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العالمي المركز الطبي  
 2016 نوفمبر - دليل العيادات الخارجية
 

 العيادات المسائية للدفع النقدى فقط
                                                                      عيادات الدور األرضى

 عيادة األسنان

 ةالدرجة العلمي األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم  

 استشاري ورئيس القسم 2-9 2-9  2-9 2-9 د/ هشام احمد فؤاد حسين*

   2-9   د/ نها حلمى
 استشارى التركيبات المتحركة

 جامعة عين شمس –مدرس بكلية طب األسنان 

     2-9 د/ مريم اسامة
 استشارى طب أسنان أطفال
 مدرس جامعة عين شمس

 عالج الجذور أخصائي 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 د/ مى اسماعيل

2-9  2-9  د/ مى حمدى  طبيب أسنان  

 اخصائي تركيبات ثابته 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 د/ علي عبدالقوي

 أخصائى اسنان اطفال 2-9  2-9 2-9  شروق عبد الرحيم على / د

 وأذن وحنجرة انفعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 5-3  5-3   عمرو حجاب* د/ 

 أ.د باألكاديمية الطبية العسكرية
 ومستشار األنف واالذن والحنجرة

 بالقوات المسلحة
 وزمالة الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا
 ودكتوراه جراحة األنف واالذن والحنجرة

 2-10  5-3 5-3 * د/ أشرف لطفى 
11-2 

  قوقعه فقط

 رئيس القسم 

 وأذن وحنجرةستشارى أنف دكتوراه وإ

 استشارى أنف وأذن وحنجرة 2-12  1-11 1-11  أشرف صالح الدينمحمد * د/ 

 استشارى / دكتوراه أنف وأذن وحنجرة  2 - 10 2–10   *د/ عالء حسني

 جامعة القاهرة –استشارى / أستاذ م. كلية طب  2-10    2-10 د/ هشام منصور

 جامعة الفيوم –م. كلية طب  استشارى/ أستاذ    2-10 2-10 د/ سامح امين

 )يتم الحجز عن طريق العيادة( عيادة السمعيات

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشارى   1-11    د/ نادية كمال
 كلية طب بجامعة القاهرة –أستاذ السمعيات 

 استشارى     1-10  د/ هدي إسحاق
 طب بجامعة القاهرة كلية –أستاذ السمعيات 

 استشارى      1-10 د/ فتحى نعيم
 كلية طب بجامعة عين شمس –أستاذ السمعيات 

 )يتم الحجز عن طريق العيادة(عيادة التخاطب 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 مساستشارى التخاطب دكتوراه جامعة عين ش  12-10    د/ أحمد الدمرداش

 عيادة العيونعيادة ال

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

    1-11  د/ مدحت حجاج *
 مستشار العيون / دكتوراه طب العيون  -استشاري 

 الجسم الزجاجيو الشبكيةاستشاري جراحات 

     11 -9 د/ أشرف عمايم 
عمليات  القرنيهاض وجراحات زميل كلية الجراحين الملكيه إستشارى أمر

  ترقيع القرنيه السطحى بدون رفض

  1-10   * د/ عالء عطيه
 
 

 مستشار العيون / دكتوراه طب العيون  -استشاري 
 الجسم الزجاجيو الشبكيةاستشاري جراحات 

  2-9 2-9 2-9  * د/ عمرو حسين
 استشاري طب وجراحة العيون

ة العيون= المياه البيضاء ماجستير جراح وتصحيح االبصار )الليزك( والكتاركتا   

 5-3  2-9  2-9 * د/ حسام قورة
حيح وتصاستشاري طب وجراحة العيون وأمراض الجفون وتجميل العيون 

والكتاركتا =المياه البيضاء االبصار )الليزك(   
 زميل الكلية الملكية ألطباء العيون بإنجلترا

 2-10   2-10 2-10 د/ شريف جوهر
طب وجراحة العيون والجلوكوما=المياه الزرقاء/ والكتاركتا استشاري 

 =المياه البيضاء
 زميل الكلية الملكية ألطباء العيون بإنجلترا

 أستشارى عيون األطفال و عالج و جراحات الحول  12 - 10     * د/ هشام خطاب 

 أخصائى    فحوصات   د/ منى صالح

     5-3 د/ إيهاب فهمي
 ة إستشاري القرني

 عضوية الكلية الملكية ألطباء العيون بإنجلترا

    5-3  د/ أمجد الحجر
 أستشاري الشبكية 

 عضوية الكلية الملكية ألطباء العيون بإنجلترا

                   عيادة فحوصات العيون يوم األحد :

