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 اعداد ادارة االحصاء و المعلومات /          

 مراجعة ادارة شئون اعضاء هيئة التدريس بالكليات    
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 /عماد السيد دمحم عتمانالسيد االستاذ الدكتور

 رئيس الجامعة

   

 

 2112/2121والهيئة المعاونه لها " عن العام الجامعى  اء هيئة التدريسضنة لمن دواعى سرورى أن أقدم " دليل السادة أعإ                

 دارة هيئة التدريس بالكليات إادارة العامه لمركز المعلومات و التوثيق بالتعاون مع إلدارة المعلومات واالحصاء باإوالذى تعده                

 الجامعة وخارجها.تمنى ان يحقق الهدف منه فى خدمة الباحثين داخل أو الذى                 

 مع خالص أمنياتى ,,,, 

     الجامعةرئيس                                                                                                                

د/ عماد السيد دمحم عتمان1ا                                                  
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 عكاشه عطيه دمحم كمال/ االستاذ الدكتور السيد
 نائب رئيس الجامعة

 للدراسات العليا و البحوث
 

 استمرارا للدور الرائد الذى تقوم به االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق لتادية رسالتها فى خدمة الباحثين ,        

 2112/2121اعضاء هيئة التدريس " للعام الجامعى فاننا اليوم أمام اصدار جديد هو " دليل السادة       

 والذى يحتوى على البيانات الخاصة و الدرجات العلمية باالضافة الى البيانات االحصائية التى تسهل عملية البحث .      

 متمنيا ان يحقق الهدف المرجو منه

                          و هللا الموفق                 

 نائب رئيس الجامعة                                                                             

 للدراسات العليا و البحوث                                                                              
 

 د / كمال دمحم عطية عكاشه.أ                                                                                
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 رقم الصفحة تاريخ االنشاء الكلية

 11 1292 الطب
 154 1292 التجارة

 175 1292 التربية

 212 1292 العـلـــوم

 242 1275 اآلداب

 295 1279 الحقــــوق

 275 1279 الزراعة
 221 1279 الصيدلــة

 317 1279 طب األسنان

 331 1279 الهندســــة

 392 1224 التربية الرياضية

 333 1229 التمريض
 413 1223 التربية النوعية

 431 2112 كلية الحاسبات
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 2112/2121بيان عن السيد أ.د/ رئيس الجامعة والسادة  النواب  في العام الجامعي 

 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11117333333 21/11/2113 رئيس الجامعة أ.د/ عماد السيد دمحم عتمان  1

 11113934131 15/15/2113 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د/ الرفاعى إبراهيم الرفاعى مبارك 2

  11114719771 5/11/2121 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ كمال دمحم عطيه عكاشه 3

 11117333333 2/15/2113 الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةنائب رئيس  أ.د/ عماد السيد دمحم عتمان  4
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكليات جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 معاونى أعضاء هيئة التدريس                 أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

 مــدرس
مدرس 

 متفرغ
 جملـــة

مدرس 

 مساعد
 االجمالى جملة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر الكلية

 088 348 342 66 41 01 04 35 31 8 000 325 331 4 33 66 01 0 8 35 31 5 12 31 02 اآلداب

 015 304 353 313 14 51 16 04 18 11 344 52 14 6 30 01 00 3 34 30 34 4 38 4 34 التجارة

 123 311 324 10 85 1 51 4 10 1 021 330 11 8 02 13 36 4 32 30 32 32 12 1 33 التربية

 014 304 332 58 10 06 31 1 35 31 316 10 84 2 2 43 01 3 3 00 04 1 8 31 04 التربية الرياضية

 038 365 51 14 61 33 06 4 11 1 344 320 40 5 3 51 01 0 1 01 4 2 0 35 1 التربية النوعية

 022 311 1 16 11 1 56 1 11 2 324 324 2 0 2 41 2 1 2 01 2 1 2 30 2 التمريض

 61 31 48 08 35 31 6 1 1 32 11 4 15 2 3 0 5 2 0 3 4 3 33 2 30 الحقــــوق

 311 306 53 322 11 01 18 32 11 31 11 41 08 2 3 01 1 3 0 1 1 1 33 1 0 الصيدلــة

 305 41 18 06 02 6 34 1 6 1 11 01 10 2 2 31 38 2 3 5 38 0 31 3 38 الزراعة

 0031 3311 3282 141 522 041 336 8 184 043 3468 611 813 4 5 048 001 8 34 314 341 338 011 305 311 الطب

 136 316 302 340 11 41 11 31 62 06 314 11 11 3 5 15 00 3 0 34 35 01 38 31 35 طب األسنان

 631 060 151 361 320 65 56 11 46 08 450 362 010 6 38 51 18 32 03 16 40 01 88 08 45 العـلـــوم

 401 351 012 026 326 322 61 86 11 34 003 53 312 3 4 01 68 2 1 34 11 3 02 8 10 الهندســــة

 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 كلية الحاسبات

 5552 0121 0641 0238 3130 126 551 001 151 481 1510 3513 3143 11 18 134 545 11 85 113 143 038 412 058 420 اإلجمالــــى
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 2112/2121بكلية الطب جامعة طنطا فى العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 5 4 3 1 6 33 األشعـة التشخيصية
  

33 02 
  

11 10 65 1 08 3 2 8 08 16 43 62 323 

 6 1 3 3 4 0 3 3 4 5 عالج األورام باألشعاع
  

30 36 08 2 32 2 1 2 31 31 30 01 43 

 عالج األورام والطب النبوي
    

3 2 
      

3 2 3 2 1 
  

2 1 1 3 1 4 

 4 30 2 2 2 4 2 1 0 31 أمراض عصبيه ونفسيه
  

16 6 40 34 1 2 1 34 30 06 52 38 68 

 3 8 0 4 0 1 3 الطب الطبيعى والتأهيل
 

1 1 
 

3 1 05 14 3 00 2 0 3 04 05 32 41 51 

 6 5 0 1 1 1 طب مناطق حاره وحميات
  

1 32 
  

04 05 41 3 38 2 2 3 38 31 05 41 68 

 6 32 1 33 6 31 أمراض باطنه عامة
  

33 34 
  

45 11 18 33 01 2 3 33 12 43 56 61 331 

 6 3 1 0 32 1 أمراض جلديه وتناسليه
  

4 5 
  

32 08 18 3 30 2 2 3 30 31 33 42 53 

 3 0 5 0 30 0 5 أنف وأذن وحنجره
 

1 5 
  

12 33 43 1 8 2 3 1 1 38 11 02 51 

 3 32 0 32 32 8 4 الباثولوجي
 

2 30 3 
 

38 42 58 2 1 3 4 3 33 30 31 53 12 

 5 3 33 6 31 1 الباثولوجيا اإلكلنيكيه
  

4 1 
 

3 34 11 51 3 08 
 

0 3 12 13 35 61 84 
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الطب جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 7 2 2 9 7 2 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
  

1 2 
  

11 32 42 1 3 1 3 1 19 19 11 43 53 

 21 31 2 1 11 19 4 14 3 12 التخدير والعناية المركزة الجراحية
  

73 32 112 27 33 1 1 23 33 91 111 72 173 

 1 11 4 2 2 1 1 4 5 9 3 التشريح اآلدمى وعلم األجنة
 

19 23 32 1 11 1 2 1 12 12 19 42 53 

 5 2 7 17 4 5 التوليد وأمراض النساء
  

7 5 
  

33 21 52 2 4 1 1 11 4 14 43 25 73 

 1 3 1 2 1 11 جراحة القلب والصدر
  

7 1 
  

23 1 23 7 1 1 1 3 1 3 31 1 31 

 2 1 1 3 3 2 األمراض الصدريه
  

1 3 
  

13 14 27 2 11 1 1 2 11 12 15 24 32 

 5 7 5 5 9 3 طب القلب واألوعية الدموية
  

19 12 
  

39 23 94 22 13 1 1 22 12 43 95 47 112 

 1 24 1 2 1 2 1 29 1 21 الجراحة العامة
  

32 1 33 29 1 1 1 27 1 23 112 2 111 

 1 2 جراحة أوعية دموية
  

3 1 
  

4 
   

2 1 2 9 1 1 1 9 1 9 15 1 15 

 3 جراحة تجميل وإصالح
 

9 
 

7 
   

4 
   

21 1 21 4 1 1 1 4 1 5 24 1 25 

 1 1 7 1 13 1 3 جراحة عظــــــام
 

11 1 
  

41 1 41 21 1 1 1 21 1 21 91 1 91 

 3 1 4 جراحة مخ وأعصاب
 

3 1 
  

11 1 
  

29 1 29 11 1 1 1 12 1 13 33 1 32 
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الطب جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
  مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

   العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 60 2 60 02 2 02 2 2 2 02 40 2 40     2 30   3 2 8   33 2 32 جراحة مسالك بوليه

 51 43 36 03 03 2 31 2 8 2 16 02 36     6 2     1 1 5 1 0 4 الصحة العامة وطب المجتمع

 305 61 58 54 43 31 3 2 42 31 13 06 45     35 34     1 8 0 31 0 32 طب األطفال

 14 62 34 01 01 2 31 2 34 2 41 11 34 3 3 33 3   0 1 3 5 1 1 6 الطب الشرعى والسموم

 10 31 55 31 8 1 2 2 8 1 55 1 46     4 33     3 1 1 35 3 31 طب العين وجراحتها

 18 01 1 30 33 3 6 3 5 2 06 38 8   3 6 3     1 2 4 5 5 3 الطفيليات الطبية

 48 16 30 38 36 0 32 2 6 0 12 02 32   3 34 0     0 0 1 5 3 2 الفارماكولوجيــا الطبية

 63 41 30 00 03 3 32 2 33 3 11 08 33 3 2 33 1   3 1 5 6 0 1 2 الفسيولوجيــــا الطبية

 61 55 30 03 03 2 32 2 33 2 46 14 30     32 3 3   32 0 1 8 4 3 الكيمياء الحيويه الطبيه

 66 63 5 01 06 3 38 2 8 3 11 15 4     33 2 0 2 8 1 6 3 8 2 الهستولوجيــــا

 01 34 31 02 30 8 2 2 30 8 1 0 5     0 5     2 2     2 2 طب طوارئ وإصابات

 0051 5532 5221 242 418 048 552 8 385 042 5421 238 835 4 1 048 002 8 54 534 541 551 032 501 022  اإلجمالــــى

 

  



 

~ 14 ~ 
 

 

  



 

~ 15 ~ 
 

 

 

  

 2112/2121بيـان عن السادة عميد ووكالء كلية الطب البشرى جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الوظيفة اإلســـــــــــــــــــم م

 11115454192 29/15/2112 عميد الكلية أ.د/ أحمد دمحم المتولي غنيم 1

 11222734454 24/12/2113 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ وليد سامى يوسف داوود 2

 11223935329 19/12/2121 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ إنجى عبد الوهاب  إبراهيم 3

 11119332972/11119932972 24/12/2113 لخدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية  أ.د/ سحر محى الدين أحمد هزاع 4
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 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الطب جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223233455 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 2/12/1292 19/12/2121 أستاذ أ.د/ نجالء دمحم لطفى دعبيس 1

 11119993113 عالج االورام باالشعاع 11/12/1295 13/15/2112 أستاذ أ.د/ هشام أحمد توفيق جبر 2

 11227214197 األمراض النفسية والعصبية 12/12/1295 21/14/2121 أستاذ أ.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوى 3

 11111595177 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل 12/11/1292 3/17/2112 أستاذ أ.د/ ميرفت عبد الستار  محمود السرجانى 4

 11119123232 طب المناطق الحارة والحميات 1/11/1295 12/11/2112 أستاذ أ.د/ فلاير صالح الدين دمحم القال 5

 11111755341 أمراض باطنة عامة 1/11/1295 19/12/2121 أستاذ األحولأ.د/ لؤى دمحم مبروك  9

 11221132342 األنف واألذن والحنجرة 2/15/1291 13/15/2112 أستاذ أ.د/ دمحم ناصر عبد الغنى الشيخ 7

 11119932922 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 7/14/1291 5/13/2112 أستاذ أ.د/ منال عبد الواحد أحمد عيد 3

 11115451715 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 3/11/1295 23/11/2112 أستاذ أ.د/ دمحم زكريا حسين حسن 2

 11111993251 التخديـر والعناية المركزة الجراحية 23/17/1291 13/15/2112 أستاذ أ.د/ هاله محى الدين دمحم الجندى 11

 11224172315/11117557731 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 13/11/1295 1/13/2112 أستاذ أ.د/ أمل دمحم أمين ابو العال حالوة 11

 11111323711 جراحة القلب والصدر 23/19/1293 19/17/2112 أستاذ أ.د/ عالء بسيونى سعيد محمود 12

 11227193399 األمراض الصدرية 1/11/1293 23/11/2112 أستاذ أ.د/ هدى مختار عبد القادر بحر 13

 11222334329 طب القلب واألوعية الدموية 25/12/1291 5/12/2121 أستاذ أ.د/ مى دمحمعبد المنعم سالمه 14

 11223712123 الجــراحة العــــامة 15/12/1292 15/13/2113 أستاذ د/ عادل حسين أبو هاشم حسين 15

 11114321211 جراحـــة العظــام 24/13/1294 19/12/2121 أستاذ أ.د/ أسامه عبد الوهاب رزق سليم 19



 

~ 17 ~ 
 

 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الطب جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223772223 جراحة المخ واألعصـاب 3/11/1291 19/15/2113 أستاذ أ.د/ على إبراهيم دمحم سيف الدين 17

 11111345414 جراحة المســالك البولية 1/11/1291 3/11/2112 أستاذ أ.د/ عبد الناصر خليفه سليمان الجمسى 13

 11223334922 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 27/15/1291 13/15/2112 أستاذ صالح الدين عبد الحي شهابأ.د/ نهال  12

 11111453331 طب األطفــــــــال 15/19/1291 12/11/2121 أستاذ أ.د/ عبد الرحمن دمحم ماجد المشد 21

 11222933995 الشرعـــى والسمومالطب  3/11/1293 19/12/2121 أستاذ أ.د/ نيفين أحمد حسن أبو صبيحه 21

 11223191425 طب وجراحة العين )وحدة الجزء الخلفى( 31/12/1291 1/13/2112 أستاذ أ.د/ مجدى صالح أحمد موسى 22

 11222314141/11117335552 الطفيليــــــــات الطبيـة 17/13/1295 13/15/2112 أستاذ أ.د/ هويدا إسماعيل حسين إسماعيل 23

  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 14/13/1295 17/12/2117 أستاذ مساعد هبه عبد الجليل على محمودد/  24

 11113712259 الفسيولوجيـــا الطبيــة 2/14/1297 1/13/2112 أستاذ أ.د/ هاله فؤاد يوسف فهمى البرادعى 25

 11235342223 الحيوية الطبية الكيمياء 21/19/1294 13/15/2112 أستاذ أ.د/ منال دمحم على البطش 29

 11115939375 الهستولوجيــــــــــــا 17/13/1292 13/15/2112 أستاذ أ.د/ نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان 27

 11222141434 التوليد وأمراض نســاء 22/14/1291 14/11/2121 أستاذ أ.د/ أحمد حسين دمحم أبو فريخه 23

 11233111127 األمراض الجلديه والتناسليه 13/14/1292 1/13/2112 أستاذ أ.د/ نهى نبيل محمود غنيم 22

 11115327312 الباثولوجيا )علم األمراض( 3/11/1271 13/15/2112 أستاذ أ.د/ مها مصطفى فهمى شملوله 31

 11223413139 جراحة تجميل وإصالح 17/14/1295 22/13/2112 أستاذ أ.د/ أمجد عبد الرحمن مرزوق هندى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23005414165 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 05/21/3163 08/24/0232 أستاذ دمحم األحولأ.د/ حنان دمحم صالح  5

 23001118455 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/21/3160 01/32/0235 أستاذ أ.د/ نجالء دمحم لطفى دعبيس 0

 23225031816 التشخيصية والتصوير الطبىاألشعة  24/25/3161 12/24/0231 أستاذ أ.د/ عمرو دمحم توفيق البدرى 3

 23223126451 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/33/3112 12/24/0231 أستاذ أ.د/ حسام دمحم عبد الحفيظ زيتون 4

 23268641115 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 00/23/3112 12/24/0231 أستاذ أ.د/ نهى دمحم عبد المعبود  السيد صقر 1

 23220110211 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 36/30/3110 12/24/0231 أستاذ أ.د/ رانيا عصام الدين دمحم علي 2

 23228826133 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/30/3111 12/26/0231 أستاذ أ.د/ رشا أحمد أحمد علي الشافعي 2

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/21/3168 12/26/0231 أستاذ أ.د/ عمر أحمد دمحم حسنين 8
 

 23225151386 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 35/33/3111 05/33/0231 أستاذ أ.د/ دمحم أمين دمحم أمين عبد الهادى 1

 23004561113 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/21/3161 08/23/0202 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم عبد الجليل حفيضه 52

 23088316831 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 38/28/3114 08/23/0202 أستاذ أ.د/دمحم عادل عبد الحافظ التومى 55

 23003410182 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 33/21/3113 04/21/0202 أستاذ أ.د/ منال فتحي مصطفى هميسة 50

 23338212244 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 00/26/3113 01/24/0202 أستاذ أ.د/ سامح أحمد زكى خضير 53

 23331558521 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 38/23/3110 01/24/0202 أستاذ أ.د/السياجي علي عبد العزيز سالمة 54

 23223141108 والتصوير الطبى األشعة التشخيصية 05/30/3161 01/24/0202 أستاذ أ.د/ دمحم فؤاد  عبد العزيز شريف 51

 23023501211 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 34/21/3110 01/24/0202 أستاذ أ.د/ أسامة السعيد محمود دمحم غيدة 52

 23001658133 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/30/3161 13/25/0202 أستاذ أ.د/ هيثم هارون  السعيد إمام 52
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23004218131 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 35/25/3165 03/33/0221 أستاذ مساعد سعيد غباشى السيد علىد/عبير  58

 23001446603 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/21/3168 00/25/0234 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد يوسف إسماعيل 51

 23001442651 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/20/3113 01/32/0234 أستاذ مساعد د/ دينا مغازى دمحم أبو شعيشع 02

 23001442183 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 12/32/3112 13/25/0235 أستاذ مساعد د/ على على دمحم حافظ البربرى 05

 23226610601 والتصوير الطبىاألشعة التشخيصية  01/21/3161 01/32/0235 أستاذ مساعد د/ هناء دمحم على كامل 00

 23221114485 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 20/21/3114 13/21/0236 أستاذ مساعد د/رضا عبد السميع عبد السالم الغرباوى 03

 23000660288 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 33/32/3182 01/23/0231 أستاذ مساعد د/ رشا لطفى دمحم يونس 04

 23001416848 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 30/33/3180 12/21/0231 أستاذ مساعد رشا محمود عبد العزيز داوود د/ 01

 23000101181 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 30/33/3180 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم محمود عبد العزيز داود 02

 23001360652 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/32/3164 01/21/0223 مدرس د/ حازم دمحم عبد النبى عبد الخالق 02

 23000043854 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 35/21/3168 12/23/0225 مدرس د/ دمحم سامى حلمى صقر 08

 23004218131 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/21/3111 04/26/0221 مدرس د/ عبير سعد دمحم دمحم 01

 23263364240 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/20/3116 08/30/0233 مدرس د/ نهى دمحم مصطفى الفقى 32

 23221450664 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 34/25/3182 01/20/0231 مدرس د/ أشرف دمحم دمحم حمزة العجان 35

 2325546121 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/21/3111 06/23/0234 مدرس د/ آيات إبراهيم عبد العزيز عطية 30

 23000810141 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 32/23/3118 06/23/0234 مدرس د/ الشيماء زكريا محمود الشهاوي 33

 23002416615 الطبىاألشعة التشخيصية والتصوير  33/24/3111 12/24/0234 مدرس د/ فاطمة أنس الشعراوى أحمد 34
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23001528156 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 25/21/3115 12/26/0234 مدرس د/ دمحم هاشم هاشم الرفاعي 31

 23225611113 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 32/21/3111 06/21/0234 مدرس د/ إبراهيم عباس السيد نصار 32

 23005132611 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 13/32/3182 06/21/0234 مدرس د/ دمحم محمود الحسينى األشوح 32

 23221564630 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/20/3183 12/21/0235 مدرس د/ رانيا صبحى دمحم أبو خضرة 38

 23221021513 التشخيصية والتصوير الطبىاألشعة  02/20/3180 13/21/0236 مدرس د/ إخالص عبد المنعم إبراهيم نصر شعبان 31

 23225633534 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/32/3181 12/24/0236 مدرس د/ عمرو أحمد عبد الرحمن مبارك 42

 23003560101 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/24/3183 01/26/0236 مدرس د/ غادة صبحى إبراهيم إبراهيم دمحم شرباش 45

 23001118814 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/26/3184 13/23/0231 مدرس د/ حنان أحمد ناجى دمحم صالح عبد القادر 40

 23351612320 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 13/30/3111 13/23/0231 مدرس د/ سماح أحمد إبراهيم رضوان 43

 23004816212 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 02/26/3184 13/23/0238 مدرس د/ بسمة سمير مصطفى الديب 44

 23018081145 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 36/33/3185 01/23/0231 مدرس د/ رحاب دمحم على النجار 41

 23223653256 الطبىاألشعة التشخيصية والتصوير  23/21/3184 01/23/0231 مدرس د/ نيفين سيف اإلسالم شاكر عباس 42

 23220203182 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 34/23/3185 01/23/0231 مدرس د/ لجين نبيل دمحم سالم 42

 23220181123/23346611836 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 02/30/3184 01/23/0231 مدرس د/ آالء دمحم رضا دمحم خليل 48

 23003268621 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/23/3183 01/23/0231 مدرس الحليم دمحم د/ كريم دمحم رمضان عبد 41

 23001501580 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/32/3183 01/23/0231 مدرس د/ راشا على دمحم صالح 12

 23221163152 التشخيصية والتصوير الطبىاألشعة  12/21/3185 01/23/0231 مدرس د/ يسرا فؤاد دمحم رشاد أحمد سليمان 15
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23225001154 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/23/3181 01/23/0231 مدرس د/  تامر محمود عبد العزيز داود 10

 23260361365 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 02/32/3186 01/20/0231 مدرس د / نجالء سامي فهمي أبوطيرة 13

 23021416118 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/21/3111 01/25/0231 مدرس هويدا محمود دمحم مختار  عبد ربهد/  14

 23268281146 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 24/26/3111 01/21/0231 مدرس د/ هبة دمحم عاطف دمحم  جاد سواح 11

 23335114481 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 00/26/3184 01/21/0231 مدرس د/ دمحم السيد دمحم حجازى 12

 23081111103/23341111131 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/33/3188 13/25/0202 مدرس د/ أحمد مصطفى حليم دمحم الشرقاوى 12

 23260105588 والتصوير الطبىاألشعة التشخيصية  25/21/3180 25/20/0230 مدرس مساعد ط/ إيمان عزت منتصر مرعى 18

 23342046461 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 12/23/3185 01/30/0231 مدرس مساعد ط/ أميرة رشدى إسماعيل الطباخ 11

 23226013320 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/24/3186 31/33/0234 مدرس مساعد ط/ نورا عبد المنعم نعمان عطيه درويش 22

 23225185811 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 26/32/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ شيماء محمود دسوقي الشرابي 25

 23224004111 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/23/3188 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ لميس دمحم حامد غيث 20

 23220051414 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/25/3188 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ لينة طارق مصطفى حبلص 23

 23216416061 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/26/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/الشيماء مجدى دمحم فؤاد عمار 24

 23215003032 والتصوير الطبىاألشعة التشخيصية  03/32/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/هبة دمحم سمير حلمى صقر 21

 23262655401 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 01/21/3181 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ سارة عصام حسبي حمادة 22

 23221181220 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/21/3111 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد ممدوح أحمد جبر 22

 23221120116 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 02/21/3181 12/23/0231 مدرس مساعد كمال البحيريط/ أحمد دمحم  28
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23215861450 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/21/3181 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ شيماء جمال الدين عبد الرحيم محمود 21

 23221313024 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/23/3181 01/24/0231 مدرس مساعد ط/ دعاء عاشور طه أحمد الفخراني 22

 23340141881/23200151840 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 12/32/3188 01/24/0231 مدرس مساعد ط/ إسراء صالح دمحم أمين صالح 25

 23083081223 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/23/3112 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ رنا عادل عبد المنعم عطا 20

 23223310861 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/32/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ هند جالل بيومي الصفتي 23

 23221315263 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 20/23/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/آالء يحيي دمحم على يحيي 24

 23322313831/23236111168 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/32/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/إيمان عبد الصادق طة الرويني 21

 23260261118/23261261111 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/20/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ إيمان كامل رفعت كامل سلطان 22

 23232641158 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 00/30/3181 23/21/0238 مدرس مساعد نوران عبد العزيز عبد الجواد عبد العزيزط/  22

 23264414882 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 05/23/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ مها عالء الدين شوقي أحمد ملده 28

 23211121456/23001158116 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/23/3184 23/24/0238 مدرس مساعد الشوربجى ط/ خلود حمدى دمحم أحمد 21

 23231166468 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/28/3181 23/32/0238 مدرس مساعد ط/ إسراء صبحي على هدية 82

 23210202516 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/21/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط/ بسنت محمود  عبد العزيز داوود 85

 23233180013 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/32/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط/ أميرة عبد الغنى دمحم خضر 80

 23085622616 التشخيصية والتصوير الطبىاألشعة  32/21/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط/  فاطمة السيد السيد القاضى 83

 23220118424 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 06/30/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط/  أحمد جمال كمال عبد الخالق بدره 84

 23331150155 الطبى األشعة التشخيصية والتصوير 01/26/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط/ ابرار دمحم عبد هللا عبد الحميد السالخ 81
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 23202821128 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 32/33/3112 06/26/0231 مدرس مساعد ط / دمحم أيمن دمحم حسن شريف 82

 23216201065 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 23/25/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ غادة السعيد دمحم عوض عوض 82

 23232105040 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 00/32/3113 24/20/0202 مدرس مساعد السيد الشيخط/ أيمن أحمد  88

 23220406061 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 21/21/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ أشرف دمحم فتحى السيد داوود 81

 23261141163 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 35/28/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/  دمحم السعيد فاروق حماد 12

 23231225283 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 12/21/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ أسماء صفا عبد الحميد  على عرابى 15

 23265556481 التشخيصية والتصوير الطبىاألشعة  20/20/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ أمينة عبد القادر دمحم البحيرى 10

 23263183112 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 03/33/3112 08/21/0231 معيد ط/ شادى عرفة دمحم عبد العليم 13
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عالج االورام باالشعاع

 23226668238 عالج االورام باالشعاع 33/21/3165 00/23/0235 أستاذ أ.د/ هشام أحمد توفيق جبر 5

 23001640110 االورام باالشعاععالج  26/21/3161 01/20/0236 أستاذ أ.د/ حنان شوقى محمود على 0

 23225051014 عالج االورام باالشعاع 02/30/3161 12/24/0236 أستاذ أ.د/ فاطمه زكريا حسين حسن 3

 23225061310 عالج االورام باالشعاع 01/28/3166 12/24/0236 أستاذ أ.د/ سمر جالل يونس إسماعيل 4

 23225120142/23348113536 عالج االورام باالشعاع 06/23/3161 01/21/0231 أستاذ أ.د/ عالء دمحم دمحم ماريه 1

 23003161240 عالج االورام باالشعاع 31/21/3164 01/21/0231 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم عبده الشبينى 2

 23001365508 عالج االورام باالشعاع 35/33/3110 13/28/0231 أستاذ أ.د/ أمنية عبدالفتاح عبدالخالق جاد 2

 23004441136 عالج االورام باالشعاع 35/25/3111 13/28/0231 أستاذ أ.د/عمرو عبدالعزيز الغنام 8

 23085000151 عالج االورام باالشعاع 23/21/3111 13/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالحميد  علم الدين 1

 23226516588 عالج االورام باالشعاع 25/21/3165 24/24/0230 أستاذ مساعد دمحم أبو حمر د/ عبدالحليم  52

 23214402423 عالج االورام باالشعاع 21/21/3114 12/21/0235 أستاذ مساعد د/نهال دمحم علي المشد 55

 1224351319 عالج االورام باالشعاع 19/11/1273 31/12/2115 أستاذ مساعد د/لميس دمحم عبد العزيز سعد 50

 1227232591 عالج االورام باالشعاع 12/11/1275 31/15/2117 أستاذ مساعد الغني دمحم دمحمد/ رشا عبد  53

 1223321322 عالج االورام باالشعاع 14/12/1293 31/15/2117 أستاذ مساعد د/ وليد أحمد المرسى أحمد 54

 1119515227 باالشعاععالج االورام  12/15/1279 22/15/2112 أستاذ مساعد د/ نسرين دمحم صبرى عفيفى 51

 1222454942 عالج االورام باالشعاع 15/13/1295 22/11/2112 مدرس د/ عصام أحمد دمحم أبو زينه 52

 11227513553 /11114795277 عالج االورام باالشعاع 12/11/1271 31/19/2113 مدرس د/ رباب محمود موسى أبو صباع 52

 1127312292 عالج االورام باالشعاع 13/19/1275 14/14/2112 مدرس د/ وائل منصور سعيد منصور 58

 11225222523 عالج االورام باالشعاع 11/12/1272 31/15/2115 مدرس د/ أسماء دمحم علي القاضي 51
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عالج االورام باالشعاع

 11141451142 عالج االورام باالشعاع 22/14/1231 31/12/2115 مدرس د/ فاطمة غريب دمحم خير هللا 02

 11115322132 عالج االورام باالشعاع 17/11/1273 22/12/2119 مدرس إبراهيم سيد أحمدد/ بهاء سيد  05

 11229345257 عالج االورام باالشعاع 12/17/1231 31/14/2113 مدرس د/ مروة أبو السعود طه إبراهيم 00

 11225177525 باالشعاععالج االورام  25/12/1234 31/14/2112 مدرس د/ سارة عبد الرحمن  زغلول  درويش 03

 11144119933 عالج االورام باالشعاع 19/14/1234 22/19/2121 مدرس د/ ساره حامد دمحمى شعبان األكشر 04

 11233323245 عالج االورام باالشعاع 21/11/1235 15/11/2114 مدرس مساعد ط/ رضوى عبد المنعم محمود أحمد عوض 01

 11147252297 عالج االورام باالشعاع 11/13/1237 27/17/2115 مساعدمدرس  ط/ سالي حامد محمود مشعل 02

 11231221231 عالج االورام باالشعاع 11/11/1234 13/13/2119 مدرس مساعد ط/ رنا على نجيب الفالح 02

 11119144541 عالج االورام باالشعاع 27/15/1237 31/13/2119 مدرس مساعد ط/ منه هللا دمحم عبد العال عبد العال فودة 08

 11279213212 عالج االورام باالشعاع 25/11/1233 12/12/2117 مدرس مساعد ط/غادة محمود سالم أحمد جاب هللا 01

 11235352251 عالج االورام باالشعاع 24/15/1232 11/11/2113 مدرس مساعد ط/ سارة دمحم فريد دمحم أحمد 32

 11231221231 عالج االورام باالشعاع 19/11/1233 23/12/2112 مدرس مساعد ط/ رنا سعيد السيد عطا 35

 11112432421 عالج االورام باالشعاع 11/14/1221 13/13/2121 مدرس مساعد ط/ ندى سمير شمس الدين البحيرى 30

 11121472223 عالج االورام باالشعاع 11/11/1221 31/19/2121 مدرس مساعد ط/ سهر سامى السعيد دمحم أبو العطا 33

 11113939132 عالج االورام باالشعاع 15/11/1221 15/13/2121 مدرس مساعد ط/ االء ابراهيم زكى الشريف 34

 11113713452 عالج االورام باالشعاع 12/12/1221 12/11/2112 معيد ط/ شروق جمال أحمد على بدر 31

 11273293239 عالج االورام باالشعاع 14/17/1221 12/11/2112 معيد ط/اسماء رافت عبد الغفار خليل 32

 11112132577 عالج االورام باالشعاع 12/11/1221 12/11/2112 معيد ط/  دينا مصطفى دمحم عثمان درويش 32
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عالج االورام والطب النبوى

 11271111217 الطب النبوي 13/11/1271 31/14/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم فتحي عبده شتا 3

 11113717943 الطب النبوي 21/11/1237 31/13/2119 مدرس مساعد ط/ هند إبراهيم مصطفى أبو الفتوح المالح 0

 11125532447 الطب النبوي 13/14/1237 12/12/2117 مدرس مساعد ط/ فاطمة سليمان السيد الساهي 1

 23083331100 الطب النبوي 03/24/3181 20/20/0231 مدرس مساعد ط/ الشيماء ماجد دمحم عبدالنبي الطواب 4

 

 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض النفسية والعصبية

 23308885316 األمراض النفسية والعصبية 28/20/3164 13/28/0232 أستاذ أ.د/ مى عبد الرؤوف عيسى 3

 23001124361 األمراض النفسية والعصبية 30/21/3165 13/21/0233 أستاذ أ.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوى 0

 23220006485 األمراض النفسية والعصبية 38/24/3166 13/21/0233 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد دمحم عبد الحى 1

 23001550606 األمراض النفسية والعصبية 34/20/3164 13/21/0233 أستاذ أ.د/ إيهاب سيد رضوان رمضان 4

 23335001113 األمراض النفسية والعصبية 32/21/3165 13/23/0230 أستاذ أ.د/ عزه عباس إبراهيم غالى 5

 األمراض النفسية والعصبية 05/32/3164 24/24/0230 أستاذ أ.د/ أشرف على أ بو الفتوح أبو الصفا 6
 

 23223151261 األمراض النفسية والعصبية 33/28/3165 12/32/0231 أستاذ الكريم بدوى دمحمأ.د/ عادل عبد  1

 232024313446 األمراض النفسية والعصبية 00/23/3165 12/24/0234 أستاذ أ.د/ طارق دمحم عبد الحميد الجمال 8

 23225640115/23014135555 النفسية والعصبيةاألمراض  31/21/3168 12/26/0234 أستاذ أ.د/ حازم عبد الرحمن على فايد 1

 23225080054/23336112128 األمراض النفسية والعصبية 38/21/3161 12/26/0234 أستاذ أ.د/ إيهاب أحمد شوقى  الصعيدى 32

 23344656612 األمراض النفسية والعصبية 34/23/3112 01/24/0235 أستاذ أ.د/ إيهاب شوقى دمحم إبراهيم 33



 

~ 27 ~ 
 

 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض النفسية والعصبية

 23341366131/23220121312 األمراض النفسية والعصبية 23/33/3111 13/21/0231 أستاذ أ.د/ دمحم خليل دمحم خليل يوسف 30

 23221600422/23218145666 األمراض النفسية والعصبية 21/20/3112 13/21/0231 أستاذ أ.د/ صبرى دمحم عبد الدايم موسى 31

 23221200483 األمراض النفسية والعصبية 21/20/3114 06/23/0231 أستاذ أ.د/ ياسر أبو الفتوح حمزة الهنيدي 34

 23008114018 األمراض النفسية والعصبية 30/30/3110 01/21/0231 أستاذ أ.د/ وفيق سعيد كامل البهنسي 35

 23226151113 األمراض النفسية والعصبية 31/20/3168 08/21/0228 أستاذ مساعد د/ عمرو عادل دمحم هيبه 36

 23226566406 األمراض النفسية والعصبية 06/26/3161 12/24/0234 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم بسيونى الشامى 31

 23261222131 األمراض النفسية والعصبية 23/32/3116 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الحكيم عبد السالم  سليم 38

 23004221603 األمراض النفسية والعصبية 35/24/3115 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ خالد حسين رجاء دمحم راشد 31

 األمراض النفسية والعصبية 23/21/3161 12/23/0225 مدرس د/ وليد إبراهيم دمحم فواز 02
 

 23265554810 األمراض النفسية والعصبية 01/30/3115 13/21/0231 مدرس د/ سماح عبد الرؤوف دمحم عفيفى 03

 األمراض النفسية والعصبية 01/21/3115 13/21/0231 مدرس د/ أشرف دمحم عبد الحميد سند 00
 

 23001813443 األمراض النفسية والعصبية 06/21/3111 12/33/0234 مدرس د/ وسام عبد السالم دمحم غريب 01

 23214818148/23228018186 والعصبيةاألمراض النفسية  38/23/3111 12/33/0234 مدرس د/ شيرين دسوقي أحمد السيد 04

 3005324141 األمراض النفسية والعصبية 04/32/3118 12/23/0236 مدرس د/ ريهام عبد الرحمن لطفى عامر 05

 23223180406/23204143113 األمراض النفسية والعصبية 08/20/3182 01/20/0236 مدرس د/ فاطمة أحمد السباعى الديب 06

 23331818168 األمراض النفسية والعصبية 12/21/3183 01/26/0236 مدرس هللا البهى رجبد/ أسامة عبد  01

 23221121054 األمراض النفسية والعصبية 21/33/3182 01/26/0236 مدرس د/ أيمن دمحم عبد السالم عبد العال الملط 08

 23330118111 األمراض النفسية والعصبية 08/21/3118 01/21/0236 مدرس د/ محمود إبراهيم مصطفى الحسانين 01

 23220408551 األمراض النفسية والعصبية 01/26/3180 12/24/0238 مدرس د/ دمحم عبد العزيز عبد الهادى بسيونى 12
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 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض النفسية والعصبية

 23221418511 األمراض النفسية والعصبية 35/21/3182 12/25/0238 مدرس د/ محمود حامد محمود على نصار 13

 23226311130 األمراض النفسية والعصبية 23/32/3182 12/25/0238 مدرس دمحم عبد الخالقد/ حازم دمحم  10

 23224062621 األمراض النفسية والعصبية 01/21/3183 01/32/0238 مدرس د/ إسالم فتح هللا دمحم كامل الدسوقى 11

 23330163163/23001182102 والعصبية األمراض النفسية 03/24/3181 06/28/0231 مدرس د/ أحمد مصطفى الدسوقى كشك 14

 23000520545 األمراض النفسية والعصبية 35/33/3180 01/21/0231 مدرس د/ عالء دمحم الصاوى على الكردى 15

 23223163144 األمراض النفسية والعصبية 01/20/3184 05/26/0231 مدرس مساعد ط/ باسم حمدى عبد الحميد فودة 16

 23201180842/23201180802 األمراض النفسية والعصبية 02/28/3184 06/30/0231 مدرس مساعد دمحم فنون ط/ نهى فوزى حمدى 11

 23338333110 األمراض النفسية والعصبية 24/28/3184 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ عمرو دمحم أمين السرنجاوى 18

 23221611301/23221611305 األمراض النفسية والعصبية 23/23/3184 20/28/0234 مدرس مساعد ط/ مروة يسن عبد المنعم بدر 11

 23080551335 األمراض النفسية والعصبية 32/20/3186 20/28/0234 مدرس مساعد ط/ نعمة عطا اللة لبيب عطا هللا 42

 23210212211/23322208153 األمراض النفسية والعصبية 01/23/3118 08/32/0234 مدرس مساعد ط/ عبد المنعم أحمد ناجى عيسى 43

 23221101654 األمراض النفسية والعصبية 31/25/3185 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ رائد أحمد عبد المعبود سيد أحمد 40

 23005843018 األمراض النفسية والعصبية 21/33/3186 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ مي أحمد أحمد سالم 41

 23345220803 األمراض النفسية والعصبية 01/21/3186 08/26/0235 مدرس مساعد كاملط / مصطفى ممدوح عبد الحي  44

 23332002011 األمراض النفسية والعصبية 08/21/3186 08/26/0235 مدرس مساعد ط / محمود السيد محمود الحوراني 45

 23216254200 النفسية والعصبية األمراض 01/28/3181 05/20/0236 مدرس مساعد ط / أسماء أبو الفتوح السيد بالل 46

 23235132054 األمراض النفسية والعصبية 31/24/3181 01/21/0236 مدرس مساعد ط / أحمد أسامة عبد رب الرسول طلبة 41

 23231134261 األمراض النفسية والعصبية 38/33/3186 01/21/0236 مدرس مساعد ط / مصطفى شعبان حسينى قنديل 48

 23224518068 األمراض النفسية والعصبية 06/23/3181 20/20/0231 مدرس مساعد مصطفي عبد الوهاب حنورهط / داليا  41
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 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض النفسية والعصبية

 23005515813 األمراض النفسية والعصبية 35/21/3188 24/32/0231 مدرس مساعد ط / مصطفي دمحم العوضي الشيخ 52

 23226641364 األمراض النفسية والعصبية 02/28/3188 24/32/0231 مدرس مساعد ط / دمحم سعيد دمحم عوض على 53

 23204388181 األمراض النفسية والعصبية 34/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / أسامة إبراهيم دمحم إبراهيم يونس 50

 23228108148 األمراض النفسية والعصبية 12/28/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  أحمد سامي محمود الكتامي 51

 23006312018 األمراض النفسية والعصبية 31/20/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط / سارة سليم أحمد سليمان 54

 23268252836 األمراض النفسية والعصبية 26/26/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / بهاء رضا احمد دمحم السطيحه 55

 23020448816 األمراض النفسية والعصبية 02/28/3112 21/32/0231 مساعدمدرس  ط / ايه دمحم السيد النعناعى 56

 23220204181 األمراض النفسية والعصبية 32/33/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط / أحمد دمحم أحمد رويشة 51

 23215113341 األمراض النفسية والعصبية 30/33/3112 12/26/0202 مدرس مساعد ط / نهال حاتم سعد دمحم عامر 58

 23001216311 األمراض النفسية والعصبية 26/21/3181 02/23/0236 معيد ط / دعاء جمال الدين السعيد دمحم على 51

 23085856650 األمراض النفسية والعصبية 23/32/3112 35/21/0238 معيد ط / أميره فتح عبد العاطى عبد الجواد الفيومى 62

 23215146134 األمراض النفسية والعصبية 35/25/3113 30/23/0231 معيد الوكيلط / هدى عبد اللطيف دمحم  63
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

 23223565211 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   30/33/3160 32/25/0233 أستاذ أ.د/ ميرفت عبد الستار  محمود السرجانى 3

 23000822115 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   01/23/3164 32/25/0233 أستاذ أ.د/ على عيد عيد الديب 0

 23001518218 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   21/21/3161 13/25/0236 أستاذ أ.د/ حنان دمحم عماره السعدنى 1

 23223064606 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   24/33/3161 12/21/0238 أستاذ أ.د/ أمل دمحم إبراهيم البربرى 4

 23000562132 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   31/30/3165 26/26/0230 أستاذ مساعد د/ عالء دمحم دمحم السالوى 5

 23005880151 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   23/33/3161 13/30/0235 أستاذ مساعد د/ السيد دمحم حامد راجح  6

   الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   12/33/3112 13/21/0236 أستاذ مساعد د/ منال شوقى حسين سيد أحمد  1

 23223801115/23220180121 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   21/21/3115 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ مروى أحمد دمحم أبو الهوى 8

 23001801211 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   02/28/3116 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ رضوى مصطفى  ذكى الخولى 1

   الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   13/30/3111 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ سماح حمدي عبد الحليم الميداني 32

 23223261515 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   31/21/3111 01/21/0238 أستاذ مساعد د/ سلوى المرسي عبد الغني السيد 33

 23001361815 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   35/24/3116 01/23/0231 أستاذ مساعد د/ دعاء شوقى محمود األشقر 30

 23008188222 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   33/30/3115 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ دعاء دمحم دمحم إسماعيل عبده 31

 23004582413 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   01/32/3111 01/24/0202 أستاذ مساعد د/ شيماء أحمد محمود حبلص 34

   الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   31/30/3166 08/30/0225 مدرس د/ وائل دمحم أحمد عبد الجواد 35

 23261511610 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   06/24/3118 12/21/0234 مدرس د/ دعاء وسيم بدير عبد الرحمن ندا 36

 23081512811 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   34/20/3115 12/21/0235 مدرس د/ نيفين فتحي محمود إبراهيم 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

 23226111600 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   32/21/3183 01/32/0235 مدرس د/ دمحم حسن كامل أبو زيد 38

 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   25/20/3118 13/21/0236 مدرس د/ دمحم إبراهيم راغب زغلول 31
23001514544/23268681586 

23342041445 

 23002501110 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   23/21/3180 12/32/0236 مدرس د/ سوزان عزت الشحات جادو 02

 23004023414 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   01/24/3184 13/23/0231 مدرس د/ ريهام عبد المنعم دمحم أحمد  03

 23001103662 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   00/21/3183 01/33/0231 مدرس د/ هناء أحمد سامى محمود البنا 00

 23221523510 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   01/21/3184 12/21/0231 مدرس د/ سمر عبد الحميد محمود طبرة 01

 23011268508 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   26/21/3182 01/21/0231 مدرس د/ شيرين عبد السالم دمحم علوان  04

 23220131211 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   21/20/3182 08/23/0202 مدرس د/ شيماء عبد المنعم محمود عبد الوهاب  05

 23000834351 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   06/21/3183 13/21/0202 مدرس د/ أميرة دمحم إبراهيم محمود الشرقاوى 06

 23004181226 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   36/25/3184 36/30/0230 مدرس مساعد حنوتط/ هبه عبد العزيز هاشم  01

 23013013003 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   33/25/3180 30/25/0221 مدرس مساعد ط/ إيمان ماهر دمحم على البهوتى  08

 23085108132 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   31/28/3181 31/23/0231 مساعدمدرس  ط / عبد هللا السيد عبد المنعم دمحم عالم 01

 23265551063 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   26/20/3184 35/23/0234 مدرس مساعد ط/ رحاب محمود دمحم سالم 12

 23211653028 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   25/23/3185 35/23/0234 مدرس مساعد ط/ هبة أحمد حلمى المقدم 13

 23000811011 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   34/28/3184 31/21/0234 مدرس مساعد  ط/ رانيا السعيد المرسى الخولى 10

 23015210622 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   03/23/3186 20/21/0234 مدرس مساعد  ط/ رضوى حلمى حمد أحمد شلبى 11

 23001812110 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   35/28/3186 33/23/0235 مدرس مساعد  ط/ سارة سليمان دمحم سليمان حسن  14

 23001153136 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   02/30/3186 34/23/0235 مدرس مساعد  ط/ مى أحمد توفيق أبو الخير 15
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

 23005182881 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   38/21/3181 12/21/0236 مدرس مساعد  ط/ منى هالل أحمد عمارة 16

 23085825536 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   20/33/3181 12/21/0236 مدرس مساعد  ط/ إسراء عبد الحميد على الشنتناوى 11

 23003432612 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   08/24/3181 12/21/0236 مدرس مساعد  ط/  إلهام محمود أحمد البرقى 18

 23000881816 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   23/28/3181 20/20/0231 مدرس مساعد  ط/ أسماء أحمد مجدي عبد المنعم أبو كامل  11

 23261516834 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   38/26/3188 24/32/0231 مدرس مساعد  ط/  داليا نادر جمعه المليجي 42

 23261468486 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   25/20/3188 24/32/0231 مدرس مساعد  ط/ علياء ممدوح عبد العزيز فرج 43

 23223116081 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   08/30/3186 24/32/0231 مدرس مساعد  ط/ دينا حمدي دمحم عبد الال 40

 23226158114 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   38/26/3181 01/25/0238 مدرس مساعد  ط/  آية عبد الحميد علي الشنتناوي 41

 23201633211 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   25/30/3188 23/24/0238 مدرس مساعد  ط/ سها فوزي أمين إبراهيم خالف 44

 23268364881 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   20/21/3181 00/23/0231 مدرس مساعد  ط/ صباح عبد المنعم حسين عبيد 45

 23228601216 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   23/24/3112 06/26/0231 مدرس مساعد  ط / احسان خليفة سعد السيد  46

 23230110416 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   35/20/3113 23/28/0231 مدرس مساعد  ط/ مها كمال الدين طه خالف 41

 23234081428 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   03/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد  ط/ شيماء الحسينى السيد سالمه 48

 23013280841 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   28/21/3110 21/21/0202 مدرس مساعد  ط/ نوريهان عبد العزيز إبراهيم على الجزار 41

 23006116104 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   06/21/3112 20/21/0231 معيد ط/  غادة عبد اللطيف نور الدين 52

 23222614062 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   05/25/3113   معيد ط/  أية أشرف عبد العزيز البري 53
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب المناطق الحارة والحميات

 23002142052 طب المناطق الحارة والحميات   23/23/3160 01/23/0221 أستاذ أ.د/ منى أحمد حلمى شحاته 3

 23226201081 طب المناطق الحارة والحميات   23/32/3165 12/26/0221 أستاذ أ.د/ فريال صالح الدين دمحم القال 0

 23001401188 طب المناطق الحارة والحميات   05/32/3160 06/20/0228 أستاذ أ.د/ أيمن دمحم الجندى 1

 23225120821/23261182251 طب المناطق الحارة والحميات   08/32/3161 04/20/0221 أستاذ أ.د/ أسامه السيد سعد الدين نجم 4

 23226188152/23006164113 طب المناطق الحارة والحميات   28/33/3161 13/25/0233 أستاذ أ.د/ جالل الدين مصطفى  القصاص 5

 23222426665 طب المناطق الحارة والحميات   21/26/3166 13/21/0233 أستاذ العزيز حامد السعدنى أ.د/ شريف عبد 6

 23004118388 طب المناطق الحارة والحميات   33/32/3161 01/28/0230 أستاذ أ.د/ عاصم أحمد عبد الرحمن الفرت 1

 23224614413 طب المناطق الحارة والحميات   05/25/3161 12/23/0231 أستاذ أ.د/ حنان حامد سيد أحمد سليمان 8

 23000516016 طب المناطق الحارة والحميات   34/21/3166 12/23/0231 أستاذ أ.د/ رأفت عبد القادر السيد صالح 1

 23260881111 طب المناطق الحارة والحميات   03/20/3161 04/33/0231 أستاذ أ.د/ جمال كامل بيومى قاسم 32

 23262116855 طب المناطق الحارة والحميات   21/26/3165 12/26/0234 أستاذ حنان أحمد عبد الهادى البساطأ.د/  33

 23226565350 طب المناطق الحارة والحميات   35/23/3161 01/32/0234 أستاذ أ.د/ سحر عبد التواب عبد العزيز سيد 30

 23226141608 طب المناطق الحارة والحميات   36/23/3112 13/21/0231 أستاذ أ.د/ صبرى عبداللطيف  أبوسيف 31

 23331321112 طب المناطق الحارة والحميات   28/28/3110 13/21/0231 أستاذ أ. د/ دينا حازم عبدالرحمن  زيادة 34

 23226568358/23336413265 طب المناطق الحارة والحميات   21/21/3111 06/28/0231 أستاذ أ.د/ وائل وحيد عبد المعطي مياح 35

 23341331250 طب المناطق الحارة والحميات   34/28/3111 12/30/0231 أستاذ أ.د/ لبنى أحمد فهمي أبو علي 36
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب المناطق الحارة والحميات

 23001311613 طب المناطق الحارة والحميات   12/21/3115 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ لؤى أسامة أنور منصور 31

 23221166446 طب المناطق الحارة والحميات   36/30/3115 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم يوسف أحمد ربيع 38

 23331202212 طب المناطق الحارة والحميات   33/32/3116 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ عبد الرحمن عبد الرؤوف  قبطان 31

 23088006114 طب المناطق الحارة والحميات   32/32/3116 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ سماح مسعد أبو العينين 02

 23221312158 طب المناطق الحارة والحميات   32/32/3116 13/23/0238 أستاذ مساعد د/ سالي عبد المنعم  النوساني 03

   طب المناطق الحارة والحميات   26/21/3112 08/20/0238 أستاذ مساعد د/ عواطف المحمدى فرج إدريس 00

 23004628111 طب المناطق الحارة والحميات   23/23/3183 12/24/0238 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد عبد العزيز الهنداوى  01

 23225628468 طب المناطق الحارة والحميات   38/28/3111 01/28/0238 أستاذ مساعد د/ والء أحمد منجود الخلواني 04

 23222242114 طب المناطق الحارة والحميات   01/23/3182 01/32/0238 أستاذ مساعد د/  شريف دمحم عبد السالم عبد الباقى 05

 23268286200 طب المناطق الحارة والحميات   36/32/3111 01/25/0231 أستاذ مساعد د/ هبة دمحم علي العشري 06

   طب المناطق الحارة والحميات   36/23/3110 21/26/0231 أستاذ مساعد د/ بشرى السيد طلحة حسين 01

   طب المناطق الحارة والحميات   38/24/3113 13/21/0221 مدرس د/ياسر عبد اللطيف دمحم الصواف 08

 23341001184 طب المناطق الحارة والحميات   31/24/3182 12/33/0235 مدرس د/ ريهام عبد القادر إبراهيم سالم الخولى 01

 23220835124 طب المناطق الحارة والحميات   35/28/3111 12/33/0235 مدرس الششتاوى د/ رحاب بدوى دمحم 12

 23001101653 طب المناطق الحارة والحميات   03/33/3184 12/24/0231 مدرس د/ محمود زكى عبد السميع السيد القديم  13

 23012134111 طب المناطق الحارة والحميات   32/32/3180 12/24/0231 مدرس د/ شيماء محمود دمحم الشعراوى 10

 23220024642 طب المناطق الحارة والحميات   36/28/3180 12/32/0236 مدرس د/ نهاد إبراهيم عبد السميع حواش  11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب المناطق الحارة والحميات

 23004455213 طب المناطق الحارة والحميات   13/25/3181 01/21/0238 مدرس د/ مروة السيد دمحم سالمة 14

 23001342118 طب المناطق الحارة والحميات   01/21/3181 01/28/0238 مدرس أحمد توفيق دمحم هبةد/ إسالم  15

 23228118815 طب المناطق الحارة والحميات   13/32/3185 08/23/0202 مدرس د/ فاطمة على حسن حسين الجبالي 16

 23083438040 طب المناطق الحارة والحميات   06/23/3186 08/23/0202 مدرس د/ شيماء عبد المنعم عبد الحميد مشعل 11

 23221100113 طب المناطق الحارة والحميات   38/30/3185 08/23/0202 مدرس د/ إيمان دمحم هالل دمحم عبدة 18

 23211454304 طب المناطق الحارة والحميات   26/23/3186 08/23/0202 مدرس د/ نهلة أحمد أبو الفتوح خلف 11

 23221133301 طب المناطق الحارة والحميات   01/21/3184 08/23/0202 مدرس مصطفى أحمد منصورد/ شيماء  42

 23203322201 طب المناطق الحارة والحميات   26/25/3185 00/23/0234 مدرس مساعد ط/ مروة نبوى عبد الرحمن الحصرى 43

 23228800610 طب المناطق الحارة والحميات   23/33/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ منى عرفة عبد الظاهر 40

 23216018652 طب المناطق الحارة والحميات   02/32/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ كريمان حلمى دمحم السيد القصراوى 41

 23202238162 طب المناطق الحارة والحميات   00/30/3181 08/20/0231 مدرس مساعد ط/ شيماء دمحم إبراهيم السيد عيد 44

 23088585111 طب المناطق الحارة والحميات   01/30/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط / نبيله عبدالناصر عبدالواحد حسن الجزار 45

 23202835160 طب المناطق الحارة والحميات   08/32/3181 08/20/0231 مدرس مساعد ط/ أمل  دمحم حسن دويدار 46

 23306515135 طب المناطق الحارة والحميات   13/23/3181 08/20/0231 مدرس مساعد فره ط/ ايات اسماعيل دمحم 41

 23202286415 طب المناطق الحارة والحميات   21/28/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط/ إسالم صابر إسماعيل دمحم إسماعيل 48

 23224610158 طب المناطق الحارة والحميات   36/21/3181 24/20/0238 مدرس مساعد ط/  رانيا ممدوح حامد الكافوري 41

 23005548116 طب المناطق الحارة والحميات   23/28/3181 24/20/0238 مدرس مساعد ط/  منه هللا  دمحم دمحم جابر أحمد الصواف 52



