
 ب انبيطشٖكهيت انط

 انعالقبث انعهًيتٔانثقبفيت

 بيبٌ 

 انًٕجٕد بٍ خبسج انبالدأ أعضبء ْيئت انتذسيظ  بأعًبء      

 2102/2102/ 2102/2102/2102/2102انًعــــبسييٍ                 

 انبهذ انًعبس انيٓب انقغـــــــــــــى األعـــــــــــــــــــى

   

 يشعٗ د/ عبذهللا انغيذ1أ

 

أعتبر يتفشغ بقغى 

 انببثٕنٕجٗ

انغعٕديت اعتببسا يٍ  

ٔتى انتجذيذ فٗ اطبس 0/9/2102

انٗ 2102/2102انعبو  انغببع 

جبيعت  دبئم ٔتى انتجذيذ فٗ اطبس 

انعبو انثبيٍ اعتببسا يٍ 

0/9/2102 

 

 

 
 انغيذِ د/ عبسِ يٕعف ــ 

 نجهيماعبذ             
يذسط بقغى 

 انبكتشيٕنٕجيب

بستٓب نهعبو االٔل اعتببسا يٍ تى اع

انٗ انغعٕديّ ٔتى  2/01/2102

انتجذيذ نهعبو انشابع نهعبو انجبيعٗ 

انٗ جبيعت دبئم 2102/2102

 0/9/2102اعتببسا يٍ 

 

أعتبر يغبعذ بقغى  د/ يذًذ عيذ يتٕن1ٗــ ا

 انكيًيبءانذيٕيّ

انغعٕديـــــت اعتببسا يٍ 

ٔيب صال ببالعبسِ ٔتى  01/01/2112

ذ فٗ اطبس انعبو انثبيٍ  نهعبو  انتجذي

انٗ جبيعت  2102/2102انجبيعٗ 

انًهك عبذ انعضيض  ٔتى انتجذيذ اعتببسا 

 فٗ اطبس انعبو انتبعع 0/9/2102يٍ 

 ٔتى انتجذيذ

 

 

انغعٕديـــــــّ اعتببسا يٍ  أعتبر بقغى انجشادّ  د/ عهٗ انغيذ قُذيم1ــأ

ٔتى انتجذيذ فٗ اطبس 02/02/2101

انٗ جبيعت 2102/2102عانعبو انغبب

انًهك عبذ انعضيضٔتى انتجذيذ نهعبو انثبيٍ 

 ٔتى انتجذيذ02/02/2102يٍ 

يذسط بقغى طب  ــ د/ عًبد عضيٗ عٕضيٍ يذًذ

 انطيٕس ٔاالساَب

ٔتى  0/01/2112انغعٕديّ اعتببسا يٍ 

اتجذيذ نهعبو انثبيٍ انجبيعٗ 

انٗ جبيعت انطبئف ٔتى  2102/2102

اعتببسايٍ  انتجذيذ نهعبو انتبعع

 ٔتى انتجذيذ 0/9/2102



انغعــــــــٕديّ اعتببسا يٍ  أعتبر بقغى انطفيهيبث د/ عًش دغٍ عبيش1ــأ

ٔتى انتجذيذ نهعبو انغببع  2/01/2119

انٗ جبيعت دبئم ٔتى 2102/2102

 0/9/2102انتجذيذ نهعبو انتبعع يٍ 

 ٔتى انتجذيذ

 

طب أعتبر يغبعذ بقغى  د/ عالء بغيَٕٗ اعًبعيم1ــأ

 انذيٕاٌ

 22/9/2101انغعٕديـــــــّ اعتببسا يٍ 

ٔتى انتجذيذ فٗ اطبس انعبو انغببع اعتببسا 

انٗ جبيعت انطبئف ٔتى  0/9/2102يٍ 

انتجذيذ نهعبو انثبيٍ اعتببسا يٍ 

 ٔتى انتجذيذ 0/9/2102

 

أعتبر يغبعذ بقغى  ــذ/  تبيش ادًذ عبذ انفتبح

 انفغيٕنٕجيب

ٔتى  2/9/2101انغعٕديّ اعتببسا يٍ 

 2102/2102انتجذيذ نهعــبو انغبدط 

انٗ جبيعت انطبئف ٔتى انتجذيذ نهعبو 

ٔتى 0/9/2102انغهبع اعتببسا يٍ 

 انتجذيذ

 