 Fluoroscene angiographyتصوير قاع العين بالصبغة  .1
 Field of Visionمجال األبصار  .2
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 عصابوأمخ مراض عيادة أ

 األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم
  عدد

 التاح
 الدرجة العلمية

 5 2-12 2-12  2-12 2-12 د/ وليد نظمى
رئيس القسم / بورد أمريكي /  -استشاري 

 زمالة جامعة فيرجينيا

 13 1:  10  1:  10 5-3 1:  10 د/ احمد فهمى
ية و األروبية / استشارى / عضو األكاديم

 عضو الجمعية األروبية

 5   2-12 12-10  أ.د/ هانى عارف
 أستاذ جامعة عين شمس

 ) التصلب المتناثر والسكتة الدماغية (

 5    2.00:  12.00  أ.د/ ايمان بيومى
 جامعة عين شمس -استشاري 

 مدرس جامعة عين شمس -استشاري  6  11.30- 10 11.30- 10 10.30- 9 1.30- 12 د/ محمد أمير ترك

 12 12-9 12-9    د/ أحمد الصادق
مدرس جامعة عين شمس  -استشاري 

 )جلطات دماغية و صرع(

 مدرس جامعة عين شمس -استشاري  5 12:10  12-10  11:10 د/ دعاء عبد هللا

 مدرس جامعة عين شمس -استشاري  5 1-9 11-9    د/ مريم زكريا

 استشاري مخ واعصاب 5     12-10 د/ هبة هللا رضا محمد

 الحجز من خالل سكرتارية القسم  - وحدة أبحاث النوم والصرع....  ماعدا الخميس والجمعة طوال أيام األسبوع رسم المخ/  2-9من كل أسبوع األحد والثالثاء واألربعاء  أيام .... ضالتأعصاب وع رسم

  عيادة األمراض النفسية

 الدرجة العلمية األربعاء ثالثاءال االثنين األحد السبت االسم

    2.30-1  د/ وحيد محمد أحمد *
 استشارى

 كبير األطباء النفسيين بالقوات المسلحة

 استشارى / مدرس أمراض نفسية 12-9    12-9 د/ داليا عبد المنعم

 عيادة الطب الطبيعي 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشاري الطب الطبيعي 2-9  2-9 2-9  عمرو هندي* د/ 

 عيادة المسنين 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 رئيس القسم/ كلية طب عين شمس -استشاري 2-9   2-9  د/ ياسر الفرماوي

  2-12   12-10 أ.د/ هاله سمير سويد
ن أ.د.رئيس قسم امراض المسني –استشارى 

 جامعة عين شمس

 إستشارى طب المسنين بجامعة عين شمس    5-3   محمد عبد الفتاح العكل أ.د/ 

 إستشارى طب المسنين بجامعة عين شمس      5-3  والء وسام على أ.د/ 

                                                                   عيادات الدور األول
 دةوالوال النساعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلتراأستشارى /  12-10   12-10 12-10 * د/ أمجد منير مصطفى 

 جامعة عين شمس -مدرس بكلية طب استشارى/  2-12     د/ عادل شفيق

 كلية طب القصر العيني –أخصائي   2-10 2-10  2-10 د/ مني محمد عبد الحليم
 عيادة أورام النسا

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 جراحة أورام النساء والتوليد بإنجلترااستشارى /    12 - 10   د/ محمد حاتم

 رازميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلت/ أستشارى    12 - 10   * د/ أمجد منير 

  عيادة المسالك

 عدد األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم
 حاالت

 الدرجة العلمية

 رئيس القسم -استشاري  15  2-10   2-10 *د/ نيبل سامى كريم 
 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 استشاري  15 5-303.  5-3   * د/ أيمن حسنين
 لترازميل كلية الجراحين الملكية بإنج

 استشارى / جراحة جامعة عين شمس     2-10  د/ أحمد توفيق

 استشارى / جراحة جامعة عين شمس    2-10   د/ محمد قطب

   5-3  5-3  د/ احمد عبد الرحيم محمد 
 استشارى

جامعة القاهرة و / طب القصر العينى  
 بامريكازميل كلية كليثالند 

  والسكر الكلىعيادة

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين حداأل السبت االسم

عضو كلية األطباء /رئيس القسم -استشاري   2-11  2-12 5-3 * د/ أيمن السباعى
 الملكية بإنجلترا