 

~ 39 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب المناطق الحارة والحميات

 23238053410 طب المناطق الحارة والحميات   38/30/3188 01/24/0238 مدرس مساعد ط/  إبتسام على دمحم علي شادي 53

 23260100855 طب المناطق الحارة والحميات   23/23/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ أسماء دمحم مراد الزفتاوي 50

 23210613128 طب المناطق الحارة والحميات   26/28/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط/ مي احمد ابو الفتوح عبد الحميد خلف 51

 23234331218 طب المناطق الحارة والحميات   23/20/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط/ مادونه مجدى فهمى ابراهيم سالمه 54

 23233441011 طب المناطق الحارة والحميات   12/26/3112 20/21/0231 مدرس مساعد ط/ مريم نبيل نجيب حنا سعد هللا 55

 23224814666 طب المناطق الحارة والحميات   13/32/3181 21/21/0202 مدرس مساعد سالمهط/ سمر حسنى دمحم  56

 23220161666 طب المناطق الحارة والحميات   38/24/3110 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ ريهام مصطفى فتحى عيد جامع  51

 23223132280 طب المناطق الحارة والحميات   23/28/3113 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ الشيماء  فتحى زيدان الدسوقى  58

 23236255532 طب المناطق الحارة والحميات   04/24/3113 00/26/0202 مدرس مساعد ط/ أميرة شعبان أحمد دمحم سليمان   51
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض الجلديه والتناسليه

   األمراض الجلديه والتناسليه  38/24/3160 12/30/0224 أستاذ أ.د/ نهي نبيل دمحم دغيم 3

 23226201013 األمراض الجلديه والتناسليه  00/28/3163 08/24/0225 أستاذ أ.د/ دمحم محمود معوض جامع 0

 23001232011 األمراض الجلديه والتناسليه  20/21/3165 01/25/0228 أستاذ أ.د/ أمانى دمحم عبد اللطيف بسيونى 1

 23003480520 األمراض الجلديه والتناسليه  08/21/3164 12/26/0228 أستاذ أ.د/ طارق السيد أمين دمحم 4

 23223121434 األمراض الجلديه والتناسليه  03/33/3164 13/21/0221 أستاذ عبد الصمد  عبد الكريمأ.د/ زينب  5

   األمراض الجلديه والتناسليه  24/21/3113 06/20/0234 أستاذ أ.د/ داليا محمود كامل شعبان  6

 23344608862 األمراض الجلديه والتناسليه  21/33/3165 13/28/0235 أستاذ أ.د / نعيم دمحم دمحم عبد النبى داود 1

 23223432110 األمراض الجلديه والتناسليه  35/24/3112 13/28/0235 أستاذ ا.د/ أروى دمحم حسن عبد العاطى 8

 23004411333 األمراض الجلديه والتناسليه  20/21/3113 01/32/0235 أستاذ أ.د/ رانيا أحمد رأفت التطاوى 1

   األمراض الجلديه والتناسليه  04/21/3168 12/23/0236 أستاذ السيد مرسى أحمد غالىأ.د/ نهله  32

   األمراض الجلديه والتناسليه  21/23/3168 12/33/0236 أستاذ أ.د/ عبير عبد الحكم إبراهيم هديب 33

 23013251354 األمراض الجلديه والتناسليه  02/20/3166 00/26/0231 أستاذ أ. د/ أمل أحمد أحمد العشماوى 30

 23006464104 األمراض الجلديه والتناسليه  25/21/3110 08/33/0238 أستاذ أ.د/ شرين فاروق محمود دمحم عبدة  31

   األمراض الجلديه والتناسليه  36/33/3163 01/32/0224 أستاذ مساعد د/ أحمد حلمى دمحم السعيد  نصار 34

   األمراض الجلديه والتناسليه  31/21/3168 12/32/0221 أستاذ مساعد عبد الفتاح أحمد إسماعيل د/ مياده 35

 23226201018 األمراض الجلديه والتناسليه  02/20/3115 12/23/0236 أستاذ مساعد د/ نشوى نعيم فتوح الفار 36

 23004522851 األمراض الجلديه والتناسليه  03/20/3111 13/28/0236 أستاذ مساعد د/ دعاء صالح دمحم حجاب 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض الجلديه والتناسليه

 23261461125 األمراض الجلديه والتناسليه  21/28/3116 0236/1/13 أستاذ مساعد د/ لمياء حموده إسماعيل الجارحي 38

 23225111561 األمراض الجلديه والتناسليه  05/33/3113 01/25/0231 أستاذ مساعد د/ يمنى فريد الحمد على نعينع  31

 23000218482 األمراض الجلديه والتناسليه  12/24/3111 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ غاده فوزى رزق حسن عبد هللا 02

   األمراض الجلديه والتناسليه  35/32/3168 06/30/0226 مدرس د/ دمحم طلعت عبد الجواد  03

   األمراض الجلديه والتناسليه  23/32/3111 12/23/0228 مدرس د/مروة عبد العزيز حامد  البدوي 00

 23330100331 األمراض الجلديه والتناسليه  33/33/3110 01/23/0221 مدرس  د/ شادي فكري عبد السالم إبراهيم 01

   األمراض الجلديه والتناسليه  26/20/3114 01/23/0221 مدرس  د/ محمود دمحم السيد أبو طبل 04

 23226611615 األمراض الجلديه والتناسليه  23/32/3182 08/23/0234 مدرس  د/ سها عبد اللة الدسوقى حوام 05

 23001152823 األمراض الجلديه والتناسليه  23/33/3183 01/32/0235 مدرس  د/ إنجى سيف اإلسالم شاكر عباس 06

 23005641652 األمراض الجلديه والتناسليه  34/21/3180 13/25/0236 مدرس  د/ ياسمينة أحمد دمحم العطار 01

 23005115348 األمراض الجلديه والتناسليه  02/28/3181 12/30/0231 مدرس  د/ دمحم مصطفى فوزى عبد الوهاب حسنين 08

 23004443585 األمراض الجلديه والتناسليه  23/26/3185 06/28/0231 مدرس  د/ إسراء السيد عبد الفتاح الهوارى 01

 23223814016 األمراض الجلديه والتناسليه  28/28/3180 06/25/0230 مدرس مساعد ط/ هاجر عطية عبد الحميد الشرنوبى 12

 23225021163 األمراض الجلديه والتناسليه  04/24/3184 30/23/0231 مدرس مساعد ط/ نسرين صبرى رضوان جمعة 13

 23225311661 األمراض الجلديه والتناسليه  28/24/3186 23/21/0234 مساعد مدرس ط/ مروة أحمد فخر الدين دمحم السامنجي 10

 23220132281 األمراض الجلديه والتناسليه  23/20/3181 31/33/0234 مدرس مساعد ط/ منة هللا مختار دمحم مبروك سليمان 11

 23002561181 األمراض الجلديه والتناسليه  21/21/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ دينا حسن مصطفى أحمد فهمى 14



 

~ 32 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض الجلديه والتناسليه

 23080265422 األمراض الجلديه والتناسليه  21/24/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ آية أشرف دمحم فتحى فودة 15

 23332386830 األمراض الجلديه والتناسليه  01/28/3188 20/20/0231 مدرس مساعد ط/ ساره حمدي عبد المنعم أحمد سليمان 16

 23228231265 األمراض الجلديه والتناسليه  35/21/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط/هبه سعيد إبراهيم علي العماوي 11

 23218480256 األمراض الجلديه والتناسليه  01/32/3188 06/33/0238 مدرس مساعد ط/ الشيماء دمحم إبراهيم السيد الشيخ 18

 23228823656 األمراض الجلديه والتناسليه  20/24/3181 23/28/0231 مساعدمدرس  ط/  شيماء سعيد علي شمس 11

 23358543300 األمراض الجلديه والتناسليه  32/21/3112 20/21/0231 مدرس مساعد ط/ سامح مجدى حسن سرسيق 42

 23264331884 األمراض الجلديه والتناسليه  36/24/3181 20/21/0231 مدرس مساعد ط/ مى أحمد عاصم رياض دمحم أبو زيد   43

 23216208131 األمراض الجلديه والتناسليه  24/20/3110 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ سماح أحمد ابراهيم أحمد الضلع 40

 

  



 

~ 41 ~ 
 

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األنف واألذن والحنجرة

 23003280840 جراحة األذن وزرع القوقعة 20/25/3163 12/21/0226 أستاذ أ.د/ دمحم ناصر عبد الغنى الشيخ 3

 23001425811 سمعيات 01/20/3160 01/26/0233 أستاذ أ.د/ عفاف أحمد يوسف عماره 0

 23226216828 أذن 21/21/3166 12/23/0231 أستاذ أ.د/ سامح مصطفى رجب السيد 1

 23004212050 أنف 26/21/3168 12/21/0231 أستاذ أ.د/ مجدى عيسى محب سعفان 4

   أنف 30/20/3164 13/21/0236 أستاذ أ.د/ دمحم عبد المنعم رضا عبد العزيز 5

   جراحة أنف وأذن 12/28/3161 12/32/0236 أستاذ حسن مصطفى حجازى حسن صالحأ.د/  6

   طب السمع واإلتزان 21/28/3166 01/23/0231 أستاذ أ.د/ هناء حسين حسين الصناديقي 1

 23226201048/23220001118    مناظير الجيوب األنفية 24/33/3111 13/28/0235 أستاذ مساعد د/ حسام سيد جميل الشريف 8

 23001141112 تخاطب 28/21/3110 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد دمحم درويش 1

 23226201016 وحدة طب السمع واإلتزان 21/28/3118 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ أماني دمحم نبيه الغريب 32

 23211118234/2360111151 الحنجرة وجراحة الرقبة والرأس 06/25/3115 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ عماد دمحم كامل شحاته 33

 23004102341 تجميل الوجه واألنف 00/23/3182 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الرحمن  لطفى أحمد عامر 30

 23004248111 وحدة السمعيات 31/32/3111 01/26/0202 أستاذ مساعد د/ منى أحمد عطية إبراهيم قطيط 31

 23220001532 جراحة األذن وزراعة القوقعة 04/30/3182 01/26/0202 أستاذ مساعد محمود فوزى مندور مندور د/ 34

 23001414861 تجميل الوجه واألنف 05/21/3116 08/30/0233 مدرس د/ أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح يونس 35

 23081115151 تخاطب 34/20/3116 08/24/0231 مدرس د/ شيماء دمحم السيد  سراج الدين 36



 

~ 41 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األنف واألذن والحنجرة

 23004441456 مناظير الجيوب األنفية 04/21/3180 13/21/0236 مدرس د/ دمحم أسامة دمحم كامل طموم 31

 23004880351 سمعيات 35/21/3183 13/21/0236 مدرس د/ ريهام ممدوح فؤاد الشين 38

 23264868086 سمعيات 02/33/3181 13/21/0231 مدرس د/ وسام مصطفى دمحم دمحم عيسوى 31

 23261818211 أورام الجيوب األنفية 23/21/3180 13/32/0231 مدرس د/ كمال عبد المنعم حسين عبيد  02

 23003111155 تخاطب 21/23/3180 01/32/0238 مدرس د/ رانيا مكرم فهمى سيدهم 03

 23004211341 والرقبةجراحة الرأس  20/25/3184 08/33/0238 مدرس د/ أحمد على حسن حسن النجار  00

   جراحة األذن 34/21/3184 01/23/0231 مدرس د/ هيثم ربيع مهدى األفندى 01

   سمعيات 32/21/3186 01/20/0231 مدرس د/ نشوى دمحم فريد إبراهيم ندا 04

 23221133440 جراحة الرأس والرقبة 24/21/3181 05/33/0231 مدرس د/ مصطفى إبراهيم عبد هللا على عمار 05

 23224131352 جراحة الرأس والرقبة 21/26/3183 13/25/0202 مدرس د/ أحمد سعد أحمد الهمشرى 06

 23226022842 تخاطب 02/26/3184 30/23/0231 مدرس مساعد ط/ نهال عادل لطفى أحمد 01

 23223881565 وحدة التخاطب 31/21/3184 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ الزهراء دمحم عطية عمار 08

 2300118811 وحدة السمعيات 01/33/3186 31/23/0235 مدرس مساعد ط/ آالء السيد مندور اسماعيل 01

 2322111662 جراحة الحنجرة 03/25/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ عمرو إبراهيم حسن الكوه 12

 23338140230 وحدة أمراض التخاطب 32/25/3186 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ ندى فهيم عبد السالم عمارة 13

 23221112051 األنف واألذن والحنجرة 08/20/3188 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ أحمد خطاب إبراهيم إسماعيل  10

 23224118161 األنف واألذن والحنجرة 01/21/3188 20/20/0231 مدرس مساعد ط/ أيمن دمحم فؤاد عبد العزيز دمحم الشيخ 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األنف واألذن والحنجرة

 23001116306 سمعيات 23/21/3181 20/20/0231 مدرس مساعد دمحم مدحت محمود عيسوي عبدالغفارط/ نيهال  14

 23211211230 أمراض تخاطب 23/23/3188 20/20/0231 مدرس مساعد ط/ منه هللا عصام أحمد جهجه 15

 23322113385 األنف واألذن والحنجرة 05/21/3181 24/20/0238 مدرس مساعد ط/  دمحم السيد سعد القاضي 16

 23201616815 وحدة السمع واإلتزان 03/21/3181 12/26/0238 مدرس مساعد ط/  مصطفي أحمد دمحم علي الرفاعي 11

 23211168861 األنف واألذن والحنجرة 21/28/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط/  دمحم صفوت دمحم قاسم قاسم  18

 23200111102 األنف واألذن والحنجرة 05/26/3112 01/20/0231 مساعدمدرس  ط/ ابراهيم طالل دمحم الشامي  11

   األنف واألذن والحنجرة 36/24/3113 23/24/0202 مدرس مساعد ط/ اسالم دمحم دمحم شطا   42

 23223621833 األنف واألذن والحنجرة 21/21/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ معتز  دسوقى عزت أبو عمو 43

 23231211365 وحدة امراض التخاطب 23/25/3112 25/21/0202 مدرس مساعد ط/ امل فتحى يوسف الجزار  40

   األنف واألذن والحنجرة   25/21/0202 مدرس مساعد ط/عال أحمد دمحم كامل سلطان  41

 23206551113 وحدة السمع واإلتزان 33/33/3112 01/28/0238 معيد ط/ نورا ممدوح عبد المنعم الكنيسي  44
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا )علم األمراض(

 23225012612 الباثولوجيا )علم األمراض( 08/23/3163 01/25/0221 أستاذ أ.د/ فرسان عبد هللا دمحم سالم 3

   الباثولوجيا )علم األمراض( 20/21/3160 03/33/0221 أستاذ أ.د/ عبد الغنى عبد الظاهر السيد سليم 0

 23221165465 الباثولوجيا )علم األمراض( 21/21/3163 21/21/0233 أستاذ أ.د/ هبه عبد الحى أحمد مشهور 1

 23225811831 الباثولوجيا )علم األمراض( 28/33/3113 12/26/0234 أستاذ أ.د/ مها مصطفى فهمى شملوله 4

 23003381014 الباثولوجيا )علم األمراض( 03/20/3111 13/30/0235 أستاذ أ.د/ دمحم مصطفى عبد الحميد شريف 5

 23003202652 الباثولوجيا )علم األمراض( 23/32/3110 00/26/0231 أستاذ أ.د/ أمنيه دمحم كامل  عبد الكريم رزق  6

 23001130214 الباثولوجيا )علم األمراض( 26/32/3111 00/26/0231 أستاذ أ.د/ منى عبد الحق عبد العظيم  1

 23001182448 الباثولوجيا )علم األمراض( 34/21/3111 12/33/0231 أستاذ أ.د/ صافيناز حمدى دمحم الشوربجى 8

 23023810011 الباثولوجيا )علم األمراض( 01/21/3116 13/23/0238 أستاذ أ.د/ حنان السعيد دمحم الشناوي 1

 23000148185 الباثولوجيا )علم األمراض( 12/21/3116 13/23/0238 أستاذ أ.د/ إيمان عادل حسبي سعد 32

 23081360461 الباثولوجيا )علم األمراض( 28/32/3114 06/20/0202 أستاذ أ.د/ غاده السيد عبد الرحمن عشيبه 33

 23004361161 الباثولوجيا )علم األمراض( 31/28/3111 08/21/0202 أستاذ أ.د/أيمن دمحم السيد عوض السقا 30

 23001001416 الباثولوجيا )علم األمراض( 04/21/3161 13/21/0221 أستاذ مساعد د/ حسن تحسين عبد الفتاح شعير 31

 23221858010 الباثولوجيا )علم األمراض( 23/30/3168 06/33/0221 أستاذ مساعد د/ هبه مصطفى كمال يوسف 34

 23000151616 الباثولوجيا )علم األمراض( 34/26/3111 12/33/0235 أستاذ مساعد د/رانيا السيد عبد الحليم وصفي حسن 35

 23228110111 الباثولوجيا )علم األمراض( 03/32/3111 12/33/0235 أستاذ مساعد د/ دارين عبد العزيز دمحم علي  36

 23225646536 الباثولوجيا )علم األمراض( 02/28/3111 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ مروة عبد الحق عبد العظيم علي 31



 

~ 44 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا )علم األمراض(

 23001415806 الباثولوجيا )علم األمراض( 28/33/3111 12/33/0236 أستاذ مساعد د/ رضوى دمحم  الشناوي عريبي 38

 23220434333 الباثولوجيا )علم األمراض( 34/33/3182 13/30/0236 أستاذ مساعد د/علياء عاطف  السيد  شمس الدين 31

 23006811111 الباثولوجيا )علم األمراض( 32/33/3182 13/30/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم على دمحم الرشيدى 02

 23001003223/23200653314 الباثولوجيا )علم األمراض( 01/21/3118 01/33/0231 أستاذ مساعد دينا دمحم عادل إبراهيم راضيد/  03

 23004111125 الباثولوجيا )علم األمراض( 23/23/3180 08/20/0238 أستاذ مساعد د/ يمنى عبد المنعم فريد زمزم 00

 23345458831 الباثولوجيا )علم األمراض( 33/33/3183 08/33/0238 مساعدأستاذ  د/ أسماء السيد بدير دمحم 01

 23001312441 الباثولوجيا )علم األمراض( 25/33/3180 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ دعاء سمير رياض هالل 04

   الباثولوجيا )علم األمراض( 23/20/3161 08/28/0221 مدرس د/ عبير محمود كامل دمحم شعبان 05

   الباثولوجيا )علم األمراض( 26/21/3112 01/21/0221 مدرس  د/ غاده دمحم عاطف العياط 06

 23001135151 الباثولوجيا )علم األمراض( 21/21/3180 01/32/0234 مدرس  د/ هبة فؤاد خليفة هراس 01

 23004413253 األمراض(الباثولوجيا )علم  01/33/3181 01/32/0235 مدرس  د/ دينا مجدى دمحم لبيب الجندى 08

 23083631336/23208462422 الباثولوجيا )علم األمراض( 01/28/3181 12/23/0236 مدرس  د/ شروق دمحم عز الدين موافى  01

 23004168068 الباثولوجيا )علم األمراض( 21/33/3184 13/21/0236 مدرس  د/ نهى دمحم األنور حسين عثمان 12

 23236662111 / 23224110061 الباثولوجيا )علم األمراض( 12/21/3185 13/21/0231 مدرس  عامرد/ بسمة سعيد أنور  13

 23336406505 الباثولوجيا )علم األمراض( 25/23/3186 13/21/0231 مدرس  د/ أسماء مصطفى دمحم مصطفى عيد 10

 23221640511 )علم األمراض(الباثولوجيا  34/30/3184 12/33/0236 مدرس  د/ أالء إبراهيم دمحم عامر 11

 23001011261 / 23335111681 الباثولوجيا )علم األمراض( 33/21/3186 01/23/0231 مدرس  د/ هند صالح على أبو صفية 14
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا )علم األمراض(

 23221540662 الباثولوجيا )علم األمراض( 36/33/3186 01/23/0231 مدرس  د/ فاطمة دمحم خيرى السيد إبراهيم 15

 23011331124 الباثولوجيا )علم األمراض( 38/21/3181 08/23/0202 مدرس  الغفارناجى السيد هيبةد/ نهال عبد  16

 23226610604 الباثولوجيا )علم األمراض( 00/20/3181 05/20/0236 مدرس مساعد ط/ رنا دمحم عادل عبد المنعم خليفة 11

 23353652434 الباثولوجيا )علم األمراض( 21/33/3188 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ رفيدا عصام عبد العزيز الحلبى 18

 23221311205 الباثولوجيا )علم األمراض( 30/21/3188 24/20/0238 مدرس مساعد ط/ منار صالح عبد الحكيم إبراهيم النادى 11

 23264850028 /23226312212 الباثولوجيا )علم األمراض( 08/21/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ آية سعيد أنور عامر 42

 23222364113 الباثولوجيا )علم األمراض( 38/21/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط/ هند عبد السالم عبد السميع على الرفاعى 43

 23220111631 الباثولوجيا )علم األمراض( 23/32/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ اسماء احمد مصطفى عبد الكريم 40

 23214511113 الباثولوجيا )علم األمراض( 26/24/3113 23/28/0231 مدرس مساعد مريم عصام مصطفى كامل عبدةط/  41

 23220212611 الباثولوجيا )علم األمراض( 38/21/3111 01/28/0231 معيد ط/ بسنت احمد دمحم على الشيخ 44

 23000136560 الباثولوجيا )علم األمراض( 08/33/3110 23/33/0231 معيد ط/ مى دمحم صالح الدين شوقى  45

 23345183422 الباثولوجيا )علم األمراض( 35/21/3111 03/32/0238 معيد ط/  نهال كامل حسين كامل 46

 23335133156 الباثولوجيا )علم األمراض( 06/33/3110 03/32/0238 معيد ط/ دمحم دمحم عيد عيد الديب 41

 23352601642 الباثولوجيا )علم األمراض( 32/23/3111 36/26/0231 معيد إبراهيم العفيفىط/  نادية السيد حامد  48
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا اإلكلينيكيه

 23262152215 امراض الدم 01/21/3160 08/28/0221 أستاذ أ.د/ ناهد دمحم إبراهيم علوان 3

 23226610611 امراض الدم 21/24/3163 13/28/0221 أستاذ أ.د/ منال عبد الواحد أحمد عيد 0

 23223856364 كيمياء إكلينكية 20/26/3161 01/32/0221 أستاذ أ.د/ أمل حلمى عبد الحميد مصطفى 1

 23221116480 كيمياء إكلينيكية 23/23/3161 03/33/0221 أستاذ أ.د/ أمانى دمحم دمحم أبو العينين 4

 233341100288 /23226113462 أمراض الدم 33/21/3165 08/21/0232 أستاذ أ.د/ جيهان عبد الحميد  الشرنوبى 5

 23000838653 أمراض الدم 01/30/3161 08/21/0232 أستاذ دمحم حماد عبدهأ.د/ سعيد  6

 23000111128 /23004064141 كيمياء إكلينيكية 03/20/3166 08/21/0232 أستاذ أ.د/ أمل سعيد البندارى  دمحم 1

 23226110610/23226610610 أمراض الدم 21/21/3166 08/21/0232 أستاذ أ.د/ سحر محى الدين أحمد هزاع 8

 23223814521 أمراض الدم 25/28/3164 08/21/0232 أستاذ أ.د/ هبه أحمد دمحم مراد 1

 23006415103 كيمياء إكلينيكية 01/26/3168 04/33/0231 أستاذ أ.د/ هاله دمحم محمود ناجى 32

 23221116541 كيمياء إكلينيكية 23/23/3168 01/33/0231 أستاذ أ.د/ هشام أحمد عيسى السروجى 33

 23005225636 كيمياء إكلينيكية 32/21/3161 12/26/0234 أستاذ أ.د/ جيهان فاروق عبد الحميد عطيه 30

 23225122164 أمراض الدم 30/26/3166 12/24/0238 أستاذ أ. د/ دمحم عطيه سعد عطيه 31

 23330266046 أمراض الدم 03/33/3113 12/21/0238 أستاذ أ.د/ معالي دمحم مبروك ابو العينين  34

 23221342211 كيمياء إكلينيكية 12/30/3111 08/33/0238 أستاذ أ. د/ وسام صالح دمحم إبراهيم 35

 23001154380 أمراض الدم 00/21/3113 01/21/0231 أستاذ أ.د/ غادة عبد المؤمن دمحم سليمان 36
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا اإلكلينيكيه

 23221432303 األنف واألذن والحنجرة 31/26/3114 01/24/0235 أستاذ مساعد د/ أمل عزت أحمد عبد اللطيف 31

 23261602223 األنف واألذن والحنجرة 21/25/3111 12/25/0231 أستاذ مساعد د/ أميرة يوسف أحمد حسن عبد النبى 38

 23226201068 أمراض الدم 21/30/3115 12/25/0231 أستاذ مساعد د/ حسام عبد المحسن إبراهيم هديب 31

 23003121114 أمراض الدم 21/21/3116 12/25/0231 أستاذ مساعد عبد الفتاح إبراهيم الشورهد/ عال  02

 23082638502 األنف واألذن والحنجرة 01/32/3111 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ سارة دمحم عمرو أنور حمام 03

 23266606118 األنف واألذن والحنجرة 23/28/3182 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ مها محمود عبد الغنى دمحم هجرس  00

 23226183840 كيمياء إكلينيكية 36/21/3113 26/21/0233 مدرس  د/ دمحم مصطفى أنور إبراهيم شعالن  01

 23001123360 األنف واألذن والحنجرة 30/25/3114 01/26/0231 مدرس  د/ نيفين نعيم دمحم بيومي 04

   األنف واألذن والحنجرة 21/21/3113 13/21/0230 مدرس  د/  مى دمحم عبد العزيز األنور  05

 23221114811/23333814306 كيمياء إكلينيكية 31/28/3110 12/32/0231 مدرس  د/ أحمد نبيل دمحم زكي 06

 23001141822/23218081064 األنف واألذن والحنجرة 13/23/3180 13/28/0235 مدرس  د/ دمحم طارق عبد المنعم عبد الغفار 01

 23223281231 األنف واألذن والحنجرة 38/21/3180 12/21/0235 مدرس  د/ رضوى محمود دسوقى الشرابى 08

 23004111410 األنف واألذن والحنجرة 20/32/3180 12/23/0236 مدرس  د/ منى دمحم وطنى محمود 01

 23004481112 األنف واألذن والحنجرة 06/21/3181 01/26/0236 مدرس  د/ راشا عادل دمحم الخولى 12

 23221606148 األنف واألذن والحنجرة 01/28/3180 01/26/0236 مدرس  د/ دمحم حسنى دمحم فودة 13

 23000822113 األنف واألذن والحنجرة 03/33/3181 01/21/0236 مدرس  د/ دينا أدم الشحات على 10

 23001121111 األنف واألذن والحنجرة 36/23/3185 01/26/0238 مدرس  د/  دينا إبراهيم السيد عبد الحى 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا اإلكلينيكيه

 23335260524 األنف واألذن والحنجرة 21/20/3186 08/23/0202 مدرس  د/ سارة ممدوح حامد شعيب 14

 23221121818 األنف واألذن والحنجرة 20/21/3186 06/20/0202 مدرس  د/  منة هللا حمدي أحمد أبو طبيخ علي 15

 23013013013 األنف واألذن والحنجرة 25/30/3116 31/26/0226 مدرس مساعد أميرة السيد البسيونىط/  16

 23004455131 األنف واألذن والحنجرة 01/30/3111 31/30/0221 مدرس مساعد ط/ رحاب محي الدين عبد القادر 11

 23001601151 واألذن والحنجرةاألنف  23/28/3184 21/20/0231 مدرس مساعد ط/ دينا دمحم حسن رجب 18

 23224105151 األنف واألذن والحنجرة 23/32/3185 01/30/0231 مدرس مساعد ط/ يسرا عبد المنعم فريد زمزم 11

 23004152082 األنف واألذن والحنجرة 12/21/3185 01/30/0231 مدرس مساعد ط/  رانيا سعيد أنور عامر 42

 23261630462 األنف واألذن والحنجرة 01/28/3186 24/24/0235 مدرس مساعد ط/  إيمان إبراهيم إبراهيم فرغلي  43

 23221522661 األنف واألذن والحنجرة 28/21/3186 24/24/0235 مدرس مساعد ط/  نهى يوسف أمين علي  40

 23013013013/23024411833 األنف واألذن والحنجرة 34/23/3188 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ رغد عبد السالم مصطفى إبراهيم  41

 23210116262 األنف واألذن والحنجرة 20/26/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ دعاء السيد أحمد الجيزاوى  44

 23221501211 األنف واألذن والحنجرة 06/30/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ نشوى سعد دمحم  عابدين  45

 23262515415 األنف واألذن والحنجرة 25/21/3186 20/26/0236 مدرس مساعد ط/ أحمد مصطفى إبراهيم دمحم الجوهرى  46

 23264215100 األنف واألذن والحنجرة 23/21/3181 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ مروة عبد الستار السيد سالمة  41

 23265035026 األنف واألذن والحنجرة 34/33/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء دمحم عبد الستار أحمد أبو عميرة  48

 23004111686 األنف واألذن والحنجرة 23/25/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ روان سعيد سعد محمود   41

 23224526454 األنف واألذن والحنجرة 36/24/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ شيماء صبحى على السيد قاسم  52
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الباثولوجيا اإلكلينيكيه

 23322341535 األنف واألذن والحنجرة 01/28/3188 13/23/0231 مدرس مساعد ط/ سارة عادل مصطفى عبداللطيف السنديوفى  53

 23086418123 األنف واألذن والحنجرة 23/25/3181 24/20/0238 مدرس مساعد ط/ مني عبد الرحيم غريب عدس  50

 23331661015/23213454111 األنف واألذن والحنجرة 23/21/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ إيمان رزق الحسنيين الفقي  51

 23224511403 األنف واألذن والحنجرة 30/26/3188 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  عزة إبراهيم إسماعيل الغريب رسالن   54

 23211111111 األنف واألذن والحنجرة 23/20/3112 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  مروة دمحم سعيد مسعد الحداد   55

 23268434383 األنف واألذن والحنجرة 05/32/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/  ريم مصطفى دمحم عونى الحسينى  56

 23335412118 األنف واألذن والحنجرة 32/24/3181 23/32/0238 مدرس مساعد ط/  مي إسماعيل مصطفي الشرقاوي  51

 23233113006 األنف واألذن والحنجرة 06/24/3181 01/20/0231 مدرس مساعد ط/  رانيا دمحم ماهر عبد القادر المغربى  58

 23218132380 األنف واألذن والحنجرة 23/26/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط/  ساره سامى دمحم سليمان عبد الغنى  51

 23085858162 األنف واألذن والحنجرة 21/30/3181 00/23/0231 مساعدمدرس  ط/ مادونا ممدوح يوسف الطوخى   62

 23218205325 األنف واألذن والحنجرة 20/23/3112 06/26/0231 مدرس مساعد ط/  جهاد عبد العليم على جمعة  63

 23215152851 األنف واألذن والحنجرة 01/24/3181 21/32/0231 مدرس مساعد ط / بسنت صفوت دمحم قاسم  60

 23015161511 األنف واألذن والحنجرة 23/32/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ ناردين سامح سليمان منصور  61

 23081213130 األنف واألذن والحنجرة 21/30/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ ندى السيد طه السيد  64

 23231688183 األنف واألذن والحنجرة 12/32/3113 05/32/0236 معيد ط/ ريهام حمدى احمد عبد الواحد القاضى    65

 23210631441 األنف واألذن والحنجرة 06/26/3113 05/32/0236 معيد ط/ هدي خالد ابراهيم الفخرانى   66
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 23226551306 بيولوجيا جزئية 30/20/3165 01/25/0228 أستاذ أ.د/ إيمان أحمد حسين عيسى 3

 23225452125 مناعة وفيروسات 21/23/3165 01/25/0228 أستاذ أ.د/ دمحم زكريا حسين حسن 0

 23223126411 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 32/25/3163 13/25/0233 أستاذ أ.د/ أحمد مصطفى أحمد مصطفى أمين 1

 23223250231 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 06/21/3166 13/21/0233 أستاذ أ.د/ عزه محمود دمحم حسن 4

 23001042332 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 31/33/3166 13/21/0233 أستاذ الدسوقى  دمحم عفيفىأ.د/ إبتسام كامل  5

 23000888342 بيولوجيا جزئية 01/25/3113 12/26/0234 أستاذ أ.د/ نجالء فوزى عبد الفتاح 6

 23005032421 بكتريولوجى 35/23/3115 01/21/0231 أستاذ أ.د/ رشا عبد الحميد علم الدين  1

 23261228536 بكتريولوجى 06/23/3111 04/21/0202 أستاذ أ.د/ حنان سمير عبد الخالق سالم 8

 23224188883 بكتريولوجى 23/26/3111 04/21/0202 أستاذ أ.د/ منى أسامه دمحم أبو رمضان 1

 23220000122 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 32/23/3113 06/25/0221 أستاذ مساعد د/ أمل عبد الرشيد على وافى 32

 23225244148 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 08/33/3163 00/25/0234 أستاذ مساعد د/ أبوالفتوح عيد أبو الفتوح العنانى  33

 23261126161 بكتريولوجى 35/21/3111 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ وجيه سالم دمحم الناغي 30

 23225365158 بكتريولوجى 21/33/3182 06/21/0231 أستاذ مساعد د/ مروة دمحم عزت عبد المنصف  31

 23003218012 بكتريولوجى 23/23/3118 12/25/0231 أستاذ مساعد د/ مروة أحمد علي عبد الوهاب 34

 23001141564 بكتريولوجى 38/20/3183 00/26/0231 أستاذ مساعد د/ وسام حاتم سعد عامر 35

 23008621141 بكتريولوجى 38/30/3183 12/21/0238 أستاذ مساعد د/ كريمان أحمد إبراهيم عشرة 36

 23221114161 بكتريولوجى 21/28/3183 12/21/0238 أستاذ مساعد د/ مروة مصطفى عبد الحميد شلبى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 23221110041 بكتريولوجى 03/20/3181 01/24/0202 أستاذ مساعد د/ مي عاطف السيد شمس الدين 38

 23225836036 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 24/21/3111 26/21/0233 مدرس د/ أسماء مصطفى مصطفى مصطفى 31

 23005111341 بكتريولوجى 21/25/3181 01/26/0236 مدرس د/ رضوى عبد المطلب طه عيسى 02

 23005415226 بكتريولوجى 00/28/3181 01/26/0236 مدرس د/ سارة مينا سامى مسيحة 03

 23001533540 بكتريولوجى 20/33/3184 13/21/0231 مدرس د/ سارة يوسف مكسويل رياض 00

 23000051403 بكتريولوجى 05/28/3185 12/21/0238 مدرس د/ مروة سامى جميل طه 01

 23211228014 بكتريولوجى 30/21/3185 12/21/0238 مدرس د/ إيمان السيد على حجازى 04

   230/23111366 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 33/21/3180 01/32/0238 مدرس د/ رشا عبد النبي العراقي شلبي 05

 23023522410 بكتريولوجى 01/21/3181 01/21/0231 مدرس د/ إسراء عبد العزيز دمحم على 06

 23331446811 بكتريولوجى 04/33/3186 08/23/0202 مدرس د/ مروة جمال سيد أحمد دمحم بهى 01

 23001631182 بكتريولوجى 04/32/3184 31/23/0231 مدرس مساعد ط/ مى دمحم عز الدين موافى 08

   بكتريولوجى 00/30/3181 20/20/0236 مدرس مساعد ط/ أالء فتحى شفيق عبدالمعطى سعيد 01

 23004111021 بكتريولوجى 30/21/3181 01/21/0236 مدرس مساعد ط/ مها صالح عبد الحكيم النادى 12

 23004303535 بكتريولوجى 08/23/3181 36/21/0231 مدرس مساعد ط/ بسنت مصطفى طه يوسف جبر 13

 23231106851 بكتريولوجى 34/28/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ منى عبد العزيز السيد جاب هللا 10

 23080462488 بكتريولوجى 25/28/3181 25/28/0238 مدرس مساعد اللهعيسى مرعىط/ شيماء شيبة الحمد عبد  11

 23088331161 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 05/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / منار محمود عبد الفتاح عماره  14
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 23202315611 بكتريولوجى 01/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ أميرة عزت زكى إبراهيم عيد  15

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 00/32/3113 05/32/0236 معيد ط / مريم دمحم أحمد فوزي مصطفى عبدالخالق  16
23302111188  

230331513281 

 23302612614 بكتريولوجى 01/21/3113 02/30/0236 معيد ط / أيه جابر غمرى رضوان  11

 23332161061 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 02/24/3110 01/28/0231 معيد ط / رنا ايهاب عبد الفتاح الجعيرى  18

 23260500322 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 21/21/3110 01/28/0231 معيد ط / نورهان احمد دمحم احمد ابو منصور   11

 23200143116 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 21/24/3110 03/32/0238 معيد ط /  ليلى طاهر محمود أحمد سلطان  42

 23215228838 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 33/23/3111 03/32/0238 معيد ط /  نورا صبحى سالم دمحم سالم شكل   43

 23330141056 الطبية والمناعة الميكروبيولوجيا 28/28/3111 36/26/0231 معيد ط / ريم أحمد حسن حسين نوفل  40

 23211011612 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 23/32/3111 36/26/0231 معيد ط / علياء جمال أحمد دمحم السعدى  41
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23223661053 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3163 01/25/0221 أستاذ أ.د/ هاله محى الدين دمحم الجندى 3

 23223811316 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   30/30/3162 13/28/0228 أستاذ حسن الرصاصأ.د/ زكريا عبد الصادق  0

 23223821211 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   36/32/3164 13/21/0230 أستاذ أ.د/ أشرف دمحم دمحم غالى 1

 23001146214 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   20/32/3168 12/24/0234 أستاذ ا.د/ أحمد صبحى دمحم بسيونى 4

 23004621131 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/21/3166 00/25/0234 أستاذ أ. د/ وسام فريد عبد العزيز موسى 5

 23001146211 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/23/3166 13/21/0236 أستاذ أ.د/ أيمن عبد األعلى أحمد الرشيدى 6

 23004460881 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   26/32/3112 13/25/0236 أستاذ أ.د/ ياسر دمحم عمرو أحمد راغب 1

 23221411161 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   24/30/3112 13/21/0236 أستاذ أ.د/ أيمن عبدالمقصود يوسف عبدالغنى 8

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   20/32/3161 12/24/0231 أستاذ أ.د/ غاده فؤاد يوسف فهمى البرادعى 1

 23001411511 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/21/3165 00/26/0231 أستاذ أ.د/ أحمد  على عبد الحميد الضبع 32

 23223516626 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/32/3161 01/20/0231 أستاذ أ.د/ نبيل على دمحم الشيخ 33

 23000168052 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/24/3161 08/21/0231 أستاذ أ.د/ هدى السيد أحمد عز 30

 23003111411 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   38/33/3161 01/28/0231 أستاذ أ.د/ صبري دمحم أمين محمود 31

 23001131661 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/30/3161 01/26/0238 أستاذ أ.د/ أشرف السيد المرسى الزفتاوى 34

 23001344821 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/23/3165 12/26/0238 أستاذ أ.د/ هشام دمحم معروف عبد القادر 35

 23004644205 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/21/3161 01/20/0226 أستاذ مساعد د/ هشام السيد الشيخ أحمد 36

 23333611121 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/23/3165 01/21/0226 أستاذ مساعد د/ مجدى السيد سيد أحمد البابلى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23223563056 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   34/33/3156 01/23/0231 أستاذ مساعد د/ ماهر دمحم زكى على حسنين 38

 23001140111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/21/3166 08/28/0221 أستاذ مساعد د/ نبيل عبد الحميد دمحم شليق 31

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   20/23/3161 13/28/0228 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الوهاب حمزه 02

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/23/3166 08/21/0228 أستاذ مساعد د/ أيمن عبد األعلى احمد الرشيدى 03

 23001011114 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/24/3161 28/25/0230 أستاذ مساعد د/ أحمد على أحمد عبد الحافظ 00

 23225303144 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   03/23/3112 01/23/0231 أستاذ مساعد د/أحمد سعيد أحمد الجبالي 01

 23001411106 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   00/23/3165 12/23/0235 أستاذ مساعد الرحمند/ رضا صبحى سالمه عبد  04

 23001433215 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/26/3115 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ نجاة سيد دمحم دمحم الشماع 05

 23223820118 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   02/24/3114 08/21/0231 أستاذ مساعد د/أحمد عصام الدين دمحم علي 06

 23006506161 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/23/3115 08/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم محي الدين أبو اليزيد 01

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   30/28/3113 12/25/0238 أستاذ مساعد د/ رباب دمحم دمحم دمحم 08

 23226546380 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/32/3111 12/30/0231 أستاذ مساعد د/دمحم علي دمحم عبد هللا 01

 23345312352 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   08/25/3111 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ منى دمحم عبد الفتاح مجاهد 12

 23001344821 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/30/3112 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ نجالء خليل دمحم خليل يوسف 13

 3011611108 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/23/3112 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ عطية جاد إبراهيم عطية  10

 23015151511/23225426013 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   34/30/3111 01/21/0231 أستاذ مساعد فاروق عبد القادر مصطفىد/ شيماء  11

 23015151511/23225426013 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/30/3116 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم سمير عبد المنعم عبد الغفار 14
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23004114401 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   08/20/3115 06/32/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان رمضان سالمه 15

 23003111000 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/21/3112 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ أحمد فؤاد السيد على ماضى 16

 23004158184 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/30/3161 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ جيهان دمحم عزت حامد درويش 11

 23220001164 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   33/24/3111 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ جيهان مرسى عيد مرسى عيد  18

 23220111248 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   34/28/3180 13/25/0202 أستاذ مساعد د/ سامح عبد الخالق أحمد إسماعيل 11

 23005304141/23001204110 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3182 13/25/0202 أستاذ مساعد د/ منى بلوغ المراد دمحم فياض 42

 23085122165 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/32/3110 08/21/0202 أستاذ مساعد د/ رحاب سعيد دمحم القال  43

 23004441133 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/20/3161 32/21/0221 مدرس د/ سوزان منير فهيم نخله 40

 23001158112 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   36/25/3161 01/26/0224 مدرس د/ وائل إبراهيم محمود مصباح 41

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/33/3168 01/26/0226 مدرس د/ ياسر سمير محمود المحالوى 44

 23006105611 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/33/3168 01/26/0226 مدرس د/دمحم دمحم دمحم عثمان 45

 23221123302 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   04/28/3110 13/21/0221 مدرس د/ سامح دمحم فتحي صادق الدسوقي 46

 23001158120 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   03/21/3111 12/30/0221 مدرس د/دمحم أحمد لطفي إبراهيم 41

 23225058100 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   33/21/3165 13/30/0228 مدرس  د/ هشام إبراهيم شوكت  التطاوي 48

 23223121414 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   38/30/3114 13/30/0228 مدرس  د/ تيسير محمود أحمد عبد الرحيم 41

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   26/30/3115 04/26/0221 مدرس  د/ معتز دمحم السيد حسين 52

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   33/21/3112 12/26/0232 مدرس  د/أحمد شوقي دمحم إبراهيم 53
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/24/3113 13/28/0232 مدرس  د/ تامر  دمحم نجيب عبد المنعم  50

 23226216863 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3118 21/20/0233 مدرس  د/ دمحم السيد بسيوني عريبي 51

   التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/23/3165 13/21/0233 مدرس  د/ هشام السيد حمزة العشرى 54

 23001110402 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/21/3111 13/23/0230 مدرس  د/ وسام دمحم أبو العزم نصار 55

 23220435441 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   08/25/3114 24/24/0230 مدرس  د/ أحمد عبد الغفار محمود غرابة 56

 23223318404 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/30/3111 24/24/0230 مدرس  د/ منية دمحم دمحم مبارك 51

 23001616313 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   08/25/3164 06/30/0230 مدرس  د/ سامح دمحم رفعت دمحم سعيد 58

 23220435852 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   35/21/3182 01/20/0231 مدرس  د/ دمحم مصطفى إبراهيم سيد 51

 23224111460 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/26/3182 08/24/0231 مدرس  د/ أحمد عبد العزيز عبد العزيز شامة 62

 23001204110 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/20/3118 08/24/0231 مدرس  د/ دمحم جمال دمحم الماوى 63

 23003431181 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3182 01/21/0234 مدرس  د/ منى رأفت دمحم كامل الغمرى 60

 23005865165 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   24/24/3183 12/24/0234 مدرس  د/ أسماء فوزى السيد عامر 61

 23225055111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/23/3180 00/25/0234 مدرس  د/ رضوى فتحى إبراهيم منصور 64

 23221825141 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/25/3183 12/21/0234 مدرس  الفتاح أبو المجدد/ عمرو أحمد مجدى عبد  65

 23004081845 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/21/3111 12/21/0234 مدرس  د/ أميرة محفوظ عبد الصمد القبالوى 66

 23008021123 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/21/3183 01/32/0234 مدرس  د/ مى مختار دمحم دمحم قاسم  61

 23005313506 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/32/3180 12/21/0235 مدرس  د/ دمحم السيد دمحم حسن أفندى 68
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23004048135/23211818112 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   35/21/3181 12/23/0236 مدرس  د/ حاتم عبد الفتاح إبراهيم دمحم الشوره 61

 23343811130 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   35/26/3181 01/20/0236 مدرس  د/ أحمد عادل عبد الفتاح البليهى 12

 23081145153 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   25/28/3181 01/20/0236 مدرس  د/ عمرو عرفة دمحم عرفة البدرى 13

 23261145601 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/33/3180 13/25/0236 مدرس  د/ دمحم شبل عبد الغنى دمحم البرل 10

 23004118344 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   00/21/3180 13/25/0236 مدرس  د/ أحمد دمحم فتوح عبد الحميد عبد الرحمن 11

 23228110041 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   02/21/3184 13/30/0236 مدرس  د/ أمانى فهيم عبد السالم عمارة 14

 23263813631 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/20/3184 13/23/0231 مدرس  د/ دمحم على أحمد أبو جبة 15

 23222201188 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   12/21/3184 06/21/0231 مدرس  د/ معتز دمحم عمروعبد المعز أبو سبع 16

 23211181114 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/26/3184 12/24/0231 مدرس  د/ إسالم عبد هللا رفاعى مرسى 11

 23012126101 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   20/21/3184 01/28/0231 مدرس  السيد أحمد أبو طالبد/ أمانى دمحم  18

 23344236588 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3184 08/21/0231 مدرس  د/ ليلى أحمد عبد المطلب على االحول 11

 23266544486 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/20/3181 13/32/0231 مدرس  د/ يوسف عبد الفتاح دمحم يوسف الشورى 82

 23000611018 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   02/33/3184 13/32/0231 مدرس  د/ شيماء مصطفى صبحى الرهوان 83

 23223655422 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/33/3181 12/24/0238 مدرس  د/ وائل شبل حسن عيسى 80

 23220613115 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/21/3180 12/25/0238 مدرس  د/ مرام إبراهيم دمحم عزيز المازنى  81

 23210056806 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/28/3185 12/21/0231 مدرس  د/ رحاب عبد الفتاح دمحم دمحم هالل 84

 23225116251 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/23/3186 12/21/0231 مدرس  د/ دينا أحمد على المال 85
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23261115111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/21/3185 01/21/0231 مدرس  د/ وفاء مدحت عطيه عبد الواحد 86

 23332343320 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/24/3185 01/21/0231 مدرس  د/ شيماء وحيد صالح الدين زهره 81

 23224312032 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   30/20/3185 01/21/0231 مدرس  د/ مروة أحمد محمود أبو جبل 88

 23221513110 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/33/3186 06/28/0231 مدرس  اللطيف مصطفىد/ طارق عبد الحي عبد  81

 23268116218 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/32/3186 06/28/0231 مدرس  د/ علياء دمحم بالل المليجي سالم 12

 23211002082 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   03/21/3181 06/28/0231 مدرس  د/ آالء دمحم فتحي أبو حجر 13

 23341016111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3185 13/30/0231 مدرس مساعد ط/ أميرة أحمد صديق مكرم هللا 10

 2322521221 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/28/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ مروة محسن دمحم النمورى 11

 23222508113 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   04/21/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ رشا إبراهيم أبو الفتح إبراهيم عبد اللطيف 14

 23262654051 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   00/30/3184 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ حسين جمال إسماعيل المواردي 15

 2322131422 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/30/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ احمد دمحم العشري أحمد الكاشف 16

 23202506562 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/24/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ نشوى إبراهيم حمودة الطبال 11

 23201130016 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   25/28/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ محمود عبد الستار إبراهيم المحسب 18

 23001111206 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/32/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ شيماء السعيد إبراهيم شعبان 11

 23221101104 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/26/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ أحمد كمال دمحم طه 322

 23228638121 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/32/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ مروة أحمد العرابى الفرت 323

 23264540251 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   02/28/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ هند محمود منيب حسن الشاذلى 320
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23222524281 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/21/3186 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ حسام الدين إبراهيم إبراهيم السيد الديب 321

 23211131141 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   35/21/3181 30/25/0236 مدرس مساعد ط/ أسمهان السعيد عبد السالم يوسف 324

 23001111206 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/32/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط / شيماء السعيد ابراهيم شعبان 325

 23212661060 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/28/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ سعد أحمد دمحم محرم الداغر 326

 23221142131 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/25/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ نسيبة خليل عبد الفتاح يوسف عز العرب 321

 23233315611 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   36/23/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ خالد دمحم سيد أحمد حمامه 328

 23225538211 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/23/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان حمدي عبد الوهاب بو شنب 321

 23220241225 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   12/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ حنان السعيد دمحم الكالوي 332

 23088211131 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   36/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أسامة دمحم عطية عيسي 333

 23211101621 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ سليمان رمضان احمد ناصر 330

 23232161181 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/  أمنية علي حبيب المسيري 331

 23221218584 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   02/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ هند احمد محمود سيد أحمد غنيم 334

 23221611148 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/20/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ مصطفي دمحم حامد خضر شاهين 335

 23232411138 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   25/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط / إسراء حسن عبد الوهاب عبد الجواد 336

 23216111881 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   28/21/3181 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ أمجد شعبان السيد الشيخ 331

 23201023026 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/26/3188 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد البيومي ناصف أبو الخير 338

 23210652813 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   12/21/3188 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم السعيد عبد الغفار حماده 331
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23231111111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/23/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / دمحم زكريا زكريا وفا 302

 2321888138 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   24/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / زهرة الوادي دمحم صالح الدين شوقي دمحم 303

 23233113661 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/33/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  فاطمة السيد إسماعيل أبو هرجه 300

 23211126610 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   03/21/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  ندي عبد الفتاح عبد المنجي صدقة 301

 23202321312 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   33/33/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / أريج قطب علي قطب غلوش 304

 23085531162/23201410101 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / رضوي عماد عيسي السيد دمحم 305

 23223350511 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   06/21/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط / أحمد عاصم أبو زيد كليب 306

 23228238028 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   12/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / مي كمال دمحم عبد هللا 301

 23261148113 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   34/23/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  سالي الحربي عبد الخالق صقر 308

 23221851248 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/30/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  سلمي المتولي عبد المنعم قنديل 301

 23221011811/23341243011 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/20/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  زينب توفيق رجب المزين 312

 23223015486 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   38/26/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  نهي أسامة أحمد المبيض 313

 23228050114 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   13/30/3188 25/28/0238 مدرس مساعد ط /  مصطفي عزام عبد اللطيف السيد 310

 23221033021 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/28/3188 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ مروة مسعد الجوهري صبره 311

 23222601233 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/21/3181 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ علياء دمحم عبد الرحيم عبد القادر حسانين 314

 23203551148 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/23/3181 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم سعيد أحمد أبو العال الشرقاوي 315

 23221412868 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   35/21/3181 23/32/0238 مدرس مساعد ط /  مصطفي إسماعيل أبو زيد شرف 316



 

~ 91 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التخديـر والعناية المركزة الجراحية

 23232336284 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/25/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / شيماء سعد دمحم عوض ابو يوسف 311

 23212800828 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / ايمان دمحم طاهر سالم ابو عمر 318

 23201641420 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/26/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / اسماء بدر الدين حسين على عبودة 311

 23230108311 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/32/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / مى عبد الحليم كمال نيده 342

 23220524501 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   21/24/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / احمد جمال احمد عراقيب 343

 23223112643 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/20/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / الحسب عبد القادر الحسب الجنيدى 340

 23336011143 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/23/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / مصطفى دمحم عبد الستار دمحم الباجوري 341

 23221680546 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   31/25/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / احمد رضا عثمان الروينى 344

 23265241864 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   05/25/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / احمد عبد الواحد على عبد الواحد 345

 23204051011 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   23/23/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / دمحم سعيد على حسن البحيرى 346

 23264844111 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   20/25/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / دمحم أحمد أحمد المالح 341

 23220315820 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   25/21/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / دعاء عبد الرؤف عبد العزيز الزفتاوى 348

 23261505116 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   01/28/3181 21/32/0231 مدرس مساعد ط / عبد هللا نبيه عبد هللا العرابي 341

 23262538401 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/33/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / فاطمه صبري مختار شعالن 352

 23260266511 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   32/23/3112 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ مصطفى محمود عبد الرحيم محمود شهاب 353

 23204811244 التخديـر والعناية المركزة الجراحية   08/33/3112 35/21/0238 معيد ط / مهاب عبد الملك عبد العظيم عيد 350
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة

 31/28/3163 08/24/0221 أستاذ أ.د/ منى دمحم موسى زعير 3
النظام النخامى  علم األجنة)نمو وتطور

 الدرقى(
23223145511 

 23004120588 نمو وتطور الخصية والمبيض 35/20/3161 01/32/0221 أستاذ الرازق عبد الهادى شتاأ.د/ عبد  0

 23221181311 علم األحياء التطورى 06/33/3160 08/21/0232 أستاذ أ.د/ دمحم عبد المحسن مرسى الصعيدى 1

 23004210125/23231551113 وتطور الكبدنمو  31/33/3165 21/20/0233 أستاذ أ.د/ أمل دمحم أمين ابو العال حالوة 4

 23001821625 نمو وتطور الكبد 21/21/3163 13/21/0233 أستاذ أ.د/ مرسى عبد الفتاح مرسى أبو الجود 5

 23081131521 تطور الجهاز العصبى 30/23/3161 28/30/0230 أستاذ أ.د/ منال السيد إبراهيم الصواف 6

 23225223413 نمو وتطور نخاع العظام والكبد 36/21/3161 13/28/0235 أستاذ أ.د/ دعاء عادل دمحم هيبه 1

 26/30/3168 13/28/0235 أستاذ أ.د/ منال إبراهيم عبد الفتاح البرماوى 8
تأثير الملوثات البيئية على أعضاء 

 الجسم
23223048582 

 01/26/3168 13/28/0235 أستاذ أ.د/ مايسه فهمى دمحم سالم 1
التشوهى الستنشاق البانج على التأثير 

 األجنة
23223540365 

 23004464361 نمو وتطور الغدد الليمفاوية 00/21/3163 01/33/0225 أستاذ مساعد د/ عماد صالح إبراهيم مشرفى 32

 23000641464 التأثيرات على الجهاز الهرمونى 35/21/3110 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ رباب دمحم أحمد عامر 33

 05/21/3168 04/26/0221 مدرس د/ قدريه السيد دمحم المرشدى 30
تأثير األندروجين على أعضاء الجهاز 

 التناسلى
23226518481 

 23082620044 تأثير خالصة المرميرازيد على األجنة 04/30/3113 04/26/0221 مدرس د/ دمحم جاب هللا دمحم حمامه 31

 24/30/3113 08/30/0233 مدرس د/ إيهاب دمحم عبد اللة هنطش  34
تأثير حبة البركة الوقائى على أعضاء 

 الجسم
23003811115 

 23004300055التأثير الوقائى للكركم على الخصية  31/32/3111 13/21/0231 مدرس د/ دعاء أحمد إبراهيم رضوان 35
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة

 والبروستاتا المعرضة ألشعة جاما

 30/24/3182 01/26/0235 مدرس د/ ريمون سمير عزيز إسطفانوس 36
تأثير الكابوبالتين والكارفيديلول على 

 أعضاء الجسم
23000451662 

 23/21/3183 12/21/0235 مدرس د/ أحمد صالح أحمد عاشور 31
العالقة بين العمر والعادات الغذائية 

 على بعض الجسم
23226635362 

 35/24/3111 12/21/0235 مدرس د/هند أحمد دمحم الحنفي كامل 38
دراسة القرنية والغشاء المخاطى 

 المبطن لألنف
23004050185 

 25/20/3111 01/32/0235 مدرس د/ والء سيد عبد النبي الصعيدي 31
دراسة نمو اللسان وبعض أجزاء 

 القناة الهضمية
23228831111 

 38/30/3180 12/32/0236 مدرس د/ رشا عبد العزيز دمحم عبد اللطيف 02
األدوية المضادة لإلكتئاب على تأثير 

 بعض أعضاء الجسم
23224321813/23302221883 

 28/21/3181 08/21/0231 مدرس د/ هبة دمحم عبد الرحمن عراقيب 03
ترميم عيوب الغضروف المفصلى 

 بإستخدام الخاليا الجذعيةالوسيطة
23000108226 

 32/26/3181 13/32/0231 مدرس د/ أمل دمحم عبد الستار حمادة 00
عالج إصابة النخاع الشوكى بواسطة 

 الخاليا الجذعية

23330004113/23330004163  

23224111506 

 23344534865 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 31/30/3181 01/21/0231 مدرس د/ أميمة كامل أحمد دقماق 01

 23003483088 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 38/21/3185 08/23/0202 مدرس د/ سارة دمحم ربيع عبد القادر  إبراهيم 04

 23221100114 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 23/30/3185 08/23/0202 مدرس د/ أسماء رمضان إبراهيم عزام 05

 23088142146 األجنةالتشـريــــــح اآلدمى وعلم  21/21/3186 04/30/0235 مدرس مساعد ط/ رضوى ربيع عطية إسماعيل 06

 23001200141 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 36/30/3186 04/30/0235 مدرس مساعد ط/ نهال فريد توفيق دمحم الهلباوى 01

 23306434681 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 01/21/3181 24/20/0238 مدرس مساعد ط/ وئام أحمد دمحم كامل سلطان 08
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة

 3223021810 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 25/21/3181 24/20/0238 مدرس مساعد شيماء ممدوح حسين مطاوعط/  01

 23235134113 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 00/20/3188 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ عزة مصطفى دمحم أبو شنادى 12

 23006304561/23223516115 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 08/26/3188 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ مرام مفرح محروس غبريال 13

 23023126315 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 31/28/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ نانسي ناجى عبد الهادى إبراهيم  10

 23263214811 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 21/20/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ مروة ابراهيم فرج الموافى 11

 23202066135 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 32/25/3112 23/24/0202 مدرس مساعد ط/  روضة فؤاد عبد المجيد مصطفى 14

 23206810221 وعلم األجنة التشـريــــــح اآلدمى 00/21/3112 00/20/0236 معيد ط/ نوران حمدى عبد هللا سعد مرجان 15

 23265515416 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 24/23/3110 38/30/0236 معيد ط/ ميرنا دمحم أبو بكر رمضان دمحم بكرة 16

 23006622111 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 25/30/3112 20/23/0231 معيد ط/ أسماء عبد الجليل دمحم أحمد تبن 11

 23261440420 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 03/21/3110 01/28/0231 معيد ط / اسراء واصف قطب ابو السبح  18

 23338214551 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 32/28/3110 23/33/0231 معيد ط / أميرة بكر دمحم إمارة 11

 232345441636/23221184286 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 36/20/3113 03/32/0238 معيد ط / رنا عبدالخالق عبدالمقصود عبدالخالق منجود 42

 23221415184 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 28/30/3110 36/26/0231 معيد ط / سمر محمود أحمد لعج 43

 23351832536 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 35/20/3110 36/26/0231 معيد ط/ أسماء كامل رفعت كامل سلطان 40

 23215118188 التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة 05/21/3111 36/26/0231 معيد ط / هاله قطب دمحم عبد الرحمن 41

   التشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة   00/21/0202 معيد ط / أسيا دمحم إبراهيم سعد عقاب 44
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 0231/0202السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التوليد وأمراض نســاء

 23000343484 التوليد وأمراض نســاء   00/24/3163 01/24/0226 أستاذ أ.د/ أحمد حسين دمحم أبو فريخه 3

 التوليد وأمراض نســاء   30/28/3163 08/21/0226 أستاذ أ.د/ هشام دمحم إبراهيم الطوخى 0
23261160143/23341166616  

23001616842/23260101414 

 23221211220 التوليد وأمراض نســاء   06/23/3164 01/32/0221 أستاذ أ.د/ ضياء منير السيد عجالن 1

 23223155102 التوليد وأمراض نســاء   24/21/3164 01/32/0221 أستاذ أ.د/ لمياء دمحم مبروك األحول 4

 23221121142/23223121103 التوليد وأمراض نســاء   00/28/3165 12/21/0231 أستاذ أ.د/ منال مصطفى عبد هللا حسن 5

 23332320011 التوليد وأمراض نســاء   01/32/3168 13/30/0231 أستاذ أ.د/ أحمد توفيق مرسى سليمان 6

 23004113346 التوليد وأمراض نســاء   02/21/3166 13/30/0231 أستاذ أ.د/ طارق دمحم السبع محمود الهوارى 1

 23225011431 التوليد وأمراض نســاء   02/28/3110 01/21/0236 أستاذ أ.د/ دينا جمال يوسف الخولي 8

 23226122432 التوليد وأمراض نســاء   12/23/3112 01/32/0238 أستاذ أ. د/ شاهيناز حمدى دمحم الشوربجى 1

 23004414830/23233356181 التوليد وأمراض نســاء   31/21/3114 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ أيمن عبد العزيز السيد الدرف 32

 23220251052 التوليد وأمراض نســاء   05/25/3115 12/24/0231 مساعدأستاذ  د/ عادل الشحات السيد الجرجاوى 33

 23334418111/23331328882 التوليد وأمراض نســاء   28/21/3110 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ وليد ممدوح السيد عطا هللا 30

 23020004104 التوليد وأمراض نســاء   34/24/3115 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد السيد عبد الحميد الحلوجي 31

 23264430011 التوليد وأمراض نســاء   21/33/3161 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ هشام دمحم السعيد عبد القادر برج 34

 23002311188 التوليد وأمراض نســاء   25/33/3110 13/23/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم عيد عثمان 35

 23004835223 التوليد وأمراض نســاء   24/32/3161 12/21/0238 أستاذ مساعد د/ عبد الغفار سعيد داود  36
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 0231/0202السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التوليد وأمراض نســاء

 23223600165 التوليد وأمراض نســاء   26/21/3164 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ منال عبد الرؤف فرحات متولى 31

   التوليد وأمراض نســاء   34/32/3116 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ منى خالد دمحم أبو المعاطى عمر 38

 23000863112 التوليد وأمراض نســاء   30/23/3116 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ نجالء على دمحم حسين 31

 23261462466/2301566151 التوليد وأمراض نســاء   32/20/3111 01/26/0202 أستاذ مساعد د/ شيرين بركات بركات البهوتي 02

 23228585341/23202110261 التوليد وأمراض نســاء   32/32/3116 01/26/0202 أستاذ مساعد د/ أيمن شحاته أبو العزم داوود 03

 23002528221 التوليد وأمراض نســاء   34/28/3182 12/28/0202 أستاذ مساعد د/ ناريمان محمود إبراهيم الحمامى 00

 23225385340 التوليد وأمراض نســاء   23/28/3182 12/28/0202 أستاذ مساعد الغنى دمحم هجرسد/ أحمد محمود عبد  01

 23004443181 التوليد وأمراض نســاء   01/28/3161 01/26/0226 مدرس د/ دمحم أحمد طلعت الشعراوى 04

 23225141641 التوليد وأمراض نســاء   02/32/3115 13/28/0228 مدرس  د/ دمحم فوزى على أبو سمك 05

 23003563526 التوليد وأمراض نســاء   34/20/3183 13/21/0236 مدرس د/ شريف لطفى عبد القادر الشويخ 06

 23222651811 التوليد وأمراض نســاء   02/23/3183 13/30/0236 مدرس د/ أمل عبد السميع بدوى السكرى 01

 23221183824 التوليد وأمراض نســاء   36/24/3183 01/33/0231 مدرس الخياطد/ أحمد محمود سعد  08

 23081206214 التوليد وأمراض نســاء   34/26/3180 08/20/0238 مدرس د/ هاشم عادل لطفى أحمد 01

 23336146462 التوليد وأمراض نســاء   20/28/3180 01/21/0238 مدرس د/ رغدة أحمد دمحم الدخاخنى 12

 23340054211 التوليد وأمراض نســاء   36/28/3181 01/28/0238 مدرس د/ دعاء نادر دمحم شتات 13

 23221610013 التوليد وأمراض نســاء   33/30/3181 01/28/0238 مدرس د/ دمحم محسن دمحم النمورى 10

 23333811515 التوليد وأمراض نســاء   06/33/3184 02/30/0231 مدرس د/ هبه راضى مصطفى محمود البسيونى 11
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 0231/0202السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التوليد وأمراض نســاء

 23260188812 التوليد وأمراض نســاء   25/33/3181 02/30/0231 مدرس د/ مى نبيل محمود عجيز 14

 23220616653 التوليد وأمراض نســاء   38/23/3184 12/30/0231 مدرس د/ رامى دمحم جمال الدين دمحم النجار 15

 23001021680 التوليد وأمراض نســاء   01/21/3185 25/23/0234 مدرس مساعد المصرىط/ ياسمين إبراهيم دمحم  16

 23202162400 التوليد وأمراض نســاء   26/20/3181 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم عطية خضر السيد رسالن  11

 23214321141 التوليد وأمراض نســاء   35/21/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ مصطفى حسين حيدر دمحم إمام 18

 23261422582/23265610150 التوليد وأمراض نســاء   23/23/3184 33/25/0236 مدرس مساعد ط/أحمد صالح على أبو االغا 11

 23201615101 التوليد وأمراض نســاء   35/21/3188 01/24/0231 مدرس مساعد ط/ دعاء احمد دمحم إمام الهابط 42

 23222311314 التوليد وأمراض نســاء   21/32/3188 24/32/0231 مدرس مساعد شريف دمحم عيسي علي أبو زيد ط/ 43

 23222115688 التوليد وأمراض نســاء   20/20/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ سلمي سامي أحمد عبد اللطيف 40

 23202005111 التوليد وأمراض نســاء   35/23/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط/  دمحم عزمي وجيه أبو راضي 41

 23264156810 التوليد وأمراض نســاء   33/23/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط / ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم سيد احمد عالم 44

 23261011106 التوليد وأمراض نســاء   12/21/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط / السيد سامى السيداألبشيهى 45

 23222844505 التوليد وأمراض نســاء   03/24/3181 20/21/0231 مدرس مساعد ط / دمحم عبد الحى دمحم على بستان 46

 23263126201 التوليد وأمراض نســاء   23/21/3112 21/21/0202 مدرس مساعد ط / دمحم محمود السيد عبد هللا 41

 23210804116 التوليد وأمراض نســاء   23/28/3113 21/21/0202 مدرس مساعد البحيرىط / نهله عبد المعبود عبد المنعم  48

       00/21/0202 معيد  حمدى عالء الدين أنور غراب ط / 41
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة القلب والصدر

 23000141648 جراحة القلب والصدر  32/24/3160 00/24/0228 أستاذ أ.د/ عمرو رجب محمود سراج 3

 23082310101 جراحة القلب والصدر  25/30/3161 01/20/0232 أستاذ أ.د/ حسام فؤاد على فوزى 0

 23002128121 جراحة القلب والصدر  21/21/3165 01/20/0232 أستاذ أ.د/ عبد المحسن محمود الحبش حماد 1

 23233101132 جراحة القلب والصدر  01/26/3161 21/20/0233 أستاذ أ.د/ عالء بسيونى سعيد محمود 4

 23004644205 جراحة القلب والصدر  12/32/3161 12/23/0231 أستاذ أ.د/ السيد دمحم السيد المستكاوى 5

 23221312158/23225051215 جراحة القلب والصدر  01/32/3168 01/26/0238 أستاذ أ. د/ إبراهيم دمحم خيرى السيد يس 6

 23001465613 جراحة القلب والصدر  31/21/3112 01/32/0238 أستاذ أ.د/ أحمد فريد عبد الونيس المحروقى 1

 23228221221 جراحة القلب والصدر  21/23/3113 01/32/0238 أستاذ أ.د/ مهاب دمحم إبراهيم صبرى 8

 23218303300/23030336151 جراحة القلب والصدر  38/21/3161 01/21/0231 أستاذ ا.د/ أيمن عبد الخالق سالم 1

 23001120386 جراحة القلب والصدر  02/24/3161 08/23/0202 أستاذ ا.د/ عصام عبد الرحمن دمحم حسن 32

 23334106456/23022212226 جراحة القلب والصدر  04/20/3110 04/21/0202 أستاذ أ.د/ العطافي المتولي جاد هللا 33

 23221185855 جراحة القلب والصدر  04/21/3111 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم محمود محمود أبو النصر 30

 23226610650 جراحة القلب والصدر  34/28/3118 12/30/0238 أستاذ مساعد عمرو عبد المنعم عبد الوهابد/  31

 23220435848 جراحة القلب والصدر  08/33/3111 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ عمرو أحمد عبد العال دمحم عرفات 34

 23001115215 جراحة القلب والصدر  03/23/3114 01/21/0232 مدرس د/ طارق السيد الشاذلي عمران 35

   جراحة القلب والصدر  21/21/3111 24/24/0230 مدرس د/ مصطفى عبد الرؤوف مصطفى عيسى 36

 23011131030 جراحة القلب والصدر  30/25/3111 08/28/0231 مدرس د/ دمحم شفيق مهران القهوجى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة القلب والصدر

 232265155060 جراحة القلب والصدر  31/21/3183 01/28/0231 مدرس د/ دمحم عبد الرحمن سعد الجارية 38

 23002382301 جراحة القلب والصدر  01/33/3180 01/28/0238 مدرس د/ دمحم عبد المنعم أبو المجد تركى 31

 23331111222/23261612505 جراحة القلب والصدر  35/25/3181 01/32/0238 مدرس د/ أحمد عماد الدين إبراهيم عامر غنيم 02

 23228621528/23342124158 جراحة القلب والصدر  35/21/3184 01/32/0238 مدرس د/ أحمد عادل عبد الفتاح مرسى 03

 23223212184 جراحة القلب والصدر  08/32/3180 02/21/0232 مدرس مساعد ط/ أحمد عبد هللا عبد الصادق عبد الباقى 00

 23004204201 جراحة القلب والصدر  12/21/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ أحمد دمحم جمال الخولى 01

 23341485248 جراحة القلب والصدر  38/32/3185 30/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم على محمود أحمد 04

 23206004281 جراحة القلب والصدر  36/20/3181 13/30/0236 مدرس مساعد ط/ دمحم السيد أمين دمحم شعيب 05

 23221000501 جراحة القلب والصدر  32/30/3186 01/30/0231 مدرس مساعد عاطف سيد أحمد محمود عطيةط/عمرو  06

 23263601308 جراحة القلب والصدر  21/23/3112 06/26/0231 مدرس مساعد ط/  شريف دمحم أحمد نجم 01

 23263601301 جراحة القلب والصدر  21/23/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/  أحمد السيد مندور إسماعيل 08

 23205635111 جراحة القلب والصدر  25/21/3112 35/21/0238 معيد ط / مصطفى حسن حسن دمحم حسن راضى 01
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض الصدرية

 23001261866 األمراض الصدرية 23/23/3161 01/20/0228 أستاذ أ.د/ هدى مختار عبد القادر بحر 3

 23001616812 األمراض الصدرية 21/28/3161 01/21/0228 أستاذ أ.د/ أمجد عبد الرؤوف فرحات متولى 0

 23223210081 األمراض الصدرية 21/26/3163 01/21/0228 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الوهاب السيد رجب 1

 23331168240 األمراض الصدرية 36/33/3166 01/20/0231 أستاذ أ.د/ أيمن حسن فتحى عبد الظاهر  4

 23001118211 األمراض الصدرية 21/20/3168 12/21/0235 أستاذ أ.د/ باسم إبراهيم الشافعى أمين 5

 23223814424 األمراض الصدرية 33/26/3168 13/30/0235 أستاذ أ.د/ غاده عاطف بسيونى عطيه 6

 23225633232/23225633535 األمراض الصدرية 21/30/3110 01/28/0231 أستاذ أ.د/عادل صالح دمحم علي بديوي 1

 23225581644 األمراض الصدرية 03/32/3110 13/23/0238 أستاذ أ.د/أحمد شوقى دمحم إبراهيم  8

 23001402038/23001402138 األمراض الصدرية 20/20/3110 12/21/0238 أستاذ أ.د/ إبراهيم صالح الدين إبراهيم 1

 23225161186 األمراض الصدرية 05/21/3161 12/24/0231 أستاذ أ.د/ يوسف دمحم يوسف منصور 32

 23343346122 األمراض الصدرية 26/32/3115 12/30/0231 أستاذ فوزى حنتيرة أ.د/ دمحم سيد عبد الرحمن 33

 23226431160/23342462015 األمراض الصدرية 24/30/3114 12/30/0231 أستاذ أ. د/ جيهان حسن علي أبو المجد 30

 23225683155 األمراض الصدرية 23/32/3112 13/28/0235 أستاذ مساعد د/ أيمن شحاتة أبوزيد الديب  31

 23001652068 األمراض الصدرية 23/25/3111 13/28/0231 أستاذ مساعد د/ ريهام دمحم أحمد القللي 34

 23001652568 األمراض الصدرية وتدرن 12/28/3118 13/28/0231 أستاذ مساعد د/ راجية سمير عبد الرؤوف سيد شرشر 35

 23001562311 األمراض الصدرية 33/21/3116 08/20/0230 مدرس د/ سلوى عاطف عبد الخالق جنه 36

 23225818111 األمراض الصدرية 38/20/3183 12/21/0235 مدرس د/ داليا عزت دمحم الشعراوى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األمراض الصدرية

 23221123644 األمراض الصدرية 31/21/3183 12/30/0231 مدرس د/ رشا جالل بيومى الصفتى 38

 23340116601 األمراض الصدرية 06/33/3180 12/25/0238 مدرس د/ والء موافى عبد الحميد اللواتى 31

 23015315262 األمراض الصدرية 25/30/3181 12/25/0238 مدرس د/ هبه أحمد دمحم سالم 02

 23331840111 األمراض الصدرية 20/23/3186 12/21/0238 مدرس د/ سمر أيمن دمحم منصور 03

 23221150621 األمراض الصدرية 26/33/3181 01/23/0231 مدرس د/ سهام عزت فهمى الفقى 00

 23004361658 األمراض الصدرية 01/23/3181 06/26/0231 مدرس د/ مى محمود عوض صالح 01

 23012233122 األمراض الصدرية 05/28/3185 13/30/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم سامى محمود عبد المجيد تركى 04

 23202215421 األمراض الصدرية 23/20/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/  دينا عبد الوهاب محمود الجوهري 05

 23333410023 األمراض الصدرية 23/26/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/  أميرة عبد الجليل عبد الجليل الخولي 06

 23212111310 األمراض الصدرية 03/23/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/  هبة هللا الحسينى السيد سالمة 01

 23222881031 األمراض الصدرية 36/28/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/  بسمة السعيد سعد المرشدى 08

 23218211344 األمراض الصدرية 36/24/3181 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ مني عبد السالم طه أبو النجا الجزار 01

 23225441154 األمراض الصدرية 31/33/3181 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان دمحم على عبيدو 12

 23002855588 األمراض الصدرية 01/20/3181 01/32/0238 مدرس مساعد ط/ عماد حمدي هالل يونس 13

 2308581165 األمراض الصدرية 00/28/3112 28/25/0231 مدرس مساعد ط / مارتينا رضا عبده جرجس 10

 23226631142/23224013181 األمراض الصدرية 00/20/3112 28/25/0231 مدرس مساعد الدينط / اسراء ابراهيم عبد البر سيف  11

 23216041150 األمراض الصدرية 32/24/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / ايمان عبد الفتاح دمحم الفقى 14

 23216041150 األمراض الصدرية 20/28/3181 24/33/0231 مدرس مساعد ط/ عال عبد العزيز داود رميح 15
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23001132111 أمراض قلب 35/33/3162 01/32/0225 أستاذ أ.د/ حنان كامل بيومى قاسم 3

 23223121884 أمراض قلب 34/21/3160 08/21/0228 أستاذ أ.د/ دمحم السيد السيد السطيحه 0

 23223121854 أمراض قلب 21/25/3161 08/21/0228 أستاذ أ.د/ أيمن دمحم السعيد عبد الوهاب 1

 23261838341 أمراض قلب 25/32/3165 28/30/0233 أستاذ العاطىأ.د/ أسامه عبد العزيز دمحم عبد  4

 23331148505/23088683112 طب القلب واألوعية الدموية   31/30/3166 28/30/0233 أستاذ أ.د/ إيهاب عبد الوهاب عبد الرحمن حمدى 5

 23211115166 طب القلب واألوعية الدموية   01/21/3161 01/32/0230 أستاذ أ.د/ محمود زكى توفيق العمروسى 6

 23230808161 طب القلب واألوعية الدموية   06/33/3164 06/23/0234 أستاذ أ.د/ عزه العفيفى عبد العليم العفيفى 1

 23345543210 أمراض قلب 23/24/3112 01/21/0234 أستاذ أ.د/ عبد الفتاح عبد العظيم األصفر 8

 23223121013 طب القلب واألوعية الدموية 01/24/3112 12/24/0234 أستاذ حنفى إسماعيلأ.د/ رغده غنيمى  1

 23225111241 طب القلب واألوعية الدموية 23/21/3111 06/21/0231 أستاذ أ. د/ رانيا جابر محمود عامر 32

 23223131011 أمراض قلب 20/20/3112 12/30/0231 أستاذ أ.د/ عمرو دمحم حامد بدر 33

 23000113624 طب القلب واألوعية الدموية 31/23/3165 12/21/0231 أستاذ أ.د/ سحر عبد هللا عمر الشدودى 30

 23201823126 طب القلب واألوعية الدموية 30/32/3161 12/21/0231 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد عبد العال هنديه 31

 23001823126 أمراض قلب 35/26/3168 12/30/0231 أستاذ أ.د/ منى عادل السيد الصعيدى 34

 23001338235 أمراض قلب 06/33/3165 13/21/0221 أستاذ مساعد د/ راندا دمحم عبد المجيد دمحم 35

 23001442618/23001442611 أمراض قلب 00/33/3160 13/21/0221 أستاذ مساعد د/ ياسر حسين دمحم البربرى 36

 23226166214 طب القلب واألوعية الدموية 28/33/3165 01/21/0228 مساعدأستاذ  د/ سوزان بيومى الحفناوى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23225340040 طب القلب واألوعية الدموية 32/24/3168 01/23/0221 أستاذ مساعد د/ إيهاب عبد اللطيف راغب الجندى 38

 23228325533 أمراض قلب 34/32/3161 01/32/0221 أستاذ مساعد د/ حاتم دمحم فتحى السكرى 31

 23225150851 أمراض قلب 06/28/3111 06/30/0230 أستاذ مساعد د/ تيمور مصطفي عبد هللا حسن 02

 23260414411 أمراض قلب 38/32/3112 01/26/0231 أستاذ مساعد د/ إيناس السيد محمود سالم دراز 03

 23004110635 القلب واألوعية الدمويةطب  20/25/3115 12/23/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم نسيم حسن حسين 00

 23000063122 طب القلب واألوعية الدموية 05/24/3116 12/32/0236 أستاذ مساعد د / سامح سمير دمحم خليل 01

 23212668852 طب القلب واألوعية الدموية 12/21/3116 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ لمياء عبد الغنى دمحم خضر 04

 23004034111 طب القلب واألوعية الدموية 28/21/3116 13/25/0202 أستاذ مساعد الدين إبراهيم الشربينىد/ وفاء صالح  05

 23004855331/232252511510 طب القلب واألوعية الدموية 23/25/3182 12/28/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد العال إبراهيم أحمد خلف هللا 06

 23000821221 طب القلب واألوعية الدموية 26/33/3168 01/26/0226 مدرس د/ أيمن أحمد حامد الشيخ 01

 23226201054 طب القلب واألوعية الدموية 31/21/3112 06/30/0226 مدرس د/ إسالم محروس محروس إسماعيل 08

 2331016608 طب القلب واألوعية الدموية 21/30/3112 06/30/0226 مدرس د/ كمال الدين أحمد عبد المجيد 01

 23225188518 أمراض قلب 28/24/3114 06/30/0226 مدرس د/ حازم ممدوح علي وردة 12

   طب القلب واألوعية الدموية 21/21/3113 12/30/0221 مدرس د / سماح إسماعيل عبد العزيز أبو حمر 13

   طب القلب واألوعية الدموية 31/25/3111 12/30/0221 مدرس د/أحمد صالح أحمد شهيب 10

 23223516386 طب القلب واألوعية الدموية 06/32/3164 01/25/0228 مدرس د/ خالد عبد السالم دمحم الشرنوبى 11

 23088136561 طب القلب واألوعية الدموية 23/32/3111 01/21/0221 مدرس د/ أيمن أحمد جزر جعفر 14
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23216285665 طب القلب واألوعية الدموية 24/30/3114 13/21/0231 مدرس  د/ محمود عبد الخالق أحمد أبو عمر 15

 23226822115 طب القلب واألوعية الدموية 23/30/3111 01/25/0231 مدرس  د/ إيمان عبد العزيز حسين الشيخ 16

 23004411150 طب القلب واألوعية الدموية 35/21/3116 01/26/0231 مدرس  د/ شيماء أبو بكر السعيد يوسف 11

 23261515131/23221111461 طب القلب واألوعية الدموية   31/26/3111 12/21/0231 مدرس  إبراهيم عبد الحي د/ إبتسام خيرت 18

 23006442038 طب القلب واألوعية الدموية 20/23/3118 04/33/0231 مدرس  د/ أماني دمحم أحمد الليثي 11

 23004855331/232252511510 طب القلب واألوعية الدموية 23/25/3182 12/21/0234 مدرس  د/ دمحم عبد العال إبراهيم أحمد خلف هللا 42

 23001558611 طب القلب واألوعية الدموية 02/26/3182 12/21/0234 مدرس  د/ أحمد فاروق عبد الجواد األعرج 43

 23001383183 طب القلب واألوعية الدموية 28/26/3115 12/21/0235 مدرس  د/ سها عبد الحميد رميح 40

 23001642800/23206314412 طب القلب واألوعية الدموية 06/21/3111 12/21/0235 مدرس  د/ فاطمه أبو السعود طه إبراهيم 41

 23223321101 طب القلب واألوعية الدموية 24/21/3183 13/25/0236 مدرس  د/ دينا عبد السالم مصطفى مارية 44

 23086851112 طب القلب واألوعية الدموية 01/32/3182 13/21/0236 مدرس  د/ علياء السيد حسن شعبان 45

 23001052131/23335511241 طب القلب واألوعية الدموية 21/23/3180 00/26/0231 مدرس  د/ دمحم صبحى على إسماعيل عمارة 46

 23001536864 واألوعية الدمويةطب القلب  01/32/3180 01/21/0238 مدرس  د/ دمحم بيومى دمحم عبد الهادى نصار 41

 23033111448 طب القلب واألوعية الدموية 21/21/3184 12/21/0238 مدرس  د/ عمرو فايز عبد الرحمن القصاص 48

 23260282244 طب القلب واألوعية الدموية 23/20/3181 12/21/0238 مدرس  د/ دمحم أحمد الجوهرى البربرى 41

 23083343115 طب القلب واألوعية الدموية 23/21/3181 01/20/0231 مدرس  حبيب د/ مروة عبد الفتاح دمحم 52

 23343453311 طب القلب واألوعية الدموية 38/28/3184 01/20/0231 مدرس  د/ ساره إبراهيم أحمد نصر الدين إبراهيم 53
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23333122244 الدمويةطب القلب واألوعية  35/26/3184 12/24/0231 مدرس  د/ أسامة ممدوح حامد شعيب 50

 23086068411 طب القلب واألوعية الدموية 31/30/3181 12/24/0231 مدرس  د/ بسمة دمحم على النجار 51

 23001118155 طب القلب واألوعية الدموية 21/23/3183 06/32/0231 مدرس  د/ دمحم حامد دمحم جبر شريف 54

 23080088040 طب القلب واألوعية الدموية 26/28/3183 05/33/0231 مدرس  د/ رامى دمحم حامد عتلم 55

 23225151632 طب القلب واألوعية الدموية 01/28/3180 21/21/0233 مدرس مساعد ط/ مصطفى مجدى دمحم لبيب الجندى 56

 23344121211 الدمويةطب القلب واألوعية  31/28/3184 33/20/0231 مدرس مساعد ط/هبة دمحم صفوت دمحم صالح الدين حمد موسى 51

 23344244441/ 23006468161 طب القلب واألوعية الدموية 23/26/3181 00/25/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد محمود دمحم أبوزيد مشالى 58

 23332146140/23332116110 طب قلب 01/25/3185 01/23/0234 مدرس مساعد ط/ أسماء رمضان عبد النبى الغراب 51

 23014288186 طب القلب واألوعية الدموية 06/30/3185 06/23/0234 مدرس مساعد السيد أحمد سالمط/ حنان سعد  62

 2326161138/23338511122 طب القلب واألوعية الدموية 31/21/3185 31/21/0234 مدرس مساعد ط/ حازم كامل أحمد سيد أحمد شلبى 63

 23335032532 طب القلب واألوعية الدموية 31/26/3185 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ خالد نصر عبد الخالق عقل 60

 23261664211 طب القلب واألوعية الدموية 05/32/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم عز الرجال عبد الفتاح عبد الدايم 61

 23341221026 الدمويةطب القلب واألوعية  21/21/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم على دمحم عشيبه 64

 23000082081 طب القلب واألوعية الدموية 23/24/3181 33/23/0235 مدرس مساعد ط/  محمود نسيم عبد القوي شعبان 65

 23225182132 طب القلب واألوعية الدموية 31/32/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ أحمد حسن أحمد دمحم طه 66

 23001430411 طب القلب واألوعية الدموية 24/25/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/  شريف فتحي أحمد سيف 61

 23264183103 طب القلب واألوعية الدموية 05/25/3186 20/21/0235 مدرس مساعد ط/  دمحم أحمد حسن عبد الرؤوف خليل 68
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23344422854 واألوعية الدمويةطب القلب  23/21/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ يسرا هشام دمحم أبو العنين 61

 23263134081 طب القلب واألوعية الدموية 02/21/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ مروة دسوقى أحمد السيد أبو حمر 12

 23221460525 طب القلب واألوعية الدموية 30/33/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ نوران مصطفى منصور دمحم 13

 23220121085 طب القلب واألوعية الدموية 28/21/3181 33/25/0236 مدرس مساعد عبد الوهاب عيسىط/ أحمد دمحم  10

 23081851121 طب القلب واألوعية الدموية 13/28/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ سامح دمحم أحمد الحارتي 11

 23221014458 طب القلب واألوعية الدموية 23/26/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان حسن عبد الرؤف مبروك الدقله 14

 23355511136 طب القلب واألوعية الدموية 08/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ ريهام مصطفي عبد الرؤف عبد هللا الجمال 15

 23220883111 طب القلب واألوعية الدموية 23/33/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد مسعد أحمد الغلبان 16

 23211431126 طب القلب واألوعية الدموية 28/25/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ إسالم عبد المطلب عبد الحميد الطوخى 11

 23226141551 طب القلب واألوعية الدموية 33/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ نوران ابراهيم السيد خليل دمحم 18

 23222618511 طب القلب واألوعية الدموية 31/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد المجد رشيدط/ ريهام سلمي أبو  11

 23215533015 طب القلب واألوعية الدموية 25/33/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم أحمد عبد الحكيم عبد هللا 82

 23210040051 القلب واألوعية الدموية طب 24/30/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم عادل لطفى أحمد على 83

 23008381182 طب القلب واألوعية الدموية 05/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ سالي دمحم عيد علي الصواف 80

 23232568645 طب القلب واألوعية الدموية 23/28/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ وليد عبد هللا عبد العظيم رشدي 81

 23235630351 طب القلب واألوعية الدموية 26/21/3188 24/32/0231 مدرس مساعد ياسمين كمال الدين أحمد طهط/  84

 23215066001 طب القلب واألوعية الدموية 31/21/3181 01/24/0238 مدرس مساعد ط/ إيمان عبد الهادي فتحى السطيحة 85
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23221118061 طب القلب واألوعية الدموية 03/33/3188 01/25/0238 مدرس مساعد ط/ محمود مجدي كمال دمحم خليل 86

 23081181212 طب القلب واألوعية الدموية 05/21/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ لمياء أحمد عبد الفتاح البتانوني 81

 23340010011 الدمويةطب القلب واألوعية  23/32/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  دمحم منير دمحم الزغبي 88

 23334605286 طب القلب واألوعية الدموية 05/23/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ صالح الدين إبراهيم عبدالسالم قطب عجمي 81

 23080338515/23203311116 طب القلب واألوعية الدموية 38/24/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  دمحم صالح إسماعيل قاسم 12

 23221088161 طب القلب واألوعية الدموية 23/20/3112 08/20/0238 مدرس مساعد سلمي دمحم السيد دمحم الشقفي ط/ 13

 23218421611 طب القلب واألوعية الدموية 03/32/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط / دمحم حسن أحمد سنارة 10

 23000621208 طب القلب واألوعية الدموية 31/25/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط / آيه حسين إبراهيم على سعودي 11

 23230110610 طب القلب واألوعية الدموية 02/25/3112 23/24/0231 مدرس مساعد ط / رنين حمدى دمحم حمدى ابراهيم الشافعى 14

 23330241112 طب القلب واألوعية الدموية 01/23/3113 28/25/0231 مدرس مساعد ط / احمد جمال سعد شاهين 15

 23221834400 طب القلب واألوعية الدموية 21/23/3113 28/25/0231 مدرس مساعد ط / احمد ابراهيم دسوقى الشال 16

 23202411165 طب القلب واألوعية الدموية 30/28/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / امير رشاد عبد السميع عبد الحليم 11

 23304180333 طب القلب واألوعية الدموية 01/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد الفتاح السعيد ابو األسعادط / دمحم ابراهيم عبد  18

 23210454045 طب القلب واألوعية الدموية 21/21/3113 21/21/0202 مدرس مساعد ط /أحمد عالء الدين على السيد كشك 11

 23203310016/23001124666 طب القلب واألوعية الدموية 01/28/3113 21/21/0202 مدرس مساعد ط / ريم أيمن سيد أحمد راشد 322

 23301060648 طب القلب واألوعية الدموية 25/20/3110 23/24/0202 مدرس مساعد ط / دمحم أحمد الرفاعى مخلوف عمارة 323

 23341181825 القلب واألوعية الدمويةطب  23/21/3113 12/24/0202 مدرس مساعد ط / دمحم محمود رمضان عبد الرازق 320
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب القلب واألوعية الدموية

 23081618505 طب القلب واألوعية الدموية 12/33/3113 00/26/0202 مدرس مساعد ط / أحمد دمحم دمحم رشاد عطية جودة 321

 23203310016 طب القلب واألوعية الدموية 12/24/3112 20/21/0231 معيد ط/ إيمان حسام عبد الرؤوف الشيخ 324

 

  



 

~ 72 ~ 
 

 

 0231/0202بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان 

 تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 الجــراحة العــــامة

 23333441181 العــــامةالجــراحة    01/21/0221 أستاذ أ.د/ أحمد حسن حسين نوفل 3

 2304200081 الجــراحة العــــامة   01/32/0221 أستاذ أ.د/ هشام فياض فياض على 0

 23223512501 جراحة أطفال   13/23/0230 أستاذ أ.د/ شريف دمحم كامل شحاته 1

 23225045153 جراحة أطفال   06/30/0230 أستاذ أ.د/ دمحم فتحى دمحم متولى 4

 23225045153 الجــراحة العــــامة   12/23/0231 أستاذ صالح الدين على الجوهرىأ.د/  5

 23001442610 الجــراحة العــــامة   12/23/0231 أستاذ أ.د/ دمحم حسن مظهر عاشور 6

 23225166145 الجــراحة العــــامة   13/25/0236 أستاذ أ.د/ أسامه حلمى دمحم الخضراوى 1

 23001333241 وحدة جراحة األطفال تخصص جراحة أطفال   13/21/0236 أستاذ سمير أحمد حسنأ.د/ حسام  8

 23223655341 جراحة جهاز هضمى ومناظير   12/24/0231 أستاذ أ.د/ حمدى عبد الهادى  عبد المعطى 1

   الجــراحة العــــامة   12/33/0236 أستاذ أ.د/ إبراهيم حسام الدين دمحم عثمان 32

 23224634552 جراحة جهاز هضمى ومناظير   12/25/0238 أستاذ أ. د/ حمدي صدقي عبد هللا النشرتي 33

 23226201015 جراحة جهاز هضمى ومناظير   12/25/0238 أستاذ أ. د/ شريف عبد العظيم أحمد مصطفى 30

 23226045421 الجــراحة العــــامة   13/23/0238 أستاذ أ.د/ أيمن عبد الحميد النمر 31

 23000512411/23001103504 الجــراحة العــــامة   13/23/0238 أستاذ أ.د/دمحم ابراهيم ابراهيم الصواف 34

 23223541204 جراحة الجهاز الهضمى والمناظير   13/23/0238 أستاذ أ.د/ دمحم  حمدي أحمد سعد أبو رية 35

 23000115118 الجــراحة العــــامة   01/28/0238 أستاذ أ. د/ تامر عبد الحافظ ابراهيم البقري  36
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 0231/0202بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان 

 تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 الجــراحة العــــامة

 23004582143 الجــراحة العــــامة   08/33/0238 أستاذ أ.د/ على محمود على إبراهيم تركى 31

 23221115155/ 23004212501 جراحة أطفال   01/25/0231 أستاذ أ.د/ عبد المطلب عفت عبد المطلب  38

 23223121885/232265346000 الجــراحة العــــامة   12/21/0231 أستاذ البطرنيأ.د/ أكرم دمحم عبده  31

 23000834241/23011111844 الجــراحة العــــامة   05/33/0231 أستاذ أ. د/ دمحم عبدهللا  عبد الفتاح حبلص 02

 23003211211/23344333341 الجــراحة العــــامة   01/24/0202 أستاذ أ.د/ أشرف أحمد محمود العطار 03

 23024044146 الجــراحة العــــامة   01/23/0226 أستاذ مساعد د/ محمود دمحم عبد الرازق محمود 00

 23221546851 جراحة أطفال   12/25/0231 أستاذ مساعد د/  دمحم غريب دمحم خير هللا 01

 23084024604 األوراموحدة    12/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم على أحمد مليس 04

 23223144814 وحدة جراحة جهاز هضمى ومناظير   12/25/0238 أستاذ مساعد د/ أسامة حسن دمحم عبد ربه 05

 23221534111 جراحة أطفال   01/20/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم سليمان سليمان حشيش 06

 23008066316 الجــراحة العــــامة   01/33/0231 أستاذ مساعد د/ هشام المحمدي غريب المطاهر 01

 23004582101 وحدة جراحة جهاز هضمى ومناظير   08/33/0238 أستاذ مساعد د/ أحمد عبد الفتاح إبراهيم الشوره 08

 23223821285 الجــراحة العــــامة   01/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم مصطفى إبراهيم الشيخ 01

 23005325365 جهاز هضمى ومناظير   12/33/0231 أستاذ مساعد عبد الفتاحد/ شريف عبد الفتاح صابر  12

 23004145513 الجــراحة العــــامة   13/21/0220 مدرس د/ طارق إبراهيم شكرى  العطروزى 13

 23225221580 الجــراحة العــــامة   12/32/0231 مدرس د/ عبد الغني الشحات عبد الجواد 10

 23223823112 الجــراحة العــــامة   01/21/0234 مدرس محمود الشريف د/ محمود مصطفى 11
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 0231/0202بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان 

 تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 الجــراحة العــــامة

 23226110614 جراحة أورام   00/23/0235 مدرس د/ وليد يوسف الشربينى يوسف 14

 23261633336 جراحة أورام   13/25/0235 مدرس د/ دمحم محمود خليل غزالي 15

 23006325412 جراحةأطفال   12/21/0235 مدرس د/ دمحم محمود عبد العليم شلبي 16

 23266111115 الجــراحة العــــامة   12/21/0235 مدرس د/ حامد محمود محمود أحمد سليم 11

 23331114563/23006086161 الجــراحة العــــامة   0236/21/13 مدرس د/ خالد دمحم حسنين دمحم الشيمى 18

 23220254118 الجــراحة العــــامة   13/30/0236 مدرس د/ أمير فوزى عبد الحميد شعبان  11

 23005325366 الجــراحة العــــامة   01/20/0231 مدرس د/ دمحم على دمحم شحاتة 42

 23221511158 الجــراحة العــــامة   01/20/0231 مدرس د/ أحمد دمحم على الجندى 43

 23220843013 الجــراحة العــــامة   01/20/0231 مدرس د/ حسام بركات بركات البهوتى 40

 23263515164 الجــراحة العــــامة   01/28/0231 مدرس د/ دمحم عوض منصور إسماعيل 41

 23223881066 الجــراحة العــــامة   08/21/0231 مدرس د/ دمحم أحمد على حسن 44

 23001581418/23221153424 العــــامةالجــراحة    08/21/0231 مدرس د/ تامر مسعد على المهدى سعيد 45

 23331614440 الجــراحة العــــامة   13/32/0231 مدرس د/ شريف دمحم السيد دمحم الجرف 46

 23220818182 الجــراحة العــــامة   01/33/0231 مدرس د/ حسام رمضان حسن موسى 41

 23211610224 الجــراحة العــــامة   13/32/0231 مدرس د/ أحمد إبراهيم عبد ربه سويلم 48

 23001211112 وحدة جهاز هضمى ومناظير   12/30/0238 مدرس د/ دمحم سعد الدين إبراهيم أبو العنين 41

 23005612112 وحدة جهاز هضمى ومناظير   01/23/0231 مدرس د/ أحمد حازم سعد عامر 52
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 0231/0202بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان 

 تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 الجــراحة العــــامة

 23226216810 الجــراحة العــــامة   12/21/0231 مدرس د/ أحمد محمود دسوقى الشرابى 53

 23220803818/ 23005612112 وحدة جراحة أطفال   12/24/0231 مدرس د/ أحمد عبد المهيمن أحمد الحداد 50

 23222051121 جهاز هضمى ومناظير   08/23/0202 مدرس د/ محمود عبد الناصر ابو العزم عيسى 51

 23331241021/23221138013 الجــراحة العــــامة   08/23/0202 مدرس د/ دمحم إبراهيم مصطفى الدهشان  54

 23224106081 الجــراحة العــــامة   01/30/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم أحمد شلبى الغزيرى 55

 23261811811 الجــراحة العــــامة   06/30/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد عبد الرحمن دمحم بسيونى حماد 56

 23340555603 الجــراحة العــــامة   06/30/0231 مدرس مساعد فتحى بدوى أبو سنةط/ وائل  51

 23266113362 جراحة أطفال   01/30/0234 مدرس مساعد ط/ وائل عالء الدين شوقي أحمد 58

 23001532025/ 23235431011 جراحة أطفال   33/23/0235 مدرس مساعد ط/ أحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد 51

 23331414142 جهاز هضمى ومناظير   33/23/0235 مدرس مساعد ط/ الغمرى السيد الغمرى عبيد 62

 23020611641 جهاز هضمى ومناظير   33/23/0235 مدرس مساعد ط/مصطفى أحمد عبد الرحمن عالم 63

 23221510122 الجــراحة العــــامة   12/28/0235 مدرس مساعد ط/ طارق دمحم عفيفي صحصاح 60

 2330101381 الجــراحة العــــامة   12/28/0235 مدرس مساعد ط/ رامى دمحم محمود سالمة 61

 23202501183 الجــراحة العــــامة   12/21/0236 مدرس مساعد ط/ الحسن دمحم حسن السيد 64

 23266368328 الجــراحة العــــامة   12/21/0236 مدرس مساعد ط/ شريهان مؤنس مصطفى أحمد الششتاوى 65

 23220518516 الجــراحة العــــامة   33/25/0236 مدرس مساعد ط/ محمود عبد الحميد أحمد أحمد مطاوع 66

 23223110132 الجــراحة العــــامة   34/21/0236 مدرس مساعد ط/ عمرو سامح مصطفى هاشم غبارة 61
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 0231/0202بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان 

 تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 الجــراحة العــــامة

 23268062313 الجــراحة العــــامة   08/20/0231 مدرس مساعد ط / محمود الغنيمى عبد الصادق الغنيمى 68

 23220803511 الجــراحة العــــامة   20/20/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم أحمد دمحم موسى زايد 61

 23230223241 الجــراحة العــــامة   24/32/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد رشاد أحمد حسن بدوي 12

 23266656232 جراحة األطفال   08/20/0238 مدرس مساعد مصطفىط/ أمير إسماعسل إبراهيم ابو  13

 23203541434 جراحة األطفال   08/20/0238 مدرس مساعد ط / سمير ميمي ابو السعود حسين أبو السعود 10

 23224311613 الجــراحة العــــامة   08/20/0238 مدرس مساعد ط/ فؤاد هشام فؤاد سالمة 11

 23206500633 الجــراحة العــــامة   23/21/0238 مدرس مساعد أحمد إبراهيم الغمريط/ أحمد دمحم  14

 23200228136 الجــراحة العــــامة   23/32/0238 مدرس مساعد ط/ مصطفي محمود السيد إبراهيم 15

 23221552511 الجــراحة العــــامة   23/32/0238 مدرس مساعد ط / دمحم حسن حسن عراقيب 16

 23221012201 الجــراحة العــــامة   23/32/0238 مدرس مساعد ط/  دمحم شنيشن عبد الرحمن شنيشن 11

 23263128408 الجــراحة العــــامة   23/28/0231 مدرس مساعد ط / دمحم عبد السالم دمحم عبد السالم 18

 23223016515 جراحة اورام   23/28/0231 مدرس مساعد ط / دمحم عبد العزيز نصر ابو المجد الحارتى 11

 23212310864 الجــراحة العــــامة   20/21/0231 مدرس مساعد ط / محمود السيد على بدوى 82

 23231651416 الجــراحة العــــامة   31/32/0238 مدرس مساعد ط / أحمد دمحم زكريا الحدقى 83

 23266805205 الجــراحة العــــامة   35/21/0238 معيد ط / كريم عادل فاروق عبد العاطى  80
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة األوعية الدموية

 23001131208 جراحة أوعية دموية 35/30/3160 13/23/0230 أستاذ حسين أبو هاشم حسيند/ عادل  3

 23263611808 جراحة أوعية دموية 24/30/3164 08/20/0230 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد حسن الهنيدى 0

 23004316512 جراحة أوعية دموية 38/28/3111 01/24/0235 أستاذ مساعد د/أحمد حسيني أحمد قطب البربري 1

 23220001225 جراحة أوعية دموية 21/30/3118 13/23/0231 أستاذ مساعد د/ عمرو محمود سعد أبو رحمة 4

 23084301881 جراحة اوعية دموية 35/33/3111 12/24/0238 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم إسماعيل توفيق 5

 23340811658 جراحة أوعية دموية 31/30/3183 12/33/0236 مدرس د/ عماد دمحم حامد سالم 6

 23225623048/23303144201 جراحة اوعية دموية 21/21/3180 08/20/0238 مدرس د/ أحمد إبراهيم الخليل مصطفى بدران 1

 23332216108 جراحة أوعية دموية 12/21/3181 12/21/0231 مدرس د/ دمحم إبراهيم عادل إبراهيم العيسوى 8

 23223586818 جراحة أوعية دموية 03/26/3185 06/28/0231 مدرس ناجى دمحم صالح عبدالقادر علىد/ عبدالرحمن أحمد  1

 23211311120 جراحة أوعية دموية 33/21/3185 01/30/0231 مدرس مساعد ط/ حسام محمود مختار خليل  32

 23212100130 أوعية دمويةجراحة  25/32/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم عليوه أحمد دمحم عليوه  33

 23348021838 جراحة أوعية دموية 33/32/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ عمرو دمحم عبد العزيز المحالوى  30

 23014262005 اوعية دموية 01/24/3188 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ هشام دمحم إبراهيم العشري  31

 23232524611 جراحة اوعية دموية 01/26/3181 23/32/0238 مدرس مساعد ط/ إيهاب حمدي أحمد عبد الحميد حويش  34

 23226683516 جراحة أوعية دموية 02/28/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط/  دمحم حسن عبد العاطى حسن  35
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة تجميل وإصالح

 23001438216 جراحة تجميل 31/24/3165 01/28/0230 أستاذ أ.د/ أمجد عبد الرحمن مرزوق هندى 3

 23225081011 الجــراحة العــــامة 31/24/3164 01/28/0230 أستاذ أ.د/ إيهاب فؤاد مصطفى زايد 0

 23004414181 تجميل وجروح 21/33/3161 12/30/0234 أستاذ أ.د/ وليد أحمد أحمد مصطفى 1

 23225036340 الجــراحة العــــامة 33/33/3166 01/21/0221 أستاذ مساعد د/ عاطف عبد الهادى دمحم عالم 4

 23221086032 التجميل والجروح 35/33/3110 13/25/0235 أستاذ مساعد د/أحمد مصطفي حجازي حسن صالح  5

 23223632111/23228511535 التجميل والحروق 23/32/3112 13/28/0235 أستاذ مساعد د/ ياسر دمحم بدر الدين عبداللطيف الهوارى 6

 23220111163 وإصالحجراحة تجميل  38/33/3118 13/21/0238 أستاذ مساعد د/  وائل حسين دمحم أحمد 1

 23221111110 جراحة عامة 23/21/3111 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ سامح الغمري دمحم الشوادفي 8

   الجــراحة العــــامة 06/21/3111 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم سعد عبد الحكيم صدقة 1

 23006121561 تجميل وجروح 23/28/3111 13/21/0202 أستاذ مساعد د/ طارق جمال زكى محمود زكى شكر 32

 23261515054 جراحة تجميل وإصالح 31/26/3181 08/20/0238 مدرس د/ كريم جالل على الشرقاوى 33

 23333308664 الجــراحة العــــامة 26/21/3180 08/20/0238 مدرس د/ شريف أبو بكر أحمد هنطش  30

 23224866620 الجــراحة العــــامة 03/21/3181 01/21/0238 مدرس د/ دمحم  دمحم أحمد زيدان خضر 31

 23001183135 تجميل والحروق  35/24/3186 06/20/0202 مدرس د/ أحمد أشرف زغلول الحفناوي 34

 23235256811 الجــراحة العــــامة 23/23/3188 23/21/0236 مدرس مساعد ط/ سمير دمحم عبد السالم غرابة 35

 23221061825 الجــراحة العــــامة 31/33/3181 24/32/0231 مدرس مساعد مصطفى السيد مصطفى عبدالنبىط/ إبراهيم  36

 23215262883 الجــراحة العــــامة 30/25/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم حمدي عبدالرازق ابوالمجد الغزالي 31

 23212321204 الجــراحة العــــامة 02/32/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ ممدوح اسامة دمحم خليفة 38

   الجــراحة العــــامة   00/21/0202 معيد ط/ مريم أيمن عبد التواب عباس حشيش  31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحـــة العظــام

 23223501180 جراحـــة العظــام   06/26/3163 24/24/0230 أستاذ أ.د/ أيمن السيد خليل دمحم 3

 23001154542 جراحـــة العظــام   00/21/3161 01/26/0231 أستاذ أ.د/ طارق أحمد دمحم على الشيخ 0

 23225212825 جراحـــة العظــام   03/21/3161 01/21/0234 أستاذ أ.د/ وئام فريد عبد العزيز موسى 1

 23001114535 جراحـــة العظــام   36/24/3166 12/24/0234 أستاذ ا.د/ مصطفى أحمد مصطفى أيوب 4

 23303211113 جراحـــة العظــام   21/25/3165 12/24/0234 أستاذ أ.د/ محمود عبد المنعم حسن الرصاص 5

 23334103022 جراحـــة العظــام   04/28/3164 08/21/0231 أستاذ أ.د/ أسامه عبد الوهاب رزق سليم 6

 23226610608 جراحـــة العظــام   23/32/3110 13/23/0238 أستاذ أ.د/ دمحم مصطفي حسني السيد 1

 23004645115 جراحـــة العظــام   06/30/3112 12/24/0238 أستاذ أ.د/ وليد دمحم محمود عويس 8

 23004048855 جراحـــة العظــام   23/23/3161 04/33/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد المنعم دمحم قلقيله 1

 23222612805 جراحـــة العظــام   23/26/3112 13/28/0235 أستاذ مساعد د/ أشرف عاطف محمود علي 32

 23226610681 جراحـــة العظــام   34/30/3113 13/28/0235 أستاذ مساعد د/أحمد السيد ابراهيم الطنطاوي 33

 23333121110 جراحـــة العظــام   23/21/3115 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ وائل عبد اللطيف راشد عزام 30

 23334114103 جراحـــة العظــام   28/23/3116 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم سامي إسماعيل 31

 23000508182 جراحـــة العظــام   01/30/3116 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الحميد إبراهيم رميح 34

 23006444144 جراحـــة العظــام   23/23/3111 12/28/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم أسامة دمحم أبو رمضان 35

 23224415431 جراحـــة العظــام   34/21/3168 06/30/0226 مدرس دمحم كامل شحاته د/ إيهاب 36
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحـــة العظــام

 23003111545 جراحـــة العظــام   01/23/3115 01/26/0231 مدرس د/ علي محمود علي محمود عمران 31

 23088288218 جراحـــة العظــام   01/32/3111 13/25/0235 مدرس د/ السيد دمحم السيد عبد الرحمن 38

 23222220416 جراحـــة العظــام   21/30/3111 13/25/0235 مدرس د/ أحمد أسامة دمحم أبو فرحة 31

 23001116884 جراحـــة العظــام   02/30/3182 20/20/0236 مدرس د/ أسامة على عبد الوهاب على الجبالى 02

 23224136141 جراحـــة العظــام   23/32/3183 12/25/0238 مدرس د/ شريف السيد عبد الغنى الضو 03

 23332250111/2305135111 جراحـــة العظــام   01/24/3183 12/21/0238 مدرس عبد السالم دمحم رشاد أبو العال د/ شريف 00

 23344112216 جراحـــة العظــام   23/20/3180 12/21/0231 مدرس د/ أيمن يوسف أبو النصر التباع 01

 23223350416 جراحـــة العظــام   35/24/3180 12/21/0231 مدرس د/ دمحم رشدى إسماعيل  الطباخ 04

 23344416188 جراحـــة العظــام   23/23/3184 06/28/0231 مدرس د/ عبد الحكيم عزت منتصر مبروك مرعى 05

 23331562518 جراحـــة العظــام   32/32/3181 13/25/0202 مدرس د/ محمود رجب أحمد حسين الخرصاوى 06

 23221224101 جراحـــة العظــام   00/30/3184 05/26/0231 مساعد مدرس ط/ أحمد سمير رياض هالل 01

 23341124151 جراحـــة العظــام   04/25/3184 01/30/0231 مدرس مساعد ط/ السيد الهامى السيد نجم 08

 23333282685 جراحـــة العظــام   32/21/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ عاصم أحمد دمحم كامل سلطان 01

 23331155865 جراحـــة العظــام   36/21/3185 34/21/0234 مدرس مساعد ط/ دمحم أحمد حافظ الميقاتى 12

