قسم الهستولوجي

نبذة عن القسم
قسم الهستولوجً بكلٌة الطب البشري ،جامعة قناة السوٌس ،هو المسئول عن التدرٌس و البحث العلمً فً
مجال علم األنسجة و الخالٌاٌ .تبع القسم نهجا مبتكرا فً تدرٌس علم األنسجة والمواضٌع ذات الصلة به سواء
من الناحٌة الوظٌفٌة أو الناحٌة الطبٌة حٌث ٌتم دمج علم األنسجة مع العلوم األساسٌة واإلكلٌنٌكٌة األخرى فً
شكل مشاكل صحٌة و ٌتم تدرٌسها للطالب عن طرٌق التعلم القائم علً حل المشاكل.
مكاتب القسم تقع فً الطابق االول و الثانً فً مبنى العلوم األساسٌة .وتقع المختبرات البحثٌة لقسم الهستولوجً
فً هذٌن الطابقٌن أٌضا بٌنما ٌقع مختبر الهستولوجً التدرٌسً الخاص بالطالب فً الطابق األرضً من
المبنى نفسه.

مختبر الهستولوجي التدريسي

القوى العاملة للقسم تتكون من  22عضو هٌئة التدرٌس و ثالث فنٌٌن واثنٌن أمناء .القائم حالٌا بمهام رئٌس
القسم هً أ.م.د لمٌاء فرغلى ،أستاذ مساعد الهستولوجً وبٌولوجٌا الخلٌة.

التعليم والخدمات:
قسم الهستولوجً كلٌة الطب ،جامعة قناة السوٌس ٌقدم برنامج دراسً متكامل لتزوٌد طالب كلٌة الطب بخلفٌة
علمٌة قوٌة فً جمٌع جوانب علم األنسجة .و ٌقوم القسم بتدرٌس مادة الهستولوجً للطالب كاألتً:
طالب المرحلة الجامعٌة:
تدرٌس الهستولوجً نظرٌا عن طرٌق حل المشكلة ،المحاضرات والندوات وعملٌا إلى:
• طالب الطب من السنة األولى فً جامعة قناة السوٌس.
• طالب الطب من السنة الثانٌة فً جامعة قناة السوٌس.
• طالب الطب من السنة الثالثة فً جامعة قناة السوٌس.
طالب الدراسات العلٌا:
تدرٌس الهستولوجً لطالب الطب لدرجة الماجستٌر فً التخصصات التالٌة:

أقسام العلوم األساسٌة:

األقسام اإلكلٌنٌكٌة:

• الوراثة الطبٌة

• جراحة العظام

• الهستولوجً

• جراحة

• الباثولوجً

• جراحة المسالك البولٌة
• علم األعصاب
• الطب الباطنً
• الصدر

تدرٌس الهستولوجً لطالب الطب لدرجة الدكتوراة فً الهستولوجً و بٌولوجٌا الخلٌة.

أعضاء هيئة التدريس
درجة

االسم

االيميل

استاذ

الدكتور سمٌة حسنً

Somaya@hotmail.com

S.hosny@scuegypt.edu
magdanaim20032000@yahoo.com
الدكتور ماجدة محمد نعٌم
الدكتور علً محمد أحمد
Ali.shaalan1961@yahoo.com

الدكتور علً عبد اللطٌف شعالن

m_salah@hotmail.com

الدكتور محمود صالح محمود
استاذ مساعد

lamiafarghaly@yahoo.com

الدكتور لمٌاء محمد فرغلى

Abeeeeer2000@yahoo.com

 عبٌر عبد الخالق.د

skalil7@yahoo.com

د سحر خلٌل عبد الجواد

sa_gouda@hotmail.com

د سحر جالل السعٌد

berymay@yahoo.com

 عبٌر عبد الرحمن.د

eman.hg@gmail.com

 اٌمان اسعد اسماعٌل.د

negm_sh@yahoo.com

د زٌنب عبد الهادى

magedharraz@gmail.com

د ماجد حراز

olaawad68@gmail.com

 عال عوض.د

hoidaegypt@yahoo.com

هوٌدا اسماعٌل.د

nemasoly@yahoo.ca

نٌما سلٌمان

drbero2000@yahoo.com.uk

عبٌر مصطفى حسن

dollar7@hotmail.com

حورٌة عرفان كرٌم

enastarikm@gmail.com

اٌناس طارق

sallysalem2644@yahoo.com

سالً سالم

ereny.fekry.81@hotmail.com

اٌرٌنً فكرى

Tantoona84@hotmail.com

كرٌستٌنا سمٌر

مدرس

مدرس مساعد

معيد
Nahla24285@gmail.com

نهلة امبارك سٌد

نسمه عادل

Dr.nesma_ag@yahoo.com

الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس
اليوم

االسم

الساعة

االحد

د زٌنب عبد الهادى

1-11

االثنين

د .اٌمان اسعد اسماعٌل

11-9

اٌرٌنً فكرى

11-9

كرٌستٌنا سمٌر

11-9

حورٌة عرفان كرٌم

1-11

اٌناس طارق

12-10

سالً سالم

2-12

نهلة امبارك سٌد

1-11

د.هوٌدا اسماعٌل

2-12

الثالثاء
االربعاء
الخميس

جدول مواعيد الجلسات العملية لعلم األنسجة للدراسات العليا 3102
ٌوم األربعاء  10:30حتً  )12:30بقاعة المحاضرات بقسم الهستولوجً.

االتصال بنا
قسم الهستولوجً و بٌولوجٌا الخلٌة
كلٌة الطب ،جامعة قناة السوٌس
الدور األول بمبنً العلوم األساسٌة
الطرٌق الدائري ،اإلسماعٌلٌة  ،41111مصر
تلٌفون3382058 /064 :