 استشارى / أستاذ م جامعة األزهر 2-11 2-11 5-3  2-11 د/ فوزي حامد

 األزهراستشارى / مدرس جامعة  12 - 10   5-3 2-11 د/ عبدهللا زهرة

 استشارى / مدرس جامعة عين شمس  5-3 1-10 1-10  د/ عمرو مهاب

 استشارى / مدرس جامعة األزهر 5-3 2-12 2-12   د/ السيد راشد

 استشارى / مدرس جامعة األزهر   2-10   د/ مجدى السيد

 استشاري الكلي والسكر والغدد الصماء    1-11  د/ محمد مصطفى 
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  القلبعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت ماالس

 د/ أمين فواد شاكر *
10-12 
 حالة 15

 
10 – 12 
 حاالت 5

10-12  
 حالة 10

 رئيس القسم / دكتوراه أمراض القلب /استشاري  

 استشارى / دكتوراه أمراض القلب 2-12  5-3 2 - 12 5-3 * د/ أيسر عبد العزيز الدرف

  11.30:9.30   2 - 12 لد/ جون كام
 استشاري كهروفسيولوجية القلب

 حاالت 10حد اقصى 

 زماله امراض الباطنه    12-10 12-10  د/ صالح رضوان

 استشارى / دكتوراه أمراض القلب 12-10     د/ محمد الشريف

    د/ سامح عطيه
10-1 

 حالة 8
 ى/ مدرس بجامعة عين شمسراستشا 

 لقلب عيادة كهروفسيولوجية ا

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

     2 - 12 د/ جون كامل
 استشاري كهروفسيولوجية القلب

 حاالت 10حد اقصى 

 استشاري كهروفسيولوجية القلب )القصر العينى( 2 - 12     د/ هشام األعصر 

  عيادة الصدر

 الدرجة العلمية حاله ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 15 2-9 2-9  2-9  * د/ سعيد حمزة
 رئيس القسم -استشاري 

 دكتوراه األمراض الصدرية

 أستاذ بجامعة عين شمس  2:30-12:30     أ.د/ اشرف مدكور

 أستاذ بجامعة القاهرة    2-9   أ.د/ يوسف أمين

 امراض الصدراستشارى     1-10  1-10 د/ أحمد هانئ

  ادة جراحة القلب والصدرعي

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشارى / دكتوراه جراحة القلب والصدر 2-9 5-3  5-3 2-9 * د/ محمد يحيي

 دكتوراه / دكتوراه جراحة القلب والصدر   1 -10   حسن  * اد/ هانئ 

  عيادة الروماتيزم

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء الثنينا األحد السبت االسم

 * د/ مجدي الشاذلي
9.30-1.00 
 حالة15

 
9.30-1.00 
 حالة15

9.30-1.00 
 حالة10

9.30-1.00 
 حالة10

 استشاري الروماتيزم والمناعة

  باطنه عامهعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشاري الروماتيزم والمناعة    11.00-9.00  بيبحاتم أحمد محمد لد/ أ.
 التغذيةعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشارى تغذية 1:11  1:11   ابو حديدد/ احمد 

 عيادة المناعة والحساسية 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

    6-4  * د/ وائل ابو الخير 
 استشاري امراض المناعه و الحساسية 

 دكتوراه المناعه األكلينيكيه 

  عيادة الجلدية

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشارى 1.30-9.30  1.30-9.30 1.30-9.30  * د/ عبد الناصر شرف

 استشارى  1.30-9.30   1.30-9.30 د/ عبد اللطيف عباس *

 5-3  5-3   د/غاده حمدى الشناوى 
 الجلدية استشارى 

 التجميل و الليزر و العناية بالبشرة و إزالة الشعر دبلومة 

 عيادة أمراض الذكورة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 عة األزهرأستاذ بجام/  استشاري     11-9 د/ سامي حنفي

 عيادة الجلدية والعناية بالبشرة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 استشارى الجلدية والعناية بالبشرة 2-12    2-11 د/ عبير أحمد اسماعيل

 )يتم الحجز عن طريق العيادة( عيادة الفحص الطبي الشامل

 الدرجة العلمية األربعاء اءالثالث االثنين األحد السبت االسم

 رئيس القسم 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 شريف محمود الد/ 
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           عيادات الدور الثانى 

 والمناظيرهضمى و الكبد عيادة الجهاز ال

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 2-9:30 5-3 د/ ياسر عبد الحليم* 
9:30-2 