 23001584141 جراحـــة العظــام   23/21/3186 38/21/0235 مدرس مساعد ط / شريف السيد فتوح رخا 13

 23223851238 جراحـــة العظــام   01/20/3181 13/25/0235 مدرس مساعد ط / دمحم عبد الفتاح عبد المنجي صدقة 10

 23233081201 جراحـــة العظــام   23/21/3186 13/25/0235 مدرس مساعد ط /  أحمد فريد عامر مكي 11
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحـــة العظــام

 23226515512 جراحـــة العظــام   38/32/3180 20/20/0236 مدرس مساعد ط /  حسام الدين يسرى عبد الحفيظ مشعل 14

 23208122343 جراحـــة العظــام   08/21/3186 20/26/0236 مدرس مساعد ط / دمحم محمود دمحم محمود هيكل 15

 23221102815 جراحـــة العظــام   35/32/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط / عبد هللا أحمد عبد الحميد دمحم ندا 16

 23214205536 جراحـــة العظــام   28/28/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط / احمد جمال احمد اسماعيل 11

 23235461136/23304213256 جراحـــة العظــام   23/25/3186 34/21/0236 مدرس مساعد ط /حسام دمحم ابو المعاطى غالى 18

 23226154460 جراحـــة العظــام   04/24/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط / محمود سليمان فهمي سيد أحمد ليلة 11

 2328406284 جراحـــة العظــام   21/21/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط / عادل دمحم حامد سالم 42

 23234183118 جراحـــة العظــام   38/25/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط / دمحم جمال عبد الواحد رحيم 43

 23262508818 جراحـــة العظــام   32/21/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط / أحمد ممدوح إبراهيم فؤاد الشين 40

 23221450206 جراحـــة العظــام   02/28/3186 23/24/0238 مدرس مساعد ط / على ماهر علي فايد 41

 23261166011 جراحـــة العظــام   23/28/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / مصطفى السباعى فراج حماد 44

 23202416148 جراحـــة العظــام   26/28/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط / دمحم محمود عبد القادر نجلة 45

 23263214125 جراحـــة العظــام   01/24/3112 24/33/0231 مدرس مساعد ط / احمد اشرف عبد المنعم فيصل 46
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة المخ واألعصـاب

 23001111018 جراحة المخ واألعصـاب 28/33/3162 01/21/0232 أستاذ أ.د/ على إبراهيم دمحم سيف الدين 3

 23226201013 جراحات المخ المجسمة والوظيفية 21/23/3164 23/21/0230 أستاذ أ.د/ أحمد عبد السالم دمحم شكل 0

 23004354840 جراحة المخ واألعصـاب 32/23/3166 01/23/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عامر إبراهيم عامر 1

 23001133400 جراحة المخ واألعصـاب 23/32/3161 04/21/0202 أستاذ أ.د / أشرف دمحم فريد عبدالرحمن 4

 23004146633 جراحة المخ واألعصـاب    31/32/3163 13/30/0228 أستاذ مساعد دمحم شفيق إبراهيمد/ إبراهيم  5

 23001555111/23341141181 جراحة المخ واألعصـاب 00/24/3161 01/21/0232 أستاذ مساعد د/ ياسر فؤاد إبراهيم الصواف 6

 23226612680 جراحة المخ واألعصـاب 03/28/3168 12/24/0234 أستاذ مساعد د/ إيهاب دمحم عزت عبد الحليم الجمل 1

 23221454558 جراحة عامة 34/26/3111 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد أحمد يوسف سليمان 8

 23080005583 جراحة المخ واألعصـاب 38/21/3113 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ شريف السيد دمحم الخشن  1

 23001126116 جراحة المخ واألعصـاب 23/21/3111 01/21/0231 أستاذ مساعد علي مقبلد/عصام عبد الحي  32

 23226181116 جراحة المخ واألعصـاب 06/24/3115 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم نصر دمحم شداد 33

 23003111516 جراحة المخ واألعصـاب   20/26/3182 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد رزق محمود الخولي 30

 23085122168 جراحة المخ واألعصـاب 02/25/3111 04/26/0221 مدرس د/أحمد عاطف عبد الخالق جنة  31

 23228654311 جراحة المخ واألعصـاب 06/32/3112 13/28/0221 مدرس د/ باسم فرج يوسف أبوالنجا 34

 23003281835 جراحة العمود الفقري الدقيقة 05/21/3115 28/30/0233 مدرس د/ دمحم عنتر عبد العال بركات 35

 23004212161 جراحة المخ واألعصـاب   24/23/3118 12/24/0234 مدرس د/هيثم إبراهيم شكري العطروزي 36

 23000511122 جراحة المخ واألعصـاب 21/26/3116 00/23/0235 مدرس د/ عصام منير على رزق 31

 23220041311 جراحة المخ واألعصـاب 23/21/3182 12/33/0235 مدرس د/ عصام أحمد عبد الحميد إبراهيم 38
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة المخ واألعصـاب

 23001131322 جراحة المخ واألعصـاب 02/20/3111 13/23/0236 مدرس د/ أحمد عبد العزيز إبراهيم الشرقاوي 31

 23224415411 جراحة المخ واألعصـاب   06/21/3182 01/20/0236 مدرس د/ إبراهيم أحمد إبراهيم شمحوط 02

 23221133361 جراحة المخ واألعصـاب 04/21/3183 06/21/0231 مدرس د/ أحمد دمحم عبد الفتاح بلحة 03

 23005110181 جراحة عامة 35/28/3183 01/21/0231 مدرس د/ ياسر فؤاد الحاج أحمد غرابة 00

 23224416112 جراحة عامة 01/20/3184 06/20/0202 مدرس د/ دمحم دمحم دمحم بيبرس 01

 23304110110 جراحة المخ واألعصـاب 31/30/3181 02/21/0231 مدرس مساعد ط/ عبد الرحمن إبراهيم على بريشة 04

 2333021321 جراحة المخ واألعصـاب 06/25/3185 00/23/0234 مدرس مساعد ط/ حسين دمحم حمدى حسين عبدالوهاب أبو الغيط 05

 23343115111 جراحة المخ واألعصـاب 21/25/3185 00/23/0234 مساعدمدرس  ط/ أمين يس رياض عبد الفتاح الغنام 06

 23331516315 جراحة المخ واألعصـاب 12/32/3184 00/23/0234 مدرس مساعد ط/ أحمد سمير أحمد الشيخ على  01

 23224311511 جراحة المخ واألعصـاب 31/21/3188 01/21/0236 مدرس مساعد ط/ محمود ممدوح حامد شعيب  08

 23225351302 جراحة المخ واألعصـاب 23/23/3184 20/20/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد فتحى صالح عبد الغنى صالح  01

 23220654111 جراحة المخ واألعصـاب 23/32/3181 00/26/0231 مدرس مساعد ط/ عمرو مصطفى السيد أبو فراج  12

 23308186186 جراحة المخ واألعصـاب 33/24/3188 01/25/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم صابر عبد الرحمن إسماعيل  13

 23211161118 جراحة المخ واألعصـاب 23/20/3188 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ أحمد دمحم عبد هللا عبد الرحمن البلقاسى  10

 23080614040 جراحة المخ واألعصـاب 02/28/3181 21/21/0238 مدرس مساعد ط/ أحمد عادل رشاد المصري  11

 23266301602 جراحة المخ واألعصـاب 31/28/3112 23/24/0202 مدرس مساعد ط / دمحم احمد محمود عبد العال  14

 23220833220 جراحة عامة 35/21/3180 21/30/0236 معيد ط/ نهال السيد بسيونى شعبان    15

 23262116426 جراحة المخ واألعصـاب 01/21/3112 35/21/0238 معيد ط / دمحم على ابراهيم السيد حسن عيسى  16
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة المســالك البولية

 23223145434 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/33/3163 12/21/0232 أستاذ أ.د/ عبد الناصر خليفه سليمان الجمسى 3

 23225354101 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  26/20/3160 32/25/0233 أستاذ ا.د/ أسامه دمحم حسن العشرى 0

 23226100151 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  01/20/3165 08/21/0233 أستاذ البهنسىأ.د/ عبد الحميد محمود حسن  1

 23001131851 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  03/23/3161 23/20/0235 أستاذ أ.د/ ياسر عبد الرؤوف  فرحات متولى 4

 23001104121 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  06/21/3165 06/20/0235 أستاذ أ.د/ أسامه مصطفى زكى الجمل 5

 23226804048 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  38/25/3161 13/25/0235 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد البندارى النادى 6

 23013851301 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/21/3164 13/25/0236 أستاذ أ.د/ دمحم أبو العينين عبد القادر غلوش 1

 23226610621 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  25/20/3112 12/21/0238 أستاذ د/ ماجد مصطفى رجب السيد 8

 23001158131/23336624884 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  26/28/3166 12/24/0231 أستاذ أ.د/ حسن حسين كامل محمود التطاوى 1

 23000310136 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  28/33/3162 12/23/0228 أستاذ مساعد د/ خالد دمحم لطفى دعبيس 32

 23001812125 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  01/26/3166 01/21/0221 أستاذ مساعد د/ حسام هارون مصطفى جمال الدين 33

 23226134218 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  12/21/3110 06/23/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم حسن عيد رضوان 30

 23083161531 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  38/21/3114 12/33/0235 أستاذ مساعد د/دمحم جابر بسطويسي سليمان 31

 23001152868 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  28/28/3115 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ دمحم أسامة دمحم أبو فرحة 34

 23003111001 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  26/26/3116 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ أحمد شوقى عبد العزيز العبد 35

 23344023215 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  26/25/3116 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم أحمد  توفيق السيد سليمان 36

 23223404264 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/20/3113 06/28/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم رفعت أبو رمضان  31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة المســالك البولية

 2322650611 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  25/32/3165 06/20/0221 مدرس د/ طارق أحمد دمحم جميل  38

 23085116111 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/21/3115 06/23/0232 مدرس  د/ أحمد دمحم عوض السقا 31

 23226610621 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/20/3115 13/23/0230 مدرس  د/ دمحم عبد العاطى راضى البقرى 02

 23008624015 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  02/28/3111 26/26/0230 مدرس  د/ أيمن دمحم حسن دمحم غنيم 03

 23003111126 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/28/3182 12/30/0234 مدرس  سمير حسين هجرسد/ أيمن دمحم  00

 23004118145 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  02/30/3111 12/30/0234 مدرس  د/ صالح عبد المنصف إبراهيم نجلة 01

 23001513056 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/33/3183 13/25/0236 مدرس  د/ أحمد فايز عبد الحميد غيث 04

 23000563266 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  01/26/3180 08/20/0238 مدرس  د/ على عبد الرحيم حسن على 05

 23001145811 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  24/25/3180 12/30/0231 مدرس  د/ خالد دمحم حافظ مرسى الميقاتى 06

 23006364443 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/32/3181 12/30/0231 مدرس  د/ أحمد عبد الرءوف عبد القادر الغياتى 01

 23001431041 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  38/30/3184 01/24/0202 مدرس  د/ أحمد أسامة حمدى الشربينى 08

 23228614318 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  20/21/3184 01/24/0202 مدرس  ط/ أحمد جمال دمحم زعير 01

 23261102011 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  08/26/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد عبد المطلب طة عيسى 12

 23330063608 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  12/33/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ حسين ممدوح أحمد نصر 13

 23224531383 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  28/21/3181 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم لطفي دمحم أبو عجوه عامر 10

 23221130110 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/28/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط / ايمن موسى عطوه عامر 11

 23301133654 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  20/26/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ عبد هللا عاطف السيد حموده 14
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة المســالك البولية

 23003412135 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  32/28/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ عبد اللة صالح عبد هللا الديبكى 15

 23081851121 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  13/28/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ سامح فوزى محمود النشرتى 16

 23345883226 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  32/20/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ دمحم إبراهيم أحمد المعداوى 11

 23221011113 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  20/21/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط/ طلعت دمحم أبو رية زغلول 18

 23200502155 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  06/21/3188 08/20/0231 مدرس مساعد ط/ إسالم إبراهيم الوردانى سالم 11

 23225600556 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  20/21/3188 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم جمال عبد الفتاح عبد المعطي السيد 42

 23342686641 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  36/24/3181 01/24/0238 مدرس مساعد ط/  أحمد صابر عبد الرحمن إسماعيل 43

 23211313133 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  25/32/3181 01/25/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم مدحت عبد الوهاب الخشاب 40

 23261151415 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  38/33/3181 25/28/0238 مدرس مساعد طارق عبدالرحمن دمحم زغلول دمحم درويش ط/ 41

 23231151155/23028282514 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/21/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط / دمحم صبحى دمحم احمد الضنين 44

 23345155361 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  12/21/3113 00/23/0231 مدرس مساعد ط / مصعب ابراهيم سيد احمد الديب 45

 23230823818 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/32/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط / نادر عبد المقصود السعيد قحيف 46

 23264813135 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  21/32/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط / محمود دمحم أبو العنيين السعيد الرفاعى 41

 23266818218 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  02/33/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط /دمحم مسعد دمحم الزغبى مسعد نصرالدين 48

 23082613146 جراحة المســالك البولية وأمراض الذكورة  23/30/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط / هيثم عطية حسن عبد الغنى الشاذلى  41

 

  



 

~ 24 ~ 
 

 

 0231/0202لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الصحــه العــامـه وطب المجتمع

 23221432311 صحة عامة 35/20/3163 31/21/0226 أستاذ أ.د/ نشوه دمحم رضوان إبراهيم 3

 23001814611 صحة عامة 01/25/3163 12/32/0221 أستاذ أ.د/ نهال صالح الدين عبد الحي شهاب  0

 23001414845 وبائيات 31/33/3161 01/21/0232 أستاذ أ.د/ خليل دمحم عباس عياد 1

 23223605216 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 36/30/3164 13/23/0230 أستاذ ا.د/ أحمد توفيق دمحم العليمي 4

   الصحــه العــامـه وطب المجتمع 21/33/3164 12/33/0236 أستاذ أ.د/ إبراهيم فرحات دمحم البيومى 5

   الصحــه العــامـه وطب المجتمع 01/23/3165 13/30/0236 أستاذ أ.د/ على على دمحم الشربينى 6

   الصحــه العــامـه وطب المجتمع  32/26/3163 13/30/0221 أستاذ مساعد د/ كامل السيد دمحم البلتاجى 1

 23000013516 صحة عامة 21/25/3166 28/30/0233 أستاذ مساعد د/ أسماء عبد الرحيم عمر عطا هللا 8

 23001416454 صحة عامة 05/21/3164 28/30/0233 أستاذ مساعد د/ وليد مصطفى عبد الحميد داود 1

 23001632411 صحة عامة 23/24/3113 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ هاله مصطفى موسى الصباغ 32

 23223510268 الصحــه العــامـه وطب المجتمع  24/28/3111 01/33/0231 أستاذ مساعد د/ إيهاب عبد الحليم دمحم أبو على  33

 23264431131 صحة عامة 26/28/3112 01/33/0231 أستاذ مساعد د/ سلوى عبد المجيد عتلم 30

 23000813325 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 25/21/3110 06/26/0231 أستاذ مساعد د/ رانيا مصطفى طه  دمحم السالمى 31

 23225185162 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/28/3111 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ شيماء دمحم إبراهيم سوداني 34

 23221650361 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 20/23/3111 01/21/0231 مساعد أستاذ د/ هناء عبد العزيز دمحم زايد 35

 23003028110 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 04/32/3183 01/26/0202 أستاذ مساعد د/ ميرا ماجد أبو العنين رمضان 36
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 0231/0202لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الصحــه العــامـه وطب المجتمع

 23004016265 وطب المجتمعالصحــه العــامـه  02/20/3180 06/20/0235 مدرس د/ والء دمحم السيد شحاته 31

 23005140283 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 28/30/3181 13/25/0236 مدرس د/ نهى دمحم حسن الغزالى 38

 23221033118 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/20/3181 13/25/0236 مدرس د/ أسماء دمحم أحمد دمحم 31

 23260121343 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 05/23/3185 12/25/0231 مدرس د/ دعاء علوى عبد المجيد عبد الدايم 02

 23221451041 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 25/30/3185 01/23/0231 مدرس د/ سناء عبد الفتاح مصططفى عبدة 03

 23088501162 المجتمعالصحــه العــامـه وطب  23/20/3185 01/23/0231 مدرس د/ إيمان على عبد المنصف يونس 00

 23001516511 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 21/20/3181 24/25/0233 مدرس مساعد ط/ فيبى البان ناسان تاوضروس 01

 23018303334 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 21/32/3181 13/30/0236 مدرس مساعد ط/ أيه فرج عطية السباعى 04

 23004411131 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد مختار الشناوىط/ أميرة قمر الدولة  05

 2321406618 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 28/24/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء على أحمد الفقى 06

 23222131550 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 01/21/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/اميرة احمد مصطفى أحمد عبد الكريم 01

 23222364113 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 38/21/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/ شيماء دمحم دمحم إبراهيم كعبار 08

 23081422042 المجتمعالصحــه العــامـه وطب  01/28/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ زينب دمحم رمضان الغمري 01

 23218632265 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/23/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ أية دمحم ربيع عبد الغنى غنيم 12

 23225664646 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 01/30/3186 28/33/0230 معيد ط/ ريهام مسعد رجب الميدانى 13

 23261353153 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 32/23/3113 03/30/0236 معيد عبد المجيدط/ داليا دمحم دمحم  10
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 0231/0202لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الصحــه العــامـه وطب المجتمع

 23333004146 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 26/21/3113 23/23/0231 معيد ط / ريهام منير عبد الحميد عامر 11

 23210620812 العــامـه وطب المجتمعالصحــه  24/24/3110 01/28/0231 معيد ط / اميره بسيوني فتحى حموده 14

 23084111381 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 33/24/3110 01/28/0231 معيد ط / سمر سمير عبد الخالق النملة 15

 23232058042 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 21/21/3111 03/32/0238 معيد ط / دعاء سيد أحمد دمحم أبو عبله 16

 23346844512 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 35/21/3110 03/32/0238 معيد عبد المقصود حامد دمحم الفرتط / يمنى  11

 23261831125 طب الصناعات 00/20/3110 03/32/0238 معيد ط / والء احمد رمضان رمضان الخمارى 18

 23341113104 الصناعاتطب  00/20/3110 03/32/0238 معيد ط / أمل احمد رمضان رمضان الخمارى 11

 23226245313 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/28/3111 36/26/0231 معيد ط / أيه دمحم محمود مهنا 42

 23348331616 الصحــه العــامـه وطب المجتمع 23/20/3111 36/26/0231 معيد ط / نوران دمحم محمود عبدالوهاب القرشى 43

 23211421111 طب الصناعات 03/21/3111 36/26/0231 معيد الفتاح الجندىط / اسماء راشد عبد  40

 23222313311 طب الصناعات 01/21/3111 36/26/0231 معيد ط / أسما ء عبد الرحيم السيد الشربينى 41
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

   طب األطفــــــــال 35/33/3162 08/21/0226 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم عبد الرازق عبد المعطى 3

 23223458883 طب األطفــــــــال 35/26/3163 01/32/0221 أستاذ أ.د/ عبد الرحمن دمحم ماجد المشد 0

 23225682814 طب األطفــــــــال 02/32/3161 01/21/0232 أستاذ أ.د/ دمحم رمضان عبد الرحمن الشنشورى 1

 23000101542/23333111561 طب األطفــــــــال 36/32/3160 01/30/0232 أستاذ أ.د/ طارق دمحم سيد أحمد الجوهرى 4

 23001410114 طب األطفــــــــال 34/20/3165 13/21/0231 أستاذ خالد طلعت دمحم أبو ليلهأ.د/  5

 23220435418 طب األطفــــــــال 21/21/3166 01/21/0234 أستاذ أ.د/ سحر عبد العظيم عبد العزيز 6

 23226011132 طب األطفــــــــال 35/32/3160 12/21/0234 أستاذ أ.د/ محى الدين عبد العزيز عوض 1

 23225202168 طب األطفــــــــال 13/30/3161 21/28/0235 أستاذ أ.د/ عادل عبد الحليم دمحم حجاج 8

 23225101134 طب األطفــــــــال 31/24/3168 12/33/0236 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الباسط بسيونى أبو العز 1

 23223820116 طب األطفــــــــال 08/20/3113 12/24/0231 أستاذ أ.د/ هبه سعيد دمحم المهدى 32

   طب األطفــــــــال 32/21/3161 06/21/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبد المعطى النادى البلتاجى 33

 23221241801 طب األطفــــــــال 32/20/3112 13/32/0231 أستاذ أ.د/ ماهر أحمد أحمد عبدالحافظ 30

 23233416844 طب األطفــــــــال 30/23/3168 13/23/0230 أستاذ مساعد د/ حمدى حامد على أبو حجر 31

 23224485861/23211515148 طب األطفــــــــال 08/32/3112 13/21/0235 أستاذ مساعد د/ابراهيم دمحم ابراهيم بدراية 34

 23212384018 األطفــــــــالطب  35/30/3113 01/26/0235 أستاذ مساعد د/عمرو عبد االحد السيد دنيا 35

 23225313152 طب األطفــــــــال 13/25/3116 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ دمحم شوقي محمود الفرارجي 36

 23084026080 طب األطفــــــــال 21/21/3166 13/21/0236 أستاذ مساعد أ.د/ وجدان حلمي عبد الحميد موالنا 31
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0231/0202هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

 23004362021 األطفــــــــالطب  23/23/3114 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد العزيز دمحم  السيد الجمسي 38

 23228322351 طب األطفــــــــال 06/32/3166 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ حسن دمحم حسن العاصى 31

 23000111146 طب األطفــــــــال 08/24/3116 12/33/0236 أستاذ مساعد د/ دعاء دمحم أبو اليزيد العمروسى 02

 23004051264 طب األطفــــــــال 24/24/3118 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ وليد أحمد نجيب دمحم الشهابي 03

 23001425188 طب األطفــــــــال 20/21/3118 01/21/0238 أستاذ مساعد د/ رشا دمحم جمال منصور الشافعي 00

 23004538641 طب األطفــــــــال 23/33/3111 01/32/0238 أستاذ مساعد د/ هند حسن حسن حسن عبد النبى 01

 23001382652 طب األطفــــــــال 38/30/3111 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ شيماء دمحم عبد العزيز أحمد الرفاعى  04

 23000618311 طب األطفــــــــال 01/23/3111 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ ناهد دمحم عبد السالم حبلص 05

 23228286200 طب األطفــــــــال 05/32/3110 12/21/0231 مساعد أستاذ د/ سمير ماهر حسن السيد شعبان 06

 23084313481 طب األطفــــــــال 34/21/3116 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ أميرة حامد دمحم درويش 01

 23336214648 طب األطفــــــــال 06/32/3164 08/23/0224 مدرس د/ دمحم متولى مصيلحى القصراوى 08

 23223811101 طب األطفــــــــال 20/20/3161 01/23/0226 مدرس دمحم دمحم بسيونى الجرجاوىد/  01

 23000154661 طب األطفــــــــال 23/30/3113 13/25/0233 مدرس  د/دمحم محمود عبد المجيد دمحم  12

 23001626280 طب األطفــــــــال 06/26/3111 13/21/0230 مدرس  د/ مصطفى منصور أحمد محرز 13

 23006113131 طب األطفــــــــال 36/20/3114 01/28/0230 مدرس  د/ دمحم جالل السنوسي دمحم 10

 23001015881 طب األطفــــــــال 38/21/3116 06/30/0230 مدرس  د/ دمحم علي عبد العزيز بر 11

 23221130401 األطفــــــــالطب  03/21/3111 12/32/0231 مدرس  د/ أسامة حسن عبد الوهاب طعيمه 14
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

 23333211416 طب األطفــــــــال 38/32/3118 13/28/0235 مدرس  حرقاند/  أحمد إبراهيم دمحم  15

 23343536112 طب األطفــــــــال 02/30/3182 01/32/0235 مدرس  د/ دمحم عبد اللطيف دمحم عبد اللطيف 16

 23006111126 طب األطفــــــــال 23/26/3183 12/24/0236 مدرس  د/ أحمد دمحم على حسن 11

 23005156121 طب األطفــــــــال 38/30/3182 01/21/0236 مدرس  أحمد حمدى أحمد شبانةد/  18

 23220262525 طب األطفــــــــال 05/23/3180 01/20/0231 مدرس  د/ أشرف دمحم إبراهيم أبو حمامة 11

 23220883143 األطفــــــــالطب  23/26/3181 12/24/0231 مدرس  د/ شيماء بسيونى السيد بسيونى النمر 42

 23006006521 طب األطفــــــــال 04/32/3180 13/21/0231 مدرس  د/ مى ربيع السيد الشيخ 43

 23000135131 طب األطفــــــــال 03/23/3184 13/21/0231 مدرس  د/ إسالم السيد عبد الفتاح قطب الهوارى 40

 23214601322 طب األطفــــــــال 33/24/3183 13/30/0236 مدرس  د/ هبة السيد عبد الحميد داود 41

 23341131184 طب األطفــــــــال 33/25/3181 01/33/0231 مدرس  د دمحم بسيونى الهوارى حمزة 44

 23006665156 طب األطفــــــــال 31/20/3116 13/32/0231 مدرس  د/ يوسف فؤاد فتح هللا يوسف 45

 23221624315 طب األطفــــــــال 38/23/3184 12/21/0238 مدرس  عطاد/ دينا شوقى دمحم  46

 23226001514 طب األطفــــــــال 05/28/3181 12/21/0231 مدرس  د/ أسماء عبد الرؤف عبد الحميد القفاص  41

 23001614185 طب األطفــــــــال 23/23/3185 01/25/0231 مدرس  د/ هاله إبراهيم دمحم هنطش 48

 23015625818 طب األطفــــــــال 00/25/3180 06/26/0231 مدرس  د/ نانسى دمحم الطنطاوى الغرباوى 41

 23212244111 طب األطفــــــــال 23/26/3185 06/28/0231 مدرس  د/ اسالم السيد عبد الفتاح الهواري 52

 23081551112 األطفــــــــالطب  12/21/3184 05/33/0231 مدرس  د/ عبير عبد الرحمن جودة الطوخى 53
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

  لطب األطفــــــــا

   طب األطفــــــــال 05/23/3181 26/30/0231 مدرس  البرقىد/ أمانى محمود أحمد  50

   طب األطفــــــــال 06/21/3166 26/30/0231 مدرس  د/ دعاء دمحم صالح الدين الصاوى 51

 23221221618 طب األطفــــــــال 01/23/3186 08/23/0202 مدرس  د/  إيمان دمحم دمحم العسكرى 54

 23211261410 طب األطفــــــــال 35/23/3186 08/23/0202 مدرس  د/ عال أحمد السيد طة  55

 23224835082 طب األطفــــــــال 02/20/3185 06/20/0202 مدرس  د/ رحاب زكى زكى المعزاوى 56

 23003485685 طب األطفــــــــال 31/23/3185 36/30/0230 مدرس مساعد ط/ ريهام أحمد عبد الحميد جمال الدين 51

 23221161162 طب األطفــــــــال 02/21/3185 35/23/0234 مدرس مساعد ط/ مروة محمود دمحم الجندى 58

 23224618522 طب األطفــــــــال 23/26/3185 00/23/0234 مدرس مساعد ط/ إسراء عبد الفتاح دمحم فتوح سرور 51

 23211411122 األطفــــــــالطب  31/24/3185 12/26/0234 مدرس مساعد ط/ يمنى جابر حسن الفقى 62

 23261532310 طب األطفــــــــال 36/21/3181 20/21/0235 مدرس مساعد ط/ محمود دمحم محمود مطاوع 63

 2322865031 طب األطفــــــــال 21/24/3186 38/21/0235 مدرس مساعد ط/ أميرة أحمد عبد العزيز مبارك 60

 23222431803 طب األطفــــــــال 23/32/3186 01/21/0235 مساعدمدرس  ط/ أسماء أحمد أحمد الفار 61

 23220161310 طب األطفــــــــال 00/24/3186 01/21/0235 مدرس مساعد ط/  دينا ماهر عطية سيد أحمد 64

 23235081111 طب األطفــــــــال 32/20/3186 01/21/0235 مدرس مساعد ط/ هبة هللا أحمد دمحم أحمد بدير 65

 23004085561 طب األطفــــــــال 02/20/3186 01/21/0235 مدرس مساعد ط/ أسماء محمود عبد الحميد المسيرى 66

 23015120114 طب األطفــــــــال 26/25/3186 20/20/0236 مدرس مساعد ط/ دمحم إبراهيم حسن أبو عيسى 61

 23215100880 طب األطفــــــــال 03/33/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ الشيماء دمحم عبد الفتاح حافظ بدر الدين 68
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

 23263381108 طب األطفــــــــال 38/23/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ ساره دمحم إبراهيم دمحم العشرى  61

 23266141181 طب األطفــــــــال 30/23/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ داليا دمحم صالح الدين عبد المجيد 12

 23218286101 طب األطفــــــــال 05/21/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/  أمانى ناجى عامر إبراهيم 13

 23211508461 طب األطفــــــــال 35/26/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/ إيمان بسيونى سرور السعدنى 10

 23214161516 طب األطفــــــــال 30/21/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/ نسرين صفوت عبد الرحمن الفيل 11

 23204111186 طب األطفــــــــال 33/21/3188 12/23/0231 مدرس مساعد سارة إبراهيم دسوقي الشالط/  14

 23232211688 طب األطفــــــــال 20/21/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ مني هاشم محمود الوكيل 15

 23261281316 األطفــــــــالطب  30/24/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ الميه محمود عبد الحميد مراد 16

 23235812421 طب األطفــــــــال 02/20/3181 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ منال محمود عطيه الخرخيسي 11

 23261186020 طب األطفــــــــال 23/28/3181 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ هند دمحم إبراهيم السيد على شمحوط 18

 23261843850 طب األطفــــــــال 13/32/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم حلمي محمود عمارة 11

 23231433844 طب األطفــــــــال 00/26/3188 12/23/0231 مدرس مساعد ط/ مروة عبد السالم إبراهيم تركى  82

 23204045546 طب األطفــــــــال 21/24/3188 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ نورا إبراهيم حسيني عبده 83

 23200321011 طب األطفــــــــال 05/23/3181 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ منال زكي عبد السميع السيد القديم 80

 23221158411 طب األطفــــــــال 33/24/3181 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ لمياء خالد السيد علي زيدان 81

 23222403262 طب األطفــــــــال 21/32/3181 01/24/0238 مدرس مساعد زيدط/ ياسمين أبو اليزيد عبد الحليم أبو  84

 23211024302 طب األطفــــــــال 02/21/3112 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  سارة مبروك دمحم الغول 85
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

 23266118851 طب األطفــــــــال 23/23/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  مشيرة دمحم البنداري عبد الوهاب النادي 86

 23221128525 طب األطفــــــــال 35/25/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/  داليا دمحم علي القماح 81

 23210502156 طب األطفــــــــال 08/20/3181 08/20/0238 مدرس مساعد ط/ مروة غريب عبد العزيز دمحم خاطر 88

 23221512000 طب األطفــــــــال 00/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ سارة عبد الواحد صابر مصطفي 81

 23220233131 طب األطفــــــــال 38/32/3188 23/21/0238 مدرس مساعد ط/  إبتسام رجب عبد الخالق سيف 12

 23228136181 طب األطفــــــــال 23/20/3181 01/32/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم محمود دمحم اإلخناوي 13

 23260111422 طب األطفــــــــال 38/21/3181 01/32/0238 مدرس مساعد ط/  أحمد هاني احمد كمال الدين شحاته 10

 23220031181 طب األطفــــــــال 08/28/3181 01/20/0231 مدرس مساعد ط / احمد دمحم مغاورى جاد هللا   11

 23268404114 طب األطفــــــــال 01/26/3112 01/20/0231 مدرس مساعد ط / ابتسام احمد احمد سعد عطية  14

 23204645416 طب األطفــــــــال 02/28/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط / دمحم عيد عبد الحميد هاشم القشالن  15

 23266281625 طب األطفــــــــال 00/21/3112 00/23/0231 مدرس مساعد ط / احمد مصباح عبد الجواد السيد رمضان  16

 23264216210 طب األطفــــــــال 23/20/3113 00/23/0231 مساعد مدرس ط / ايمان دمحم فتح هللا حسنين النجار  11

 23220256125 طب األطفــــــــال 26/21/3113 00/23/0231 مدرس مساعد ط / حسن جمال حسن ابو قورة 18

 23221216465 طب األطفــــــــال 05/21/3112 28/25/0231 مدرس مساعد ط / ريهام دمحم  ابراهيم عطا هللا 11

 23236131031 طب األطفــــــــال 23/32/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / نها سيد احمد حامد اسماعيل 322

 23260166651 طب األطفــــــــال 20/21/3112 21/32/0231 مدرس مساعد ط / عصام محمود السعيد الجندي 323

 23340246161 طب األطفــــــــال 21/21/3112 05/30/0231 مدرس مساعد ط / فاطمه الزهراء نظير محجوب قاسم شريعى 320
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب األطفــــــــال

   طب األطفــــــــال 31/24/3112 21/21/0202 مدرس مساعد ط / شيماء مصطفى دمحم عوض المشد 321

 23266185100 طب األطفــــــــال 31/33/3113 23/24/0202 مدرس مساعد ط / مروة مصطفى عبد الغنى طلبة سالمة  324

 23234105402 طب األطفــــــــال 33/21/3113 12/26/0202 مدرس مساعد ط / عبد الرحمن السيد شحاتة نصر الشافعى  325

 23341111118 طب األطفــــــــال 12/33/3113 12/26/0202 مدرس مساعد ط / دعاء حمدي عبد اعظيم محمود الكومى  326

   طب األطفــــــــال   23/24/0202 مدرس مساعد ط / أميرة رمضان مرسي على يوغوري  321

   طب األطفــــــــال   25/21/0202 مدرس مساعد ط / مى محمود دمحم عبد الفتاح عمارة  328

   طب األطفــــــــال   25/21/0202 مدرس مساعد ط / دمحم محمود يوسف أبو العزم   321

   طب األطفــــــــال   08/21/0202 مدرس مساعد ط / اسماء عزامى وجيه ابو راضى   332

 23238550400 طب األطفــــــــال 23/30/3188 08/21/0202 مدرس مساعد ط / دينا شاكر مصطفى مناع   333

   طب األطفــــــــال   08/21/0202 مدرس مساعد ط / وفاء ابو العزم عبدالعظيم الظهر   330
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 0231/0202طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الشرعـــى والسموم

 23004112206 الطب الشرعـــى والسموم 05/33/3160 05/20/0224 أستاذ أ.د/ نيفين فهمى دمحم البشالوى 3

 23000131661 الطب الشرعـــى والسموم 00/28/3163 12/25/0225 أستاذ متولى الجوهرى أ.د/ منى سيد أحمد 0

 23306318436/2310526163 الطب الشرعـــى والسموم 38/26/3166 08/23/0221 أستاذ أ.د/ أشرف محمود أحمد عماره 1

 23006123251 والسمومالطب الشرعـــى  01/24/3166 12/25/0232 أستاذ أ.د/ خالد محمود أحمد سعد 4

 23001688665 الطب الشرعـــى والسموم 28/32/3168 13/23/0230 أستاذ أ.د/ نيفين أحمد حسن أبو صبيحه 5

 23223151131 الطب الشرعـــى والسموم 31/25/3161 04/33/0231 أستاذ ا.د/ رباب سيد أحمد الكيالنى 6

   الطب الشرعـــى والسموم 12/30/3165 06/23/0234 أستاذ أ.د/ على دمحم إبراهيم جادو 1

 23260424116 الطب الشرعـــى والسموم 23/28/3113 01/28/0231 أستاذ أ.د/ إيمان إبراهيم المهدى دراز 8

 23263011511 الطب الشرعـــى والسموم 35/26/3110 01/28/0231 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الستار عرفات اإلبيارى 1

 23011111315 الطب الشرعـــى والسموم 24/21/3111 01/28/0231 أستاذ أبو الفضلأ.د/ أروه أحمد  32

 23000826480 الطب الشرعـــى والسموم 23/21/3110 13/32/0231 أستاذ أ.د/ إيناس إبراهيم المداح 33

  23263188521/23350241114 الطب الشرعـــى والسموم 06/26/3110 13/32/0231 أستاذ أ.د/ مرفت مندى دمحم عريبى 30

 23000124558/23231452561 الطب الشرعـــى والسموم 02/25/3164 12/21/0238 أستاذ أ.د/ أيمن عبد الحميد حامد ناجى 31

 23351818831 الطب الشرعـــى والسموم 34/21/3112 01/25/0231 أستاذ أ.د/ منى دمحم عبد الحليم أبو النور 34

 23003214618 الطب الشرعـــى والسموم 08/32/3168 01/25/0231 أستاذ أحمد فؤاد إبراهيم أ.د/ أبو اليزيد 35

 23001332130 الطب الشرعـــى والسموم 23/21/3110 12/24/0236 أستاذ مساعد د/ عبد الحميد دمحم علوى عبد الحميد 36

 23000816801/23261168328 الطب الشرعـــى والسموم 28/33/3115 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ مروة دمحم ابراهيم شاهين 31
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 0231/0202طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الشرعـــى والسموم

 23225565622 الطب الشرعـــى والسموم 21/32/3111 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ أمل سعيد أحمد فتحي حافظ 38

 23224568131 الطب الشرعـــى والسموم 02/21/3111 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ فاطمة دمحم الجزار 31

 23341804443 الطب الشرعـــى والسموم 24/26/3118 12/25/0231 أستاذ مساعد أمين دمحم علي وهداند/ أميرة  02

 23222411145 الطب الشرعـــى والسموم 01/30/3182 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ غادة نبيل محمود السرنجاوى 03

 23004815411 سموم اكلينكية 03/23/3118 01/32/0238 أستاذ مساعد د/ دعاء دمحم عبد الجواد الغرباوى 00

 23225583511 الطب الشرعـــى والسموم 23/28/3182 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ نعيمة محمود عبد المحسن الحصرى 01

 23226222811 سموم اكلينكية 30/33/3111 12/33/0234 مدرس د/ علياء عبد الحكم إبراهيم هديب 04

 23264051212 الطب الشرعـــى والسموم 06/20/3183 13/28/0235 مدرس غنيمد/ منى دمحم إبراهيم  05

 23220681865 الطب الشرعـــى والسموم 35/21/3181 13/28/0235 مدرس د/ هبة كامل محمود خليفة 06

 23224013102 الطب الشرعـــى والسموم 24/21/3180 01/20/0236 مدرس د/ سمير دمحم أحمد عبد العاطي عامر 01

 23000615212 الطب الشرعـــى والسموم 20/20/3184 01/26/0236 مدرس د/ هبه إبراهيم على الشين 08

 23021134446 الطب الشرعـــى والسموم 35/32/3181 13/21/0236 مدرس د/ دينا الجميل شعبان على الجميل 01

 23335131654 الشرعـــى والسمومالطب  21/21/3180 12/25/0231 مدرس د/ أسماء فادى زكى شريف 12

 23338566441 الطب الشرعـــى والسموم 06/33/3185 13/21/0231 مدرس د/ منار ماهر على إبراهيم فايد 13

 23225212811 الطب الشرعـــى والسموم 23/24/3181 01/21/0231 مدرس د/ أميرة السيد عبد الفتاح الهوارى 10

 23024346610 الطب الشرعـــى والسموم 05/23/3186 01/21/0231 مدرس هاللد/ نادية عزت السيد شعبان  11

 23221640388 الطب الشرعـــى والسموم 20/21/3186 01/21/0231 مدرس د/ غادة عطية عبد الحميد صاجة 14
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 0231/0202طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الشرعـــى والسموم

 23084812610 الطب الشرعـــى والسموم 02/21/3185 06/20/0202 مدرس د/ سماح ماهر دمحم عبد المجيد البسطويسى 15

 23226110640 الطب الشرعـــى والسموم 23/23/3181 34/26/0232 مدرس مساعد ط/ منة هللا أحمد محمود السيد الرفاعي 16

 23000051443 الطب الشرعـــى والسموم 12/21/3186 20/28/0234 مدرس مساعد ط/ سارة عادل دمحم جاد  11

 23215538053 الطب الشرعـــى والسموم 01/21/3181 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ رشا دمحم على ندا  18

 23013333614 الطب الشرعـــى والسموم 23/23/3188 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ الشيماء محمود دمحم المنسى 11

 23265610150 الطب الشرعـــى والسموم 30/21/3181 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ رشا الحسينى الحسينى الشرقاوى 42

 23221122468/23333112328 الطب الشرعـــى والسموم 06/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ عائشة عماد عبد الفتاح الميهى 43

 23268004013/23228401430 الطب الشرعـــى والسموم 12/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ شيماء على دمحم على الجندى 40

 23212341206 الطب الشرعـــى والسموم 28/24/3188 24/32/0231 مدرس مساعد جابر أحمد صبيحط/ فاطمة  41

 23202811556/23001440581 الطب الشرعـــى والسموم 01/30/3188 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ يارا بهلول عبد الدايم حميدة 44

 23268431463 الطب الشرعـــى والسموم 31/30/3188 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ سها على عبد الغنى ابو قشطة 45

 23085861485 الطب الشرعـــى والسموم 28/23/3113 23/28/0231 مدرس مساعد ط / بسمة عادل السيد مراد 46

 23081318506 الطب الشرعـــى والسموم 13/23/3113 23/28/0231 مدرس مساعد ط/  مروة أحمد عبد الرحمن مبارك 41

 23301558561 الطب الشرعـــى والسموم 05/20/3112 20/21/0231 مدرس مساعد ط/ حفصة صالح مصطفى غيط  48

 23338181210 الطب الشرعـــى والسموم 03/24/3112 20/21/0231 مدرس مساعد ط/ سمر دمحم مجدي زين العابدين 41

 23215334103 الطب الشرعـــى والسموم 21/23/3112 36/28/0234 معيد ط/ ندى محمود عبد العظيم عبد الجواد 52

 23226141464 الطب الشرعـــى والسموم 23/21/3112 35/30/0236 معيد ط/ نيفين أحمد عبد الخالق دمحم شحاته 53
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 0231/0202طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطب الشرعـــى والسموم

 23014554431 الطب الشرعـــى والسموم 03/21/3113 35/30/0236 معيد ط/ أميرة على السيد عبد النور 50

 23084102151 الطب الشرعـــى والسموم 23/21/3113 05/32/0236 معيد دمحم دمحم جابر أحمد الصوافط/  منال  51

 23005113438 الطب الشرعـــى والسموم 00/20/3110 31/30/0236 معيد ط/  ياسمين شريف أحمد نبيه على مرسى 54

 23204144100 الطب الشرعـــى والسموم 38/25/3110 20/33/0231 معيد ط/  سارة محسن السيد عبد العزيز بسيونى 55

 23015364256 الطب الشرعـــى والسموم 26/21/3110 20/33/0231 معيد ط/  وفاء دمحم مصطفى مسعود 56

 23335461644 الطب الشرعـــى والسموم 23/23/3110 24/33/0231 معيد ط/  وفاء سعيد السباعى ابراهيم شامه 51

 23080338184 الطب الشرعـــى والسموم 31/21/3110 01/28/0231 معيد ط / نيره جمال احمد عبد هللا  58

 23214613311 الطب الشرعـــى والسموم 23/24/3111 03/32/0238 معيد ط / أسماء جمال صالح عبد الفتاح  51

 23013236011 الطب الشرعـــى والسموم 05/21/3110 03/32/0238 معيد ط / ريهام محمود مصطفى دمحم المنسى  62

 23308228411 الطب الشرعـــى والسموم 25/33/3111 36/26/0231 معيد ط / إيمان أبو المعاطى زكى ابو المعاطى  63

 23231826434 الطب الشرعـــى والسموم 25/28/3111 36/26/0231 معيد ط / دنيا على راغب أبو سعدة  60
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 0231/0202أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب وجراحة العين 

   العين )وحدة التجميل(طب وجراحة  23/23/3163 06/20/0228 أستاذ أ.د/ هشام إبراهيم سليمان أبو حسين 3

 23330444431/23001421114 الحول وعيون األطفال 01/24/3163 00/24/0228 أستاذ أ.د/ أحمد لطفى أحمد دمحم على 0

 23220812115 الحول وعيون األطفال 23/33/3162 01/21/0228 أستاذ أ.د/ السيد سمير سامى حسن عرفه 1

   طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 20/26/3161 01/21/0221 أستاذ أ.د/ أشرف دمحم عبده البطرنى 4

 23001416232 جلوكوما 05/24/3160 01/21/0221 أستاذ أ.د/ طارق رجائى دمحم حسين 5

 23213152218 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 25/30/3164 01/21/0221 أستاذ أ.د/ طارق المحمدى عبد العزيز عيد 6

   طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 08/21/3164 12/21/0232 أستاذ محمود أحمد قابيلأ.د/ ممدوح  1

 23001442832/23015252110 جراحة سطح العين والدموع 23/33/3164 21/21/0233 أستاذ أ.د/ أسامه السعيد صالح شلبى 8

 23001465614/23212312331 الشبكية والجسم الزجاجى جراحة 01/23/3166 01/23/0231 أستاذ أ.د/ مصطفى عبد اللطيف  أبو العينين 1

 23333335536 جراحة الشبكية والجسم الزجاجى 23/20/3168 01/20/0231 أستاذ أ.د/ دمحم حسنى يوسف البرادعى  32

 23225454260 جراحات تصحيح األبصار والقرنية 08/20/3112 01/33/0231 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم المتولي غنيم 33

 23004561228 جراحة الكتاركتا الحلقية فى األطفال 35/32/3112 08/20/0238 أستاذ أ.د/ رباب دمحم إبراهيم السحت  30

 23221313555 جراحات تصحيح األبصار والقرنية 35/32/3168 04/21/0202 أستاذ أ.د/ معتز دمحم إبراهيم صبرى 31

 23213132555/23014225184 جراحة الجفن والقناه الدمعية 33/20/3113 12/28/0202 أستاذ أ.د/ عمرو محمود دمحم عوارة 34

 23001836650 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 03/33/3165 01/25/0226 أستاذ مساعد د/ هشام دمحم حسن الطوخى 35

   التجميل(طب وجراحة العين )وحدة  20/28/3161 08/21/0228 أستاذ مساعد د/ دمحم قوشتى دمحم طميش 36

 23223121800/23333302163 جراحة الكتاركتا الحلقية فى األطفال 35/20/3165 33/21/0230 أستاذ مساعد د/ منى سمير القدوس 31
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 0231/0202أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب وجراحة العين 

 23304228811 جراحات القرنية وتصحيح األبصار 31/28/3115 01/20/0236 أستاذ مساعد د/ هشام عادل حسبي سعد 38

 23348080025 جراحة تجميل العيون 35/33/3115 08/21/0231 أستاذ مساعد إبراهيم البقريد/ ملهم عبد الحافظ  31

 23000113453 القرنية 06/23/3111 12/23/0236 أستاذ مساعد د/ وليد عبد الهادي دمحم عالم 02

 3261251111/23000881411 الشبكيةأمراض وجراحات  24/20/3111 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ تامر السيد أحمد عبد الحليم وصفى 03

 23016110405 قرنية ومياه بيضاء 23/21/3115 12/28/0202 أستاذ مساعد د/ حازم أحمد فوزى أحمد البديوى 00

 23226216811 أمراض القرنية وتصحيح األبصار 35/21/3118 06/21/0230 مدرس  د/ دمحم مصطفى مصطفى خاطر 01

   الشبكية 01/30/3111 06/20/0235 مدرس  اإلمام بيومىد/ شريف يوسف الحسيني  04

 23000881411 قرنيه ومياه بيضاء 34/33/3182 01/32/0235 مدرس  د/ السيد عباس السيد دمحم نصار 05

 23001442801 الحول وتجميل الجفون والجهاز الدمعى 23/26/3183 12/33/0235 مدرس  د/ هبة دمحم شفيق سعيد 06

 2326313136 تجميل الجفون والجهاز الدمعى 32/23/3183 12/33/0235 مدرس  عبد الحميد دمحم ناصف سعد اللةد/ منى  01

 23220806555 القرنية 36/28/3182 13/21/0236 مدرس  د/ دمحم حسنى عبد المنعم ناصف 08

 23221168311 القرنية 02/32/3182 13/21/0236 مدرس  د/ عمرو فوزى فتح شرف شعيب 01

 23202126231 الشبكيه 05/21/3183 13/21/0236 مدرس  د/ أحمد فكرى أحمد المارية 12

 23001211121 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 24/32/3180 13/28/0236 مدرس  د/ مصطفى دمحم راغب عالم 13

 23223041241 بيضاءقرنية ومياه  23/23/3183 08/21/0231 مدرس  د/ تامر إبراهيم السيد عبد الحليم 10

 23001465881/23333412114 جراحة الشبكية والجسم الزجاجى 06/21/3181 01/21/0238 مدرس  د/ رؤوف أحمد عبد الرؤف جابر 11

 23083812810 الشبكية 38/21/3184 01/28/0238 مدرس  د/ أمين السيد أمين نوار 14
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 0231/0202أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب وجراحة العين 

 23004211154 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 34/21/3180 12/21/0231 مدرس  د/ دينة صبرى ميخائيل تادرس 15

 23332831581 الشبكية 25/25/3184 06/26/0231 مدرس  د/ أسامة عبد الفتاح دمحم سرور 16

 23226161138 تجميل الجفون والجهاز الدمعى 26/21/3185 01/21/0231 مدرس  د/ ريهام رفعت شبانة الخولى 11

 23011561183 قرنية ومياه بيضاء 21/33/3180 33/32/0230 مدرس مساعد عبد القوى المراكبىط/ أمنية أسامة  18

 23224113381 القرنية ومياة بيضاء 01/21/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم زكى عبد السميع القديم 11

 23221525161/23211120216 شبكية 31/21/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ هاجر أحمد دمحم خالد 42

 23262313082 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 23/30/3181 20/26/0236 مدرس مساعد ط/ أحمد رشدى زيادة العجورى 43

 23202145401 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 21/21/3188 00/26/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد مفرح على القليبي 40

 23221086101 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 28/30/3188 23/24/0231 مدرس مساعد امين عليط/ أحمد يوسف  41

 23261111111 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 02/23/3188 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ وسام ممدوح شمس الدين شلبي 44

 23235116888 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 02/21/3112 23/24/0231 مدرس مساعد ط / محمود مصطفى محمود ابو العطا 45

 23202251311 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 20/30/3112 23/24/0231 مدرس مساعد ط / دمحم على دمحم ابو حامد 46

 23231154454 التجميل(طب وجراحة العين )وحدة  31/21/3112 23/24/0231 مدرس مساعد ط / بسمه جمال دمحم احمد سيد احمد 41

 23221111125 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 06/25/3112 28/25/0231 مدرس مساعد ط / اسماء محمود عثمان  الجوهرى 48

 23266561831 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 34/21/3188 21/32/0231 مدرس مساعد ط/  شيماء هادي محمود السيد سكير 41

 23233142211 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 23/32/3188 21/32/0231 مدرس مساعد زهراء دمحم دمحم علي السخاويط/   52

 23212804681 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 02/21/3113 23/24/0202 مدرس مساعد ط / مينا وحيد صبر نصيف 53
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 0231/0202أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب وجراحة العين 

 23330011033 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 32/24/3110 23/24/0202 مدرس مساعد ط / داليا عبد الرحمن دمحم الفقى  50

 23231861181 طب وجراحة العين )وحدة التجميل( 23/25/3113 23/24/0202 مدرس مساعد ط / مى بركات ابراهيم الهاللى  51

 23202124513 )وحدة التجميل(طب وجراحة العين  32/26/3113 12/24/0202 مدرس مساعد ط / أيمن السيد أحمد عمارة  54

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطفيليــــــــات الطبيـة

 23000834342/23331815551 علم الطفيليات والمناعة 31/21/3165 05/21/0221 أستاذ إسماعيل حسين إسماعيلأ.د/ هويدا  3

 23004223118 الطفيليــــــــات الطبيـة 02/26/3165 01/20/0228 أستاذ أ.د/ إيمان على دمحم خليفه 0

 23213111110 الديدان الطبيةعلم  04/21/3168 13/28/0232 أستاذ أ.د/ خلود عبد هللا مصطفى أحمد 1

 23220001118 علم الديدان الطبية 00/32/3112 20/33/0234 أستاذ أ.د/ زينب صالح أحمد شهيب 4

 23006101061 علم الديدان الطبية 23/32/3111 12/23/0236 أستاذ أ.د/ أحمد على سيد عثمان 5

 23211101605 علم الديدان الطبية 24/30/3116 12/33/0231 أستاذ أ.د/داليا صالح أحمد عاشور 6

 23344815205 علم الديدان الطبيةوالخاليا الجذعية 05/25/3182 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ دينا مصطفى أبو ريا قطرى 1

 23000164183 الطفيليات الطبية 31/26/3180 06/23/0231 أستاذ مساعد د/ مروة عادل حسبي سعد 8

 23210614411 علم الديدان الطبية 03/21/3180 24/21/0231 أستاذ مساعد العزيز أبو سعيدد/ عبير عزت سعد عبد  1

 23228321500 علم الحشرات 05/21/3163 01/20/3111 مدرس د/ كمال فتوح دمحم عليوه 32

 23261156410 الطفيليات الطبية 31/21/3181 01/20/0236 مدرس د/ دينا إبراهيم مصطفى الجندى 33
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الطفيليــــــــات الطبيـة

 23006235226 أوليات  وحشرات ومناعة 32/33/3184 13/30/0236 مدرس داليا عبد المجيد أحمد شمس الديند/  30

 23001421104 الطفيليات وحيدة الخلية 24/30/3185 12/24/0238 مدرس د/ غادة أحمد معوض جامع 31

 23204643413 الطفيليــــــــات الطبيـة 01/33/3186 01/23/0231 مدرس د/ هاجر سليمان السيد زعربان 34

 23208212251 الطفيليــــــــات الطبيـة 28/33/3186 23/28/0231 مدرس د/ أمينة مصطفى إبراهيم سالمة 35

 23006810144 الطفيليــــــــات الطبيـة 23/21/3181 08/23/0202 مدرس د/ بسمه دمحم عبد المنعم دمحم  المنصورى 36

 23221641123 علم الطفيليــات الطبيـة 26/21/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ وسام مصطفى عبد الحميد الجندى  31

 23342133605 علم الطفيليــات الطبيـة 21/23/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ بسمة دمحم دمحم عبد العزيز الشرازلى 38

 23215866484 علم الطفيليــات الطبيـة 08/21/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ أالء سعيد أنور عامر 31

 23023055111 علم الطفيليــات الطبيـة 38/21/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط/ دينا أحمد سامى دمحم الجندى 02

 23268681260 علم الطفيليــات الطبيـة 01/21/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء رشاد عبد الرحيم اللقانى 03

 23261430115 الطفيليــــــــات الطبيـة 04/21/3188 02/23/0236 معيد ط / محمود شفيق عبد الحميد شرف 00

 23224225003 الطفيليــــــــات الطبيـة 06/33/3112 05/32/0236 معيد ط / نهي عصام الدين عبد الرحيم شلبى 01

 23210014615 علم الطفيليــات الطبيـة 02/21/3113 05/32/0236 معيد ط/ دعاء أحمد عبد الفتاح بلحة 04

 23260031381 الطفيليــــــــات الطبيـة 23/23/3110 01/28/0231 معيد ط / اسراء جمال احمد دمحم السعدى 05

 23011841003 الطفيليــــــــات الطبيـة 23/20/3110 01/28/0231 معيد ط / فوزية عبد العزيز عبد المعطى الحصاوي 06

 23008410016 الطفيليــــــــات الطبيـة 34/20/3111 03/32/0238 معيد ط /  نورهان بهاء الدين عبد الستار سالم 01

 23210214411 الطفيليــــــــات الطبيـة 03/23/3111 36/26/0231 معيد ط / والء حسن عبد القادر عيد 08
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 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة
 23001122161 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 12/32/3166 06/20/0235 أستاذ أ.د/ أمانى عبد الرحيم أحمد عابدين 3

   الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 34/28/3165 01/26/0233 أستاذ مساعد د/ هبه عبد الجليل على محمود 0

 23221158241 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 12/21/3182 08/33/0238 أستاذ مساعد د/ دمحم فتحى حسن حسين بلحة 1

 23221243488 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/23/3183 08/33/0238 أستاذ مساعد أحمد دمحم مسعد قابلد/  4

 23302651511 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 26/32/3110 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ صباح حسين بسيونى الغايش 5

 23333611121 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 21/26/3168 12/26/0228 مدرس د/ همس دمحم قطب معتمد 6

 23225681141 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 25/33/3110 01/23/0221 مدرس  د/ وليد بركات بركات البهوتى 1

 23261164133 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/21/3110 01/23/0221 مدرس  د/ دمحم عباس عبده مسعود 8

 23008561811 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 05/21/3114 13/21/0230 مدرس  دمحم مصطفى الفقىد/ دينا  1

 23001281685 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 35/28/3183 12/33/0235 مدرس  د/ أميرة أحمد السيد السعدنى 32

 23225441041 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/32/3182 12/24/0236 مدرس  د/ شاهيناز محمود شمس الدين شلبى 33

 23001151116 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/21/3180 13/25/0236 مدرس  د/ رانيا حامد عبد المعطى شلبى 30

 23008102421 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 03/21/3181 13/25/0236 مدرس  د/ الشيماء أبو السعود طه إبراهيم 31

 23264644415 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 03/21/3180 13/25/0236 مدرس  د/ رشا أسامة مصطفى العيسوي 34

 23228615282 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 01/28/3181 13/28/0236 مدرس  د/ معالي أحمد عبد المعبود سيد أحمد 35

 23001821414 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 00/20/3181 24/21/0236 مدرس  د/ منى حمدي دمحم العاملي 36

 23222104104 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 21/24/3184 13/32/0231 مدرس  د/ ريم عادل دمحم الخولى 31
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 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة

 23001606410 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 35/26/3184 13/32/0231 مدرس  د/ دينا دمحم عبد العليم طاحون 38

 232211023110/23011023110 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 32/21/3181 01/23/0231 مدرس  د/ نورهان أحمد راغب أبو حشيش 31

 23523616211 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 31/33/3185 01/23/0231 مدرس  د/ منيرة عبد المعطى عبد المعطى سليم 02

 23260145553 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 33/20/3186 06/20/0202 مدرس  فوزى الطنطاوى القرموطد/ أسماء  03

 23001222510 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/32/3186 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ عال موسى محمود موسى سالم 00

 23262236311 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 13/23/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/ أميرة عالء الدين دمحم عكيلة 01

 23225813814 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 01/32/3161 00/26/0231 مدرس مساعد ط/ عالء عبد الكريم سليمان إبراهيم 04

 23006648480 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 01/21/3181 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ اآلء حسين يوسف عبد العظيم دمحم 05

 23330111121 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 30/25/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ عمرو فؤاد إبراهيم زيدان 06

 23343428221 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 01/30/3188 23/21/0238 مدرس مساعد ط/ بسمة نبيل صابر إبراهيم خليفة 01

 23202320520 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 31/30/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان السيد المحمـدى المطاهر 08

 23003345513 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 13/23/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ منه هللا عبد هللا عبد هللا القاضى 01

 23204530403 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 21/23/3112 31/30/0236 معيد السيد عبد الحميد الزياتط/ إيمان  12

 23355234611 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 23/20/3110 05/32/0236 معيد ط/ أمل عالء الدين السيد الفار 13

 23001410311 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 08/26/3110 24/33/0231 معيد ط/ حنان مظهر عبد المطلب الخولى 10

 23023051111 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 28/30/3113 28/33/0231 معيد ط/ لمياء مصطفى عبد الفتاح البالط 11

 23080811481 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 08/33/3110 03/32/0238 معيد ط/ مروة محمود محمود الحبشى 14



 

~ 115 ~ 
 

 0231/0202التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة

 23210015151 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 35/23/3110 03/32/0238 معيد ط/  قمر عثمان زكريا عثمان الشيخ على 15

 23341631166/23211134035 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 20/30/3110 03/32/0238 معيد ط/ مريم عماد دمحم مشالى 16

 23011831183 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 08/21/3111 36/26/0231 معيد عطا هللاط/ شيرى مينا ميخائيل  11

 23306518111 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 31/25/3111 36/26/0231 معيد ط/ رضوى دمحم عبد المطلب عليوه المرسى 18

 23261125114 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة 00/21/3111 36/26/0231 معيد ط/ بسمة إبراهيم سليمان إبراهيم فحيل 11

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفسيولوجيـــا الطبيــة

 23228130156 الفسيولوجيـــا الطبيــة 20/24/3161 01/32/0235 أستاذ أ.د/ هاله فؤاد يوسف فهمى البرادعى 3

 23226541016 الفسيولوجيـــا الطبيــة 31/24/3161 12/24/0236 أستاذ أ.د/ غاده محمود إسماعيل أبو فرد 0

 23220611621 الفسيولوجيـــا الطبيــة 21/21/3110 13/28/0231 أستاذ أ.د/ ناهد دمحم الفاتح طاحون 1

 23228481611 الفسيولوجيـــا الطبيــة 31/21/3110 12/21/0234 أستاذ مساعد د/ أحمد السيد عبدالفتاح عطية 4

   الفسيولوجيـــا الطبيــة 38/21/3166 13/21/0235 أستاذ مساعد د/ مجدى على البسطويسى الدمراوى 5

 23220285225 الفسيولوجيـــا الطبيــة 24/33/3113 13/25/0235 أستاذ مساعد زيد د/ عبير عابد أحمد أبو 6

 23226362854 الفسيولوجيـــا الطبيــة 05/21/3115 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ نيرمين دمحم دمحم ماضي  1

 23336384510 الفسيولوجيـــا الطبيــة 34/30/3114 13/21/0236 أستاذ مساعد د/مرفت حسن علي السقا  8

   الفسيولوجيـــا الطبيــة 35/21/3163 12/33/0236 أستاذ مساعد د/ السيد عبد القوى دمحم عماره 1



 

~ 119 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفسيولوجيـــا الطبيــة

 23004281268 الفسيولوجيـــا الطبيــة 28/33/3111 13/21/0231 أستاذ مساعد د/ مروة ناجي عبد اللطيف دمحم إمام 32

 23335130151 الفسيولوجيـــا الطبيــة 20/21/3115 13/23/0231 مساعدأستاذ  د/رحاب السيد دمحم ابو الغيط 33

 23221111280 الفسيولوجيـــا الطبيــة 05/24/3183 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ إسالم إبراهيم عبد الحميد حجاب 30

 23264300556 الطبيــةالفسيولوجيـــا  02/21/3183 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ فاطمة حسن عبد القادر رزق 31

 23000050121 الفسيولوجيـــا الطبيــة 20/33/3163 06/20/0202 أستاذ مساعد د/ محمود الصاوى على سالمه 34

 23080262842 الفسيولوجيـــا الطبيــة 08/33/3180 12/28/0202 أستاذ مساعد د/ رامز  عبد المنعم دمحم إبراهيم 35

 23220361662 الفسيولوجيـــا الطبيــة 00/25/3166 01/26/0226 مدرس عبودهد/ حسام الدين دمحم حسين  36

 23224052232 الفسيولوجيـــا الطبيــة 01/25/3166 13/21/0221 مدرس د/ وائل دمحم على المشد 31

 23224101445 الفسيولوجيـــا الطبيــة 04/24/3180 12/21/0235 مدرس د/ إلهام دمحم السيد ناصف 38

 23211111616 الفسيولوجيـــا الطبيــة 12/21/3181 01/21/0236 مدرس د/ ريهام لطفى دمحم يونس 31

 23080634610 الفسيولوجيـــا الطبيــة 31/21/3184 13/30/0236 مدرس د/ هايدى  عبد العزيز خطاب 02

 23081031313 الطبيــةالفسيولوجيـــا  25/25/3184 13/21/0231 مدرس د/ فيبى بطرس مينا فوزى 03

 23306481483 الفسيولوجيـــا الطبيــة 08/20/3184 13/21/0231 مدرس د/ إيمان فوزى محمود التباع 00

 23203511506 الفسيولوجيـــا الطبيــة 33/33/3185 01/23/0231 مدرس د/  مروة محمود عوض صالح 01

 23220851115 الفسيولوجيـــا الطبيــة 33/20/3186 01/23/0231 مدرس د/ رحاب أحمد أحمد الشاعر 04

 23001001006 الفسيولوجيـــا الطبيــة 01/32/3181 01/21/0231 مدرس د/ أحمد عبد الحميد دمحم علم الدين 05

 23343105162 الفسيولوجيـــا الطبيــة 03/32/3186 08/23/0202 مدرس د/ مرام دمحم أبو النصر يوسف التباع 06
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفسيولوجيـــا الطبيــة

 23220161804 الفسيولوجيـــا الطبيــة 23/28/3186 08/23/0202 مدرس إيمان حمدى أحمد باشا   د/ 01

 23344141841 الفسيولوجيـــا الطبيــة 23/23/3185 08/23/0202 مدرس د/ هبه فهيم  شهاب الدين 08

 23228432060 الطبيــة الفسيولوجيـــا 34/25/3186 08/23/0202 مدرس د/ ياسمين دمحم أحمد دمحم الحارتى 01

 23263016326 الفسيولوجيـــا الطبيــة 23/20/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/ حنان مصطفى إسماعيل عبد هللا  12

 23008114341 الفسيولوجيـــا الطبيــة 04/33/3181 34/21/0236 مدرس مساعد ط/  شيرين حسان أحمد عبد هللا 13

 23263211886 الفسيولوجيـــا الطبيــة 34/26/3186 34/21/0236 مدرس مساعد حشادط/  أحمد فؤاد حسين عطا  10

 23220142414 الفسيولوجيـــا الطبيــة 36/28/3181 34/21/0236 مدرس مساعد الزناتى ط/  نسمه عطية السيد الزناتى عبدهللا 11

 23202231115 الفسيولوجيـــا الطبيــة 28/28/3188 24/20/0238 مدرس مساعد ط/ بسمة عبد الفتاح دمحم هالل  14

 23005552218 الفسيولوجيـــا الطبيــة 31/21/3188 24/20/0238 مدرس مساعد ط/ بسنت مدحت شعبان هويدى   15

 23083010124 الفسيولوجيـــا الطبيــة 23/21/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ ميادة دمحم أحمد عزب   16

 23023115525 الفسيولوجيـــا الطبيــة 05/32/3188 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ نسرين دمحم دمحم أبو درة  11

 23222111168 الفسيولوجيـــا الطبيــة 23/21/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ نهال مصطفى طة جبر 18

 23264512631 الفسيولوجيـــا الطبيــة 24/25/3113 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ أالء حمدى حسين مسلم  11

 23341881161 الفسيولوجيـــا الطبيــة 08/23/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ ياسمين دمحم عيد علي 42

 23085868118 الفسيولوجيـــا الطبيــة 01/23/3112 23/24/0202 مدرس مساعد ط/ سمر شعبان حسن إبراهيم  43

 23306488438 الفسيولوجيـــا الطبيــة 38/24/3113 05/32/0236 معيد الليبديط/ آالء سعد حسان  40

 23213111212 الفسيولوجيـــا الطبيــة 35/21/3113 05/32/0236 معيد ط/ سماح جمال السيد الراعي 41
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفسيولوجيـــا الطبيــة

 23301638330 الفسيولوجيـــا الطبيــة 06/21/3112 05/32/0236 معيد ط/ أسماء جمال أحمد دمحم السعدى  44

 23216028151 الفسيولوجيـــا الطبيــة 20/30/3113 01/28/0231 معيد ط/ سعاد شعبان عبد العظيم رمضان 45

 23084630012 الفسيولوجيـــا الطبيــة 32/21/3110 01/28/0231 معيد ط/ فاطمة الزهراء عبدالبر الشحات دمحم فايد 46

 23230611826 الفسيولوجيـــا الطبيــة 31/33/3113 01/28/0231 معيد ط/ أمنية على دمحم الحنفى عامر 41

 23023001131 الفسيولوجيـــا الطبيــة 33/24/3110 20/33/0231 معيد ط / سلمى ياسر حامد عبد الباقى شكور 48

 23225326818 الفسيولوجيـــا الطبيــة 35/20/3111 03/32/0238 معيد ط / راندا حامد دمحم الشرقاوى  41

 23334110804 الفسيولوجيـــا الطبيــة 20/21/3111 36/26/0231 معيد ط / مها ثروت شفيق مصطفى الديب 52

 23001414806 الفسيولوجيـــا الطبيــة 04/25/3111 36/26/0231 معيد ط / رنا دمحم السيد السطيحه 53
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 0231/0202المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيمياء الحيوية الطبية

 23085841018 الكيمياء الحيوية الطبية 02/26/3164 32/25/0233 أستاذ أ.د/ منال دمحم على البطش 3

 23264331118 الكيمياء الحيوية الطبية 04/28/3164 06/21/0234 أستاذ أ.د/ أيمن عبد الفتاح عثمان وجيه 0

 23013013013 الكيمياء الحيوية الطبية 02/21/3168 13/21/0236 أستاذ أ.د/ أمل أحمد عثمان بعلش 1

 23228436308 الكيمياء الحيوية الطبية 24/33/3112 01/33/0231 أستاذ أ.د/ سها سعيد زكريا محمود شحاته 4

 23220001354 الكيمياء الحيوية الطبية 04/21/3110 01/32/0238 أستاذ ا.د/ غاده أحمد عبد العليم  سليمان 5

 23224566823 الكيمياء الحيوية الطبية 24/25/3164 01/32/0228 أستاذ مساعد د/ فتحى دمحم دمحم الفسخانى 6

 23332211232 الكيمياء الحيوية الطبية 01/30/3116 12/21/0235 أستاذ مساعد هللا السحيتي د/هناء حبيشي جاب 1

 23261158118 الكيمياء الحيوية الطبية 38/21/3111 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ دعاء حسين الشيخ يس زين الدين 8

 23004013111 الكيمياء الحيوية الطبية 38/20/3113 00/26/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد دمحم حسنين 1

 23261351165 الكيمياء الحيوية الطبية 21/30/3111 00/26/0231 أستاذ مساعد د/ نعمة على سليمان أحمد 32

 23003322052 الكيمياء الحيوية الطبية 03/32/3111 00/26/0231 أستاذ مساعد د/ نهى دمحم شفيق سعيد 33

 23001523433 الكيمياء الحيوية الطبية 38/20/3111 13/30/0236 أستاذ مساعد د/ والء عرفة حسن كشك 30

 23005322561 الكيمياء الحيوية الطبية 20/28/3182 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ لميس دمحم أحمد داود 31

 23266244616 الكيمياء الحيوية الطبية 21/30/3161 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ رشا أحمد عبد الرؤوف جابر 34

 23223810041 الكيمياء الحيوية الطبية 24/32/3111 06/26/0231 أستاذ مساعد د/ ريهام عبد السالم مصطفى مارية 35

 23224262125 الكيمياء الحيوية الطبية 23/21/3180 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ همت السيد محمود الحوراني 36

 23001511212 الكيمياء الحيوية الطبية 35/20/3181 12/21/0231 أستاذ مساعد إمامد/ رانيا ناجي عبد اللطيف دمحم  31
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 0231/0202المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيمياء الحيوية الطبية

 23001518641 الكيمياء الحيوية الطبية 05/21/3165 12/21/0224 مدرس د/ شريف على عبد الجواد صالح 38

 23226103821 الطبيةالكيمياء الحيوية  26/30/3182 00/23/0235 مدرس د/ هبة بسيونى على عبد الحليم غانم 31

 23011200330 الكيمياء الحيوية الطبية 12/28/3181 12/21/0235 مدرس د/ رويدا رأفت إبراهيم يوسف 02

 23004111322 الكيمياء الحيوية الطبية 03/20/3184 12/21/0235 مدرس د/ أمنية صفوت عبد العزيزالديب 03

 23261301200 الكيمياء الحيوية الطبية 25/25/3184 01/21/0236 مدرس  د/ مروة دمحم عاطف مصطفى خالد 00

 23004218504 الكيمياء الحيوية الطبية 01/21/3184 01/21/0236 مدرس  د/ سارة رجب عبد الخالق رجب 01

 23222615161 الكيمياء الحيوية الطبية 23/21/3185 12/25/0238 مدرس  د/ هانم دمحم رياض حسنيين رباح 04

 23225161841 الكيمياء الحيوية الطبية 23/21/3185 12/21/0238 مدرس  د/ ريحاب دمحم أبو وافى الجوهرى 05

 23353103444 الكيمياء الحيوية الطبية 33/24/3186 01/23/0231 مدرس  د/ أميرة كامل بدير الطوخى  06

 23221552631 الحيوية الطبيةالكيمياء  24/24/3186 01/23/0231 مدرس  د/ هدى على دمحم إبراهيم 01

 23262163244 الكيمياء الحيوية الطبية 30/24/3186 01/23/0231 مدرس  د/ أميرة مصطفى أبو المعاطى الشامى  08

 23222188166 الكيمياء الحيوية الطبية 01/24/3181 08/26/0235 مدرس مساعد ط/ ندى هاشم دمحم عياد 01

 23223821258 الكيمياء الحيوية الطبية 31/23/3188 08/26/0235 مساعدمدرس  ط/ نهلة أنس بشير ناصف 12

 23235126654 الكيمياء الحيوية الطبية 12/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء عبد المطلب محمود غلوش 13

 23001812151 الحيوية الطبيةالكيمياء  36/30/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء محمود فؤاد عبد العزيز الشيخ 10

 2333851284 الكيمياء الحيوية الطبية 08/24/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء حمدى محمود عكاشة 11

 23216245210 الكيمياء الحيوية الطبية 33/23/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ هبة ممدوح دمحم إبراهيم شعيب  14
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 0231/0202المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيمياء الحيوية الطبية

 23301530266 الكيمياء الحيوية الطبية 00/33/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ إيمان هاشم هاشم على الرفاعى  15

 23022601021 الكيمياء الحيوية الطبية 04/33/3181 23/32/0238 مدرس مساعد ط/ أسماء سمير يوسف دمحم  16

 23231116410 الكيمياء الحيوية الطبية 31/32/3188 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان صبحى أحمد عبد اللطيف 11

 23232688146 الكيمياء الحيوية الطبية 21/33/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/  هدير شاكر صالح ابو عاصى 18

 23208513061 الكيمياء الحيوية الطبية 24/21/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ أية فتحى دمحم عقيلة 11

 23014683881 الكيمياء الحيوية الطبية 20/30/3113 38/30/0236 معيد مرسى دمحم مرسي خليلط/ سارة  42

 23221633001 الكيمياء الحيوية الطبية 12/30/3112 02/30/0236 معيد ط/ رحاب سامي عبد العزيز عيد  43

 23211211380 الطبيةالكيمياء الحيوية  13/30/3113 03/30/0236 معيد ط/ ندي دمحم إبراهيم خضر 40

 23004113410 الكيمياء الحيوية الطبية 31/21/3110 01/28/0231 معيد ط/ فاطمة ايهاب الششتاوى المصرى 41

 23226808211 الكيمياء الحيوية الطبية 21/28/3110 01/28/0231 معيد ط/ أمانى سامى عبد القادر الشناوى 44

 23081112331 الكيمياء الحيوية الطبية 20/26/3110 20/33/0231 معيد ط/ إسراء سامح دمحم رفعت دمحم سعيد  45

 23231141161 الكيمياء الحيوية الطبية 21/20/3111 03/32/0238 معيد ط/ رغدة عمرو عيسى السيد 46

 23081104354 الكيمياء الحيوية الطبية 32/24/3111 36/26/0231 معيد ط/ مريم بطرس روفائيل فسفوس 41

 23205651044 الكيمياء الحيوية الطبية 08/33/3110 36/26/0231 معيد دينا ابراهيم مبروك مرشدىط/  48

 23261156155 الكيمياء الحيوية الطبية 26/21/3111 36/26/0231 معيد ط/ داليا  أحمد دمحم مصطفى الجندى 41
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 0231/0202طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهستولوجيــــــــــــا

 23003511828 الهستولوجيــــــــــــا 00/28/3161 12/26/0232 أستاذ أ.د/ أميمه كامل الدسوقى دمحم عفيفى 3

 23225415416 الهستولوجيــــــــــــا 21/25/3112 13/28/0234 أستاذ أمانى دمحم إبراهيم موسىأ.د/  0

 23225686115 الهستولوجيــــــــــــا 31/28/3161 13/28/0234 أستاذ أ.د/ نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان 1

 23233313216 الهستولوجيــــــــــــا 08/25/3161 01/24/0235 أستاذ أ.د/ جيهان دمحم عبد الفتاح سليمان 4

 23223381653 الهستولوجيــــــــــــا 30/30/3164 13/21/0231 أستاذ أ.د/ عزه عوض محمود أبو ريه 5

 23228105818 الهستولوجيــــــــــــا 30/23/3110 08/20/0238 أستاذ أ.د/ إبتسام فؤاد عبد المجيد عكاشه 6

 23001350180 الهستولوجيــــــــــــا 36/25/3111 08/20/0238 أستاذ بيومىأ.د/ نجالء أحمد السيد  1

 23305122118 الهستولوجيــــــــــــا 26/21/3110 01/26/0202 أستاذ أ.د/ رضا حسن حسن البقرى 8

 23001108243 الهستولوجيــــــــــــا 32/26/3161 12/26/0221 أستاذ مساعد د/ خالد أحمد أحمد مصطفى 1

 23001616881 الهستولوجيــــــــــــا 01/25/3160 01/32/0228 أستاذ مساعد د/ عصام دمحم مصطفى الشويحى 32

 23004882522 الهستولوجيــــــــــــا 35/28/3160 06/21/0234 أستاذ مساعد د/ عصام محمود إبراهيم لعج 33

 23005113183/23224531145 الهستولوجيــــــــــــا 24/21/3113 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ أمل على أحمد عبد الحافظ 30

 23223285483 الهستولوجيــــــــــــا 35/23/3111 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ صديقه دمحم توفيق األبس 31

 23211386111 الهستولوجيــــــــــــا 26/28/3111 12/24/0238 أستاذ مساعد د/ مروة عوض عبد الحميد إبراهيم 34

 23221511058 الهستولوجيــــــــــــا 32/24/3111 12/24/0238 أستاذ مساعد د/ والء دمحم السيد علوان 35

 23001441011 الهستولوجيــــــــــــا 21/32/3182 12/21/0238 أستاذ مساعد د/ أميرة عدلى دمحم كساب 36

 23082130015 الهستولوجيــــــــــــا 06/30/3111 08/33/0238 أستاذ مساعد دمحم قنديل د/ سماح قنديل السيد 31
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 0231/0202طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهستولوجيــــــــــــا

 23032288056 الهستولوجيــــــــــــا 33/21/3118 08/33/0238 أستاذ مساعد د/ نهى جمال سيد أحمد دمحم البهي 38

 23221636811 الهستولوجيــــــــــــا 05/21/3161 06/32/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان على محمود الكردى 31

 23226061525 الهستولوجيــــــــــــا 23/33/3111 01/32/0230 مدرس د/ شيرين شوقى عبد العزيز العبد 02

 23225103105 الهستولوجيــــــــــــا 00/32/3180 12/21/0235 مدرس د/ هبة السيد دمحم شرف الدين 03

 23201135886 الهستولوجيــــــــــــا 23/32/3180 01/32/0235 مدرس القلينيد/ هبة حسن عبد الجواد  00

 23001140515 الهستولوجيــــــــــــا 12/32/3181 12/33/0235 مدرس د/ منى تيسير صادق أحمد سعيد 01

 23331446122 الهستولوجيــــــــــــا 25/21/3181 13/21/0236 مدرس د/  نهى رمضان دمحم السويدى 04

 23224520424 الهستولوجيــــــــــــا 32/28/3184 13/23/0231 مدرس د/  أمانى دمحم عبد الحميد شلبى 05

 23004141116 الهستولوجيــــــــــــا 05/21/3184 13/21/0231 مدرس د/  دينا فؤاد أحمد الشاعر 06

 23340250044 الهستولوجيــــــــــــا 36/21/3185 01/28/0238 مدرس د/ شيماء محمود عبد الحليم بدر  01

 23222630638 الهستولوجيــــــــــــا 01/26/3186 08/23/0202 مدرس د/ شيماء مصطفى إبراهيم أحمد كاشف 08

 23222148106 الهستولوجيــــــــــــا 26/30/3186 08/23/0202 مدرس د/ سوزان السيد أبو النصر امامو 01

 23223201511 الهستولوجيــــــــــــا 38/21/3186 08/23/0202 مدرس د/ مرام دمحم محى الدين دمحم الكيالنى  12

 23226368310 الهستولوجيــــــــــــا 23/26/3181 20/20/0236 مدرس مساعد ط/ هند إبراهيم إبراهيم عبد الحليم 13

 23330051844 الهستولوجيــــــــــــا 23/28/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان دمحم السيد حسن البلتاجى  10

 23212031123 الهستولوجيــــــــــــا 20/24/3188 23/24/0238 مدرس مساعد ط/ ميادة الدسوقى عبد الوهاب الحسينى  11

 23305051503 الهستولوجيــــــــــــا 26/25/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ أسماء دمحم على دمحم منصور 14
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 0231/0202طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهستولوجيــــــــــــا

 23260503265 الهستولوجيــــــــــــا 21/21/3112 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ نور الهدى دمحم أبو الوفا عابدين  15

 23083125184 الهستولوجيــــــــــــا 06/23/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/ آية عبد المنعم أبو اليزيد صالح  16

 23261818101 الهستولوجيــــــــــــا 30/21/3188 01/20/0231 مدرس مساعد ط/ أميرة على إبراهيم أبو النجا 11

 23081108040 الهستولوجيــــــــــــا 02/28/3111 00/25/0231 مدرس مساعد ط/ جورج صبحى ميتاس إبراهيم  18

 23085821418 الهستولوجيــــــــــــا 08/33/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ يوستينا صموئيل صليب 11

 23211341045 الهستولوجيــــــــــــا 38/21/3112 02/23/0236 معيد ط/ مروة دمحم عبد الحميد أبو نار  42

 23234002350 الهستولوجيــــــــــــا 26/32/3112 26/20/0236 معيد ط/ دعاء عباس راغب عالم  43

 232136412202 الهستولوجيــــــــــــا 05/28/3113 31/30/0236 معيد المطلب دمحم الموزي ط/ أمل على عبد 40

 23213623403 الهستولوجيــــــــــــا 03/24/3113 02/30/0236 معيد ط/ بثينة أبو العزم أبو الفتح سالم 41

 23231800513 الهستولوجيــــــــــــا 01/24/3113 00/30/0236 معيد ط/ كوثر عادل عبد السالم حجازى  44

 23234115812 الهستولوجيــــــــــــا 26/33/3113 01/28/0231 معيد ط/  إيمان عبد الروؤف دمحم السيسى 45

 23261816114 الهستولوجيــــــــــــا 23/33/3113 01/28/0231 معيد ط/  أسماء إبراهيم السيد دمحم شوشة 46

 3010081112 الهستولوجيــــــــــــا 21/30/3113 23/33/0231 معيد دمحم عمارط/ ليلى فتحى  41

 23266100503/23555118424 الهستولوجيــــــــــــا 23/25/3110 03/32/0238 معيد ط/ رانا فايز عبد الباقى البسطويسى 48

 23304111035 الهستولوجيــــــــــــا 32/21/3111 03/32/0238 معيد ط/ سلمى خالد أحمد شوقى الفيومى 41

 23001586230 الهستولوجيــــــــــــا 23/28/3110 03/32/0238 معيد ط/ أمل إبراهيم عبد الحى سبع 52

 23201188516 الهستولوجيــــــــــــا 12/21/3110 03/32/0238 معيد ط/ ميرفت السيد دمحم السحاتى 53

 23216554311 الهستولوجيــــــــــــا 01/25/3110 03/32/0238 معيد ط/ غادة عادل فتوح نصير 50
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 0231/0202طب عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهستولوجيــــــــــــا

 23224402101 الهستولوجيــــــــــــا 33/32/3110 36/26/0231 معيد ط/ أسماء مصطفى دمحم عوض المشد 51

 23331113122 الهستولوجيــــــــــــا 21/32/3110 36/26/0231 معيد ط/ اسماء لطفى شرف أبو فراج 54

 23332015356 الهستولوجيــــــــــــا 31/20/3111 36/26/0231 معيد ط/ ياسمين على مصطفى حجازى خالف 55

 23224111511 الهستولوجيــــــــــــا 04/25/3111 36/26/0231 معيد ط/ نورهان خالد ابراهيم الفخرانى 56

 23228481133 الهستولوجيــــــــــــا 31/21/3111 36/26/0231 معيد ط/ نورهان جمعه سعداوى عليوه 51

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب الطوارئ واإلصابات

 23011181815 طب الطوارئ واإلصابات 35/25/3181 01/21/0231 مدرس  ممدوح عبد الرحيم إبراهيمد/ وسام  3

 23335250301 طب الطوارئ واإلصابات 34/25/3181 01/21/0231 مدرس  د/ إسراء حمدى عبد الفتاح محمود نصار 0

 23334605208 واإلصاباتطب الطوارئ  06/32/3186 01/21/0231 مدرس  د/ دمحم بصيلى سعد مبروك 1

 23211451282 طب الطوارئ واإلصابات 13/32/3186 01/21/0231 مدرس  د/ دمحمعبد الهادى شامة 4

 23213013211 طب الطوارئ واإلصابات 30/25/3185 01/21/0231 مدرس  د/ دمحم جمال دمحم البهنساوى 5

 23231881111 طب الطوارئ واإلصابات 21/28/3186 08/23/0202 مدرس  د/ رؤية محمود أبو النصر 6

 23224804103 طب الطوارئ واإلصابات 31/21/3184 08/23/0202 مدرس  د/ أحمد السيد دمحم الشرقاوى 1

 23226354131 طب الطوارئ واإلصابات 25/20/3181 13/21/0230 مدرس مساعد ط/ أحمد إبراهيم إبراهيم عيد 8

 23003414144 طب الطوارئ واإلصابات 23/21/3185 13/30/0231 مساعد مدرس ط/ دمحم عزت دمحم نصر الدين 1
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب الطوارئ واإلصابات

 23200135300 طب الطوارئ واإلصابات 12/21/3185 31/21/0234 مدرس مساعد ط/ تامر عاطف دمحم زيدان  32

 23224403423 طب الطوارئ واإلصابات 20/20/3184 28/21/0234 مدرس مساعد ط/ هيثم مظهر سيف الدين دمحم  33

 23216110341 طب الطوارئ واإلصابات 23/32/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ دمحم فؤاد عيسى عالم حسن 30

 23003414144 طب الطوارئ واإلصابات 21/23/3181 12/21/0236 مدرس مساعد ط/ هند دمحم دمحم منصور 31

 23018100011 الطوارئ واإلصاباتطب  01/33/3181 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ مي دمحم دمحم مهران 34

 23221084311 طب الطوارئ واإلصابات 23/21/3181 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ شريف شوقي عبد العزيز سالم العبد  35

 23221084311 طب الطوارئ واإلصابات 23/21/3181 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ هالة دسوقى إبراهيم علي 36

 23262641446 طب الطوارئ واإلصابات 01/28/3181 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ سهير فؤاد حسن غيط 31

 23261100516 طب الطوارئ واإلصابات 30/30/3181 25/28/0238 مدرس مساعد ط/ هبه دمحم عزت يونس سعده 38

 23266110554 طب الطوارئ واإلصابات 06/20/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/  فاطمة عبد السالم عبد هللا علي 31

 23213152653 طب الطوارئ واإلصابات 05/24/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/  هند عصام حسبي إبراهيم 02

 23358312211 طب الطوارئ واإلصابات 32/23/3181 23/21/0238 مدرس مساعد ط/  أحمد جمال محمود النواجي 03

 23302021111 طب الطوارئ واإلصابات 34/33/3181 00/23/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم محمود دمحم على الشيخ 00

 23268102118 طب الطوارئ واإلصابات 23/24/3112 24/33/0231 مدرس مساعد ط/ نهلة السباعى مصطفى السباعى خضر 01

 23301100020 طب الطوارئ واإلصابات 00/28/3112 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ رضوى أشرف دمحم فتحى فودة 04

 23221680546 طب الطوارئ واإلصابات 05/20/3100 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ أسماء عبد الحكيم أبو المجد محمود أحمد 05

 23202014115 طب الطوارئ واإلصابات 31/21/3113 21/21/0202 مدرس مساعد ط/ االء دمحم عبد المطلب جاد  06

 23233111311 طب الطوارئ واإلصابات 25/25/3113 23/24/0202 مساعدمدرس  ط/ رانيا حسان السيد ابراهيم ضيف  01
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

 23001615806 وحدة الغدد الصماء  23/23/3163 01/24/0221 أستاذ أ.د/ إنجى عبد الوهاب  إبراهيم 3

 23223155142 وحدة الغدد الصماء  23/33/3165 21/20/0233 أستاذ أ.د/ لؤى دمحم مبروك األحول 0

 23000184454 الجهاز الهضمى والكبدوحدة  05/21/3164 21/20/0233 أستاذ أ.د/ وليد سامى يوسف دمحم داود 1

 23224126112 وحدة الكلى 01/20/3164 21/20/0233 أستاذ أ.د/ كمال دمحم عطيه عكاشه 4

 23001618621 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 25/25/3161 21/20/0233 أستاذ أ.د/ خالد دمحم زغلول دمحم درويش 5

 23004543211 وحدة الغدد الصماء  28/30/3164 12/21/0233 أستاذ أ.د/ وائل فراج دمحم فراج 6

 23226201045 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 01/28/3164 13/21/0233 أستاذ أ.د/ دمحم السيد دمحم عنبه 1

 23223311531 وحدة الغدد الصماء  25/26/3161 13/21/0233 أستاذ أ.د/ ليلى محمود دمحم سيد أحمد 8

 23261863518 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 21/33/3165 01/28/0230 أستاذ الدين زكى بسهأ.د/ سحر سعد  1

 23221183246 وحدة األيض 28/32/3165 01/28/0230 أستاذ أ.د/ نسرين أحمد قطب ناصر 32

 23001356136 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 31/30/3168 01/21/0234 أستاذ أ.د/ محمود فاروق عبد الحميد سليم 33

 23225156811 وحدة الكلى 34/25/3161 06/21/0234 أستاذ أ.د/ جمال فتحى دمحم النجار 30

   وحدة أمراض الدم 08/28/3161 01/26/0235 أستاذ أ.د/ نشوى دمحم نور الدين أبو السعود 31

 23001442131 وحدة الكلى 23/20/3112 12/21/0235 أستاذ أ.د/ عيد دمحم الشافعى  34

 23221212211 وحدة أمراض الدم 01/21/3110 0235/33/13 أستاذ أ.د/ عاطف دمحم طه سعد  35

 23001310858 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 38/21/3110 12/23/0236 أستاذ أ.د/دمحم دمحم مختار البديوي 36

 23004422233 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 24/33/3113 06/21/0231 أستاذ أ.د/مدحت عبد المجيد السعيد غازي 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

   وحدة الروماتيزم  30/30/3165 06/21/0231 أستاذ أ.د/ عبير عبد المنعم على شهبه 38

 23001222536 وحدة الكلى 24/21/3168 12/21/0238 أستاذ أ.د/ سامي عبد القادر خضير  31

 23225331286 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 30/30/3161 12/21/0232 أستاذ مساعد د/ طارق أحمد طلعت الشعراوى 02

 23003215504 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 34/25/3165 13/21/0233 أستاذ مساعد د/ شريف السيد عزت دمحم 03

 23003111424 وحدة الكلى 08/26/3115 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ غادة محمود عطية الغزالي 00

 23001385231 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 21/21/3111 01/26/0236 أستاذ مساعد الرؤوف عبد الحليمد/ دمحم عبد  01

 23001413125 وحدة أمراض الدم 31/21/3116 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ سماح عبد الرحمن السيد الشويخ 04

 23003111211 أمراض الدموحدة  00/33/3116 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ عمرو دمحم أحمد جوالى 05

 23003111245 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 38/30/3114 01/26/0236 أستاذ مساعد د/ عبد هللا أحمد السيد الصاوى 06

 23220131656 وحدة األيض 30/30/3168 01/20/0236 أستاذ مساعد د/ ياسر دمحم عبد الرؤف إبراهيم 01

 23344003511 وحدة أمراض الدم 31/30/3111 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ تامر عبد الحميد دمحم البديوي 08

 23001103844 وحدة أمراض الدم 28/32/3111 01/21/0236 أستاذ مساعد د/ نهى السيد عبد الرحمن عشيبة 01

   الغدد الصماء والسكر واأليض 21/30/3161 13/28/0231 أستاذ مساعد د/ أمل عبد المنعم إبراهيم سليم 12

 23221644882 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 06/25/3111 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم علي الحسيني السباعي 13

 23006041646 وحدة الروماتيزم  20/21/3182 01/32/0231 أستاذ مساعد د/  رشا على السيد عبد النور 10

 23224615153 وحدة أمراض الدم 36/30/3182 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ هناء إبراهيم  دمحم السيد عقدة 11

 23003105115 وحدة أمراض الدم 23/25/3111 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ شيرين عوني عبد السالم هموس 14

 23005601116 الغدد الصماء والسكر واأليض 23/23/3182 08/21/0202 أستاذ مساعد د/ ياسر مصطفى دمحم حافظ المطاهر 15
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

 23221002508 وحدة الكلى 34/21/3182 12/23/0236 مدرس د/  منال سعد أحمد نجم  16

 23342333131 وحدة الروماتيزم  20/21/3116 13/25/0236 مدرس د/ دمحم حسن السيد النجار 11

 23001241221 وحدة الروماتيزم 12/30/3111 13/25/0236 مدرس د/ شيرين دمحم النبوى رزق 18

 23005100118 وحدة اآليض  21/23/3183 12/32/0236 مدرس شيماء سمير أمين مشعلد/  11

 23340183124 وحدة اآليض  23/26/3180 12/32/0236 مدرس د/ نشوى دمحم عبد الجواد الغرباوى 42

 23266881115 وحدة أمراض الدم  12/23/3181 12/32/0236 مدرس د/ الزهراء عبد العظيم السيد عالم 43

 23005111265 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 08/33/3183 12/32/0236 مدرس د/ أحمد عطا دمحم الحديدى  40

 23221341411 وحدة الكلى 38/24/3180 12/32/0236 مدرس د/ راشا يوسف يوسف حجاج 41

 23212343030 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 01/24/3183 00/26/0231 مدرس د/ دمحم مختار دمحم مبروك 44

 23256812281 وحدة الكلى 36/21/3183 12/25/0231 مدرس د/ شيماء حسن رشاد عبد الخالق 45

 232322668312 وحدة األيض 35/21/3182 08/21/0231 مدرس د/ خالد حامد عبد العاطى شلبى 46

 23223112152 الهضمى والكبدوحدة الجهاز  28/23/3181 08/21/0231 مدرس د/ دمحم السيد عبد الرؤوف سرحان 41

 23225351421 وحدة الكلى  25/32/3181 01/33/0231 مدرس د/ وليد عبد الملك طه عبد الرحمن الرفاعى 48

 23266016061 وحدة الكلى  03/33/3181 12/30/0231 مدرس د/ دمحم صبرى عبد الحفيظ أبو النصر 41

 23001801303 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 00/32/3181 13/23/0238 مدرس د/ أحمد فوزى دمحم عوض سليم  52

 23008455331 وحدة أمراض الدم  23/23/3181 08/20/0238 مدرس د/ دمحم عبد المتعال السيد صفا  53

 23001110301 وحدة الروماتيزم 23/32/3181 01/21/0238 مدرس د/ هايدى على دمحم على  50

 23001306005 وحدة العالج الطبى لآلورام 38/33/3183 01/28/0238 مدرس دمحم عبداللطيف الوكيلد/ منى عبداللطيف  51
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

 23233111102 وحدة الغدد الصماء 20/25/3180 12/30/0238 مدرس د/ أحمد عيسى عبد الفضيل عوض 54

 23004165230 وحدة الروماتيزم 32/25/3184 01/20/0231 مدرس د/ أمنية دمحم عبد المنعم دراج 55

 23345180611 وحدة أمراض الدم 06/28/3180 12/21/0231 مدرس د/ نيفين أبو بكر إبراهيم عبد الغفار شلبى 56

 23228434183 وحدة الكلى  21/21/3184 12/21/0231 مدرس د/ أحمد عبد الحميد متولى دمحم أبو عمر 51

 23345384118 وحدة الغدد الصماء 05/21/3184 12/21/0231 مدرس د/ صهباء محمود محمود أبو النصر جاد هللا 58

   وحدة أمراض الدم 28/32/3184 06/26/0231 مدرس د/ منى أحمد إبراهيم نجيب أصالن 51

 23344236611 وحدة الكلى  34/33/3181 06/26/0231 مدرس د/ هناء مبروك رمضان الشيخ 62

 23260532215 وحدة الغدد الصماء 31/26/3184 24/20/0231 مدرس مساعد ط/ مها السيد أحمد حسن 63

 23338208022 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 00/28/3185 01/30/0231 مدرس مساعد ط/ مؤمن ممدوح أحمد جبر 60

 23211334461 وحدة الغدد الصماء 23/26/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ شيرين على الحسينى على أبو ودح 61

   وحدة الكلى  25/21/3185 06/30/0231 مدرس مساعد سها عبد الفتاح عبد الخالق شلبى ط/ 64

 23081612518 وحدة األيض  08/21/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ سما فتحى دمحم متولى يوسف 65

 23261212506 وحدة الروماتيزم 31/23/3185 06/30/0231 مدرس مساعد ط/ ثناء فرج القرنى منصور 66

 230000165321 وحدة أمراض الدم 12/21/3185 06/30/0234 مدرس مساعد ط/ رغدة جبر فريد مشعل  61

 23221126141 أمراض باطنة عامة 31/21/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ هدير مجدي كمال دمحم خليل  68

 23228416846 أمراض باطنة عامة 23/23/3184 33/23/0235 مدرس مساعد ط/ محمود عبد الحميد السيد الجاويش  61

 23230611336 أمراض باطنة عامة 05/23/3186 33/23/0235 مدرس مساعد ط / هبه حمدي عبد الحميد مصطفى زايد  12

 23331311113 أمراض باطنة عامة 36/33/3185 33/23/0235 مدرس مساعد ط / محمود سمير أحمد فوده  13



 

~ 131 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

 23262516512 أمراض باطنة عامة 02/32/3186 08/23/0235 مدرس مساعد ط/ أحمد مطاوع السباعي أحمد الصيفي   10

 23238013068 أمراض باطنة عامة 23/21/3188 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ سالى ماهر خليفة جمال الدين  11

 23214483608 أمراض باطنة عامة 05/33/3186 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ أمانى دمحم حسن دويدار  14

 23268141650  23225664646 أمراض باطنة عامة 26/21/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ ريهام دمحم عبد الحميد عبد اللة  15

 23226828361 أمراض باطنة عامة 08/21/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ منى محروس عبد اللطيف عبد العاطى   16

 23081851121 أمراض باطنة عامة 26/21/3181 33/25/0236 مدرس مساعد ط/ دينا جمال الدين السعيد دمحم على   11

 23221356188 أمراض باطنة عامة 23/21/3181 23/24/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم جالل عبد العزيز على السيد فليفل  18

 23218088444 أمراض باطنة عامة 04/33/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ فاطمة شوقى أبو حسين الديش  11

 23203414111 أمراض باطنة عامة 05/26/3188 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ رباب عالء الدين على السيد كشك  82

 23266150414 أمراض باطنة عامة 25/32/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ نبيل محمود عبد المجيد الشين  83

 23221124164 أمراض باطنة عامة 02/23/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ سمر رضا عبد الرحمن دمحم عمار  80

 23224011486 جراحة عامة 23/21/3181 26/21/0231 مدرس مساعد ط/ أمنية صالح عبد رب النبى شبكه  81

 23268482400 أمراض باطنة عامة 30/21/3181 24/32/0231 مدرس مساعد ط/ هبه دمحم عبد رب عبد هللا  84

 23222515142 بوحدة الروماتيزم 21/25/3181 01/24/0238 مدرس مساعد ط/ سمر مدحت يوسف إبراهيم يوسف  85

 23261510013 وحدة الجهاز الهضمى والكبد 25/30/3181 01/24/0238 مدرس مساعد ط/ أحمد فكري أبو العز أحمد  86

 23261635165 امراض الدم 00/24/3112 01/24/0238 مدرس مساعد فتحي أبو العنينط/ إيمان عبد هللا أحمد  81

 23210461121 وحدة الكلى 21/28/3181 01/24/0238 مدرس مساعد ط/ هبة هللا عبد الحليم دمحم الحبيبي       88

 23224385161 أمراض باطنة عامة 05/21/3181 01/32/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم السيد عبد هللا شريف  81
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عامة أمراض باطنة

 23222016386 أمراض باطنة عامة 12/28/3181 28/25/0231 مدرس مساعد ط/ فؤاد طلبه فؤاد عطية  12

 23221324521 وحدة الغدد الصماء والسكر واأليض 28/33/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ وفاء دمحم عبد الحكيم شريف  13

 23202415228 وحدة الكلى 23/20/3112 23/28/0231 مساعدمدرس  ط/ لمياء عبد الرازق عبد الودود  10

 23228411145 وحدة الروماتيزم 21/25/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ نورا مصطفى عبد العزيز غريب  11

 23211414431 وحدة الكلى 31/20/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد دمحم أحمد دمحم فهمى  14

 23213214845 وحدة امراض الدم 20/25/3112 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ سالى على دمحم موسى الشنوانى  15

 23210135442 الغدد الصماء والسكر واأليض 04/24/3181 23/28/0231 مدرس مساعد ط/ سارة عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد محمود  16

 23260218211 أمراض باطنة عامة 38/30/3112 20/21/0231 مساعدمدرس  ط/ أسماء منير عمارة بيومى أبو العنين  11

 23081121116 أمراض باطنة عامة 02/33/3112 24/20/0202 مدرس مساعد ط/ دينا عهدى لبيب داوود    الدمتيوهى  18

 23204123308 أمراض باطنة عامة 34/21/3110 12/24/0202 مدرس مساعد ط/ منار دمحم حمدى الجبالى   11

 23268611541 أمراض باطنة عامة 24/20/3113 00/26/0202 مدرس مساعد ط/ أحمد عبد العظيم اسماعيل المغني  322

 23226121881  وحده الروماتيزم 25/25/3112 08/21/0202 مدرس مساعد ط/ نورهان عاطف دمحم بسيونى هيبة  323
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0231/0202المتفرغين بكلية الطب البشرى جامعة طنطا  فى العام الجامعى بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11119123225 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/21/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ محمود عبدالعزيز داود 3

 11195157141 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 36/23/3156 23/28/0236 أستاذ عبدالمنعم نعمان عطيه درويشأ.د/  0

 11111719441 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/30/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عماد دمحم أبو زيد مشالى 1

 11223313531 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 31/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عاطف حماد أحمد طعيمه 4

 11223313723 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 08/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ خالد إسماعيل عبدالجواد الشافعى 5

 11223343232 والتصوير الطبىاألشعة التشخيصية  26/28/3151 26/28/0231 أستاذ أ.د/ منال عزت بدوى عبدالعال الغنام 6

 11222722115 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 30/28/3162 35/21/0202 أستاذ أ.د/ دمحم فتحى السيد داود 1

 11111799431 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 02/21/3162 02/21/0202 أستاذ أ.د/ دمحم حسن رشاد دمحم الشافعى 8

 11227479737 عالج أورام باإلشعاع 32/21/3140 32/21/0230 أستاذ شريف فرغلىأ.د/ ليلى أحمد  3

 11221152745 عالج أورام باإلشعاع 30/30/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ أشرف فتحى عمر بركات 0

 11227553971 عالج األورام باإلشعاع 01/30/3151 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ فوزى زكى عبد المجيد الشريف 1

 11111931212 عالج االورام باالشعاع 32/30/3156 23/28/0231 أستاذ مساعد د/ هاله فؤاد الشاذلى 4

 11111141123 أمراض عصبية ونفسية 12/28/3111 12/28/0221 أستاذ أ.د/ دمحم عثمان مهدى ربيع 3

 11111112732 عصبية ونفسيةأمراض  21/21/3141 21/21/0221 أستاذ أ.د/ السيد عبدالحميد جاد 0

 11111453221/1123354222 أمراض عصبية ونفسية 25/24/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أحمد عبدالرحمن حسن مبارك 1

 11119124215 أمراض عصبية ونفسية 05/33/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ حسن جمال الدين أحمد  نصار 4
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 11224415721 أمراض عصبية ونفسية 04/21/3156 04/21/0236 أستاذ أ.د/ جمال إبراهيم طه شما 5

 11111539121 أمراض عصبية ونفسية 31/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ وائل أحمد فاضل عبدالرحمن 6

 11223421219 أمراض عصبية ونفسية 26/32/3151 01/20/0221 أستاذ أ.د/ السيد على دمحم  تاج الدين 1

 طب طبيعى وتأهيل 31/23/3143 31/23/0233 أستاذ عيد أ.د/ صفية السيد 3
 

 طب طبيعى وتأهيل 12/21/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ دمحم عز الدين إبراهيم موافى 0
 

 طب طبيعى وتأهيل 04/30/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ حمدى أحمد دمحم خالف 1
 

 طب طبيعى وتأهيل 21/23/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ ميرفت إسماعيل حسين إسماعيل 4
 

 11227112127 طب طبيعى وتأهيل 35/32/3151 23/28/0234 أستاذ أ.د/ نجاة دمحم مصطفى الجزار 5

 11229475122 طب طبيعى وتأهيل 31/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إلهام دمحم عبدالعزيز قاسم 6

 11115113372 طب طبيعى وتأهيل 03/26/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد د/ جمال إسماعيل أحمد طاهر 1

 طب طبيعى وتأهيل 01/30/3153 23/28/0230 مدرس د/ فهيمه سعد ريحان 8
 

 04/28/0230 أستاذ أ.د/ السيد أحمد عبدالحليم  وصفى 3
 

 11223125214 طب مناطق حارة وحميات

 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الرازق  شرف الدين 0
 

 11112223351 حارة وحمياتطب مناطق 

 23/28/0233 أستاذ أ.د/ صابر عبدالرحمن  إسماعيل 1
 

 11111311325 طب مناطق حارة وحميات

 11224575247 طب مناطق حارة وحميات 03/25/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عاطف السيد عوض اللمام 4

 11115521721 مناطق حارة وحمياتطب  01/30/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/محمود أنيس دمحم خضر 5

 11115753743 طب مناطق حارة وحميات 02/25/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ الشاذلى عبد الهادى شتا 6

 11279214331 طب مناطق حارة وحميات 31/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ فتحيه السيد على عسل 1

 11222334493 طب مناطق حارة وحميات 21/20/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ ناديه دمحم إبراهيم  علوان 8
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 11221412713/11221412715 طب مناطق حارة وحميات 24/23/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ طاهر الدمرداش عبدهللا عطيه 1

 أمراض باطنة عامة 31/32/3111 31/32/0221 أستاذ أ.د/ دمحم مختار دمحم البديوى 3
 

 أمراض باطنة عامة 02/32/3141 23/28/0224 أستاذ قطب على شلتوتأ.د/ أحمد  0
 

 11227495334 أمراض باطنة عامة 23/23/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ فايزه إبراهيم فؤاد الشين 1

 11223324954 أمراض باطنة عامة 01/23/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ فؤاد خليفة هراس 4

 11115123915 أمراض باطنة عامة 31/32/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ إباء حسين الشيخ 5

 23/28/0221 أستاذ أ.د/ عبد المطلب طه عبد المطلب عيسى 6
 

 11119932921 أمراض باطنة عامة

 11232553221 أمراض باطنة عامة 26/33/3141 23/28/0232 أستاذ أ.د/ ميرفت عبدالحميد طة الخطيب 1

 11115917931 أمراض باطنة عامة 04/21/3150 23/28/0230 أستاذ محمود مصطفى شعيرةأ.د/ جيهان دمحم  8

 11114713131 أمراض باطنة عامة 05/32/3150 23/28/0231 أستاذ أ.د/ مبروك رمضان إبراهيم الشيخ 1

 11223772371 أمراض باطنة عامة 31/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ موسى دمحم دمحم موسى 32

 11223451223 أمراض باطنة عامة 02/26/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ ممدوح أحمد القطب جبر 33

 11194112233 أمراض باطنة عامة 25/24/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ سهير عبد الرازق إبراهيم أحمد 30

 11272772747 أمراض باطنة عامة 34/24/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ نشوى دمحم أبو النصر خليل 31

 11223939725 أمراض باطنة عامة 21/26/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ مصطفى طه يوسف جبر 34

 11111927229 أمراض باطنة عامة 01/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ نصرت دمحم دمحم على عياد 35

 11222113229 باطنة عامةأمراض  25/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم حسين دمحم أبو فريخه 36

 11111111252 أمراض باطنة عامة 23/33/3151 36/21/0202 أستاذ أ.د/ نيللى دسوقى إبراهيم الشال 31

 أمراض باطنة عامة 05/20/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د حجازى دمحم  دمحم حجازى 38
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 جلدية وتناسليةأمراض  25/24/3142 24/25/0232 أستاذ أ.د/ أبو بكر دمحم شريف 3
 

 أمراض جلدية وتناسلية 00/26/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ وفاء دمحم رمضان 0
 

 أمراض جلدية وتناسلية 35/24/3148 23/28/0228 أستاذ أ.د/ فاطمة عبد الغفار عبد ربة 1
 

 أمراض جلدية وتناسلية 23/33/3153 23/28/0230 أستاذ أ.د/ ليلى منصور دمحم منصور 4
 

 11222744715 أمراض جلدية وتناسلية 24/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إيمان حامد دمحم المعداوى 5

 11222313931 أمراض جلدية وتناسلية 12/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ نجوى دمحم إبراهيم علوان 6

 11115195357 جلدية وتناسليةأمراض  32/33/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ السيد شعبان عبد المطلب هويدى 1

 11231112421 أمراض جلدية وتناسلية 06/20/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ ساميه عثمان عباس نصار 8

 11117291231 أمراض جلدية وتناسلية 02/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ بسمه مراد دمحم على 1

 11112229353/11223212311 أنف وأذن وحنجرة 20/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ شعبان بهيج  صالح الدين 3

 11223191115 أنف وأذن وحنجرة 25/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ والء حسين  أبو شليب 0

 11119291195 أنف وأذن وحنجرة 32/25/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ محمود عبدالغنى هجرس 1

 11223231549 أنف وأذن وحنجرة 21/21/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أحمد معوض دمحم جامع 4

 11222947374 أنف وأذن وحنجرة 33/33/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ مدحت دمحم حشمت منصور 5

 11223124519 أنف وأذن وحنجرة 05/28/3141 05/28/0221 أستاذ أ.د/ دمحم عادل عبدالمنعم خليفة 6

 11115933423 أنف وأذن وحنجرة 21/21/3154 23/28/0235 أستاذ أ.د/ ياسر إبراهيم عجالن 1

 11227543733 أنف وأذن وحنجرة 08/25/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ دمحم هشام على دمحم أحمد 8

 11144952753/11223221397 أنف وأذن وحنجرة 01/25/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ ترانديل حسن مصطفى المحالوى 1

 11234233111/11119123211 أنف وأذن وحنجرة 34/21/3156 34/21/0236 أستاذ أحمد سامى دمحم الجندىأ.د/  32
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 11224123131 أنف وأذن وحنجرة 36/25/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ فتحى على عرفان هيبه 33

 11223519215/11111115513 أنف وأذن وحنجرة 05/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ محمود فؤاد عبدالعزيز دمحم 30