أعتبر يغبعذ بقغى األَغجت  د/ ادًذ يذًذ انببص دغبَيٍ 

 ٔانخاليب 

نهيبيب نهعبو األٔل   22/01/2102تى اعبستّ اعتببسا 

تجذيذ نهعبو انثبَٗ دبنيب ٔانغببع يجًٕعب ٔتى ان

 /22/01دبنيب ٔانثبيٍ يجًٕعب اعتببسا يٍ 

ٔتى 22/01/2102ٔتى انًذ نيُتٓٗ فٗ  2102

 انتجذيذ

 د/ يذًذ ثشٔث يذًذ 1انغيذــ 

 اعًبعيم             

نهغعٕديت ــ جبيعت دبئم  ٔتى  2/9/2102يٍ  يذسط يشاقبت األغزيت 

َٗ دبنيب ٔفٗ اطبس انعبو انثبنث انتجذيذ نهعبو انثب

بذٌٔ يشتب  انٗ  0/9/2102يجًٕعب  اعتببسا يٍ 

جبيعت دبئم ٔتى انتجذيذ نهعبو ثبنث دبنيب ٔفٗ اطبس 

ٔتى 2102 /0/9يُتٓٗ فٗ  انعبو انشابع يجًٕعب

 انتجذيذ

 

 بساث  ــ ٔتى انتجذيذ  نهعبو   ببإلي 20/02/2102يٍ  يذسط بقغى انتٕنيذ ٔانتُبعم  د/ ْبَٗ أدًذ يذًذ صاْش 1انغيذ ــ 

ٔتى  و)نهعبو انشابع(20/02/2102اعتببسا يٍ 

 انتجذيذ

د/ اعالو يذًذ ععذ انذيٍ 1بنغيذــ

 يذًذ 

ببنغعٕديت  نًذة عبو أٔل دبنيب 02/2/2102يٍ  يذسط بقغى انفغيٕنٕجيب

 ٔتى انتجذيذٔفٗ اطبس انثبنث يجًٕعب 

 

 

نيبيب ٔتى انتجذيذ نهعبو انثبَٗ  02/2/2102يٍ  عتبر يغبعذ بقغى انتششيخأ د/ عًشٔ فتذٗ انغيذ ْالل 1بنغيذ ــ

دبنيب ٔفٗ اطبس انعبو انخبيظ يجًٕعب اعتببسا يٍ 

 ٔتى انتجذيذ02/2/2102

اعتبر يغبعذ بقغى يشاقبت  د/ ٔجيّ صبذٗ عبذ انشديى 1ــبنغيذ

 األغزيت 

عبو أٔل دبنيب ٔنهعبو انثبنث  2/2/2102يٍ 

 جذيذيجًٕعب ٔتى انت

يذسط بقغى انتُعزيت ٔانتغزيت  د/ يذًٕد دغُٗ ابشاْيى يذًٕد1ـــبنغيذ

 اإلكهيُيكيت 

 عبو أٔل دبنيب 22/2/2102اعتببسا يٍ 

األعتبر انًغبعذ بقغى األَغجّ  د/ يبعش دغُٗ عهي1ِٕــ انغيذ 

 ٔانخاليب

عبو أٔل دبنيب ٔفٗ اطبس  0/2/2102اعتببسا يٍ 

 انعبو انشابع يجًٕعب 

Loaners 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 



 

name Department 

Prof.dr/ Abdallah El-Sayed 

Morsy 

Emeritus professor of 

pathology 

Dr/Sara Youssef Abd- Elgelil Lecturer of bacteriology 

Dr/Mohamed Eid Metwally Assistant professor of 

biochemistry 

Prof.dr/Ali El-Sayed Kandil professor of surgery 

Dr/Emad Azmy Awaden Lecturer of poultry & rabbits 

medicine 

Prof.dr/Omar Hassan Amer professor of parasitology 

Dr/Alaa Bassiony Esmail Assistant professor of animal 

medicine 

Dr/Tamer Ahmed Abd-Elfattah Assistant professor of 

physiology 

Dr/Ahmed Mohamed El-Baz Assistant professor of 

histology 

Dr/Mohamed Tharwat 

Mohamed  

Lecturer of food control 

Dr/Hany Ahmed Mohamed Lecturer of gynecology  

Dr/Islam Mohamed Saad El-

Dein 

Lecturer of physiology  

Dr/Amr Fathy El-Sayed Assistant professor of 

anatomy 

Dr/Wageh Sobhy Abd-Elrehim Assistant professor of food 

control 

Dr/Mahmoud Hosny Ibrahim Lecturer of nutrition 

Dr/Yasser Hosny Eliwa Assistant professor of 

histology 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