 حاالت 5
9:30-2  

 رئيس القسم -استشاري 
 عضو كلية األطباء الملكية بإنجلترا

 جامعة المنوفية -استشارى/ أستاذ بمعهد الكبد      12.30:9.00 أم كلثوم الحداد أ.د/

 / جامعة عين شمس أستاذ م    2-12  د/ وليد عبد العاطي

 معة عين شمساستشارى / دكتوراه جا 1.00:10.00    1.30:10.30 د/ عمرو الفولى

 جامعة عين شمسمدرس استشاري /  2:  9.30     د/ احمد سمير عالم

 جامعة عين شمس –استشارى/ مدرس كلية طب   1.30-11   د/ هاني علي

  5-3   2:  9 د/ مى احمد يوسف 
 دكتوراه الجهاز الهضمي والكبد

 مدرس  بجامعة عين شمس

 ستشارى الجهاز الهضمى و الكبدا  1.30:10.30 1.30:10.30   د/ وليد شريف

د/ محمد محمد عبد اللطيف 
 2.30:10.30   1-11  عامر

 استشارى الجهاز الهضمى و الكبد
 و الكبد الزماله المصرية و األيرلنديه للجهاز الهضمى

 الكبد و الهضمى الجهاز استشارى 5-3     د/ دعاء حلمى 

 الكبد و الهضمى الجهاز استشارى    5-3  بولى*د/محفوظ أحمد مت

 الكبد و الهضمى الجهاز استشارى   5-3   طيـحمد سمير عبدالمعأ.د/أ

  الكبد و الهضمى الجهاز استشارى  2-9:30 2-9:30 2-9:30 2-9:30 د/ وائل ابراهيم حسن

 عيادة جراحة األوعية الدموية

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 5-3  10:12 9.30:1  رق رضوان* د/طا
 رئيس القسم -استشاري 

 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 استشارى / زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا  10:2 5-3  10:2 * د/ أحمد فاروق
 

 عيادة  القدم السكري والجروح المزمنه
 

 علميةالدرجة ال األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 رئيس القسم -استشاري    9.30:12.30   ايمن السباعي* د/
 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 استشارى / زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا   9.30:12.30   طارق رضوان* د/ 

 طفاليادة االع

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 2-9  2-9 2-9   عوده يد د/ ول* 
  رئيس القسم -استشاري 

 أطفال دكتوراه 

     2-11 أمنية الرشدى أ.د/
 استشارى 

 جامعة عين شمس/  مخ وأعصاب أطفالأستاذ 

  2-12  2-12 2-12 د/ على ابو زيد 
أستاذ دكتور قلب و صدر أطفال و غدد استشارى طب 

 األطفال 

 1-11     د/ أحمد حسين
 طفال وحديثي الوالدة استشاري أ

 مدرس بكلية طب ج عين شمس
 حساسية ومناعة أطفال(  -)كلي أطفال 

 استشارى طب األطفال وزمالة الكلية الملكية البرطانية   5-3 1-10 5-3 1-10 د/ عبير محيى الدين صالح

   د/ حنان حسن 
األول  10-1

و الثالث من كل 
 شهر

 دكتوراه امراض السكر اطفال  

أول  1-11    سمين جمال د/ يا

  كل شهر
 استشارى تغذية األطفال 
 أ.د جامعة عين شميس

نسرين محمد احمد د/ 
     5-3  رضوان

 تيزم مناعه و الروماأ.د طب االطفال حساسيه و
 جامعة عين شمس

 األطفال جراحة عيادة

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا استشارى و    1-12.30  د محمد دسوقى* أ.د/ خال

 دكتور جراحة األطفال و زميل كلية الجراحين الملكية   11 -9.30    د/ طارق احمد حسن 

  عيادة جراحة المخ واالعصاب

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

  2-9:30    د/ ماجد شوقى* 
 رئيس القسم -استشاري 

 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 استشارى / دكتوراه جراحة المخ واألعصاب     2-9:30 د/ أسامة فهمى* 

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب جامعة المنصوره 2:10     أ.د/ عبدالوهاب إبراهيم
  قسم الجاما نايف

 الدرجة العلمية األربعاء لثالثاءا االثنين األحد السبت االسم

     2-9:30 د/ رائف فاروق* 
 رئيس القسم -استشاري 

 دكتوراه جراحة المخ واألعصاب
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  عامةالجراحة ال=  الجهاز الهضمي جراحةعيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 2-9  2-9 5-3 2-9 * د/ مجدى الميرغنى
 رئيس القسم -ري استشا

 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 2-11 5-3 2-11  2-11 * د/ على البدري
 استشاري جراحة الجهاز الهضمي 

 وزمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 5-3  5-3   خالد عامر *د/
 استشاري جراحة الجهاز الهضمي 

 وزمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 جراحة األورام عيادة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 5-3 2-9  2-9 5-3 سعيد المكاوي نهاد د/ * 
 استشارى ورئيس قسم جراحة األورام
 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

  تجميلعيادة جراحة ال

 جة العلميةالدر األربعاء الثالثاء االثنين ا األحد السبت االسم

 2-12   2-12  عمرو مبروك أ.د/
 -أستاذ جراحة التجميل وجراحات الوجه والفكين

 كلية الطب جامعة عين شمس
 عيادة جراحات السمنه 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء اآلثنين األحد السبت االسم

 استشارى زراعه كبد    2-12  د/ على البدري* 

 عضو كلية األطباء الملكية بإنجلترا    2-12  د/ أيمن السباعى* 

 عيادة عالج األلم

 الدرجة العلمية حاله األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 رئيس القسم دكتوراه عالج األلم -استشاري  10 2-9  5-3  2-9 * د/ هانى نجيب

 دكتوراه عالج األلم -استشاري     2-10   د/ هانى اسكندر

  العظامعيادة 

 الدرجة العلمية حاله األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 دكتوراه جراحات العظام / استشارى  15 12: 10  5-3  12: 10 *د/ حازم شقير

 العظام جراحاتوزمالة  استشارى 15 5-3 12: 10 12: 10   * د/ احمد يوسف

 ل كلية الجراحين الملكية بإنجلترااستشارى / زمي 15     2:  12 د/ نبيل اإلمبابي

 دكتوراه جراحة العظام "مفاصـل" 15   12: 10 4-2  د/ رؤوف العباسى 

 جراحة عظام استشارى /  15    2:12  د/ ياسر فرج

 و تجميل العظامجراحات اليد  15   5:  3   د/ عز الضليفى

 بإنجلترا الملكية الجراحين كلية زميل/  استشارى 15 2:  12     د/ عالء الدين مصطفى 

 عظام اطفال 15   2:12   د/ احمد سعيد

 استشاري عظام      12:  10  اشرف محيي الدين

  عيادة جراحة العمود الفقرى 

 الدرجة العلمية حاله األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 2-12 أ.د/ مجدى جمال
 تعاقدات فقط

 جامعة عين شمسأستاذ ب 15 3-5  3-5 3-5

 15  12: 10    * د/ ايهاب حسنى
 استشارى / دكتوراه جراحة العظام

 واستشارى عمود فقرى 
  عيادة إصابات المالعب وعالج الركبة

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 أستاذ بجامعة عين شمس/  استشارى     2: 12 طارق خليل أ.د/

 استشارى  12: 10    فرج  د/ هشام

  عيادة أورام العظام

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 أستاذ بجامعة عين شمس    1:  11  أ.د/ محمد عبد الرحمن

 و االليزاروف  العظام عيادة اصالح التشوهات

 األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم
تاريخ 

 الدرجة العلمية ورالحض

 استشارى / زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا  2:  12 يوسفبالرجوع الى د. حازم شقير أو د.أحمد  د/ هانى حفنى 
 مراض دمعيادة أ

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

 10.30:2 5-3 10.30:2 10.30:2 5-3 * د/محمود صالح
 ي رئيس القسماستشار

 دكتوراه أمراض الدم واألورام

 استشاري أمراض الدم واألورام  10:1  10:1  * د/ مصطفي نصار

 استشاري أمراض الدم واألورام     11:1 د/ عمر فهمي عبد الرحمن

 استشارى / مدرس أورام جامعة عين شمس  2-10   2-10 د/ محمود الليثى

 ارى / مدرس أورام جامعة عين شمساستش 2-12   2-10  د/ عمرو شفيق
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 زرع الكبداعضاء لجنة 

 الدرجة العلمية األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت االسم

     * د/ مجدى الميرغنى

10-1 

 الجراحه العامه و الكبد  رئيس القسم -استشاري 
 زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

 وراه الجراحه العامه دكت - استشاري     د/ خالد عامر

 دكتوراه الجراحه العامه  - استشاري     د/ ياسر حتاته 

 االشعه  رئيس القسمدكتوراه  - استشاري     د/ عماد القاضى 

     د/ ياسرعبد الحليم 
 كلية الجراحين الملكيه بإنجلترا زميل – استشاري

 الجهاز الهضمى و الكبد  رئيس القسم

 بإنجلترا الملكيه الجراحين كلية زمالة – استشاري     د/ احمد بهجت 

 معمل الباثولوجى رئيس القسم -استشارى      د/ عمرو السباعى 

 

 

   