 11227177923 األنف واألذن والحنجرة 31/24/3162 23/28/0202 أستاذ أ.د/ إيناس أحمد دمحم قلقيله 31

 11227744579 األنف واألذن والحنجرة 28/28/3162 35/21/0202 أستاذ أ.د/ دمحم حامد عبد السالم عسكر 34

 11111159751 األنف واألذن والحنجرة 04/21/3151 05/21/0231 أستاذ مساعد د/ أبو بكر دمحم صالح الدين  بحيرى 35

 20/26/0233 أستاذ أ.د/ سمير نمر مينا 3
 

 11111531244 باثولوجيا

 23/28/0224 أستاذ أ.د/ شريف لطفى بيومى 0
 

 11223115171 باثولوجيا

 23/28/0226 أستاذ أ.د/ نوال عبدالرحمن السيسى 1
 

 11119179314/11113313133 باثولوجيا

 23/28/0226 أستاذ أ.د/ السيد عبدالفتاح دمحم على 4
 

 11111423911 باثولوجيا

 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحالم دمحم  أبو العينين 5
 

 11222314713 باثولوجيا

 23/28/0221 أستاذ أ.د/ زينب دمحم كمال الجندى 6
 

 11115125239 باثولوجيا

 23/28/0228 أستاذ عبدالرحيم جاويشأ.د/ خيرية  1
 

 11119775215 باثولوجيا

 23/28/0232 أستاذ أ.د/ وفاء عبدالحليم الطوخى 8
 

 11222371237 باثولوجيا

 23/28/0233 أستاذ أ.د/ كريمه إبراهيم الدسوقى مرعى 1
 

 11117157111 باثولوجيا

 23/28/0230 أستاذ أ.د/ حسين دمحم زكى غرابه 32
 

 11192941241 باثولوجيا

 23/28/0234 أستاذ أ.د/ صالح الدين دمحم محمود المسيرى 33
 

 11222541233 باثولوجيا

 23/21/0231 أستاذ أ.د/ عظيمه جمال الدين  نصير 30
 

 11119557931 باثولوجيا

 23/28/0234 أستاذ أ.د/ دمحم مسعد عبدهللا الليثى 31
 

 11119912322 باثولوجيا

 23/28/0234 أستاذ أحمد هانى دمحم  البرقوقىأ.د/  34
 

 باثولوجيا
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 23/28/0235 أستاذ أ.د/ فائقه أحمد يحى التطاوى 35
 

 11221141111 باثولوجيا

 23/28/0235 أستاذ أ.د/ محسن محمود دمحم مقشط 36
 

 11119917437 باثولوجيا

 21/21/0235 أستاذ أ.د/ أحمد عبد العظيم منيسى 31
 

 11221552575 باثولوجيا

 11115391921 باثولوجيا 05/28/3156 05/28/0236 أستاذ أ.د/ آسيا محفوظ دمحم عبدالرؤوف 38

 11223314151 باثولوجيا 23/28/3154 08/30/3111 أستاذ أ.د/ طارق أحمد دمحم عبدالحميد 31

 11223443152 باثولوجيا 33/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عفاف دمحم إبراهيم الشافعى 02

 11112512137 باثولوجيا 23/21/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم عالء مختار فرج هللا إدريس 03

 11227449445 باثولوجيا 20/32/3155 23/28/0236 مدرس د/ دمحم فريد عارف عبدالغنى الحداد 00

 11223231311 باثولوجيا إكلنيكية 31/21/3142 23/28/0222 أستاذ أ.د/ سلوى سكر محمود سكر 3

 11222133741 باثولوجيا إكلنيكية 38/25/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ نبيه هالل سيد أحمد فضالى 0

 11111121171 باثولوجيا إكلنيكية 34/28/3141 34/28/0221 أستاذ أ.د/ فاطمه محمود إبراهيم غيث 1

 11225121111 باثولوجيا إكلنيكية 06/28/3141 06/28/0221 أستاذ أ.د/ ثريا السيد بدوى 4

 12313223119 باثولوجيا إكلنيكية 26/30/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ عائشة عبد اللطيف السيد 5

 11227449922 باثولوجيا إكلنيكية 20/23/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ نجوى منصور بدر الدين عبده 6

 11119355427 باثولوجيا إكلنيكية 38/25/3152 23/28/0232 أستاذ الشيخأ.د/ إخالص حسين إبراهيم  1

 11227441712 باثولوجيا إكلنيكية 04/23/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ هناء السيد دمحم نوفل 8

 11115593193 باثولوجيا إكلنيكية 28/33/3150 23/28/0231 أستاذ أ.د/ سهير دمحم عبدالحليم عبدالرحمن 1

 11197171919 باثولوجيا إكلنيكية 26/23/3151 23/28/0234 أستاذ أ.د/ مراد دمحم مراد دمحم 32

 11119932937 باثولوجيا إكلنيكية 26/30/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ دمحم كمال دمحم زهره 33
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 11113434939 باثولوجيا إكلنيكية 36/23/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/ محمود دمحم على الشيخ 30

 11227329143 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 12/30/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالرحمن دمحم عبد هللا 31

 11223733134 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 21/30/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دسوقى عزت محمود أبو عمو 34

 11223442334 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 36/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إيناس عرفه عبدالحليم الزمرانى 35

 11119932922 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 25/28/3151 25/28/0231 أستاذ أ.د/ إيمان عبدالحى أحمد مشهور 36

 11111123214 الباثولوجيا اإلكلينيكيه 21/20/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ سحر أحمد فتحى حموده 31

 11123331412 باثولوجيا إكلنيكية 30/25/3156 08/21/3114 مدرس عنايات على عبد القوى بدرد/  38

 ميكروبيولوجيا الطبية 28/25/3111 21/25/0221 أستاذ أ.د/ وسيلة مرسى دمحم 3
 

 11222913214 ميكروبيولوجيا الطبية 38/21/3142 38/21/0232 أستاذ أ.د/ ماهر متري إلياس 0

 11223731252 ميكروبيولوجيا الطبية 32/33/3144 23/28/0225 أستاذ فتوح الفارأ.د/ نعيم  1

 11111314112 ميكروبيولوجيا الطبية 06/30/3144 23/28/0225 أستاذ أ.د/ عبدالرحيم غريب عدس 4

 11222334159 ميكروبيولوجيا الطبية 31/21/3145 31/21/0225 أستاذ أ.د/ مينا سامى مسيحة 5

 11111471121 ميكروبيولوجيا الطبية 21/25/3146 23/28/0226 أستاذ مصطفى صادق دمحم الرافعىأ.د/  6

 11221723111 ميكروبيولوجيا الطبية 35/25/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ فوقيه دمحم دمحم محجوب 1

 11115171373 ميكروبيولوجيا الطبية 02/21/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ عزيزه أبو العينين الفقى 8

 11111712371 ميكروبيولوجيا الطبية 31/30/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د / عزيزة محمود حسن الطايفة 1

 23/28/0228 أستاذ أ.د/ نادية دمحم على يوسف ضاحى 32
 

 11111413443 ميكروبيولوجيا الطبية

 11191555543 ميكروبيولوجيا الطبية 28/23/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أسماء دمحم عبد السالم شاهين 33

 11119179313 ميكروبيولوجيا الطبية 20/33/3153 23/28/0230 أستاذ أ.د/ عفاف سيد أحمد زمزم 30
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 11114229393 ميكروبيولوجيا الطبية 23/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ رغده أحمد زكى طلعت 31

 11227214921 ميكروبيولوجيا الطبية 25/20/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ دمحم إسماعيل عبدالحميد دمحم 34

 11111712342 ميكروبيولوجيا الطبية 21/21/3151 23/21/0231 أستاذ أ.د/ هاله أحمد فؤاد إسماعيل 35

 11222332493 تخدير والعناية المركزة 31/23/3142 31/23/0222 أستاذ أ.د/ نادية حسن إبراهيم فتوح 3

 11111472127 تخدير والعناية المركزة 38/20/3144 23/28/0224 أستاذ عبدالعزيز حامد البدوىأ.د/  0

 11223449472 تخدير والعناية المركزة 21/28/3145 21/28/0225 أستاذ أ.د/  كمال الدين على هيكل 1

 11223125115 المركزةتخدير والعناية  28/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ عبدالرحيم مصطفى دويدار 4

 11111933143 تخدير والعناية المركزة 21/24/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ ثناء دمحم عطيه النعمانى 5

 11122313713 تخدير والعناية المركزة 01/23/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ دمحم إبراهيم سعد عقاب 6

 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عبد الناصر محمود الشناوى عريبى 1
 

 11222713752 تخدير والعناية المركزة

 11222311921 تخدير والعناية المركزة 04/25/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ لبنى دمحم أبو النصر خليل 8

 11223194351 تخدير والعناية المركزة 35/20/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ صالح الدين إبراهيم  الشريف 1

 11119931452 تخدير والعناية المركزة 21/21/3156 23/28/0236 أستاذ دمحم صابر حامدأ.د/ أحمد  32

 11112111222 تخدير والعناية المركزة 21/32/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/ أسامه محمود عبدالغنى شلبى 33

 11223317425 المركزةتخدير والعناية  32/33/3151 21/33/0231 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم دمحم على الشيخ 30

 11233222142 تخدير والعناية المركزة 03/21/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ سهير مصطفى محمود سليمان 31

 11111931213 تخدير والعناية المركزة 38/24/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ جمال إسماعيل أحمد القشالن 34

 11225129333 تخدير والعناية المركزة 01/21/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عالء السعيد موسى بريمه 35

 11111233992 تخدير والعناية المركزة 35/28/3151 35/28/0231 أستاذ أ.د/ سالمه إبراهيم محمود الهوارى 36
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 تخدير والعناية المركزة 01/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/  مجدى فتحى فريد عوض 31
 

 11223327117 تخدير والعناية المركزة 01/32/3151 36/21/0202 أستاذ أمين نصر حميده أ.د/ دمحم رضا 38

 تخدير والعناية المركزة 20/32/3148 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ فائزة عبدالمنعم عبدة عميره 31
 

 11111113523 تخدير والعناية المركزة 08/33/3151 23/28/0234 أستاذ مساعد د/ حمدية حامد المعداوى 02

 11111534472 تخدير والعناية المركزة 21/33/3154 23/28/0235 أستاذ مساعد د/ مصطفى سليمان دمحم سيف 03

 11224323133 تشريح آدمى وعلم األجنة 24/28/3142 24/28/0232 أستاذ أ.د/ فتنة جبران إسكندر 3

 11231231133 تشريح آدمى وعلم األجنة 25/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ دمحم حسن رجب دمحم 0

 23/28/0228 أستاذ أ.د/ أمال خليل سعد القطان 1
 

 11111497232 تشريح آدمى وعلم األجنة

 11111712313 تشريح آدمى وعلم األجنة 35/32/3148 23/28/0221 أستاذ أ.د/ مكرم فهمى سليمان سيدهم 4

 11117291725 تشريح آدمى وعلم األجنة 35/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ صفوت عبدالعزيز على الديب 5

 11112372155 تشريح آدمى وعلم األجنة 23/33/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ ممدوح عبدالعزيز حنطور 6

 11113231157 تشريح آدمى وعلم األجنة 23/28/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ منى دمحم على عطيه 1

 11114991332 تشريح آدمى وعلم األجنة 32/32/3158 23/28/0231 أستاذ أحمد  عبدهللا الدمياطىأ.د/ ماجده  8

 11157154541 تشريح آدمى وعلم األجنة 30/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ مجدى سعيد مصطفى عبد الرازق 1

 11222249429 آدمى وعلم األجنةتشريح  30/21/3146 23/28/0226 أستاذ مساعد د/ ساميه عبد المسيح يوسف 32

 11114222295 تشريح آدمى وعلم األجنة 30/20/3148 23/28/0228 أستاذ مساعد د/ ألحاظ عبدالحى عبد السالم منصور 33

 11117373137 تشريح آدمى وعلم األجنة 23/21/3153 23/28/0233 أستاذ مساعد د/ دمحم عبدالعليم أحمد سعيد 30

 11112731131 تشريح آدمى وعلم األجنة 01/32/3151 23/28/0234 أستاذ مساعد العينين عبدالعزيزد/ مجدى أبو  31

 11112222212 تشريح آدمى وعلم األجنة 33/23/3151 13/21/0221 مدرس د/ دمحم عيد عيد الديب 34
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 11223991213 نساء وتوليد 26/21/3101 23/21/3181 أستاذ أ.د/ جمال الدين يوسف الخولى 3

 11213744331 نساء وتوليد 28/26/3114 23/28/0224 أستاذ أ.د/ نوال عبدالحميد الدرديرى 0

 11191591777 نساء وتوليد 23/23/3143 23/23/0233 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم العطار 1

 11115195434 نساء وتوليد 26/25/3140 26/25/0230 أستاذ أ.د/ عادل حنفى الفزارى 4

 11221723121 نساء وتوليد 21/21/3141 21/21/0221 أستاذ أ.د أمين عبدالرؤوف طنطاوى 5

 11119123291/11117141141 نساء وتوليد 08/21/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ دمحم نبيه الغريب 6

 11223424249 نساء وتوليد 24/21/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ كرم عبدالفتاح شاهين 1

 11227449929 نساء وتوليد 31/30/3145 23/28/0226 أستاذ دمحم دمحم إسماعيل عبدهأ.د/  8

 11222327414 نساء وتوليد 20/30/3146 23/28/0221 أستاذ أ.د/ صفاء كمال على مرعى 1

 11271411714 نساء وتوليد 33/25/3148 23/28/0228 أستاذ أ.د/ نجوى إبراهيم السعيد دمحم عجالن 32

 11223511337 نساء وتوليد 28/21/3141 23/28/0221 أستاذ السيد فتوح السيد رخاأ.د/  33

 11111515324 نساء وتوليد 35/25/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ نجوى محمود محمود الغراب 30

 12232313521 نساء وتوليد 21/28/3150 26/28/0230 أستاذ أ.د/ أحمد محمود محمود عواره 31

 25/28/0231 أستاذ دمحم مصطفى النمورىأ.د/ محسن  34
 

 11111952454/1112932131 نساء وتوليد

 11111515342 نساء وتوليد 38/28/3155 13/30/0221 أستاذ أ.د/ منى توفيق دمحم اإلبيارى 35

 11115125133 نساء وتوليد 25/25/3155 08/21/0222 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالحميد حسنين النويهى 36

 11227449933 نساء وتوليد 31/30/3155 23/28/0236 أستاذ مدحت شعبان  هويدىأ.د/  31

 11115112221 نساء وتوليد 26/26/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ أشرف المحمدى غريب المطاهر 38

 11223433972 نساء وتوليد 01/20/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ هشام عبدالعزيز دمحم سالم 31
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 11223375241 نساء وتوليد 03/21/3151 23/28/0231 أستاذ حمدى إسماعيل أ.د/ عصمت 02

 11192292241 نساء وتوليد 21/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/محمود صالح الدين حمودة حسن  الجندى 03

 11111537331 نساء وتوليد 02/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ آمال السيد محفوظ بدران 00

 11119932719/11121441151 نساء وتوليد 21/25/3162 36/21/0202 أستاذ مجدى حسن حسين بلحهأ.د/  01

 11223449222 نساء وتوليد 21/21/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ مصطفى زين العابدين دمحم 04

 11222113749/11274711114 جراحة القلب والصدر 01/21/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ إيهاب عبدالمنعم دمحم وهبى 3

 11115171331 جراحة القلب والصدر 02/25/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ عبد الهادى  دمحم إبراهيم طه 0

 11119324222 أمراض صدرية 00/28/3140 00/28/0220 أستاذ أ.د/ وفاء صالح الشيمى 3

 11119323422 أمراض صدرية 36/23/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ على دمحم على عبد الال 0

 11227441311 أمراض صدرية 01/24/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ دمحم جمال عامر خليل الخولى 1

 11119517575 األمراض الصدرية 23/21/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ فوزى أبو النجا سليمان العميرى 4

 11227441953 طب قلب وأوعية دموية 02/24/3143 02/24/0233 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالعزيز طايل 3

 11223243234 طب قلب وأوعية دموية 24/24/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ إكرام صادق أحمد سعيد 0

 11232113313 طب قلب وأوعية دموية 01/25/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ فتحيه أحمد الششتاوى دمحم 1

 11111719474 طب قلب وأوعية دموية 34/28/3156 34/28/0236 أستاذ أ.د/ مدحت دمحم عشماوى الحنفى 4

 11221921372 طب قلب وأوعية دموية 35/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عبد المجيد إسماعيل البالط 5

 11119141312 طب قلب وأوعية دموية 36/28/3151 35/28/0231 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم زغلول  مصطفى درويش 6

 11227444322 طب قلب وأوعية دموية 24/24/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ مجدى دمحم دمحم المصرى 1

 11115351231 طب قلب وأوعية دموية 23/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ سهام فهمى بدير أبو إبراهيم 8
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 قلب وأوعية دمويةطب  35/32/3151 36/21/0202 أستاذ أ.د/ ساميه محمود عبد العزيز شرف الدين 1
 

 11222334329 طب قلب وأوعية دموية 05/21/3162 05/21/0202 أستاذ أ.د/ مى دمحمعبدالمنعم سالمه 32

 11111571712 جراحة عامة 31/30/3111 31/30/0221 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبد العظيم البنا 3

 11224331513 جراحة عامة 01/24/3140 01/24/0230 أستاذ أ.د/ مصطفى عبدالقادر الطبالوى 0

 11223251774 جراحة عامة 23/32/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/ جالل أحمد أبو ريه 1

 1 جراحة عامة 20/24/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ أسامه عبد السميع باظه 4

 11223129591 جراحة عامة 21/26/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ أحمد عبدالرؤوف جابر 5

 11195722934 جراحة عامة 24/25/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم ماهر لطفي الجنجيهى 6

 11223722354 جراحة عامة 25/26/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ مصطفى إبراهيم سيد  محمود 1

 11223174191 جراحة عامة 01/21/3141 01/21/0221 أستاذ أ.د/ أسامه إبراهيم أنور أحمد منصور 8

 11119932951 جراحة عامة 38/23/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ السيد زكى دمحم حسب هللا 1

 أستاذ أ.د/ حلمى حمد أحمد شلبى 32
 

 جراحة عامة 01/32/3153
 

 11114252232 جراحة عامة 21/21/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ أحمد فخر الدين   السامنجى 33

 11223935337 جراحة عامة 20/26/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ أحمد عطيه درويش عطيه 30

 11114251774 جراحة عامة 33/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالعزيز المحالوى 31

 11223177393 جراحة عامة 08/21/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ سليمان دمحم سليمان حسن 34

 11227495337 جراحة عامة 31/26/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ ناجى إبراهيم الدسوقى دمحم 35

 11111127533 جراحة عامة 31/21/3155 31/21/3155 أستاذ أ.د/هشام دمحم دمحم عياد 36

 جراحة عامة 35/33/3154 23/28/0235 أستاذ أ.د/ مصطفي دمحم فتحي حسين الشيخ 31
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 11117735121 جراحة عامة 23/21/3154 23/28/0235 أستاذ أ.د/ حماده حسن حسين داود 38

 11111719429 جراحة عامة 31/32/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ دمحم على دمحم عطيه 31

 جراحة عامة 26/21/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عبدالحميد عبدالخالق أحمد قفة 02
 

 11115451157 جراحة عامة 32/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عصام عبدالعزيز عبده حلبى 03

 11223315312 جراحة عامة 32/28/3158 32/28/0238 أستاذ أ.د/ أمل عبد التواب حشيش 00

 11223415312 جراحة عامة 01/23/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ جمال إبراهيم أمين موسى 01

 جراحة عامة 33/20/3151 06/33/0221 أستاذ أ.د/ أحمد عيسى عبدهللا عيسى 04
 

 11223414532 جراحة عامة 35/28/3151 35/28/0231 أستاذ أ.د/ حسن عبد العاطى حسن على 05

 11111931221 جراحة عامة 00/23/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ عبدالمنعم أحمد محمود ناجى 06

 11224122232 جراحة عامة 23/25/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ محمود أحمد يوسف عفيفى 01

 11233521153 جراحة عامة 23/30/3148 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ عبد الوهاب حميدة عبد الوهاب جاد 08

 11224143733 جراحة عامة 03/20/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم مرسى رمضان الوجيه 01

 11223399311 وإصالحجراحة تجميل  31/33/3141 23/28/0232 أستاذ أ.د/ السيد مندور إسماعيل الديب 3

 جراحة تجميل وإصالح 01/23/3153 23/28/0230 أستاذ أ.د/ حلمى حمد أحمد شلبى 0
 

 11223199171 جراحة تجميل وإصالح 31/21/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ هاشم دمحم دمحم عيــاد 1

 تجميل وإصالحجراحة  26/21/3156 26/21/0236 أستاذ أ.د/ عبدالحميد عبدالخالق أحمد قفة 4
 

 جراحة تجميل وإصالح 26/33/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ السيد دمحم عبد الرازق 5
 

 11223715373 جراحة تجميل وإصالح 20/30/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ نادر جمعه على المليجى 6

 11222122211 جراحة عظام 23/21/3101 12/26/3181 أستاذ أ.د/عبدالحى أحمد مشهور 3
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 11223731113 جراحة عظام 34/20/3143 34/20/0233 أستاذ أ.د/ نبيل عمر غاربو 0

 11223194121 جراحة عظام 31/23/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ دمحم شفيق سعيد 1

 11227495351 جراحة عظام 01/21/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/ أحمد محسن دمحم العليمى 4

 11115257294 جراحة عظام 31/30/3146 23/28/0221 أستاذ دمحم عبدالقادر يونسأ.د/ لطفى  5

 11111223722 جراحة عظام 20/20/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ ممدوح إبراهيم إسماعيل الشين 6

 11111539151 جراحة عظام 08/30/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ مصطفى حسين محمود حجازى 1

 11224532242 جراحة عظام 36/21/3151 23/28/0231 أستاذ أحمد دمحم أمينأ.د/ أسامه  8

 جراحة عظام 33/21/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دمحم حسام الدين محمود ناجى 1
 

 11119932939 جراحة عظام 06/21/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ محب الدين أحمد عبدالرحمن 32

 11223727953 جراحة عظام 24/28/3151 24/28/0231 أستاذ الميهىأ.د/ عماد عبدالفتاح مصطفى  33

 11223722937 جراحة عظام 34/25/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ طارق إبراهيم دمحم أبو النور 30

 11123471471 جراحة عظام 32/21/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ كمال دمحم حافظ إسماعيل 31

 11111147931 جراحة عظام 23/23/3150 23/28/0230 أستاذ مساعد الحافظ مجاهدد/ عبد الحافظ عبد  34

 11111224223 جراحة مخ وأعصاب 31/32/3144 23/28/0225 أستاذ أ.د/ أحمد نبيل عباس خير هللا 3

 11223357331 جراحة مخ وأعصاب 35/26/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ سامى محمود عبد المجيد تركى 0

 11223194255 جراحة مخ وأعصاب 32/21/3151 23/28/0231 أستاذ مجدى عبدالعزيز دمحم المحالوى أ.د/ 1

 11223327177 جراحة مسالك بولية 38/30/3144 23/28/0225 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالجواد حسن الغرباوى 3

 11223133175 جراحة مسالك بولية 06/25/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ أسامه دمحم أبو فرحه 0

 11112254123 جراحة مسالك بولية 30/30/3146 23/28/0221 أستاذ أ.د/ محمود سامى مرسى المتيت 1
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 11115172724 جراحة مسالك بولية 23/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ شوقى عبدالعزيز سالم العبد 4

 11224751774 مسالك بوليةجراحة  35/21/3151 35/21/0231 أستاذ أ.د/ دمحم محمود رشيد طه 5

 11224751774 جراحة مسالك بولية 04/24/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ تامر عادل دمحم فلفله 6

 11223943191 جراحة مسالك بولية 32/20/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ هشام أحمد حلمى شحاته 1

 11115332137 جراحة مسالك بولية 36/32/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عادل أحمد دمحم محمود 8

 11111712347 جراحة مسالك بولية 30/33/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ أيمن أحمد دمحم أحمد حسان 1

 11111712347 جراحة المســالك البولية 13/32/3151 36/21/0202 أستاذ أ.د/ خالد عبدالعزيز دمحم سالم 32

 11224443139 جراحة المســالك البولية 30/24/3162 36/28/0202 أستاذ عبدالحى الجملأ.د/ سمير عبدالحكيم  33

 11111712422 جراحة المســالك البولية 13/28/3162 05/20/0221 أستاذ أ.د/ مجدى عبدالرؤوف الجوهرى سبع 30

 11127737312 مسالك بولية جراحة 31/21/3151 38/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد السالم دمحم الغمرى عمر 31

 صحة عامة وطب مجتمع 01/32/3101 31/21/0220 أستاذ أ.د/  خليل دمحم القشالن 3
 

 صحة عامة وطب مجتمع 28/30/3144 23/28/0225 أستاذ أ.د/  دمحم سمير سعيد أنور خضر 0
 

 11222941311 صحة عامة وطب مجتمع 34/30/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/ هجرس المرسى هجرس 1

 صحة عامة وطب مجتمع 36/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ إنتصار عبدهللا سليمان 4
 

 11227122153 صحة عامة وطب مجتمع 05/32/3144 23/28/0231 أستاذ أ.د/ السيد عبدالرحمن السيد القفص 5

 11113222214 مجتمعصحة عامة وطب  21/24/3156 26/24/0236 أستاذ أ.د/ إبراهيم على فهمى كباش 6

 11112213313 صحة عامة وطب مجتمع 31/28/3156 23/28/0231 أستاذ أ.د/ صافيناز السعيد صالح شلبى 1

 11112352523 صحة عامة وطب مجتمع 01/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ نديره منصور دمحم حسن 8

 11221454449 صحة عامة وطب مجتمع 01/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ سمير عبد المجيد حسن عتلم 1
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 11113244552 صحة عامة وطب مجتمع 01/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ جماالت دمحم على السليط 32

 صحة عامة وطب مجتمع 01/25/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دمحم سالمة على أبو زيد 33
 

 11111911211 صحة عامة وطب مجتمع 34/28/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ عبدالعزيز إسماعيل يس أبو حسين 30

 صحة عامة وطب مجتمع 35/24/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ نبيل مصطفى دمحم المرحومى 31
 

 صحة عامة وطب مجتمع 20/28/3162 35/21/0202 أستاذ أ.د/ عبدالعزيز فاروق سيد أحمد 34
 

 11119373212 طب أطفال 21/24/3114 21/24/0224 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم قنطوش 3

 11119253532 طب أطفال 01/23/3111 23/28/0221 أستاذ أ.د/ صالح أحمد شهيب 0

 11111471113 طب أطفال 25/23/3140 25/23/0230 أستاذ أ.د/ دمحم عمرو أنور حمام 1

 11115171751 طب أطفال 36/21/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ سيدة إبراهيم سليمان 4

 11115171713 طب أطفال 31/21/3145 31/21/0225 أستاذ أ.د/ شبل سعيد شبل شلبى 5

 11119932933 طب أطفال 28/26/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ ناجى دمحم السيد أبو الهنا 6

 11223251392/11229234495 طب أطفال 04/23/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أسامه عبد رب الرسول طلبه 1

 11275491274 طب أطفال 35/21/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ صالح دمحم أمين صالح 8

 11119431299 طب أطفال 23/23/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ عادل على عرفان هبه 1

 طب أطفال 01/32/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عزه كمال عبدالغنى فرج الشهاوى 32
 

 11115173133 طب أطفال 36/26/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم نعيم عبد العال 33

 11115954311 طب أطفال 08/21/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد أحمد رويشه 30

 11142229994 طب أطفال 23/25/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ حامد دمحم دمحم الشرقاوى 31

 11111111921/11223414379 طب أطفال 01/28/3151 01/28/0231 أستاذ مصطفى دمحم عونى الحسينىأ.د/  34
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 11111113933 طب أطفال 31/21/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ عمرو دمحم موسى زعير 35

 11222431111 طب شرعى وسموم 00/30/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/ منى دمحم حشمت منصور 3

 11111332121 طب شرعى وسموم 02/20/3150 23/28/0230 أستاذ أحمد عبدالرؤوف هاشمأ.د/  0

 11221213715 طب شرعى وسموم 21/21/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ عبد المعطى دمحم كمال كباش 1

 11231112213 طب شرعى وسموم 13/32/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عائشة إبراهيم مقلد 4

 11113427729 طب شرعى وسموم 35/33/3156 23/28/0231 أستاذ دمحم البسيونى أبو سمكأ.د/ أنس  5

 11193373931 طب شرعى وسموم 02/21/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ مجدى دمحم عشماوى الحنفى 6

 11111719473 طب شرعى وسموم 01/33/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إيناس حسن مصطفى المحالوى 1

 11115921911 الطب الشرعـــى والسموم 34/23/3162 36/21/0202 أستاذ إيمان مصطفى محمود سليمان أ.د/ 8

 11117793122 طب شرعى وسموم 01/23/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد د/ جالل عبدالمنعم محمود عيد 1

 وسموم طب شرعى 31/33/3156 23/28/0231 أستاذ مساعد د/ توفيق محمود أمين دمحم الدقن 32
 

 11213122927 طب شرعى وسموم 25/21/3150 23/28/0230 مدرس د/ نيفين عبد المجيد ناصف 33

 11115329511 الطب الشرعـــى والسموم 06/23/3151 23/28/0238 مدرس د/ عبدالمنعم أبو الفتوح أبو المعاطى 30

 وجراحتها طب العين 20/20/3111 20/20/0221 أستاذ أ.د/ دمحم على حسن األسود 3
 

 11119332717 طب العين وجراحتها 02/25/3142 02/25/0232 أستاذ أ.د/ بثينه حسن بندق 0

 طب العين وجراحتها 21/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ ساميه دمحم مرسى الغباشى 1
 

 11111232445 األمامى(طب العين وجراحتها )وحدة الجزء  33/21/3141 33/21/0221 أستاذ أ.د/ سمير سعيد شبل 4

 11222154229 طب العين وجراحتها )وحدة الجزء األمامى( 21/23/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ منير أحمد عبدالعزيز خليفه 5

 11223451132 طب العين وجراحتها )وحدة التجميل( 02/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم أشرف إبراهيم الدسوقى 6
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 11115252191 طب العين وجراحتها 21/21/3155 23/28/0235 أستاذ دمحم عبد الوهاب شلبىأ.د/ سعيد  1

 11141155755/11222191321 طب وجراحة العين )وحدة الجزء الخلفى( 25/33/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ السعيد إبراهيم عبدهللا الدسوقى 8

 11119123212/11211535434 طب وجراحة العين )وحدة الجزء األمامى( 28/30/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عادل عبده على سليمه 1

 11224493192 طب وجراحة العين )وحدة الجزء األمامى( 35/26/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ عالء عامر عبد الهادى الضرغامى 32

 11111523172 وجراحة العينطب  08/24/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالفتاح محمود شاهين 33

 11115411323 طب وجراحة العين )وحدة الجزء األمامى( 20/20/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ دمحم مصطفى السعدنى غرابه 30

 11227444223/11147222234 طب وجراحة العين )وحدة الجزء الخلفى( 31/25/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ حمدى عبد العظيم محمود الكومى 31

 11111712322 طب وجراحة العين 32/20/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم صالح الدين  عاطف دمحم 34

 11222212515 طب وجراحة العين )وحدة الجزء الخلفى( 21/26/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ياسر رجب محمود سراج 35

 11237212345/11115921331 طب وجراحة العين )وحدة الجزء األمامى( 00/23/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ خالد أحمد محمود ناجى 36

 11223191425 طب وجراحة العين )وحدة الجزء الخلفى( 12/21/3162 12/21/0202 أستاذ أ.د/ مجدى صالح أحمد موسى 31

 11111523999/111141414423 طفيليات طبية 01/25/3142 01/25/0232 أستاذ أ.د/ أحمد عبدالرحمن داود 3

 11119255227 طفيليات طبية 12/21/3148 23/28/0228 أستاذ أ.د/ سناء نجيب أنطونيوس 0

 11199111123 طفيليات طبية 02/21/3153 23/28/0233 أستاذ أ.د/ سريه مصطفى دمحم المرحومى 1

 11193333941 طفيليات طبية 35/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبدالفتاح أبو األسعاد 4

 11222313424 طفيليات طبية 01/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم محمود دمحم عيد 5

 11223427121 طفيليات طبية 01/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ أميره السيد عبدالفتاح عبد الغفار 6

 11115259192/11222227212 طفيليات طبية 04/32/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ سامى إبراهيم إبراهيم الكورانى 1

 11119121131/11111212929 طفيليات طبية 31/23/3158 23/28/0238 أستاذ أ.د/ نبيله عبد العظيم يس دمحم 8
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 11235111411 طفيليات طبية 05/21/3151 23/28/0228 أستاذ أ.د/ فتوح عبد اللطيف عبدالحليم دياب 1

 11113431392 الطفيليــــــــات الطبيـة 30/32/3151 36/21/0202 مدرس دمحم أحمد يوسف عمارهد/  32

 11222125111 فارماكولوجيا 31/28/3140 31/28/0230 أستاذ أ.د/محمود فايز أحمد فايز 3

 11223117253 فارماكولوجيا 13/25/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ نادية محمود عزت 0

 11115541915 فارماكولوجيا 21/33/3144 23/28/0225 أستاذ صبيحة المندوه هديةأ.د/   1

 11223712172 فارماكولوجيا 03/23/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ دمحم على عبدالحميد على 4

 11223115523 فارماكولوجيا 01/33/3144 23/28/0225 أستاذ أ.د/ محمود سعيد عبد الحليم 5

 11111222391 فارماكولوجيا 30/21/3141 23/28/0221 أستاذ حسين أبو السعودأ.د/ ساميه  6

 11112171533 فارماكولوجيا 08/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ فلير فتحى عبدالمنعم إبراهيم 1

 11111414121/11231943131 فارماكولوجيا 13/28/3151 13/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم نبيه عبدالرحمن عبد الدايم 8

 21/24/0235 مدرس د / أحمد إسماعيل ياسين 1
 

 11119575277 فارماكولوجيا

 11121141225 فسيولوجيا طبية 20/23/3143 20/32/0233 أستاذ أ.د/ سلمى علوى نصار 3

 11227495333 فسيولوجيا طبية 23/26/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم أحمد ماضى 0

 11114394271/11119243271 فسيولوجيا طبية 12/23/3146 23/28/0221 أستاذ أ.د/ ناهد دمحم مصطفى عيسى 1

 11193992272 فسيولوجيا طبية 20/26/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ رزق محمود عبدالحميد الخولى 4

 طبيةفسيولوجيا  01/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إيناس دمحم أحمد البندارى 5
 

 فسيولوجيا طبية 01/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ مائسة دمحم سبح هللا مصطفى النحاس 6
 

 11221723549 فسيولوجيا طبية 30/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ سحر أحمد موسى الصاوى 1

 11122231444 فسيولوجيا طبية 21/24/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ روميساء على دمحم الشربينى 8
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 11142322332 فسيولوجيا طبية 28/25/3151 01/32/0224 أستاذ مساعد د/ دمحم دمحم شبل دهيب 1

 11112794413 فسيولوجيا طبية 32/20/3141 23/28/0221 مدرس د/ ناديه أحمد السيد الجدى 32

 طبية كيمياء حيوية 01/25/3111 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم عبد المجيد صفار 3
 

 كيمياء حيوية طبية 25/21/3111 23/28/0221 أستاذ أ.د/عادل عبد الرافع عبد الرافع 0
 

 01/26/0221 أستاذ أ.د/ سلوى إخنوخ أبسخرون 1
 

 11223241249 كيمياء حيوية طبية

 11223922231 كيمياء حيوية طبية 01/25/3144 23/28/0224 أستاذ أ.د/ساميه عبدالحميد الدرديرى 4

 11223121142 كيمياء حيوية طبية 00/20/3145 23/28/0225 أستاذ أ.د/ سعد الدين عبدالفتاح أبو النعمان 5

 11113922727 كيمياء حيوية طبية 32/24/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ سلوى دمحم سليمان المليجى 6

 11227412332 حيوية طبيةكيمياء  12/30/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/نجوان عبد اللطيف عبدالحميد 1

 11233213532 كيمياء حيوية طبية 02/25/3155 23/28/0221 أستاذ أ.د/ ناديه الحسينى األشوح 8

 11111375932 كيمياء حيوية طبية 12/33/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ عبدهللا محمود فودة 1

 11222233212 حيوية طبيةكيمياء  21/30/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ نجاح كامل جعفر 32

 11115295757 كيمياء حيوية طبية 38/32/3153 23/28/0230 أستاذ أ.د/ ثناء فؤاد عبدالعزيز الشيخ 33

 11111233311 كيمياء حيوية طبية 12/21/3151 23/28/0234 أستاذ أ.د/ يحى أحمد بيومى المشد 30

 11223739214 كيمياء حيوية طبية 23/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ صفوت دمحم قاسم قاسم 31

 كيمياء حيوية طبية 00/30/3151 05/21/0221 أستاذ أ.د/أحمد عبدالحكيم أحمد عبد هللا 34
 

 11117223449 كيمياء حيوية طبية 05/23/3158 06/33/0221 أستاذ أ.د/ وفاء دمحم دمحم إبراهيم 35

 11115122211 الكيمياء الحيوية الطبية 01/25/3162 13/21/0233 أستاذ أ.د/ هاله السيد متولى حموده 36

 11227392211 الكيمياء الحيوية الطبية 24/25/3162 05/21/0221 أستاذ مساعد د/ عال عبدالمنعم على السباعى 31
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 11119123219 هستولوجيا 01/32/3115 23/28/0226 أستاذ أ.د/ عبدالمنعم فريد شديد زمزم 3

 11111421917 هستولوجيا 30/24/3146 23/28/0226 أستاذ ناديه فؤاد السيد أبو حسنأ.د/  0

 11111592217 هستولوجيا 26/33/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ عواطف عمر إبراهيم الشال 1

 11224713233 هستولوجيا 31/21/3141 23/28/0228 أستاذ أ.د/ ثريا عبدالعزيز الديب 4

 11113192115 هستولوجيا 36/28/3155 36/28/0235 أستاذ عبدالغنى شلبىأ.د/ نوار محمود  5

 11112171524 هستولوجيا 12/24/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ نفيسه عبدالرحيم على البقرى 6

 11124299912 هستولوجيا 01/28/3151 01/28/0231 أستاذ أ.د/ إحسان فاروق دمحم صالح 1

 11111191231/1122172397 هستولوجيا 38/20/3141 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ كوثر عباس على الميهى 8

 11111342997 هستولوجيا 05/32/3148 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ نادية عبد المحسن البكرى 1
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 2112/2121عة طنطا فى العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التجارة جام

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

  
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 05 33 34 6 0 4 0 1 2 3 31 1 32 0 3 3 0 3 2 4 3 3 4 2 0 اإلحصاء والرياضة والتأمين

 11 11 42 18 31 31 8 8 33 33 15 34 03 3 3 33 1 2 1 2 0 2 5 0 1 إدارة األعمـال

 11 34 31 1 6 1 6 0 2 3 04 8 36 2 1 3 0 2 0 5 1 3 3 3 3 اإلقتصاد والمالية العامة

 344 66 18 18 41 13 02 33 01 02 66 31 41 1 1 32 33   1 1 4 0 8 3 8 المحاسبــــــــة

 015 304 353 313 14 51 16 04 18 11 344 52 14 6 30 01 00 3 34 30 34 4 38 4 34 اإلجمالــــى
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التجارة  جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 1 1125159779 02/26/0231 عميد الكلية أ.د/ عادل عبد الفتاح مصطفى الميهى 1

 1 1119271552 31/25/0231 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أحمد عبد السالم أحمد أبو موسى 2

 1 1211393135 28/30/0238 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ ياسر احمد السيد دمحم الجرف 3

 1 1273273225 36/26/0231 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ هشام فاروق مصطفى األبيارى 4
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 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التجارة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 1 1193927119 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 15/12/1271 13/15/2121 أستاذ د/ نصر إبراهيم رشوان نصر أبو زيد 1

 1 1124329317 إدارة األعمــال 15/15/1271 31/12/2112 أستاذ أ.د/ آمنه أبو النجا دمحم أبو النجا 2

 11222123175 اإلقتصـــاد والمالية العامة 13/12/1292 22/12/2112 أستاذ د/ هانى مصطفى حسن الشامى 3



 

~ 152 ~ 
 

 

 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي 

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن

 1 1193927119 إحصاء رياضى 15/12/1271 31/12/2113 أستاذ أ.د/ نصر إبراهيم رشوان نصر أبو زيد 1

 1 1113413111 تأمين 21/11/1271 31/13/2121 أستاذ أ.د/ حامد عبد القوى دمحم الخواجه 2

 1 1111799791 إحصاء تطبيقى )سالسل زمنية( 17/12/1292 27/13/2114 مساعدأستاذ  د/ مى دمحم كامل مصطفى 3

  11231122311/11125141222 إحصاء تطبيقى 31/14/1271 27/14/2115 أستاذ مساعد د/ دينا حسن عبد الهادى السعيد 4

 1 1229731217 إحصاء رياضى 15/11/1292 31/11/2119 أستاذ مساعد د/ أمانى حسن على عبد الكريم 5

 1 1222221542 إحصاء تطبيقى وبحوث عمليات 12/12/1275 31/12/2112 أستاذ مساعد د/ هناء عبد الرحيم إبراهيم سالم 9

 1 1115251132 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 12/12/1271 29/12/2121 أستاذ مساعد د/ طارق عبد الحميد أحمد طه 7

 1 1223972514 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 12/12/1272 29/12/2115 مدرس د/ خالد فرج إمام  بدير 3

 1 1192571193 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 14/11/1292 22/19/2115 مدرس د/ وجدى دمحم كامل عبد النبى 2

 1 1119345791 والتأميــناإلحصاء والرياضـــة  24/15/1292 31/13/2119 مدرس د/ مها فاروق توفيق إبراهيم 11

 1 1115121172 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 22/11/1272 19/19/2111 مدرس مساعد محاسب/ ياسر أحمد عبد الرحيم الشاعر 11

 1 1111329232 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 22/15/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ دمحم السيد عبد السميع أحمد البابلى 12

 1 1231373139 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 11/15/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ هدير فرج دمحم راغب خالد 13

 1 1129512132 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 23/11/1221 14/17/2115 معيــــــد محاسب/ أنصاف رأفت محمود سالم 14

 1 1123253223 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 15/14/1225 12/12/2113 معيــــــد حلمى السيد المالكىمحاسب/ دمحم سامى  15

 1 1192731422 اإلحصاء والرياضـــة والتأميــن 11/11/1225 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ عماد حمدى فهمى دمحم المتولى 19
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2112/2121والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 إدارة األعمــال

 11123324313/ 11221271771 تسويق 21/11/1292 22/11/2115 أستاذ أ.د/ رياض على دمحم عيد 1

 1 1119721972 تسويق 11/19/1294 31/11/2119 أستاذ أ. د/ عبد الموجود عبد هللا منصور 2

 11113317157 إدارة اإلنتاج والعمليات 27/13/1297 31/12/2113 أستاذ أ.د/ دمحم سعد دمحم شاهين 3

 11195137121 تسويق 15/15/1271 23/12/2112 أستاذ أ.د/ آمنه أبو النجا دمحم أبو النجا 4

 11111117225 إدارة انتاج وعمليات 13/14/1295 31/12/2112 أستاذ أ.د/ أمل دمحم يوسف خليل 5

 11111231944 إدارة األعمــال 11/13/1297 31/14/2114 أستاذ مساعد د/ ياسر أحمد إبراهيم القصراوى 9

 11273171512 إدارة األعمــال 23/12/1293 22/19/2115 أستاذ مساعد د/ طارق رضوان دمحم رضوان 7

 11111931323 إدارة األعمــال 12/12/1275 22/14/2113 مدرس د/ دمحم فائق إبراهيم القصراوى 3

 11111931327 إدارة األعمــال 21/12/1272 22/17/2113 مدرس د/ نيفين فايق إبراهيم القصراوى 2

 11115113195 إدارة األعمــال 17/11/1271 27/11/2112 مدرس د/ مصطفى دمحم كمال بطور 11

 11112512132 إدارة األعمــال 21/12/1274 22/17/2112 مدرس د/ دعاء محمود دمحم العطار 11

 11223911332 إدارة األعمــال 25/17/1271 31/15/2111 مدرس د/ سامح فكرى دمحم مطر 12

 11114219137 إدارة األعمــال 13/11/1275 19/12/2111 مدرس د/ عصام الدين دمحم على الجبالى 13

 11222539421 إدارة موارد بشرية 11/14/1273 23/12/2111 مدرس د/ آمال زكريا عبد الجواد صالح 14

 11121334559 إدارة األعمــال 17/11/1272 23/12/2111 مدرس د/ وجدان محمود رأفت عبد الستار 15

 11115277993 إدارة األعمــال 12/12/1273 14/14/2112 مدرس د/ غاده مرزوق دمحم عبد الغنى 19

 11222442492 إدارة األعمــال 19/11/1271 14/14/2112 مدرس د/ السيد صبحى أحمد دمحم 17

 11223795911 إدارة األعمــال 13/14/1273 12/11/2112 مدرس د/ أحمد دمحم حسن اإلبيارى 13

 11212159239 إدارة األعمــال 11/11/1231 27/19/2113 مدرس د/ ياسمين جودة السعيد السنطيل 12
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2112/2121والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 إدارة األعمــال

 11113413145 إدارة األعمــال 25/12/1231 24/11/2113 مدرس د/ ريهام شوقى أحمد دمحم إبراهيم 21

 11221952173 إدارة األعمــال 14/12/1232 31/17/2119 مدرس د/ سامح أحمد فتحى خاطر 21

 11227419417 إدارة األعمــال 23/11/1277 31/17/2117 مدرس د/ هبه دمحم دمحم سرور 22

 11227172531 إدارة األعمــال 13/11/1237 31/13/2112 مدرس د/ إيمان فيصل السيد السعداوي 23

 11222775545 شعبة  ) لغة( 15/12/1233 31/13/2112 مدرس د/ مها دمحم عادل عبد العزيز عبيد 24

 11123371117 إدارة األعمــال 19/12/1273 29/11/2112 مدرس البحيرىد/ أمانى عاطف قطب  25

 11111774471 إدارة األعمــال 19/11/1274 19/15/2111 مدرس مساعد محاسب/ عال دمحم بهى الدين هيكل 29

 11223941274 إدارة األعمــال 15/11/1232 14/17/2111 مدرس مساعد محاسب/ سمر دمحم منصور عاشور 27

 11114379111 إدارة األعمــال 15/13/1231 12/12/2112 مدرس مساعد محاسب/ سامح عبد المنعم دمحم سراج 23

 11227933759 شعبة  ) لغة( 11/19/1239 21/15/2113 مدرس مساعد محاسب/ ريموند السعيد دمحم لبده 22

 11233112511 شعبة  ) لغة( 13/13/1233 12/15/2114 مدرس مساعد محاسب/ أية حسين السيد أبو جبل 31

 11224272221 شعبة  ) لغة( 12/11/1221 19/12/2114 مدرس مساعد محاسب/ نهال دمحم ربيع الزناتى يوسف 31

 11192431214 إدارة األعمــال 17/11/1233 19/12/2114 مدرس مساعد محاسب/ غادة نبيل أحمد عبد المجيد 32

 11113413151 شعبة  ) لغة( 14/12/1231 12/11/2114 مدرس مساعد محاسب/ سالي نبيل دمحم الهراس 33

 11222531235 إدارة األعمــال 13/13/1235 17/12/2114 مدرس مساعد محاسب/ عمرو دمحم دمحم عبد النبي 34

 11112133171 شعبة  ) لغة( 13/12/1237 11/11/2115 مدرس مساعد محاسب/ أية دمحم عبد المقصود عز العرب 35

 11113191395 إدارة األعمــال 11/12/1273 11/12/2115 مدرس مساعد محاسب/ أمنية مصلح فهمي الجندي 39

 11214451333 شعبة  ) لغة( 15/13/1237 17/19/2115 مدرس مساعد محاسب/ أحمد حسن السيد الجيار 37

 11123175517 إدارة األعمــال 21/13/1233 13/13/2119 مدرس مساعد محاسب/ يسرا فتحى دمحم أحمد فسيخ 33

 11222125333 شعبة  ) لغة( 27/11/1234 11/13/2117 مدرس مساعد محاسب/ إبراهيم دمحم سعيد إبراهيم عوض 32



 

~ 192 ~ 
 

2112/2121والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 إدارة األعمــال

 11119139213 إدارة األعمــال 12/11/1233 14/17/2113 مدرس مساعد محاسب/ عصام حسين عبد الفتاح سيد أحمد 41

 11224945723 شعبة  ) لغة( 27/19/1221 12/11/2113 مدرس مساعد مجاهدعبد الرحمن محاسب/ دمحم مصطفى مصطفى 41

 11111923122 لغة عربية 23/17/1221 12/11/2113 مدرس مساعد محاسب/ أحمد بديع فتحى الزنفلى 42

 11111321312 شعبة  ) لغة( 21/13/1221 12/11/2113 مدرس مساعد محاسب/ ميريهان مجدى جودة دمحم هاللية 43

 11117122394 إدارة األعمــال 11/11/1233 25/12/2112 مدرس مساعد محاسب/ عماد عبد الحميد السيد أبو مصطفى 44

 11221311111 شعبة  ) لغة( 11/11/1233 24/11/2112 مدرس مساعد محاسب/ مارك يوحنا نجيب حنا يوس 45

 11191711122 شعبة  ) لغة( 12/12/1232 21/11/2112 مساعدمدرس  محاسب/ أميردمحم عبد الرحيم  البرلسى 49

 11111139533 إدارة األعمــال 24/15/1239 31/13/2121 مدرس مساعد محاسب/ إبراهيم أحمد توفيق عبد الفتاح 47

 11115533737 شعبة  ) لغة( 13/17/1239 13/12/2117 معيــــــد محاسب/ الزهراء السيد عطية الشيخ 43

 11192224227 إدارة األعمــال 17/19/1232 14/11/2112 معيــــــد محاسب/ فادى السعداوى حسب هللا 42

 11195241232 لغة عربية 31/12/1232 22/14/2113 معيــــــد محاسب/ أحمد أحمد أبو بكر أبو عامود 51

 11123733599 لغة عربية 25/11/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ سهام دمحم فتح هللا عليان 51

 11239132151 شعبة  ) لغة( 29/12/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ هند إسماعيل عبد الرحمن عالم 52

 11111352343 إدارة األعمــال 27/12/1221 14/17/2115 معيــــــد محاسب/ أحمد هشام يوسف مطاوع 53

 11121215232 شعبة  ) لغة( 23/12/1221 12/14/2119 معيــــــد محاسب/ أحمد دمحم عصام السيد هواري 54

 11122153134 شعبة  ) لغة( 12/11/1223 12/14/2119 معيــــــد محاسب/ مني صبحى دمحم عالم 55

 11112122112 إدارة األعمــال 24/17/1223 22/13/2117 معيــــــد محاسب/ مجدى عبد الغنى عبد الونيس حسانين 59

 11273422479 إدارة األعمــال 15/13/1223 29/13/2113 معيــــــد محاسب/ دمحم صبرى إبراهيم المتولى 57

 11194554141 إدارة األعمــال 15/12/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ تسنيم ابراهيم احمد ابراهيم 53

 11219522919 شعبة  ) لغة( 13/17/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ أحمد خالد إبراهيم سيد أحمد 52



 

~ 193 ~ 
 

2112/2121والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 إدارة األعمــال

 11153595532 عربى 12/19/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ أية وليد السيد إبراهيم عفيفى 91

 11129113239 لغة 14/12/1225 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ يوسف مصطفى عامر خليل الخولى 91

 11213115722 عربى 11/12/1225 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ اميرة السيد السيد أبو مصطفى 92

 11193333393 لغة 29/11/1229 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ سلمى جودة عبد الرؤف زغلول 93
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 اإلقتصـــاد والمالية العامة
 11222123175 إقتصاد تطبيقى 13/12/1292 23/11/2113 أستاذ أ.د/ هانى مصطفى حسن الشامى 1

 11223751399 تطبيقىإقتصاد  13/19/1292 29/11/2112 أستاذ أ.د/ منال دمحم الحسانين عفان 2

 11115249741 اإلقتصـــاد والمالية العامة 14/11/1299 31/13/2119 أستاذ مساعد د/ رمضان السيد أحمد معن 3

 11221912511 إقتصاد تطبيقى 13/11/1294 11/17/2119 أستاذ مساعد د/ أسامه دمحم حامد بدر 4

 11271523341 اإلقتصـــاد والمالية العامة 31/17/1292 31/11/2119 أستاذ مساعد د/ إيمان دمحم إبراهيم على 5

 11113232433 إقتصاد تطبيقى 21/13/1292 27/12/2117 أستاذ مساعد د/ سهام حامد حامد نجم 9

 11223791727 مالية عامة 21/19/1272 31/15/2117 أستاذ مساعد د/ فاطمة عبد هللا دمحم عطية 7

 11115732137 اإلقتصـــاد والمالية العامة 25/11/1271 31/15/2117 أستاذ مساعد بدوى د/ أشرف لطفى السيد 3

 11123753332 اإلقتصـــاد والمالية العامة 21/11/1275 27/11/2113 أستاذ مساعد د/ هانى دمحم على الدمرداش 2

 11115242531 اإلقتصـــاد والمالية العامة 19/13/1271 29/11/2112 أستاذ مساعد د/ إبراهيم مسعد حسن األطروش 11

 11212315211 مالية عامة 21/11/1293 25/11/2112 أستاذ مساعد د/ خالد إبراهيم سيد أحمد 11

 11223972997 اإلقتصـــاد والمالية العامة 13/17/1277 23/11/2121 أستاذ مساعد د/ فاروق فتحي السيد الجزار 12

 11222729319 اإلقتصـــاد والمالية العامة 19/11/1271 31/13/2121 أستاذ مساعد عبد الحميد غازىد/ سمر األمير غازى  13

 11144332435 اإلقتصـــاد والمالية العامة 13/15/1272 31/13/2121 أستاذ مساعد د/ نشوى دمحم عبد ربه سيد أحمد 14

 11233315514 مالية عامة 11/17/1293 27/13/2117 مدرس د/عادل محمود أحمد الحويرى 15

 11125155123 مالية عامة 21/11/1292 22/11/2113 مدرس د/ مها مصطفى متولى قنصوة 19

 11225943357 اإلقتصـــاد والمالية العامة 29/11/1275 31/15/2119 مدرس د/ دمحم أصيل على شكر 17

 ــــ اإلقتصـــاد والمالية العامة 14/12/1274 13/12/2113 مدرس مساعد محاسب/ محمود أبوزينة محمود الطنيحى 13

 11149321473 اإلقتصـــاد والمالية العامة 19/19/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ سارة إبراهيم دمحم إبراهيم عجاج 12

 11237523314 العامةاإلقتصـــاد والمالية  12/12/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ سهير عيد توفيق  دمحم بسيونى 21



 

~ 195 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة التجـــــارة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــم م

 اإلقتصـــاد والمالية العامة
 11211195711 اإلقتصـــاد والمالية العامة 13/17/1221 14/17/2115 معيــــــد محاسب/ أحمد السيد عبد المعبود أبو الغيط 21

 11233125329 اإلقتصـــاد والمالية العامة 15/15/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ ضحى عادل دمحم أبو المعاطى نصير 22

 11113337127 اإلقتصـــاد والمالية العامة 21/13/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ دمحم أصيل السيد عبد الحميد 23

 11211212157 اإلقتصـــاد والمالية العامة 17/12/1225 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ لمياء نبيل إبراهيم أحمد حسن 24

   اإلقتصـــاد والمالية العامة 17/12/1224 12/12/2112 معيــــــد كشكمحاسب/ نها عبد الحميد دمحم أبو  25

 11111219293 اإلقتصـــاد والمالية العامة 15/15/1227 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ نورهان سمير دمحم عبد العظيم 29

 

  



 

~ 199 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11119271552 نظم معلومات 13/14/1295 13/15/2112 أستاذ أ.د/ أحمد عبد السالم أحمد أبو موسى 1

 11113934131 مراجعة 11/13/1291 13/15/2112 أستاذ مباركأ.د/ الرفاعى إبراهيم الرفاعى  2

 11125159779 محاسبة مالية 11/14/1291 23/14/2113 أستاذ أ.د/ عادل عبد الفتاح مصطفى الميهى 3

 11119173374 محاسبة تكاليف 11/12/1293 31/19/2114 أستاذ أ.د/ حاتم دمحم عبد الرؤوف الشيشينى 4

 11273273225 مراجعة 11/13/1297 23/12/2117 أستاذ مصطفى األبيارىأ.د/ هشام فاروق  5

 11211393135 محاسبة مالية 12/12/1271 31/17/2113 أستاذ أ.د/ ياسر أحمد السيد دمحم الجرف 9

 11223314954 محاسبة تكاليف 12/12/1295 23/11/2112 أستاذ أ.د/ هانئ أحمد حسن محاريق 7

 11141554317 مراجعة 11/15/1271 27/17/2112 أستاذ أبو جبلأ.د/ نجوى دمحم أحمد  3

 11144425913 محاسبة تكاليف 13/12/1295 27/17/2112 أستاذ أ.د/ دمحم شحاته خطاب خطاب 2

 11223443131 محاسبة 13/13/1292 11/17/2112 أستاذ مساعد د/ إبراهيم السيد دمحم عبيد 11

 11114222421 محاسبة 22/12/1292 27/12/2113 مساعد أستاذ د/ ياسر السيد السيد كساب 11

 11111432599/11115412521 محاسبة 22/13/1295 31/14/2113 أستاذ مساعد د/ عالء الدين توفيق إبراهيم 12

 11199175229 محاسبة 15/14/1299 22/15/2112 أستاذ مساعد د/ ليلى محروس حسن العقيلى 13

 11111317713 محاسبة 21/12/1272 27/17/2112 أستاذ مساعد د/ بسام سمير دمحم بارومه 14

 11115749733 محاسبة 22/19/1272 22/12/2112 أستاذ مساعد د/ نرجس قيصر بولس شحاته ميخائيل 15

 11113413194 محاسبة 31/12/1294 22/19/2121 أستاذ مساعد د/ سلوى عبد الرحمن عبد الدايم 19

 11122512559 محاسبة 14/11/1291 23/11/2119 مدرس الرحيم مرسالد/ دمحم فريد عبد  17

 11223531371 محاسبة 21/12/1294 31/15/2111 مدرس د/ حسن السيد عبد الحميد السيد 13

 11199393413 محاسبة 31/11/1273 31/11/2111 مدرس د/ هدى حميم أبو اليزيد عيسى 12

 11222394713 محاسبة 25/19/1272 22/19/2111 مدرس د/ دمحم دمحم محمود خليل 21



 

~ 197 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11115343473 محاسبة مالية 13/11/1273 23/12/2111 مدرس د/ جيهان مجدى كمال جازيه 21

 11223342127 محاسبة 11/12/1272 23/12/2111 مدرس د/  دمحم إبراهيم إبراهيم سرور 22

 11272243322 لغــــــــة 15/15/1277 11/17/2112 مدرس د/ مدحت نجيب خلة الجندى 23

 11115334113 محاسبة 17/12/1231 31/17/2112 مدرس د/ نادر رفعت رياض ونس 24

 11122212751 محاسبة 12/11/1271 22/13/2112 مدرس د/ صالح عبد الفتاح زكى حماد 25

 11191137335 محاسبة 24/15/1273 23/11/2112 مدرس د/ سوسن فوزى دمحم عساف 29

 11223973142 محاسبة 21/13/1272 27/19/2113 مدرس دمحم زكى أمين يسد/  27

 11224713131 محاسبة 19/11/1291 31/17/2113 مدرس د/ طارق عبد المنعم على راضى 23

 11115799252 محاسبة 17/14/1271 31/17/2113 مدرس د/ دعاء دمحم حامد النجار 22

 11112174312 محاسبة 23/11/1293 31/17/2113 مدرس د/ أمل محمود عبد المجيد سرور الغايش 31

 11225333159 محاسبة 31/19/1271 31/17/2113 مدرس د/ نيفين عزت دمحم أبو يوسف 31

 11119177314 محاسبة 11/11/1274 31/13/2114 مدرس د/ دمحم مجدى دمحم كمال جازيه 32

 11222759411 محاسبة 25/11/1231 31/13/2119 مدرس د/ سمر مجدي دمحم الصياد 33

 11112295595 لغـــــــــة 12/12/1232 31/12/2119 مدرس د/ ليلى دمحم الشوادفي عبد الحميد العدوى 34

 11223423121 محاسبة 11/19/1277 31/11/2117 مدرس د/ أسماء عبدالمنعم دمحم سراج 35

 11191532171 محاسبة 25/13/1272 22/11/2117 مدرس د/ دمحم رمضان دمحم شعبان 39

 11223572217 محاسبة 12/11/1233 31/12/2117 مدرس د/ منى عاطف عبد الخالق جنه 37

 11113177145 محاسبة 19/11/1279 12/11/2115 مدرس مساعد محاسب/ إكرامى عصمت عبد الهادى 33

 11232432211 لغــــــــة 11/17/1272 19/14/2113 مدرس مساعد محاسب/ وليد عزت عبد الفتاح إبراهيم 32

 11111112322/1123413534 محاسبة 22/11/1297 21/14/2113 مدرس مساعد محاسب/ هشام يوسف جبران خياط 41



 

~ 193 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11115117521 محاسبة 12/12/1273 11/13/2111 مدرس مساعد محاسب/ ميرفت نعيم نجيب عيسى 41

 11119322213 محاسبة 23/13/1279 19/12/2111 مدرس مساعد محاسب/ أيمن دمحم السيد الرفاعي 42

 11223912312 محاسبة 12/12/1293 13/13/2112 مدرس مساعد محاسب/ سحر محى الدين  على عسل 43

 11193921271 شعبة لغة 11/11/1231 21/19/2112 مدرس مساعد محاسب/أحمد دمحم عبد العزيزعلى الديب 44

 11192251931 محاسبة 23/19/1239 17/19/2113 مدرس مساعد محاسب/ مايسا على دمحم عبد هللا 45

 11229379499 شعبة لغة 17/13/1239 13/12/2113 مدرس مساعد محاسب/ د ينا مصطفى إسماعيل الصنفاوي 49

 11229379499 محاسبة 11/12/1235 13/12/2113 مدرس مساعد محاسب/ دمحم عمر دمحم الدنف 47

 11113217775 شعبة لغة 31/12/1239 15/11/2114 مدرس مساعد القاضيمحاسب/ مصطفى أحمد عامر  43

 11222235272 شعبة لغة 22/12/1234 13/13/2114 مدرس مساعد محاسب/ يوانا ماهر لمعى بدروس 42

 11114247171 شعبة لغة 23/12/1237 11/13/2114 مدرس مساعد محاسب/ سارة مختار زكريا عوض 51

 11195374554 محاسبة 12/15/1235 19/12/2114 مدرس مساعد السعيد المعصراوي السيدمحاسب/ حماده  51

 11147924122 لغة 13/13/1237 19/12/2114 مدرس مساعد محاسب/ نيرة عبد الدايم أحمد على 52

 11121537533 لغة 23/11/1232 17/12/2114 مدرس مساعد محاسب/ ريهام محمود دمحم عبد القوى شلتوت 53

 11229153112 لغة 15/15/1234 12/13/2115 مدرس مساعد محاسب/ دمحم أحمد أحمد شرف 54

 11221117931 محاسبة 25/11/1239 11/11/2115 مدرس مساعد محاسب/ دمحم ناصر دمحم عبد الحليم 55

 11221174252 لغة 13/19/1231 12/17/2119 مدرس مساعد محاسب/عمر  دمحم أحمد العقاد 59

 11224455245 لغة 11/11/1279 12/17/2119 مدرس مساعد رانيا صالح الدين دمحم حجازى محاسب/ 57

 11231719552 لغة 21/11/1237 12/17/2119 مدرس مساعد محاسب/ هبه هللا وجدى دمحم  الشاذلى 53

 11194422123 محاسبة 21/19/1233 13/13/2119 مدرس مساعد محاسب/ دمحم إبراهيم عطية موسى 52

 11113725293 لغة 23/11/1237 13/13/2119 مدرس مساعد محاسب/ مصطفى دمحم نظيف حجاج قطب خليفة 91



 

~ 192 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11119214321 لغة 25/17/1237 17/11/2119 مدرس مساعد محاسب/ إبتهال عبد المجيد يوسف 91

 11221274343 محاسبة 11/12/1235 17/11/2119 مدرس مساعد محاسب/ إبتهال  العدوى نصر الدغيشى 92

 11221552272 لغة 22/17/1233 17/11/2119 مدرس مساعد محاسب/ عالء عبد الحليم دمحم البيومى 93

 11111911311 لغة 22/14/1232 17/11/2119 مدرس مساعد محاسب/ نهى دمحم نجيب سليمان داوود 94

 11113531722 لغة 11/11/1233 17/11/2119 مدرس مساعد محاسب/ أحمد طلعت دمحم شكر 95

 11223443334 لغة 19/19/1232 27/14/2117 مدرس مساعد محاسب/ داليا عبد المنعم محمود عريبى 99

 11111295232 محاسبة 24/11/1237 12/12/2117 مدرس مساعد محاسب/ منى إبراهيم السيد عبد الحميد 97

 11271333217 لغة 15/17/1233 12/12/2117 مدرس مساعد محاسب/ ياسمين عبد الوهاب السيد عز 93

 11279543121 عربي 17/12/1232 12/12/2117 مدرس مساعد محاسب/ عبد القادر إبراهيم عبد القادر الخيال 92

 11272931215 محاسبة 21/15/1233 12/11/2113 مدرس مساعد محاسب/ اية محمود عبد اللةعلى العبيرى 71

 11112324313 لغة 15/11/1221 12/12/2113 مساعدمدرس  محاسب/ عابد دمحم حامد سالم 71

 11112152343 لغة 21/11/1221 13/13/2113 مدرس مساعد محاسب/ لميس إبراهيم سليمان عبد الفتاح رزق 72

 11112323127 محاسبة 15/13/1235 14/15/2113 مدرس مساعد محاسب/ هند ماهر محمود طوالن 73

 11522519253 لغة 15/13/1221 14/17/2113 مدرس مساعد القادرحسن عوضمحاسب/ إسالم حسن عبد  74

 11113339315 لغة 21/12/1221 11/13/2113 مدرس مساعد محاسب/ رجب عبد النبى خميس بركات 75

 11191434974 عربى 19/17/1222 22/13/2113 مدرس مساعد محاسب/ رحاب عصام الدين راغب هاشم 79

 11193425173 محاسبة 24/12/1221 29/12/2113 مدرس مساعد حسن سعدمحاسب/ هيثم سعد  77

 11235312231 عربى 12/12/1221 31/12/2113 مدرس مساعد محاسب/ قنديل السعيد دمحم قنديل يوسف 73

 11111157151 لغة 19/11/1234 21/11/2112 مدرس مساعد محاسب/ رحاب سيد عبد العزيز حسن 72

 11191217452 لغة 15/19/1239 27/15/2112 مدرس مساعد حامد الهيتمىمحاسب/ يمنى أحمد  31



 

~ 171 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11122474551 لغة 14/12/1223 12/12/2112 مدرس مساعد محاسب/ إسراء سعيد دمحم الغنيمى دمحم 31

 11239147555 محاسبة 14/15/1234 25/12/2112 مدرس مساعد محاسب/ أشجان عبد الباقى عبد الستار 32

 11122437329 لغة 11/14/1221 25/12/2112 مدرس مساعد أسماء إبراهيم العراقى إسماعيلمحاسب/  33

 11117921373 لغة 31/12/1221 12/12/2121 مدرس مساعد محاسب/ لمياء سيد أحمد عبد المعطى نصر 34

 11121321212 عربى 11/17/1237 15/14/2111 معيــــــد محاسب/ مدحت عبد الرازق عوض عبد الحميد غباشى 35

 11111935934 لغة 12/15/1221 22/14/2113 معيــــــد محاسب/ زينب حبيب شريف بسيونى حبيب 39

 11122142452 عربى 11/11/1222 27/11/2113 معيــــــد محاسب/ دمحم دمحم عبد اللطيف الخازندار 37

 11224129537 لغة 15/12/1221 27/11/2113 معيــــــد محاسب/محمود حسن أحمد الغلة 33

 11122992212 عربى 22/12/1221 14/17/2115 معيــــــد محاسب/ إيمان على فؤاد على العماوى 32

 11123132192 لغة 22/17/1222 14/17/2115 معيــــــد محاسب/ نشوى حماد زكى حماد نصير 21

 11271949421 محاسبة 21/11/1222 12/14/2119 معيــــــد محاسب/  خالد الحنفى دمحم أبو طالب 21

 11114111972 محاسبة 19/13/1223 12/14/2119 معيــــــد محاسب/ نورهان عيسوى عبد اللطيف حمودة 22

 11193171373 لغة 13/19/1223 12/14/2119 معيــــــد محاسب/ شروق فتحى دمحم عبد المولى الشافعى 23

 11121919237 محاسبة 13/12/1223 12/14/2119 معيــــــد هلولمحاسب/ أسماء دمحم إبراهيم مصطفى  24

 11224211545 لغة 11/11/1224 13/11/2117 معيــــــد محاسب/ ياسمين هانى إبراهيم الشحات 25

 11234241137 محاسبة 24/12/1224 13/11/2117 معيــــــد محاسب/رضوى على إبراهيم العدلى 29

 11123921171 لغة 15/13/1224 13/11/2117 معيــــــد حجرمحاسب/ دمحم على مصطفى  27

 11225112373 محاسبة 19/19/1225 13/11/2117 معيــــــد محاسب/ أالء يوسف عبد القادر عفيفى 23

 11129255751 محاسبة 15/11/1223 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ عنايات حسين دمحم يقطين 22

 11115412521 لغة 11/11/1224 12/12/2113 معيــــــد العزم السيد أبو العزممحاسب/ دمحم دمحم ابو  111



 

~ 171 ~ 
 

 2112/2121التجـــــارة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مـحـاسبة

 11212391951 محاسبة 13/11/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ أحمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الهادى 111

 11125353443 لغة 25/17/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ دمحم أحمد مصطفى دمحم البيلى 112

 11225597591 محاسبة 22/11/1225 12/12/2113 معيــــــد محاسب/ ليلى منصور دمحم دمحم البسطويسى 113

 11117399542 عربى 13/17/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ شريهان مجاهد حامد مجاهد 114

 1 1123915151 عربى 12/15/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ أمينة ياسر شوقى عبد الحميد 115

 1 1111721714 عربى 11/12/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ محمود حامد دمحم حسن القصاص 119

 1 1151121145 لغة 23/13/1225 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ االء عبد العزيز فراج دمحم 117

 1 1129311321 لغة 11/12/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ محمود حسين دمحم دمحم نعيم 113

 1 1117399542 نظم معلومات محاسبية 12/19/1229 13/12/2113 معيــــــد محاسب/ األء شاكر دمحم سعد 112

   عربى 12/11/1229 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ حسناء صبرى حسن عساكر 111

   عربى 19/13/1227 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ دعاء عادل السيد أحمد عنانى 111

 1 1222253133 عربى 17/12/1229 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ سارة جمال سعد السيد عرفة 112

 1 1192334997 لغة 27/19/1227 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ عبد الرحمن دسوقى إبراهيم على 113

   لغة 19/12/1227 12/12/2112 معيــــــد الشوربجىمحاسب/ رنا عماد السيد عمر  114

   نظم معلومات محاسبية 11/15/1227 12/12/2112 معيــــــد محاسب/ روان أيمن محفوظ دمحم هالل 115
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التجارة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 23000230154/23222555322 إحصاء ورياضة وتأمين 30/24/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ سهير دمحم فهمى حجازى 3

 23002013113 وتأمينإحصاء ورياضة  05/23/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ عبدالرؤوف عبدالرحمن عبدالواحد 0

 23000610101/230322405211 إحصاء ورياضة وتأمين 02/26/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ دمحم عبدالمولى عبدالمعطى عثمان 1

 23081135455/23221811182 إحصاء ورياضة وتأمين 32/33/3154 23/28/0235 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الفتاح على دسوقى 4

 23268110536 إحصاء ورياضة وتأمين 34/24/3151 23/28/0231 أستاذ محمود الدرينىأ.د/ محمود دمحم  5

 إحصاء ورياضة وتأمين 01/21/3152 23/28/0233 أستاذ مساعد د/ زينب حسن محمود عفيفى 6
23225211634/23221811185/

23334111241 

 2 3223520355 ورياضة وتأمينإحصاء  05/33/3153 23/28/0230 مدرس د/ نبيلة دمحم عمر البحيرى 1

 2 3002013622 إحصاء ورياضة وتأمين 12/23/3151 23/28/0231 مدرس د/ السيد سعد متولى البسيونى 8

 233356042112 إحصاء ورياضة وتأمين 36/33/3151 36/21/0202 مدرس د/ أحالم رجب إبراهيم جاويش 1

 2 3225511118 إدارة أعمال 31/32/3142 31/32/0222 أستاذ أ.د/ رمضان عبد العظيم جاد 32

 2 3001321181 إدارة أعمال 34/28/3140 34/28/0220 أستاذ أ.د/ فاروق عبد الفتاح رضوان 33

 2 3335168882 إدارة أعمال 21/30/3150 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم ربيع زناتى على يوسف 30

 2 3224450115 إدارة أعمال 34/32/3155 23/28/0236 أستاذ أ. د/ السيد البدوى عبدالحافظ إبراهيم 31

 2 3000018816 إدارة األعمــال 36/21/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ عادل عبد المنعم المسدى 34

 2 3002013115 إدارة أعمال 33/20/3141 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ السيد عبد الفتاح البالط 35

 2 3001314133 إدارة أعمال 21/25/3150 23/28/0230 أستاذ مساعد بلقب أستاذ د/ السيد عبد الحليم يوسف 36

 23225045116/23231451544 إدارة أعمال 00/21/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد  د/ دمحم مصطفى صالح صبحى 31

 2 3003338028 إدارة أعمال 28/23/3148 23/28/0228 مدرس لقب أستاذ د/ إبراهيم عبد الجابر إبراهيم 38

 23002013135/23221222114 إدارة األعمــال 34/28/3151 34/28/0231 مدرس د/ نجوى عبد العظيم الرفاعى 31

 2 3221413228 إقتصاد ومالية عامة 05/32/3142 01/32/0232 أستاذ أ.د/ دمحم ناظم دمحم حنفى 02

 2 3226228311 إقتصاد ومالية عامة 30/20/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ إيمان دمحم دمحم سليم 03
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التجارة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 2 3001161422 إقتصاد ومالية عامة 01/24/3118 23/28/0228 أستاذ مساعد د/ مصطفى السيد شلبى الشعراوى 00

 2 3223631635 إقتصاد ومالية عامة 26/26/3153 23/28/0233 أستاذ مساعد د/ يسرى حسين سيد أحمد طاحون 01

 2 3333636135 إقتصاد ومالية عامة 12/25/3115 01/32/0228 مدرس بلقب أستاذ دمحم جاد قنديلد/ إبراهيم  04

 2 3223581112 إقتصاد ومالية عامة 35/21/3141 23/28/0221 مدرس د/ دمحم عبده عليوه 05

 2 3221132323 إقتصاد ومالية عامة 38/21/3153 23/28/0233 مدرس د/ مصطفى مصطفى مجاهد عبد الرحمن 06

 2 3223332111 محاسبة 30/26/3114 23/28/0228 أستاذ أ.د/ دمحم عادل دمحم إلهامى 01

 23220155333/23000161555 محاسبة 35/28/3146 35/28/0226 أستاذ أ.د/ سمير رياض عبد البارى هالل 08

 2 3001512130 محاسبة 21/33/3146 23/28/0221 أستاذ أ.د/ سمير دمحم مصطفى الجزار 01

 2 3225313132 محاسبة 08/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ سعيد محمود مصطفى الهلباوى 12

 2 3225611111 محاسبة 23/23/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ هديه على دمحم الحشاش 13

 2 3221616066 محاسبة 23/28/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ تهانى محمود عبده النشار 10

 ــــ محاسبة 01/21/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد حسانين العسيلى 11

 2 3223055122 محاسبة 23/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم سامى دمحم راغب قنديل 14

 2 3223816533 محاسبة 20/20/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/ جوده عبد الرؤوف دمحم زغلول 15

 2 3000044185 محاسبة 21/21/3151 23/28/0231 أستاذ السيد أبو الخير أ.د/ مدثر طه 16

 2 3001501111 محاسبة 23/23/3141 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ ماهر محمود رسالن 11

 2 3231113111 محاسبة 35/25/3141 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ فهيم صالح لوندى عبد المالك 18

 2 3001653261 محاسبة 28/26/3146 23/28/0226 أستاذ مساعد عويضةد/ صالح الهادي دمحم  11

 2 3261831648 محاسبة 35/21/3146 23/28/0226 أستاذ مساعد د/ عارف عبد هللا عطية عبد الكريم 42

 2 3225111213 محاسبة 12/21/3141 23/28/0232 أستاذ مساعد د/ طلعت عبد العظيم متولى 43

 2 3225611602 محاسبة 33/20/3150 23/28/0230 أستاذ مساعد عبد السميع أحمدد/ دمحم رضا دمحم  40
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التجارة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 2 3223211540 محاسبة 01/32/3153 23/28/0230 أستاذ مساعد د/ لطفى الرفاعى دمحم فرج 41

 2 3223613125 محاسبة 31/25/3151 23/28/0231 أستاذ مساعد د/دمحم محمود أحمد صابر 44

 2 3223612483 محاسبة 03/33/3151 23/28/0234 أستاذ مساعد جنيدىد/ دمحم سعيد دمحم  45

 2 3330612640 محاسبة 21/21/3146 23/28/0226 مدرس د/ محمود أبو المحاسن شرويدة 46

 2 3226041321 محاسبة 24/20/3146 23/28/0226 مدرس د/ جرجس ميخائيل غبريال يوسف 41

 2 3004441424 محاسبة 01/30/3146 23/28/0221 مدرس د/نصر دمحم مجد جعيصه 48

 2 3221226440 محاسبة 13/23/3152 23/28/0232 مدرس د/ ميرفت يحيى موسى صدقى 41

 2 3001343265 محاسبة 36/23/3150 23/28/0230 مدرس د/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول 52

 23221431211/23001860164 محاسبة 32/24/3150 23/28/0230 مدرس د / ماجده يوسف دمحم 53

 2 3221431216 محاسبة 12/25/3154 23/28/0234 مدرس د/ هناء دمحم جمال الدين الدهشان 50

 2 3335115111 محاسبة 31/30/3154 23/28/0235 مدرس د/ عماد الدين علوى إبراهيم عساف 51

 2 3303852183 محاسبة 31/32/3154 23/28/0235 مدرس د/ أحمد محمود أحمد  البسطويسى 54

 2 3001631118 محاسبة 38/30/3158 23/28/0231 مدرس د/ شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى 55
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس
 

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 33 19 17 5 4 3 1 3 3 2 08 30 36 3 1 1 0 0 3 2 2 3 5 3 3 أصول تربيــــــة

 4 3 3 3 0 2 2 2 2 2 التربية  المقارنه واإلدارة التعليميه
  

0 1 1 2 1 2 3 2 4 4 2 11 13 

 32 29 9 31 31 2 5 2 8 2 31 31 6 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 0 3 رياض  األطفــال

 17 11 9 5 5 2 1 2 0 2 30 6 6 2 2 5 2 2 3 2 3 3 0 2 0 الصحـة النفسيــة

 23 17 9 8 8 2 8 2 2 2 35 1 6 2 3 1 2 2 2 0 3 2 1 2 3 علم نفس تربوى

 34 23 9 8 1 3 1 2 4 3 06 03 5 1 2 31 0 2 3 4 0 2 2 3 2 اللغة اإلنجليزية

 0 2 3 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
 

2 2 
  

3 8 
  

4 8 30 2 2 2 1 2 1 1 4 11 15 

 3 2 اللغة الفرنسيـــة
  

0 2 
  

3 3 3 2 4 0 6 2 3 2 4 2 5 5 4 7 11 

 124 71 53 43 16 5 01 1 31 0 81 15 48 4 8 38 8 3 6 1 4 1 31 0 5 مناهج وطرق تدريس

 312 123 114 10 85 1 51 4 10 1 032 331 11 8 02 10 36 4 32 30 32 32 12 1 33 اإلجمالــــى
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية بطنطا جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول شغلها تاريخ الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223745451 22/3/2112 عميد الكلية أ.د/ عبد الحميد السيد المنشاوى 1

 11239399934 5/11/2112 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ مصطفى احمد عبد الحليم صادق 2

 11223753332/11223753321 19/2/2112 البحوثقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و  أ.د/ أحمد دمحم الحسينى هالل 3

 11221315951/11222131595 25/2/2112 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ ياسر عبد الرحيم عبد الخالق بيومى 4



 

~ 172 ~ 
 

 

  

 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11111732225/11511732225 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 19/13/1299 13/15/2121 أستاذ مساعد أميمه حلمى عبد الحميد مصطفى د/ 1

 11129999711 رياض أطفال 13/17/1291 12/13/2121 أستاذ د/ مصطفى أحمد عبد الحليم  صادق 2

 11193713773 علم النفس التربوى 11/12/1293 11/13/2112 أستاذ مساعد د/ إبتسام دمحم أحمد السطيحة 3

 11112322132 اللغة العربية والدراسات اإلسالميه 11/12/1272 13/12/2112 أستاذ مساعد د/ شريف إبراهيم بحيرى الجمل 4

 11227993349 مناهج وطرق تدريس 24/13/1271 19/12/2121 أستاذ السعودى فودهأ.د/ فاتن عبد المجيد  5

 111141393241 أصول التربيـــه 12/15/1293 19/12/2121 أستاذ أ.د/ هويدا محمود دمحم األتربى 9

 11145413172 الصحة النفسية 12/12/1292 21/15/2121 أستاذ أ.د/ إبراهيم الشافعى الشافعى 7

 11117931231 لغة إنجليزية 12/11/1293 13/15/2121 أستاذ إيمان عبد الرحيم صحصاحأ.د/  3
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول الدقيقالتخصص  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 أصول التربية

 1 11141393241 فلسفة التربية 12/15/1293 31/13/2112 أستاذ أ.د/ هويدا محمود دمحم األتربى 1

 1 1191523537 إجتماعيات التربية 19/13/1291 31/14/2112 أستاذ أ.د/ دمحم إبراهيم طه  خليل 2

 1 1221257743 إجتماعيات التربية 11/14/1293 23/12/1224 مدرس د/ أحمد أبو الفتوح شبل مقلد 3

 1 1113522323 إجتماعيات التربية 27/17/1299 22/12/2111 مدرس د/ سهير حسين أحمد البيلى 4

 1 1122141311 إجتماعيات التربية 22/12/1271 22/19/2115 مدرس د/ هالة فوزى  عبدالفتاح العصامي 5

 1 1221122231 أصول التربية 12/11/1232 31/11/2115 مدرس د/ عزيزة دمحم محمود عبد الهادي 9

 1 1113312394 أصول التربية 13/19/1231 31/11/2119 مدرس د/ صفاء طلعت منصور مدكور 7

 1 1117117225 أصول التربية 11/12/1239 22/19/2119 مدرس د/ هبة دمحم دمحم أبو تجار 3

 1 1233742311 أصول التربية 22/12/1237 22/13/2113 مدرس د/ دينا عبد المنعم إسماعيل زيادة 2

 1 1271131735 أصول التربية 12/12/1233 22/13/2113 مدرس د/ ممدوح الغريب السيد يونس 11

 11232333235 أصول التربية 21/14/1232 22/15/2112 مدرس د/ فيروز رمضان السيد الوكيل 11

 1 1195972121 أصول التربية 12/12/1221 24/12/2117 مدرس مساعد السيدة/ إسراء مصطفى دمحم الناعم 12

 1 1125129917 أصول التربية 25/12/1222 13/12/2115 معيـــــــد السيد/ دمحم مفيد دمحم عبد النبى قميح 13

 1 1112393173 أصول التربية 15/12/1222 13/11/2119 معيـــــــد السيدة / حنان جمال عبد الحليم دمحم حسانين 14

 أصول التربية 11/17/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة / ايه السيد عطا هللا طايل خلف 15
 

 1 1117241224 أصول التربية 27/12/1227 13/13/2121 معيـــــــد السيدة / بسمة دمحم مأمون مصطفى 19
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 2112/2121لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تربية مقارنة وإدارة تعليمية

 1 1111732225 تعليميةتربية مقارنة وإدارة  19/13/1299 29/12/2112 أستاذ مساعد د/ أميمه حلمى عبد الحميد مصطفى 1

 1 1111143249 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 22/12/1274 31/13/2112 أستاذ مساعد د/ فاطمه دمحم منير اللمعي 2

 1 1224111254 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 25/17/1279 27/15/2113 مدرس د/ يحى إسماعيل محمود إسماعيل 3

 11223712225/11111112211 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 11/14/1277 29/12/2112 مدرس د/ أميرة مأمون عبدالفتاح 4

 1 1192253233 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 11/13/1231 29/12/2114 مدرس د/ هيام إبراهيم دمحم عامر 5

 1 1224432473 تعليميةتربية مقارنة وإدارة  13/11/1233 31/13/2119 مدرس د/ هبه فؤاد صادق الشقرفي 9

 1 1224217977 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 11/13/1237 31/12/2117 مدرس د/ كريمة دمحم أحمد الشين 7

 1 1117244414 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 13/11/1233 15/13/2114 مدرس مساعد السيدة/ هبه البسيوني حسن مراد 3

 1 123297157 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 19/12/1232 22/15/2113 مدرس مساعد الصوالحى السيده/ داليا وجيه فايز السيد 2

 1 1123395123 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 17/12/1221 22/15/2113 مدرس مساعد السيده/ وفاء سليمان دمحم الجوهرى 11

 1 1122153997 تربية مقارنة وإدارة تعليمية 15/15/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيده/ خلود عبد العزيز عبده السيد النجار 11
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 ريـاض أطفــال

 1 1129999711 ريـاض أطفــال 13/17/1291 31/13/2115 أستاذ أ.د/ مصطفى أحمد عبد الحليم  صادق 1

 1 1113313213 علم نفس الطفل 13/13/1271 27/17/2112 أستاذ أ.د/ إيناس فاروق رمضان العشرى 2

 11279123731/11111937914 أصول تربية الطفل 24/11/1271 27/17/2112 أستاذ أ.د/ راندا مصطفى أحمد الديب 3

 11274343392/11119735152 تربية حركية 11/12/1273 31/15/2121 أستاذ مساعد د/ فاطمه سامى  ناجى عبد العزيز 4

 1 1111145153 علم نفس الطفل 17/12/1271 27/19/2119 مدرس د/ مها أحمد دمحم الرزاز 5

 ــــ مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية 19/12/1275 29/12/2119 مدرس د / هشام فؤاد دمحم القللى 9

 11233527245/11224532127 تكنولوجيا تعليم 27/13/1297 22/11/2113 مدرس د/ إيمان دمحم عبدالعزيز الشافعى 7

 1 1225925725 تربية صحية 19/12/1275 22/11/2113 مدرس د/إكرام حموده أحمد الجندى 3

 1 1229352333 إعالم الطفل 12/11/1271 22/12/2112 مدرس دمحم مبروك المغربىد/ راندا  2

 1 1111217932 صولفيج وايقاع حركى وإتجال موسيقى 11/12/1272 29/12/2115 مدرس د/ عبير عرفة عبدالجواد يحيى 11

 1 1222147477 المدرسةيدويات طفل ما قبل  12/12/1239 22/19/2117 مدرس د/ أمنية إبراهيم حسن عساف 11

 11125322121/11113594533 صحة طفل 11/12/1274 31/14/2117 مدرس د/ أمانى مصطفى على أبو صالح 12

 1 1272713437 دراما ومسرح طفل 11/17/1235 22/13/2113 مدرس د/ رانيا فراج دمحم علي صالح 13

   ريـاض أطفــال   11/17/2121 مدرس د/ عبير عبدة عبد الرحمن الشرقاوي 14



 

~ 133 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 ريـاض أطفــال

 1 12233345152 تربية رياضية )أكاديمى ( تعبير وإيقاع حركى 12/19/1235 14/11/2114 مدرس مساعد السيدة/ اميرة حسن احمد حسن احمد 15

 1 1221332323 من الميالد وحتى أربع سنوات 13/13/1233 27/17/2119 مدرس مساعد السيدة/  شيماء ثروت عبد العزيز السعدنى 19

 1 1112925243 من الميالد وحتى أربع سنوات 22/12/1233 22/12/2119 مدرس مساعد السيدة/ حنان دمحم صالح محمود الشهاوى 17

 1 1221323529 من الميالد وحتى أربع سنوات 22/17/1232 27/13/2117 مدرس مساعد السيدة/ مى سمير عبد الفتاح على حجاج 13

 1 1233233572 أدب أطفال 19/12/1232 24/12/2113 مدرس مساعد خورشد السيدة/ عصمت مصباح يوسف  12

 1 1111913592 مهارات يدوية وفنية 17/11/1221 24/17/2112 مدرس مساعد السيدة/ أمانى سعيد أحمد  إبراهيم الشرقاوى 21

   مهارات يدوية وفنية   11/12/2121 مدرس مساعد السيدة/ أمل نبيه أبو اليزيد متولى 21

 1 1191955252 مهارات يدوية وفنية 13/13/1221 11/14/2121 مدرس مساعد السيدة/ هدير دمحم عبد الفتاح الصعيدى 22

 1 1127925591 دراما ومسرح 11/14/1221 13/12/2115 معيـــــــد السيدة/ بسمة عبد الملك حسن عبد السالم 23

 1 1144213191 تربية حركية 27/14/1224 13/11/2119 معيـــــــد السيدة/ مريم دمحم إبراهيم دمحم سنبل 24

   رياض أطفال 23/12/1224 12/12/2117 معيـــــــد السيدة/ نورا عبد القوى دمحم عبد القوى 25

 1 1143253223 رياض أطفال 13/17/1222 13/12/2113 معيـــــــد السيدة/ إيمان دمحم عرفه الكفراوي 29

 1 1153959529 رياض أطفال 13/17/1229 15/12/2112 معيـــــــد أميرة دمحم بسيونى الصاوىالسيدة/  27
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
التخصص 

 الدقيق
 المحمول

 الصحة النفسية

 11145413172 صحة نفسية 12/12/1292 17/19/2111 أستاذ أ.د/ إبراهيم الشافعى الشافعى 1

 11223753332/11223753321 صحة نفسية 31/11/1271 31/14/2117 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم الحسنى هالل الحسينى 2

 11117993271/11212159297 صحة نفسية 19/11/1275 31/11/2119 مساعدأستاذ  أ.د/ عيد جالل على أ بو حمزه 3

 ــــ صحة نفسية 23/15/1293 23/12/1222 مدرس د/ أمانى عبد المجيد حسن  عتلم 4

 11221134133 صحة نفسية 12/12/1232 22/13/2113 مدرس د/ دعاء فتحي دمحم مجاور 5

 11221714753 صحة نفسية 17/19/1239 31/12/2112 مدرس د/ مى السيد عيد الشافعى خفاجى 9

 11123155234 صحة نفسية 12/13/1239 31/12/2112 مدرس د/ سارة أحمد فؤاد منصور 7

 11224142331 صحة نفسية 29/11/1235 31/12/2112 مدرس د/ دينا على السعيد عيسى 3

 صحة نفسية 17/17/1231 22/13/2111 مدرس مساعد السيدة/ إيناس إبراهيم البنداري 2
 

 11142353213/11123333211 صحة نفسية 11/11/1232 23/12/2117 مدرس مساعد السيدة/ سارة مهدى سعد عالم 11

 صحة نفسية 22/11/1223 12/12/2117 معيـــــــد السيدة/ ناردين يسري سليمان جرجس 11
 

 11193279121 صحة نفسية 15/12/1229 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ خديجة عبد الوارث فهيم دمحم صقر 12

 11121724221 صحة نفسية 11/13/1227 13/13/2121 معيـــــــد السيدة/ هاجر دمحم دمحم الشيخ 13



 

~ 135 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النفس التربوى

 علم النفس التربوى 17/12/1293 22/12/2112 أستاذ أ.د/ دمحم على كامل دمحم مصطفى 1
 

 1193713773 التربوىعلم النفس  11/12/1293 31/13/2111 أستاذ مساعد د/ إبتسام دمحم أحمد السطيحة 2

 ــ علم النفس التربوى 31/14/1271 31/12/2113 أستاذ مساعد د/ يوسف دمحم أحمد شلبى 3

 11221313492 علم النفس التربوى 17/13/1279 22/19/2121 أستاذ مساعد د / دينا أحمد حسن إسماعيل 4

 11223437334 النفس التربوىعلم  27/11/1292 29/14/2111 مدرس د/ إيمان أبو ريا دمحم لطفى 5

 11197211245 علم النفس التربوى 11/13/1271 19/15/2117 مدرس د/ زينب  دمحم عبد الرؤوف الششينى 9

 علم النفس التربوى 11/12/1277 31/13/2111 مدرس د/ وسام حمدى القصبى 7
 

 11191591111 التربوىعلم النفس  12/14/1273 31/19/2114 مدرس د/ داليا أحمد دمحم  بديوى 3

 11111322329 علم النفس التربوى 23/13/1277 31/19/2114 مدرس د/ جيهان عبدهللا السرنجاوى 2

 علم النفس التربوى 23/15/1231 31/11/2117 مدرس د / هبة دمحم متولي سعيد حشيش 11
 

 11217719117 التربوىعلم النفس  12/14/1272 31/11/2117 مدرس د/  شهدان دمحم عثمان أبراهيم 11

 علم النفس التربوى 11/11/1232 31/17/2114 معيـــــــد السيدة/ إيناس محمود  أبو الرايات 12
 

 11122752255 علم النفس التربوى 13/11/1221 22/14/2113 معيـــــــد السيدة/ إيمان دمحم رزق أبو جندى 13

 11193123252 علم النفس التربوى 13/12/1221 22/14/2113 معيـــــــد السيدة/ منه هللا وجية عى أبو حمزة 14

 11192223513 علم النفس التربوى 19/11/1221 22/14/2113 معيـــــــد السيدة/ صابرين سعيد الدسوقى الصاوى 15

 11217733313 علم النفس التربوى 23/12/1223 13/11/2119 معيـــــــد السيدة/ أميرة دمحم دمحم السقا 19

 علم النفس التربوى 15/14/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/ ايمان مصطفى زكريا احمد قشطة 17
 



 

~ 139 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النفس التربوى

 علم النفس التربوى 21/13/1224 11/13/2113 معيـــــــد السيدة/ مى عوض عبد هللا عوض العزب 13
 

 11274531332 علم النفس التربوى 11/17/1229 13/13/2121 معيـــــــد السيدة/ سعاد ممدوح ابراهيم أبو زيد 12

  

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
التخصص 

 الدقيق
 المحمول

 لغة إنجليزية

 11117931231 دراما ونقد 12/11/1293 14/15/2117 أستاذ إيمان عبد الرحيم صحصاح أ.د/  1

 11151129595 لغويات 11/14/1273 31/12/2115 أستاذ مساعد د/ وسام دمحم عبد الخالق إبراهيم 2

 11222399111 قص ونثر 14/11/1272 31/12/2115 أستاذ مساعد د/ محمود إبراهيم رضوان 3

 11223117333 شعر 11/12/1271 31/15/2119 أستاذ مساعد عبد السالم الشيخد/ إبتهال  4

 11197321511 نقد أدبى 11/15/1275 31/11/2117 أستاذ مساعد د/ لمياء حسن إبراهيم عبد العال 5

 11117332977/11114311177 لغويات 13/14/1272 31/14/2113 أستاذ مساعد د/ ضحى محمود عبد المعطى 9

 11223713179 قص ونثر 11/17/1274 23/12/2113 أستاذ مساعد وليد سمير على عطوهد/  7

 11222212142 قصة 23/17/1279 27/11/2112 مدرس د/ سهى علي دمحم حلمي 3

 11197321511 لغويات 17/14/1274 22/12/2112 مدرس د/ داليا دمحم  حامد علي 2



 

~ 137 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
التخصص 

 الدقيق
 المحمول

 لغة إنجليزية

 11112244323 شعر 15/12/1273 11/15/2111 مدرس د/ تامر توفيق عبد الجليل سعودى 11

 11111225273 دراما 17/19/1273 11/15/2111 مدرس د/ غاده دمحم أبو المكارم 11

 11193219921 لغويات 11/11/1273 31/11/2112 مدرس د/ إيناس دمحم أبو المعاطى 12

 11222231129 قصة 19/19/1279 31/11/2112 مدرس د / رشا بسيونى دمحم عطيه 13

 11212155912 شعر 19/11/1275 31/11/2112 مدرس د/ أمل رجائى بسيونى حسين 14

 11111225273 شعر 23/14/1274 23/12/2112 مدرس د/ سعاد دمحم على مصطفى نجم 15

 11223412131 دراما 29/13/1274 23/11/2112 مدرس د/ مارى  ميشيل نجيب أبسخرون 19

 11233399112 نقد أدبى 11/15/1275 27/12/2113 مدرس الكاشفد/ أمل محى الدين   17

 11233399115 دراما 11/15/1275 27/12/2113 مدرس د/ أسماء محى الدين  الكاشف 13

 11121229519 شعر 11/12/1275 31/17/2113 مدرس د/ سعيد أحمد إبراهيم جزر 12

 11191122951 نفد أدبى 22/11/1275 23/13/2113 مدرس د/ نجوان مجدى عبد الرازق 21

 11122953353 دراما 17/11/1279 22/11/2114 مدرس د/ نسرين إبراهيم  إبراهيم رضوان 21

 11111515414 ترجمة 21/12/1273 31/17/2115 مدرس د/  وفية ابراهيم عبد العزيز حموده 22

 دراما 19/14/1273 27/12/2117 مدرس مساعد السيدة/ ميرال إبراهيم عادل العيسوى 23
 



 

~ 133 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
التخصص 

 الدقيق
 المحمول

 لغة إنجليزية

 11221733123 نقد أدبى 15/19/1231 13/17/2115 مدرس مساعد السيدة/ شيماء عبد الحميد بصل 24

 11223133157 لغويات 22/19/1239 25/13/2113 مدرس مساعد السيدة / نجالء فتحى بدير أبو هيف 25

 11144311973 لغويات 29/17/1237 12/11/2113 مدرس مساعد السيد / حمادة عطا  دمحم الطراوى 29

 11192322275 شعر 17/17/1235 21/17/2112 مدرس مساعد السيدة / هبة راضى دمحم السيد راضى 27

 11225152332 لغويات 24/12/1239 13/12/2112 معيـــــــد السيد ة/ سوزان أحمد دمحم السمين 23

 11271537141 لغويات 13/12/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيد ة/ نسرين صبحى دمحم على السيد 22

 11121345359 لغة إنجليزية 13/14/1227 13/13/2121 معيـــــــد السيد ة/  رنا فتحى دمحم الشيخ 31
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغة العربية والدراسات اإلسالميه

 11112322132 لغويات 11/11/1272 23/11/2113 أستاذ أ. د/ شريف إبراهيم بحيرى الجمل 1

 11115171211 أدب حديث ونقد 19/17/1274 27/12/2111 مدرس د/ مديحه حمدى عبد العزيز نديم 2

 11222219213 أدب عباسى 13/13/1273 31/15/2111 مدرس د/ صفاء عبد القادر خضر 3

 11124411251 علومحديث 12/11/1275 13/13/2111 مدرس د/ أحالم دمحم قنديل سيد 4

 11233223911 تفسير 22/13/1275 23/12/2111 مدرس د/ وفاء دمحم دمحم عيد 5

 11222222197 أدب حديث 17/11/1275 13/12/2111 مدرس إبتسام السيد شعباند/  9

 11223121291 أدب جاهلى 17/12/1272 29/12/2112 مدرس د/ معزوزه دمحم لطفى البربرى 7

 11137935579 علوم لغوية 13/11/1277 23/13/2113 مدرس د/ هبه دمحم علوانى السيد 3

 11222992323 علوم لغوية 23/12/1273 23/13/2113 مدرس أحمداإلمبابىد/ ثروت عبد الرؤوف  2

 11192715573 علوم لغوية 22/11/1279 12/11/2113 مدرس د/ عايده  عبد العال الدسوقى 11

 11192173952 دراسات إسالمية 31/12/1221 22/14/2113 معيـــــــد السيده/ الشيماء خميس عبد العاطى الجبرى 11

 11191529234 دراسات إسالمية 25/12/1229 15/12/2112 معيـــــــد السيده/ ساره قدري مصطفى فرج حسب النبى 12

 11279711747 لغة إنجليزية 13/12/1229 13/13/2121 معيـــــــد السيده/ مى مجدى عبد الحميد أبو جبل 13



 

~ 121 ~ 
 

  

 2112/2121لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغة الفرنسيــه

 11112731122 رواية ونقد 11/14/1273 15/12/2112 أستاذ أ.د/ فتحيه سيد محمود الفرارجى 1

 11224222595 حضارة 13/11/1272 31/17/2117 أستاذ مساعد عبدالظاهرالغندورد/ أيمن أمين   2

 11234333372 صوتيات 21/11/1273 31/12/2117 أستاذ مساعد د/ رضا على السيد أحمد عالم 3

 11113219234 حضارة 19/12/1274 23/12/2112 مدرس د/ غاده عبد الصمد بدوى 4

 11237142927 علوم اللغة 29/17/1273 29/15/2115 مدرس د/ وليد كامل الدمرداش دمحم 5

 11112393737 قواعد وتاريخ لغة 15/11/1275 19/17/2117 مدرس مساعد السيده/ إيمان محسن إبراهيم شاهين 9

 11194747233 لغويات 11/12/1232 22/14/2113 معيـــــــد السيدة/ ريهام عبد السالم عبد اللطيف عبد هللا الشيوى 7

 11194911521 لغويات 27/14/1221 13/12/2115 معيـــــــد السيد ة/ بسمة الزغبى دمحم السيد الجبرى 3

 11121217212 لغويات 21/13/1223 13/11/2119 معيـــــــد السيد ة/ شيماء حسن إبراهيم العميه 2

 11552137435 اللغة الفرنسيــه 11/13/1227 13/13/2121 معيـــــــد السيد ة/  ندى مصطفى مسعد غانم 11
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس

 11223745451 فلسفة 11/11/1292 31/14/2114 أستاذ الحميد السيد الغريب المنشاوىأ.د / عبد  1

 11227352331 مواد تجارية 12/12/1292 22/11/2114 أستاذ أ.د/ حمدى أحمد عبد العزيز دمحم 2

 11227993349 معلم تجارى 24/13/1271 31/13/2119 أستاذ أ.د/ فاتن عبد المجيد السعودى فوده 3

 11192427717 رياضيات 11/12/1271 27/11/2113 أستاذ أحمد دمحم رجائى دمحم الرفاعى أ.د/ 4

 رياضيات 22/11/1271 31/13/2112 أستاذ أ.د/ ياسر عبد الرحيم عبد الخالق بيومى 5
11221315951  
11222131595 

 11229295329 تاريخ 19/12/1271 31/11/2112 أستاذ أ. د/ ساميه المحمدى إبراهيم فايد 9

 11112515423 رياضيات 31/13/1272 22/19/2121 أستاذ أ.د/ عال ء المرسى حامد حسن أبوالرايات 7

 11225475593 مواد تجارية 15/11/1295 22/19/2115 أستاذ مساعد د/ حنان أبو المجد طمان 3

 11223253223 مواد فلسفة 12/14/1271 31/15/2119 أستاذ مساعد د/ عبد الرحمن أمين دمحم 2

 11229232911 تكنولوجيا تعليم 24/11/1292 31/11/2117 أستاذ مساعد د/ سعد دمحم إمام  سعيد 11

 11192311737 علوم 11/15/1293 31/11/2117 أستاذ مساعد د/ حنان حمدى أحمد أبو ريه 11

 11117915255 إنجليزيةلغة  14/11/1271 27/19/2113 أستاذ مساعد د/ حسن دمحم عبد هللا قاسم 12

 11115942219 لغة فرنسية 29/11/1271 23/12/2113 أستاذ مساعد د/ شعبان دمحم السيد عبد الغنى 13

 11227371532 لغة عربية 31/11/1272 31/13/2112 أستاذ مساعد د/ رهام ماهر نجيب الصراف 14

 11117292349 لغة فرنسية 12/11/1291 31/13/1225 مدرس د/ أمانى عبد القادر الجيالنى شقير 15

 11223327727 لغة إنجليزية 15/11/1292 22/12/2114 مدرس د/عال بيومى فرج  ميره 19
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس

 11221323212 لغة فرنسية 11/19/1292 23/14/2115 مدرس د/ عالء الدين دمحم دمحم الكوش 17

 11115144231 لغة عربية 12/12/1292 27/12/2115 مدرس د/ محمود دمحم السيد إبراهيم عبد الكريم 13

 11127955994 لغة إنجليزية 23/11/1271 22/11/2115 مدرس سيد الطوخى د /هبه سيد 12

 11114475121 تجارى تكنولوجيا التعليم 19/11/1293 22/11/2119 مدرس د/ فاطمه فاروق جمعه الشرقاوى 21

 11112292215 تاريخ 21/13/1292 23/11/2119 مدرس د/ ناديه فهمى إمبابى حموده 21

 11227492179 لغة عربية 23/13/1299 29/12/2113 مدرس إبراهيم سكيند/ أيمن أبو بكر  22

 11117395543 علوم 31/11/1272 31/13/2113 مدرس د/ عبير عبد الحليم البهنساوى 23

 11227933231 علوم 11/12/1271 31/12/2113 مدرس د/ ريهام السيد أحمد سالم 24

 11115315919 لغة إنجليزية 11/11/1271 22/12/2112 مدرس د/ مجدى  السيد عبد العزيز  يوسف 25

 11124143151 رياضيات 12/13/1271 31/15/2111 مدرس د/ حاتم مصطفى دمحم عثمان 29

 11113517521 مواد إجتماعية 25/14/1299 31/17/2111 مدرس د/ دمحم أبو الفتوح دمحم الليثى 27

 11221314124 تاريخ 21/12/1232 31/12/2114 مدرس د/ عالء دمحم عبد العزيز بدر الدين 23

 11233133349 علوم 12/11/1231 31/15/2115 مدرس د/ دعاء عبد الرحمن عبد العزيز 22

 11115932121 علوم 19/11/1271 31/12/2115 مدرس د/ أحمد عطيه أحمد سالم 31

 11225152725 علوم 13/17/1231 22/11/2115 مدرس د/ وفاء ماهر المنوفي الزنطاحي 31

 11225331191 جغرافيا 13/12/1232 31/11/2115 مدرس د/ دعاء سعيد شعبان دمحم البربري 32

 11115712121 علم نفس 17/14/1234 22/13/2117 مدرس د/ رغدة عبد الحفيظ مطهر 33
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 0231/0202العام الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس

 11111717913 جغرافيا 12/15/1235 27/19/2113 مدرس د/ سهام صبرى حسن الترهونى 34

 11221497144 لغة فرنسية 31/11/1231 31/12/2117 مدرس د/ شيرين دمحم عبد العال دمحم الفخراني 35

 11229723544 لغة إنجليزية 27/12/1233 23/12/2112 مدرس د/ الشيماء محمود توفيق الرشيدي 39

 11225194223 رياضيات 14/11/1232 23/12/2112 مدرس د/ إيمان دمحم عبد المجيد الفقي 37

 11221545191 علوم 31/11/1231 22/15/2112 مدرس د/ شيماء دمحم فهيم يوسف 33

 11229929131 لغة إنجليزية 27/15/1233 29/11/2112 مدرس د/ مروة فتحي فتوح حفـور 32

 11141232242 رياضيات 14/14/1232 27/13/2113 مدرس مساعد السيدة/ هدية عبد اللطيف عبد اللطيف 41

 11112221223 لغة فرنسية 22/11/1231 23/12/2113 مدرس مساعد السيدة/ داليادمحم دمحم عبد ربه 41

 11113412411 مواد تجارية 14/19/1233 24/13/2114 مدرس مساعد السيدة/ وفاء الصاوي عبد المنعم إبراهيم 42

 11233199775 مواد تجارية 22/17/1234 24/13/2114 مدرس مساعد السيد / دمحم إبراهيم دمحم على رضوان 43

 11119393171 رياضيات 23/11/1235 29/11/2114 مدرس مساعد رانيا السعيد دمحم سالمةالسيدة/  44

 11512152219 رياضيات 12/12/1233 29/13/2119 مدرس مساعد السيدة/ مروة نبيل عبد النبى األحول 45

 11223143237 رياضيات 17/11/1237 22/12/2119 مدرس مساعد السيدة/ سماح جمال أحمد البحيرى 49

 11154343332 علوم زراعية 24/13/1232 27/13/2117 مدرس مساعد السيدة/ هبة دمحم السيد الشحات الجيزاوي 47

 11112127259 لغة عربية 11/11/1233 27/13/2117 مدرس مساعد السيدة/ حنان عبد المحسن الشاذلى 43

 11232212911 لغة فرنسية 19/15/1239 23/11/2117 مدرس مساعد السيدة/ سالى السيد دمحم أحمد  نصر 42

 11112119913 علوم زراعية 23/19/1221 23/11/2117 مدرس مساعد السيد / السيد عبد الوهاب سند الفولى 51
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس

 11193229337 فلسفة 22/17/1235 14/12/2113 مدرس مساعد السيدة/ هالة مصطفى عبد الفتاح عيسى 51

 لغة إنجليزية 22/13/1239 29/11/2113 مدرس مساعد السيدة/ سحر إبراهيم عبد الحكيم 52
11239223332/
11239512174 

 11172411332 لغة عربية 31/19/1221 23/12/2121 مدرس مساعد السيدة/ أمنية يوسف دمحم عبدالخالق سعد الدين 53

 11274735413 تكنولوجيا تعليم 11/11/1222 23/14/2121 مدرس مساعد السيدة/ يسرا السيد عامر الوكيل 54

 11114452122 لغة إنجليزية 15/11/1233 24/12/2111 معيـــــــد عادل  سليمان عبد هللاالسيدة/ دعاء  55

 11279217929 لغة إنجليزية 21/13/1232 12/19/2112 معيـــــــد السيدة/ مها دمحم دمحم منصور 59

 رياضيات 25/12/1221 22/14/2113 معيـــــــد السيدة/ فاطمة حمادة بسيونى أبو صيره 57
11111332225  
11113129724 

 11221743911 لغة إنجليزية 11/19/1222 27/11/2113 معيـــــــد السيدة/ زينب دمحم على النقيب 53

 11123225713 معلم زراعى 15/13/1223 13/11/2119 معيـــــــد السيد/ رفيق سعد عبد القادر المعناوى 52

 11129123341 لغة عربية ودراسات إسالمية 14/11/1222 12/12/2117 معيـــــــد السيدة/إسراء مبروك مصطفى عيسوى معالى 91

 11222297291 تاريخ 11/14/1223 12/12/2117 معيـــــــد السيدة/  رشا مصطفى كمال مهاود 91

 11119153111 رياضيات 31/12/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/  خلود مجدى عبد التواب طولون 92

 11154543393 فيزياء 19/15/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/  نهلة طارق عبد المنعم الصاوى 93

 11142179332 الكيمياء 29/12/1223 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/ ايمان السيد دمحم غنيم الدسوقى 94

 11192279922 العلوم البيولوجية والجيولوجية 31/11/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/ رضوي ابراهيم  يحيي السيد الشرقاوي 95

 1112343231 الدراسات اإلجتماعية أساسي 21/15/1225 12/12/2113 معيـــــــد السيدة/ اميره عرفه دمحم عطية الشرقاوي 99



 

~ 125 ~ 
 

 

 

 

 0231/0202الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية بطنطا فى العام 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس

 11554347345 الجغرافيا 23/11/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيد/ شهاب حسنى عطية دمحم الهلباوي 97

 11111223179 علم النفس 23/12/1229 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ مى أمين أنور امين الحماقى 93

 11129913233 معلم زراعى 15/13/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ دمحم منير دمحم عبد الفتاح 92

 11124352774 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 31/11/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيدة / بسمة طلعت طة حسين 71

 11112741432 الرياضيات )أساسى ( 27/15/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ إسراء دمحم عبد المنعم حسن اللمعى 71

 11213747123 تربية خاصة )اساسى( لغة عربية ودراسات اسالمية 11/11/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ فاطمة دمحم سليمان دمحم عفان 72

 11113712232 التربية الخاصة )اساسي(لغة غنجليزية 19/12/1225 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ إسراء عامر على حسن 73

 11273295713 التربية الخاصة )اساسي( دراسات اجتماعية 14/12/1229 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ سماء دمحم عبد الرحمن مصطفى 74

 11119132232 تربية خاصة )اساسى ( رياضيات 15/17/1229 15/12/2112 معيـــــــد دمحم صادق طايلالسيدة/ سارة  صبرى  75

 11143713411 تربية خاصة )اساسى ( علوم 31/13/1229 15/12/2112 معيـــــــد السيدة/ زينب على السعيد عيسى 79

 11217491177 تكنولوجيا التعليم 22/11/1229 13/13/2121 معيـــــــد السيدة/ جهاد دمحم عبد الوهاب جبل 77

 11121473373 كيمياء انجليزى 24/15/1227 13/13/2121 معيـــــــد السيدة/ ريهام وحيد أحمد دياب 73

 11112733323 علوم بيولوجية وجيولوجية انجليزى 12/11/1229 13/13/2121 معيـــــــد السيدة/  سالى فودة مصطفى راغب أبو حشيش 72

 12/12/2117 معيـــــــد السيدة/  جهاد وحيد سيد أحمد الهربيطى 31
 

 مناهج وطرق تدريس
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 1 1225122353 أصول تربية 12/13/1242 12/13/2112 أستاذ أ.د/ حسن إبراهيم عبد العال 1

 1 1111772213 أصول تربية 19/11/1241 11/13/2119 أستاذ أ.د/ دمحم على المرصفى 2

 1 1222515175 تربيةأصول  14/13/1253 13/13/2113 أستاذ أ.د/ عبد المنعم محى الدين عبد المنعم 3

 1 1111449539 أصول تربية 19/12/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ فاطمه فوزى عبد العاطى 4

 1 1113275222 أصول تربية 29/12/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ سمير عبد الوهاب عبد القادر الخويت 5

 1 1129499433 أصول تربية 21/11/1252 19/12/2121 أستاذ أ.د/ عبد الرؤوف دمحم عبد الرؤوف بدوى 9

 1  1225252923 أصول تربية 15/12/1251 11/13/2111 أستاذ مساعد د/ساميه السعيد دمحم على بغاغو 7

 1 1117345177 أصول تربية 15/12/1251 11/13/2111 أستاذ مساعد د/كمال أحمد عبد ربه رباح 3

 1 1111232193 أصول تربية 15/17/1252 11/13/2112 مساعدأستاذ  أ.د/إيمان عبده حافظ عبد الصمد 2

 1 1233231139 أصول تربية 11/12/1241 11/12/2111 مدرس د/ عبد العظيم طه شعبان 11

 1 1115172912 أصول تربية 21/12/1245 11/13/2115 مدرس د/ فؤاد بسيوني متولي 11

 1 112521219 أصول تربية 12/12/1243 12/12/2113 مدرس د/ دمحم سعد القزاز 12

 11195419312 أصول تربية 21/14/1251 11/13/2111 مدرس د/على قطب حسن العبد 13

 111193172341 أصول تربية 23/19/1251 11/13/2111 مدرس د/ متولى أحمد متولى أبو عمر 14

 11117314427 أصول تربية 15/11/1252 11/13/2113 مدرس د/متولى دمحم متولى قمر الدوله 15
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11224534347 أصول تربية 11/11/1255 11/13/2119 مدرس د/سهير دمحم بسيونى خلف 19

 11195512122 أصول تربية 19/13/1252 11/13/2112 مدرس د/عثمان عبد المعز عبد الوهاب حموده 17

 11227211479 تربية مقارنة 13/15/1243 11/13/2113 أستاذ مساعد أ.د/ أحمد عاصم عابد الطنطاوي 13

 11113712793 تربية مقارنة 13/12/1254 13/12/2114 أستاذ مساعد د/هدى سعيد السيد حميده 12

 11119123233 صحة نفسية 21/14/1244 11/13/2114 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الظاهر الطيب 21

 11224232252 صحة نفسية 11/11/1251 11/13/2111 أستاذ أ.د/ زينب محمود شقير 21

 11111925212 صحة نفسية 13/12/1254 11/13/2115 أستاذ د/ سيد أحمد أحمد البهاص 22

 11119711754 صحة نفسية 14/11/1253 11/13/2112 أستاذ مساعد د/أحمد أحمد متولى  عمر 23

 11222245924 علم النفس التربوى 31/11/1244 11/13/2115 أستاذ أ.د/ عبد الوهاب دمحم كامل 24

 علم النفس التربوى 22/17/1255 11/13/2115 أستاذ مجدى عبد الكريم حبيب أصالن أ.د/ 25
 

 11114534329 علم النفس التربوى 12/13/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ أبو زيد سعيد الشويفى 29

 112217241139 علم النفس التربوى 11/14/1252 11/13/2112 مدرس د/ حمدى دمحم مصطفى المليجى 27

 11193921431 مناهج وطرق التدريس 17/11/1233 17/11/2111 أستاذ أ.د/إحسان مصطفى الشعراوى 23

 11114914531 مناهج وطرق التدريس 15/12/1243 15/19/2113 أستاذ أ.د/ نبيلة زكي إبراهيم 22

 11227921437 مناهج وطرق التدريس 12/17/1249 11/13/2119 أستاذ أ.د/ على أنور عامر 31

 11223235123/11227113157 مناهج وطرق التدريس 25/12/1249 31/17/2117 أستاذ أ.د/ مصطفى عبد العاطى بدر 31



 

~ 123 ~ 
 

 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11227449937 مناهج وطرق التدريس 13/13/1247 31/17/2117 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبد الوكيل الفار 32

 11115151329/11227113157 وطرق التدريسمناهج  23/14/1243 11/13/2113 أستاذ أ.د/ نبيل عبد الواحد فضل 33

 11223414434 مناهج وطرق التدريس 22/11/1243 11/13/2113 أستاذ أ.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل 34

 11227122132 مناهج وطرق التدريس 11/17/1242 12/13/2112 أستاذ أ.د/ دمحم أمين عطوة دمحم 35

 11113727511 مناهج وطرق التدريس 23/13/1242 12/13/2112 أستاذ أ.د/ عبد الرحمن دمحم  السعدنى 39

 11227113157 مناهج وطرق التدريس 22/19/1251 11/13/2111 أستاذ أ.د/ عزه عبد الرازق عبد ربه 37

 11227921437 مناهج وطرق التدريس 12/11/1251 31/12/2111 أستاذ أ.د/ دمحم إمام إبراهيم المعصرانى 33

 11277313451 مناهج وطرق التدريس 12/14/1251 11/13/2111 أستاذ الحسينى السيد اإلمامأ.د/ يوسف  32

 11222243179 مناهج وطرق التدريس 12/14/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ صالح الدين دمحم إبراهيم بدر 41

 11227371542 التدريسمناهج وطرق  22/12/1253 31/17/2113 أستاذ أ.د/ عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد 41

 11227993353 مناهج وطرق التدريس 15/11/1254 27/17/2114 أستاذ أ.د/ سعاد أحمد  شاهين 42

 11119393177 مناهج وطرق التدريس 15/15/1254 11/13/2114 أستاذ أ.د/ عبد الملك طه عبد الرحمن الرفاعى 43

 11223419797 مناهج وطرق التدريس 31/17/1259 11/13/2119 أستاذ أ.د/ عبد الفتاح سعد عبد الرحمن 44

 11223411113 مناهج وطرق التدريس 22/11/1259 11/13/2119 أستاذ أ.د/ عبد الرؤوف دمحم عبد الرؤوف الفقى 45

 11112452531 مناهج وطرق التدريس 11/17/1259 11/13/2119 أستاذ أ.د/ ناديه على مسعود أبو سكينه 49



 

~ 122 ~ 
 

 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11227332332 مناهج وطرق التدريس 11/12/1257 11/13/2117 أستاذ الرؤوف مصطفى الشيخأ.د/ دمحم عبد  47

 11227492137 مناهج وطرق التدريس 11/12/1259 11/13/2117 أستاذ أ.د/ أحمد محمود  عليوه 43

 11115941359 مناهج وطرق التدريس 19/11/1253 11/13/2112 أستاذ أ.د/ ثناء مليجى السيد عوده 42

 11115943731 مناهج وطرق التدريس 15/19/1291 19/12/2121 أستاذ أ.د/ برهامى عبد الحميد محمود زغلول 51

 11112133111 مناهج وطرق تدريس 11/17/1291 19/12/2121 أستاذ أ.د/ نجوى حمزه حسنين سراج 51

 مناهج وطرق التدريس 14/11/1252 11/13/2112 أستاذ مساعد أ.د/ ممدوح يوسف ابو الحسن عبيد 52
 

 11227271215 مناهج وطرق التدريس 11/11/1244 31/17/2114 أستاذ مساعد د/ زكريا حناوي بشاي 53

 11223273153 مناهج وطرق التدريس 13/13/1242 12/13/2112 أستاذ مساعد د/ ابراهيم حسن عساف 54

 11113114225 مناهج وطرق التدريس 15/12/1251 11/13/2112 أستاذ مساعد د/ مصطفى عبد الخالق دمحم 55

 11222344142 مناهج وطرق التدريس 13/12/1254 11/13/2114 أستاذ مساعد د/ حمدى عز العرب إبراهيم 59

 11144535973 مناهج وطرق التدريس 14/19/1252 11/13/2112 أستاذ مساعد د/ ممدوح يوسف أبو الحسن عبيد 57

 11119542331/11114222299 مناهج وطرق التدريس 29/12/1252 19/12/2121 أستاذ مساعد دمحم رزقد/ فاطمه مصطفى  53

 11194222123 مناهج وطرق التدريس 11/12/1244 11/13/2115 مدرس د/ دمحم أحمد دمحم كمونة 52

 مناهج وطرق التدريس 11/11/1242 12/13/2112 مدرس د/ دمحم أمين عطوة دمحم 91
 

 11113114352 مناهج وطرق التدريس 15/19/1251 11/13/2111 مدرس دمحم كمال دمحم درهد/  91

 11223493522 مناهج وطرق التدريس 25/13/1253 11/13/2113 مدرس د/ دمحم دمحم السباعى الفقى 92



 

~ 211 ~ 
 

 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11272777592 مناهج وطرق التدريس 22/12/1253 22/12/2113 مدرس د/ شاكر فوزى مصطفى محمود 93

 11192312393 مناهج وطرق التدريس 12/14/1253 11/13/2113 مدرس د/ ساميه دمحم أبو اليزيد مرسى 94

 11117333537 مناهج وطرق التدريس 24/14/1255 11/13/2115 مدرس د/ رمضان مسعد  عبدة  بدوى 95

 مناهج وطرق التدريس 12/11/1259 11/13/2119 مدرس د/ فتحى حسنيين دمحم على 99
 

 11144337215 مناهج وطرق التدريس 21/14/1252 11/13/2112 مدرس د/ دياب عيد دياب البسطويسى 97

 11224131755 مناهج وطرق التدريس 13/12/1252 19/12/2121 مدرس د/ ماجده عبد التواب حامد 93

 11113732991 مناهج وطرق تدريس 15/11/1291 14/11/2121 مدرس د/ الفت عيد دمحم عيد شقير 92

 مناهج وطرق تدريس 12/12/1291 12/12/2121 مدرس د/ عزه دمحم عبد الرحمن  أبو غصيبه 71
 

 11111292144 لغة إنجليزية 31/17/1253 11/13/2113 أستاذ مساعد د/  صبرى سعد رجب شعيشع 71

 11115137954/11225137954 لغة إنجليزية 14/14/1252 11/13/2112 مدرس د/ صفاء فكرى الجزار 72

 11113452222/11114449955 لغة إنجليزية 13/15/1252 11/13/2112 مدرس د/ سلوى أنور أحمد عبد الرحمن 73

 11222311122 لغة إنجليزية 23/17/1291 19/12/2121 مدرس د/ هالة سعد إسماعيل شلبى 74

 11112393757 عربية ودراسات إسالميةلغة  24/12/1254 11/13/2115 أستاذ أ.د/ محمود عبد الحميد السقا 75

 11115299221 لغة عربية ودراسات إسالمية 22/17/1253 11/13/2113 أستاذ أ.د/ أحمد سامى زكى منصور 79

 لغه فرنسية 22/11/1252 11/13/2113 مدرس د/ حمدى دمحم أحمد  عبده 77
 

 11223554391 رياض أطفال 17/13/1254 11/13/2114 أستاذ أ.د/ دمحم متولى قنديل رمضان 73



 

~ 211 ~ 
 

 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11115543331/11223554391 رياض أطفال 12/11/1255 11/13/2115 أستاذ د/ فوزيه محمود عبد المقصود 72

 11111532245 رياض أطفال 12/13/1252 11/13/2113 مدرس أ.د/ السيد دمحم محمود البسيونى 31

 11111255317 رياض أطفال 31/11/1252 11/13/2112 مدرس د / أحمد إبراهيم دمحم بنا 31

 11112151125 رياض أطفال 23/11/1252 19/12/2121 مدرس د/ دمحم أحمد دمحم الصعيدى 32

 

  



 

~ 212 ~ 
 

 

 

  



 

~ 213 ~ 
 

 

 

 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى التدريسمعاونى أعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 59 5 51 31 0 33 0 6 2 5 41 1 42 3 3 2 1 3 0 2 1 3 31 2 8 جيولوجيــــــا

 30 1 2 1 8 4 33 33 35 1 علم الحيــــوان
  

14 46 82 0 1 3 30 1 03 04 37 97 114 

 123 42 74 11 05 30 34 8 33 4 86 04 60 1 8 34 01 0 1 1 32 0 32 2 8 رياضيـــــــــــــات

 34 22 92 04 1 31 6 1 3 8 62 35 45 3 1 8 34 5 1 2 1 2 33 3 1 علم الطبيـعـــــــة

 145 51 25 11 38 31 1 30 33 1 328 10 16 2 6 32 31 3 5 30 33 0 01 1 30 الكيميــــــــــــاء

 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الكيمياء الحيوية

 111 92 33 06 01 1 30 3 33 0 14 11 15 3 2 30 8 3 3 31 1 1 34 5 5 علم النبـــــــات

 914 257 357 360 11 65 54 11 41 08 450 362 010 6 38 51 18 32 03 16 40 01 88 08 45 اإلجمالــــى

 

 

 

  



 

~ 214 ~ 
 

 

 
  



 

~ 215 ~ 
 

 

 2121/ 2112بيان عن السادة عميد ووكالء كلية العلوم جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 1 1119225214 19/12/2121 عميد الكلية أحمد دمحم عبد العظيم السباعىأ.د/  1

 1 1119225214 19/12/2121 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أحمد دمحم عبد العظيم السباعى 2

 1 1113527129 14/12/2121 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ يحى عبد الجليل عبد الخالق 3

 1  1117352222 13/11/2117 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/  السيد ابراهيم السيد سالم 4

 

  



 

~ 219 ~ 
 

 

 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية العلوم جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم 

 11273291233 الجيولوجيا 23/11/1297 19/12/2121 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد دمحم عبد الواحد 1

 11115111923 علم الحيوان 14/12/1292 19/11/2112 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد دمحم خليل 2

 11222453411/11141913313 الرياضيات 29/12/1294 19/12/2121 أستاذ أ.د/ أحمد إبراهيم دمحم أبو عنبر 3

 11119912329/11127737542 الطبيعة 19/15/1292 11/13/2112 أستاذ أ.د/ ساميه أحمد سعفان 4

 11222372279 الكيميـــــــــــاء 17/17/1291 19/12/2121 أستاذ أ.د/ الرفاعى صبحى بسيونى قناوى 5

 11223752723 علم النبات 15/12/1292 21/11/2112 أستاذ أ.د/ أمل حامد حمزه النجار 9

 

  



 

~ 217 ~ 
 

 

 2112/2121يان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم الحيوان
 11115111923 علم البيئة 14/12/1292 23/12/2115 أستاذ خليلأ.د/ دمحم أحمد دمحم  1

 11274272924 مناعة 23/12/1292 29/12/2119 أستاذ أ.د/ دمحم لبيب راغب سالم 2

 11227492113 فسيولوجى 19/13/1291 22/15/2117 أستاذ أ.د/ يسرى السيد الدسوقى البلقينى 3

 11227123943 الفقاريات 31/15/1291 22/15/2117 أستاذ أ.د/ السيد طه السيد رزق 4

 11271352412 تشريح مقارن 31/17/1291 31/11/2117 أستاذ أ.د/ عطيات دمحم على سليم 5

 11224131111 الفقاريات 11/13/1291 22/19/2111 أستاذ أ.د/ منى مبروك طه الجمل 6

 11224442233 علم التشريح المقارن 13/12/1271 23/12/2112 أستاذ أ.د/ عبير عبد الحميد علم الدين 7

 11123215527 خلية وأنسجة 13/11/1295 23/12/2112 أستاذ أ.د/ إيهاب مصطفى حسن طوسون 8

 11221177791 خلية ووراثة خلوية 21/11/1293 23/11/2112 أستاذ ا.د/ السيد إبراهيم السيد سالم 9

 11221799734 الفقاريات 13/19/1271 31/19/2114 أستاذ أ.د/ نهلة السيد الشاذلي 11

 11272912272 طفيليات 23/19/1273 22/11/2114 أستاذ أ.د/ نهله عبد العليم عبد النبى رضوان 11

 11271129995 بيئة 21/13/1291 22/11/2114 أستاذ أ.د/ أنصاف السيد أبو اليزيد 12

 11224992413 علم وظائف األعضاء 21/13/1292 31/11/2115 أستاذ أ.د/ عفاف مختار على األطرش 13

 11221972253 فسيولوجي 15/17/1295 31/11/2115 أستاذ أ.د/ غاده عبد الحميد أحمد طبل 14

 11225932444 تشريح مقارن 13/19/1275 31/11/2115 أستاذ أ.د/ داليا فؤاد عفيفى أبو زيد 15

 11229312233 بيئة 12/14/1294 31/11/2119 أستاذ شرعأ.د/ لمياء عبد الوهاب المتولى  16

 11223327171 بيئة 31/13/1293 31/11/2119 أستاذ أ.د/ هاله دمحم عبد اللطيف بسيونى 17

 11235522393 طفيليات 13/19/1293 31/13/2119 أستاذ أ.د/ ياسر دسوقى عبد المقصود 18

 11223713934 علم األجنة التجريبى 14/11/1271 31/12/2119 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم بخيت السيد 19

 11224591342 فسيولوجيا الحيوان 11/11/1273 23/12/2117 أستاذ أ.د/ منى دمحم عبدالمنعم حجازى 21

 11115735193 فسيولوجيا الحيوان 13/13/1272 22/13/2113 أستاذ أ.د/ صبرى على عبد هللا النجار 21

 11222322312 فسيولوجيا 24/15/1292 31/12/2113 أستاذ الدين أحمد أ. د/ رانده عز 22

 11112351723 طفيليات 23/17/1291 22/19/2121 أستاذ أ.د/ هوايده السيد أبو شافعى 23



 

~ 213 ~ 
 

 2112/2121يان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم الحيوان
 11232133577 فسيولوجى 17/17/1292 22/19/2121 أستاذ أ.د/ هاله عبد العظيم أحمد مصطفى 24

 11111412257 علم الحشرات 15/13/1293 22/12/2112 أستاذ مساعد د/ السعيد أحمد دمحم نعيم 25

 11211355322 علم الحيوان 11/11/1272 22/11/2114 أستاذ مساعد د/ وسام دمحم سالمة حسن 26

 11119151391 علم الحيوان 12/11/1293 22/19/2115 أستاذ مساعد د/ إيمان دمحم محمود الحسينى 27

 11227393333 علم الحيوان 11/13/1275 22/12/2119 أستاذ مساعد الخولىد/ سمر عزت غازى  28

 11229322324 علم الحيوان 11/13/1273 31/15/2119 أستاذ مساعد د/ مرفت رفيق بهجات أبو سعده 29

 112115111351 علم الحشرات 13/11/1274 22/19/2119 أستاذ مساعد د/ وسام صالح الدين على مشرف 31

 11124735127 علم الحيوان 17/12/1274 31/12/2117 أستاذ مساعد دمحم ناصف دمحم ناصفد/  31

 11124735143/ 11115153319 علم الحيوان 11/11/1279 31/15/2113 أستاذ مساعد د/ سها جمعه رمضان عبد السالم 32

 11145233537 علم الحيوان 13/11/1272 23/12/2112 أستاذ مساعد د/ إيزار هزاع حامد حافظ 33

 11119733153 علم الحيوان 25/15/1235 31/13/2112 أستاذ مساعد د/ ماهي دمحم حسن حامد منا 34

 11111712319 علم الحيوان 13/12/1231 25/11/2112 أستاذ مساعد د/ رشا عادل جابر الماجي 35

 11224155145 الحيوانعلم  31/13/1234 25/11/2112 أستاذ مساعد د/ سمر فؤاد خليفة هراس 36

 11113111322 علم الحيوان 13/15/1292 27/12/2115 مدرس د/ أحمد  دمحم البوصيرى  الحنفى 37

 11229291923 فسيولوجى 11/17/1232 22/12/2112 مدرس د/أمير علي متولي الخامي 38

 11111311331 علم الحيوان 19/11/1279 23/12/2112 مدرس د/ نهى عبد الجواد يوسف دبور 39

 11111172232 علم الحيوان 12/12/1273 31/17/2112 مدرس د /دمحم حسن رزق حسن 41

 11217739339 علم الحيوان 19/19/1277 31/13/2113 مدرس د/ خيرات بهجت يوسف البرادعى 41

 11224412373 علم الحيوان 13/11/1239 29/17/2114 مدرس د/ لمياء إبراهيم دمحم بكر 42

 11112349321 علم الحيوان 11/12/1273 31/13/2114 مدرس /دمحم فؤاد السيد عجيبة د 43

 11112211123 علم الحيوان 11/12/1234 31/13/2114 مدرس د/ بسمة عبد النعيم األسيوطى 44

 11112291712 علم الحيوان 15/12/1272 31/12/2114 مدرس د / آالء أبراهيم عبد الرحمن عتلم 45

 11113794322 علم الحيوان 13/11/1233 27/14/2115 مدرس هناء البرنس شعبان عليد/  46

 11119911122 علم الحيوان 11/12/1239 22/11/2115 مدرس د/ يحيى أحمد شعبان النجار 47
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 2112/2121يان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم الحيوان
 11145193944 علم الحيوان 11/12/1233 31/11/2117 مدرس د/ إيمان السيد دمحم النحاس 48

 11112241329 علم الحيوان 11/12/1239 31/11/2113 مدرس مصطفى دمحم علواند/  منى دمحم  49

 11113375221 علم الحيوان 12/12/1231 23/12/2113 مدرس د/ دمحم شاهين فتحي دمحم شاهين 51

 علم الحيوان 14/11/1239 31/15/2113 مدرس د/ رغده زهير دمحم عبد الحليم 51
 

 11112933291 علم الحيوان 14/13/1234 31/15/2113 مدرس د/ رمضان محمود السيد قنديل 52

 11235347251 علم الحيوان 11/12/1237 31/17/2113 مدرس د/ منار عباس عبد الرازق قنديل 53

 11197397797 علم الحيوان 19/12/1237 23/12/2112 مدرس د/ مى لطفى دمحم يونس 54

 علم الحيوان 13/11/1237 22/12/2112 مدرس د/ منة هللا منير عبد هللا إبراهيم حربى 55
 

 11111549147 علم الحيوان 12/12/1231 14/15/2113 مدرس مساعد السيدة/ مروة دمحم دمحم الشرقاوي 56

 11132542321 علم الحيوان 11/13/1231 29/12/2111 مدرس مساعد السيد/ أسامة عبد الهادي بيومي سويف 57

 1129274542 علم الحيوان 23/13/1232 23/12/2114 مدرس مساعد دمحم خليل السيدة/ سهيله دمحم جالل 58

 11115911445 علم الحيوان 19/13/1233 29/11/2114 مدرس مساعد السيد/ دمحم طالل يس طه 59

 11191922332 علم الحيوان 23/12/1221 27/13/2117 مدرس مساعد السيدة/ هالة عمر عبد الستار محمود زهرة 61

 11145545134 علم الحيوان 22/12/1221 23/11/2117 مدرس مساعد السيدة/ شاهندا رشاد ياسين األعصر 61

 11113379339 علم الحيوان 11/13/1232 29/14/2113 مدرس مساعد السيدة/ أميرة عبد الجليل دمحم الفرنوانى 62

 11221139222 علم الحيوان 11/11/1221 23/11/2113 مدرس مساعد السيدة/ ضحى هشام مصطفى السيد الجاشنجى 63

 11112221231 علم الحيوان 23/12/1233 27/11/2113 مدرس مساعد السيدة/ إسراء دمحم فهمى عبد الغنى موسى 64

 11123131591 علم الحيوان 15/11/1223 22/12/2112 مدرس مساعد السيدة/ مايسه دمحم السيد أحمد أبو سنة 65

 11121123191 علم الحيوان 15/13/1222 25/17/2121 مدرس مساعد أحمد الرشيدى السيدة/ إسراء أحمد 68

 1193341244 علم الحيوان 19/19/1233 19/12/2111 معيــــــــــــــد السيدة/ رباب السيد عبد الرشيد الشرشابى 67

 11194133179 حشرات 17/14/1222 14/11/2115 معيــــــــــــــد السيدة/ نورا عباس السيد عباس الهوارى 69

 11113573333 علم الحيوان 17/11/1225 13/13/2117 معيــــــــــــــد السيدة/ منى عيد المغاورى مصطفى حمد 71

 11123795543 علم الحيوان 23/12/1224 22/12/2117 معيــــــــــــــد السيدة/ مى عبد الستار عبد الفتاح الغنام 71

 11191171152 علم الحيوان 15/15/1225 12/12/2113 معيــــــــــــــد ايه السيد مصطفى احمد خليفةالسيدة/  72
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 2112/2121يان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم الحيوان
 11141319342 علم الحيوان 23/13/1225 12/12/2113 معيــــــــــــــد السيدة/ فاطمه رمضان شعبان رمضان الشرقاوى 73

 11117472275 الحشرات 15/11/1224 29/14/2113 معيــــــــــــــد السيدة/ مى فتحى عبد العالل عبد العال 74

 11157212151 حشرات 31/17/1224 25/19/2113 معيــــــــــــــد السيدة/ فاطمه الشحات أحمد عشرى قميح 75

 11141122543 علم الحيوان 27/11/1224 13/12/2113 معيــــــــــــــد السيدة/ ساره السيد توفيق عامر 76

 11113473122 علم الحيوان 23/12/1229 13/12/2113 معيــــــــــــــد السيدة/ ياسمين دمحم عبدالرؤف رياض عامر 77

 11231994429 علم الحيوان 11/12/1227 17/12/2112 معيــــــــــــــد السيد/ كريم ابراهيم دمحم بكر 78

 11123422133 علم الحيوان 12/13/1229 17/12/2112 معيــــــــــــــد السيدة/ أمنية أسامة دمحم العمية 79

 11279323131 حشرات 17/12/1229 25/12/2112 معيــــــــــــــد السيدة/ اسراء محمود منصور أحمد منصور 66
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 2112/2121الجامعى يان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الجيولوجيا

 23214545613 الجيولوجيا 12/12/1222 33/25/0236 معيــــــــــــــد السيد / إبراهيم مصطفى دمحم عثمان 31

 38/20/0236 معيــــــــــــــد السيد / أحمد أحمد حسين محسن حسين بدر 31
 

 23233311154 الجيوفيزياء

 23322548383 الجيولوجيا 13/11/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــد السيد / دمحم عبد السميع دمحم 32

 23232122618 الجيولوجيا 29/11/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــد السيد ة/ سمر عبد الناصر عبد الحفيظ 33

 23204084616 الجيولوجيا 15/12/1224 30/20/0238 معيــــــــــــــد السيدة / ايه صالح المتولى  ابراهيم شريف 34

 23262216530 الجيوفيزياء 13/13/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــد السيد / احمد السيد على ابراهيم دمحم 35

 38/30/0238 معيــــــــــــــد السيدة / امنية على دمحم حسن القالع 39
 

 23262411121 الجيولوجيا

 23216412511 الجيوفيزياء 17/11/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــد السيد / دمحم قنديل سرحان زيدان 37

 23214100333 الجيولوجيا 12/19/1227 21/30/0231 معيــــــــــــــد السيد ة/ ميادة عالء نبيه سليمان الديب 33
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23001458433/23343621131 رياضه تطبيقيه 29/12/1294 01/30/0221 أستاذ أ.د/ أحمد إبراهيم دمحم أبو عنبر 1

 23302332361 رياضه تطبيقيه"ميكانيكا الموائع" 31/13/1292 12/26/0232 أستاذ أ.د/ قدرى زكريا الشربينى 2

 23083814608 علوم الحاسب 12/13/1292 06/20/0235 أستاذ أ.د/ السيد عبد المقصود دمحم عتلم 3

 23220641436 رياضه تطبيقيه 22/13/1271 12/24/0236 أستاذ سيد أحمد سرواحأ.د/ مجدى على  4

 23322111115 رياضه تطبيقيه )ميكانيكا نظرية( 13/13/1292 01/33/0231 أستاذ أ.د/ طارق صالح فهمى عامر 5

 27/12/1275 08/33/0238 أستاذ أ.د/ عبد هللا السيد أحمد  نخله 9
فى  رياضه تطبيقيه ) طرق رياضية

 ديناميكا المفاعالت(
23353661355 

 23001211124 رياضه بحته"توبولوجى" 12/11/1279 01/20/0231 أستاذ أ.د/ هشام رأفت عبد المقصود 7

 23261034118 رياضه بحته"توبولوجى" 19/14/1275 12/30/0231 أستاذ أ.د/ أمجد سالم إبراهيم سالمه 3

 23001180826 إحصاء رياضى 14/13/1293 08/28/0221 مساعدأستاذ  د/ هاله على إبراهيم فرجانى 2

 23331206111 رياضه تطبيقيه 15/11/1293 01/30/0232 أستاذ مساعد د/ عبد العزيز إبراهيم إسماعيل 11

 23081448526 الرياضيات 12/19/1277 01/32/0234 أستاذ مساعد د/ حسن صالح حسن بقوش 11

 23222310053 الرياضيات 29/11/1277 01/32/0234 أستاذ مساعد سالمةد/ فاطمة مصطفى إبراهيم  12

 2305151861 الرياضيات 11/12/1271 12/30/0234 أستاذ مساعد د/ صبحى عيد على عيد عبد البر 13

 23358518811 رياضه بحته 13/12/1293 13/25/0236 أستاذ مساعد د/ عبدالمحسن دمحم عبدالمحسن بدوى 14
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23226165353 إحصاء رياضى 11/11/1279 13/25/0236 أستاذ مساعد دمحم عزت عبد المنصفد/ دمحم  15

 23266232458 رياضه بحته 27/13/1273 12/32/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم دمحم إبراهيم الشركسى 19

 23001114541 الرياضيات 13/19/1234 01/28/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد هللا سليمان الحديدى 17

 23224611151 علوم الحاسب 13/12/1273 01/32/0238 أستاذ مساعد د/ محمود عثمان  محمود سليم 13

 23011112231 إحصاء رياضى 11/13/1277 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ وفاء أنور عبد اللطيف حسانين 12

 23265065648 رياضه بحته"توبولوجى" 12/12/1271 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف العتيق 21

 23343016141 إحصاء رياضى 15/19/1275 05/33/0231 أستاذ مساعد د/ حمدى دمحم عبد المقصود أبو جبل 21

 23225111564 إحصاء رياضى 12/11/1291 12/33/3114 مدرس د/ قطب عبد الحميد محمود قطب 22

 23306462015 رياضة تطبيقية 13/13/1292 06/26/3116 مدرس الطنطاوىد/ مجدى عبد الجيد  23

 23008111016 بحوث عمليات 21/14/1293 24/20/3111 مدرس د/ نبيل عبد الغفار دمحم الخولى 24

 23221163415 رياضه بحته 12/11/1293 12/26/3111 مدرس د/شريف إبراهيم البنداري 25

 23001180451 علوم الحاسب اآللى 23/12/1299 01/32/0220 مدرس مشاحيتد/ السعيد دمحم عبد الرحيم  29

 رياضه تطبيقيه "ديناميكا الموائع" 21/11/1292 01/33/0220 مدرس د/ سويلم بيومى سويلم غانم 27
 

 رياضه تطبيقيه 21/15/1295 01/21/0224 مدرس د/ أيوب دمحم خليل أبو كيله 23
 

 23221846206 الرياضيات 12/13/1273 08/21/0225 مدرس العيسوىد/ أحمد أحمد أحمد  22
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23201551322 إحصاء رياضى 21/11/1275 12/28/0225 مدرس د/ عادل دمحم دمحم إدريس 31

 2304141110 الرياضيات 13/11/1272 01/32/0225 مدرس د/ ممدوح السعيد السعيد البرلس 31

 23224564114 إحصاء رياضى 12/11/1273 01/20/0226 مدرس د/ عالء رأفت عبدالمقصود القلوصى 32

 2300118401 إحصاء رياضى 22/13/1274 01/21/0226 مدرس د/ خالد عبد الحى عبد اللطيف 33

 23221112310 الرياضيات 23/11/1277 06/20/0221 مدرس د/ طه عبدالمنعم طه حمودة 34

 2301468113 رياضه بحته 11/12/1274 01/21/0221 مدرس د/ أمل دمحم العبد مطاط 35

 23211326060 علوم الحاسب 11/12/1273 01/24/0221 مدرس د/ مسعد وجية سيد أحمد 39

 ــ علوم حاسب آلى "النمذجة والمحاكاه" 14/12/1295 12/21/0228 مدرس د/ مصطفى دمحم سيد أحمد العشرى 37

 23221644111 إحصاء رياضى 13/15/1277 12/26/0228 مدرس د / حنان حمدي سيف النصر النمراوي 33

 علوم حاسب آلى 31/11/1271 06/25/0221 مدرس د/ محمود بديع محمود رقيه 32
 

 23204118881 رياضة بحتة "هندسة تفاضلية" 11/17/1231 12/21/0232 مدرس د/ مرفت رمضان دمحم الزاوى 41

 23008583344 رياضه بحته 22/17/1273 08/24/0232 مدرس د/ أسامه أحمد إمبابى سليمان 41

 23226083162 الرياضيات 25/15/1234 13/25/0233 مدرس د/ أحمد دمحم طه عبد البر 42

 23235051204 الرياضيات 21/19/1275 36/33/0230 مدرس د /عمر دمحم عبد اللطيف أبو العال 43

 2304136146 إحصاء رياضى 24/17/1233 13/21/0230 مدرس د/أمنية جمال الدين أنور البربري 44
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23088311138 الرياضيات 15/15/1239 01/23/0231 مدرس د/ نعمة صالح يوسف تمراز 45

 23005118113 الرياضيات 11/17/1275 13/21/0231 مدرس د/ خالد دمحم علي المرابع 49

 23226151301 الرياضيات 15/11/1235 12/21/0231 مدرس د/ مروة مغازي عطية عبد العاطي 47

 2326110141 الرياضيات 11/19/1231 13/28/0234 مدرس د/ رشا فتح هللا فتحي العجمي 43

 23333612613 الرياضيات 12/11/1277 12/21/0235 مدرس د/إيمان غريب رزق أحمد رزق 42

 23221414603 الرياضيات 13/12/1232 12/23/0236 مدرس د /دمحم مصطفى رفعت الفخراني 51

 23263141223 الرياضيات 19/14/1231 12/24/0236 مدرس د/هناء عبد الهادي عبد البصير عيسى 51

 23220163382 الرياضيات 11/19/1237 13/21/0236 مدرس د/  نهى دمحم دمحم الشرقاوى 52

 23218130551 الرياضيات 31/12/1234 01/28/0231 مدرس د/ عفاف دمحم فرج حسين 53

 23221000314 الرياضيات 29/12/1234 01/33/0231 مدرس د/ أسماء أسامة دمحم العشرى 54

 23223281104 الرياضيات 15/12/1273 12/25/0238 مدرس د/ فاطمة شعبان عبد الباري إبراهيم 55

 23334181806 الرياضيات 12/13/1233 01/26/0238 مدرس د / أيمن رمضان عطية الشرقاوى 59

 23002112245 الرياضيات 14/12/1239 01/26/0238 مدرس د/ مها سليم على دمحمين 57

 23223081081 الرياضيات 12/11/1237 12/21/0238 مدرس د/ أحمد أبو زيد حموده البنا 53

 23221151115 الرياضيات 13/11/1233 03/21/0230 مدرس مساعد السيدة/ شيماء دمحم يحي زكريا 52
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23266103310 الرياضيات 22/12/1235 04/20/0235 مدرس مساعد السيد/ إبراهيم دمحم عبد المقتدر جاد 91

 23008602331 الرياضيات 11/19/1221 05/26/0236 مدرس مساعد السيد ة/ هانم فاروق عبد الفتاح مدكور 91

 23334412364 الرياضيات 11/13/1221 01/21/0236 مدرس مساعد السيد / رامى صالح صابر سليم 92

 23220118210 الرياضيات 14/11/1233 01/21/0236 مدرس مساعد السيدة/ أيات دمحم صبحى سالم أحمد 93

 23218818538 إحصاء ورياضة وعلوم حاسب 13/17/1222 08/33/0231 مدرس مساعد السيد ة/ مروة مبروك دمحم الغول 94

 23333845264/23211441813 الرياضيات 24/12/1232 08/33/0231 مدرس مساعد إبراهيمالسيد / محمود عبد هللا دمحم أبو  95

 23350130818 الرياضيات 12/14/1222 08/33/0231 مدرس مساعد السيدة/ رانيا رياض عبدالعظيم إبراهيم يحى 99

 23088565161 الرياضيات 22/19/1221 31/25/0238 مدرس مساعد السيد ة/ ماجدة عادل جمعه إبراهيم فرج 97

 23223816630 الرياضيات 11/19/1221 05/26/0238 مدرس مساعد السيد ة/ بسمةمصطفى دمحم الشيخ 93

 23011111111 الرياضيات 13/19/1233 12/26/0238 مدرس مساعد السيدة/ شيماء عبد هللا السيد على الدسوقى 92

 23016511621 الرياضيات 11/14/1222 03/33/0238 مدرس مساعد السيد ة/ أيه عبد العزيز إبراهيم إسماعيل 71

 23331111111 الرياضيات 21/19/1221 03/33/0238 مدرس مساعد السيد ة/ دعاء حسن على ابو شادى 71

 23263361141 الرياضيات 19/11/1232 31/20/0231 مدرس مساعد السيد ة/ تحية فتوح دمحم ضبش 72

 23204120115 الرياضيات 11/11/1222 38/21/0202 مدرس مساعد مأمون عبدالرحمن سليمالسيد/ دمحم أحمد  73

 23221112112/23343111144 إحصاء ورياضة وعلوم حاسب 11/19/1221 32/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد/ محمود دمحم يوسف دمحم البرادعى 74



 

~ 217 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23342533506 إحصاء ورياضة وعلوم حاسب 31/11/1221 24/23/0235 معيــــــــــــــــد السيد /أحمد محمود  عبدة جميعى 75

 23202506161 إحصاء ورياضة وعلوم حاسب 17/14/1222 24/23/0235 معيــــــــــــــــد السيد ة/أميرة صالح دمحم محمود الخطيب 79

 23211544015 الرياضيات 19/12/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيد ة/ نهي دمحم حسن على حسن 77

 23224111013 الرياضيات 14/17/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيد ة/ زينب عبد اللطيف عبد الفتاح بكر 73

 23234642181 حاسبإحصاء ورياضة وعلوم  11/19/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيد ة/ حسنا ء عبد النبى على األشقر 72

 23236612126 علوم حاسب 13/17/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيد ة/ إلهام محمود عبد الرحمن الفقى 31

 23216143846 الرياضيات 19/11/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيدة/ دينا طارق عبدالوهاب عبدالعال عمر 31

 23086562005 إحصاء رياضى 31/11/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد طارق جرجس شفيق منصورالسيدة/ سلفانا  32

 23301623614 علوم حاسب 17/12/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيد ة/ شفاء مصطفى دمحم خير اللة 33

 23003181112 الرياضيات 11/15/1225 01/24/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ ايمن السعيد ابراهيم عبد العزيز عمار 34

 23334164181 الرياضيات 11/15/1225 01/24/0238 معيــــــــــــــــد السيدة/ اميرة عادل على عبد المقصود غنيم 35

 23335108141 إحصاء ورياضة وعلوم حاسب 11/15/1225 01/24/0238 معيــــــــــــــــد السيدة/هاجرعلى ابراهيم عبدالحفيظ اسماعيل 39

 23211404681 علوم حاسب 17/11/1224 01/24/0238 معيــــــــــــــــد السيد ة/ منى جمال حسنى ابراهيم حنيش 37

 الرياضيات 13/12/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد ة/أمنية أحمد عبد العزيز خفاجى 33
 

 23262451613 إحصاء 12/12/1225 38/30/0238 معيــــــــــــــــد ة/ أيه دمحم بدرالدين عبد المغنى جبرالسيد  32



 

~ 213 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23224251060 علوم حاسب 11/14/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد ة/ منى محمود عبد العظيم أحمد 21

 23221164154 الرياضيات 11/15/1225 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد / مصطفى محمود حسين غازى نوار 21

 23341811168 الرياضيات 23/13/1235 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد/ دمحم عبد هللا عبد الغنى حسن بغاغو 22

 23206431015 الرياضيات 11/11/1229 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد / أحمد جمال على السيد صالح 23

 23236100314 اإلحصاء 29/12/1225 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد / على طه على طه حماد 24

 23301141068 علوم الحاسب 11/12/1229 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد/مصطفى ابراهيم عبدالحميد دمحم حماد 25

 23226105134 فيزياء تجريبية 12/11/1292 08/30/0225 أستاذ السباعىأ.د/ أحمد دمحم عبد العظيم  1

 23226631106 فيزياء علوم المواد 19/15/1292 01/21/0234 أستاذ أ.د/ ساميه أحمد سعفان 2

 23262236106 فيزياء بصريات 17/11/1293 12/30/0238 أستاذ أ.د/ مصطفى عبد الشافى إبراهيم اللبان 3

 23226103052 الطبيعة 12/14/1297 12/24/0231 أستاذ السالم عبد العال إبراهيم أ.د/ على عبد 4

 23214534611 الطبيعة 14/17/1273 01/20/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد دمحم شاهين 5

 23210821415 الطبيعة 11/17/1274 01/33/0231 أستاذ مساعد د/ رضا دمحم أحمد موسى 9

 23005441166 الطبيعة 12/19/1279 12/24/0238 أستاذ مساعد إبراهيم شلبىد/ بدر دمحم  7

 23225342130 الطبيعة 11/11/1231 12/25/0238 أستاذ مساعد د/ شريف دمحم دمحم علي حمادة 3

 23226164211 الطبيعة 19/19/1277 01/21/0231 أستاذ مساعد د/أحمد السيد عادل عبد الشافي 2



 

~ 212 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23225131351 الطبيعة 11/12/1272 01/21/0231 أستاذ مساعد فتح هللا نصر شهابد/دمحم أحمد  11

 23226306816 الطبيعة 29/11/1279 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ رضا السيد أحمد الشاطر 11

 23334601024 الطبيعة 22/11/1297 12/21/0224 مدرس د/ عاطف أحمد البندارى 12

 23004210686 الطبيعة 13/11/1294 12/25/0225 مدرس العطار د/ سامى عبد الفتاح  دمحم 13

 23261262526 الطبيعة 22/14/1273 12/32/0221 مدرس د/ شروق فتحى العشرى 14

 23224401315 الطبيعة 19/11/1273 12/21/0233 مدرس د/ حسن جاد الحق الجوهرى 15

 232210330531 الطبيعة 11/11/1275 01/26/0233 مدرس د/ إيناس حسن دمحم الغزاوى 19

 23221100821 الطبيعة 14/15/1273 08/21/0233 مدرس د/ أيمن دمحم دمحم موسى الطحان 17

 3201166608 الطبيعة 21/11/1273 06/33/0230 مدرس د/ ياسر دمحم عبد هللا عبده 13

 الطبيعة 12/15/1274 12/21/0231 مدرس د/ جيهان فتح هللا أبو اليزيد 12
 

 23341131638 الطبيعة 25/14/1272 20/21/0234 مدرس د/دمحم مجدي سعيد الشهاوي 21

 23224118108 الطبيعة 27/17/1233 12/21/0234 مدرس د/ صالح عزت دمحم الزهري 21

 23223141243 الطبيعة 22/13/1235 13/28/0235 مدرس د/ مها خالد دمحم أبو المعاطي 22

 23221481152 الطبيعة 11/12/1231 01/32/0235 مدرس إبراهيم دمحم على غنيمد/أمينة  23

 23226501100 الطبيعة 11/13/1279 13/21/0236 مدرس د/ محمود دمحم على  أحمد حسن 24
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 2305120128 الطبيعة 17/14/1234 01/21/0236 مدرس د/ أحمد فاروق مصطفى المكاوي 25

 23004216552 الطبيعة 13/13/1234 01/20/0231 مدرس د/أحمد ماهر أحمد حنيش 29

 23000611831 الطبيعة 11/11/1232 08/21/0231 مدرس د/ بسنت إبراهيم عبد الناجى سالم 27

 23223343183 الطبيعة 21/11/1231 21/28/0238 مدرس د/ أحمد سعيد السيد عتلم 23

 23220566641 الطبيعة 12/13/1235 12/21/0231 مدرس د/ دمحم مصطفى الششتاوي سالم 22

 23005615355 الطبيعة 11/12/1277 12/24/0231 مدرس د/ هانى على السيد دمحم العزباوى 31

 23214510462 الطبيعة 12/11/1235 20/21/0231 مدرس د/ مصطفى ممدوح طه الطحاوى 31

 23001635041 الطبيعة 12/15/1235 25/23/0231 مدرس د/ فاطمة الزهراء فخرى  فهمى عبد المجيد 32

 23340213650 الطبيعة 23/13/1221 04/21/0202 مدرس د/ مها مصطفى عبد المجيد مصطفى 33

 ــــ الطبيعة 13/11/1271 06/32/3111 مدرس مساعد د / دمحم مأمون سيد أحمد منسى 34

 23225660541 الطبيعة 15/15/1233 06/21/0232 مدرس مساعد السيدة/ سماح مبروك دمحم البرلسي 35

 23333611110 الطبيعة 12/13/1232 01/30/0234 مدرس مساعد السيد / هشام دمحم عطية دمحم هاشم 39

 23221328108 الطبيعة 11/11/1237 01/21/0235 مدرس مساعد السيد/ مصطفى عادل عبد العزيز درويش 37

 23230211536 الطبيعة 27/12/1237 01/21/0235 مساعدمدرس  السيد/ طوسون دمحم حلمى عبد الرحيم 33

 23331261514/23203188204 الطبيعة 12/11/1237 08/32/0235 مدرس مساعد السيد / دمحم دمحم رجب دمحم النجار 32
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23351215341 الطبيعة 25/19/1222 05/32/0236 مدرس مساعد السيد / أحمد رياض عبد الوهاب دمحم غازى 41

 23238041583 الطبيعة 22/15/1221 00/20/0231 مدرس مساعد / أحمد حماد عبد الفتاح حماد عامر السيد 41

 23006821481 الطبيعة 15/12/1223 01/30/0231 مدرس مساعد السيد / دمحم مسعد على شحاتة حجازى 42

 23225211321 الطبيعة 23/13/1233 34/23/0221 معيـــــــــــــــد السيد/ أحمد بهجت يوسف فهمى البرادعى 43

 23262681031 الطبيعة 17/13/1221 30/21/0231 معيـــــــــــــــد السيد / مصطفى عبد الرازق عبد القادر وهبة 44

 23085526152 الطبيعة 25/11/1222 31/21/0231 معيـــــــــــــــد السيد / محمود السيد عبد العزيز عيد 45

 23201651253 الطبيعة 11/12/1223 28/21/0231 معيـــــــــــــــد أسماء فكيهة عبد الغفارالسيد ة/  49

 23333521461 الطبيعة 23/11/1222 28/21/0231 معيـــــــــــــــد السيد ة/ فاطمة شحاتة العزب شحاتة العزب 47

 23264112085 فيزياء حيوية 14/12/1225 30/20/0238 معيـــــــــــــــد السيدة/ فاطمة الزهراء احمد ابواألسعادعلى المتولى 43

 23221016361 الفيزياء 19/12/1225 30/20/0238 معيـــــــــــــــد السيد ة/ اية رضا السيد دمحم البدوى 42

 23225128103 الفيزياء 21/12/1224 30/20/0238 معيـــــــــــــــد السيد / احمد وحيد احمد دمحم عوض 51

 23351080142 علوم المواد 12/11/1225 30/20/0238 معيـــــــــــــــد السيد / مهند سعد الدين حسن احمد عيد 51

 23262418245 عــلم الطبيعــــة 15/12/1224 38/30/0238 معيـــــــــــــــد السيد / دمحم عبد المجيد عبد الحميد أبو راضية 52

 23206311062 عــلم الطبيعــــة 21/15/1229 38/30/0238 معيـــــــــــــــد أيمن عبد السالم عبد الرحمن السيد ة/ سلمى 53

 23236645010 علوم المواد 24/11/1229 38/30/0238 معيـــــــــــــــد السيد / بالل إبراهيم دمحم أحمد إبراهيم 54
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى 

 تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول

 الرياضيات

 23224418384 الطبيعة 11/12/1227 21/30/0231 معيـــــــــــــــد السيد / أحمد السيد على السيد على 55

 23238128638 الطبيعة 31/11/1229 21/30/0231 معيـــــــــــــــد السيد /  دمحم ابراهيم عبد الحميد دمحم السيد 59

 21/30/0231 معيـــــــــــــــد السيد / نادية ربيع  البحراوى دمحم البحراوى 57
 

 23218464613 فيزياء حيوية

 

  



 

~ 223 ~ 
 

 

0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 23000110016 كيمياء عضوية بلمرات 17/17/1291 12/25/0224 أستاذ بسيونى قناوىأ.د/ الرفاعى صبحى  1

 23008531816 كيمياء فيزيائيه 23/12/1293 01/23/0221 أستاذ أ.د/ طارق عبد المنعم إبراهيم فايد 2

 23226118161 كيمياء حيويه 12/11/1299 01/25/0228 أستاذ أ.د/طارق مصطفى دمحم علي 3

 23340585148 كيمياء فيزيائيه 13/11/1291 01/32/0228 أستاذ يوسف إبراهيم محرمأ.د/  4

 23354016131 كيمياء فيزيائيه 29/11/1294 04/20/0221 أستاذ أ.د/ نهال عاطف دمحم صالح الدين 5

 23260221124 كيمياء فيزيائيه 17/13/1295 06/25/0221 أستاذ أ.د/ السيد السيد أبو النصيف قنديل الشحات 9

 23084146314 كيمياء عضوية 31/12/1291 04/26/0221 أستاذ أ.د/ ناصر ربيع أحمد البرلس 7

 23226118114 كيمياء حيويه 14/19/1294 12/26/0232 أستاذ أ.د/ إيهاب مصطفى دمحم على 3

 23006402258 كيمياء تحليلية 17/11/1291 13/25/0233 أستاذ أ.د/ هناء صالح الدسوقى سعد 2

 23225288363 كيمياء غيرعضوية 12/11/1271 13/23/0230 أستاذ أ.د/ عبد هللا دمحم عبد القادر خضر 11

 23223546341 كيمياء فيزيائيه 22/11/1271 12/33/0234 أستاذ أ.د/ خالد دمحم عبد المقصود السبعاوى 11

 23354466614 كيمياء حيويه 12/12/1297 12/23/0236 أستاذ أ.د/أفراح فتحي فرج سالمة 12

 23001461064/23012121111 كيمياء عضوية 13/13/1292 13/21/0236 أستاذ أ.د/ هاله فوزى حسن رزق 13

 كيمياء حيويه 17/11/1291 13/30/0236 أستاذ أ.د/دمحم حسين دمحم حسين 14
 

 23225036344 كيمياء عضوية )بوليمرات ( 13/13/1273 01/23/0231 أستاذ أ.د/ دمحم حسن عبد الوهاب النويهى 15

 23302612218 كيمياء غيرعضوية 19/14/1294 01/23/0231 أستاذ أ. د/ ناديه عبد الحميد منصور الوكيل 19

 23223141211 كيمياء عضوية) بوليميرات ( 22/13/1291 06/32/0231 أستاذ أ.د/ هانى عبد المنعم الهمشرى 17
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0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 23225284140 كيمياء غيرعضوية 17/11/1273 04/21/0202 أستاذ دمحم عبد العزيز دمحم عمر أ.د/ دينا 13

 ـــ كيمياء فيزيائيه 27/11/1273 04/21/0202 أستاذ أ.د/ عبير صالح الدين إبراهيم الشربينى 12

 23228202816 كيمياء عضوية 19/12/1273 01/32/0228 أستاذ مساعد د/ عفاف راتب مرسى جنيدى 21

 23213521288 كيمياء تحليلية 25/12/1272 01/30/0232 أستاذ مساعد د/ إيناس دمحم المتولى غنيم 21

 23225281508 الكيميـــــــــــاء 12/12/1274 08/24/0231 أستاذ مساعد د/ يوسف صبحى بهنسى 22

 23224161310 الكيميـــــــــــاء 17/11/1273 06/20/0234 أستاذ مساعد د/ أحمد سمارة أحمد بدر الدين 23

 23225353115 الكيميـــــــــــاء 25/13/1271 01/21/0234 أستاذ مساعد د/ سحر حسونه حسن الخلفى 24

 23223131610 الكيميـــــــــــاء 27/12/1273 12/33/0235 أستاذ مساعد د /هدى أبو الفتوح أحمد الغمري 25

 23228241128 الكيميـــــــــــاء 19/17/1233 01/26/0236 أستاذ مساعد البنداريد/ دمحم منصور  29

 الكيميـــــــــــاء 31/11/1275 12/32/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم رضا على بربر 27
 

 23225448818 كيمياء حيويه 31/12/1279 13/30/0236 أستاذ مساعد د/ دمحم إبراهيم عطيه سكران 23

 23221315101 الكيميـــــــــــاء 15/13/1275 12/24/0231 أستاذ مساعد عبد اللطيف إبراهيم د/ سهام 22

 23223311031 الكيميـــــــــــاء 25/12/1232 01/33/0231 أستاذ مساعد د/ مروة نبيه دمحم النحاس 31

 23004453113 فيزيائيهكيمياء  24/12/1273 13/23/0238 أستاذ مساعد د/ رحاب جالل خليل الشرقاوى 31

 23346138165 الكيميـــــــــــاء 21/12/1233 01/26/0238 أستاذ مساعد د/ فاتن محمود أحمد عتلم 32

 23212436251/23223131610 كيمياء حيويه 31/11/1273 01/28/0238 أستاذ مساعد د/ هانى أمين الصاوى مصطفى 33

 23001212240 الكيميـــــــــــاء 12/19/1277 08/33/0238 مساعدأستاذ  د/ دمحم دمحم مصطفى كمال عزام 34

 23260656611 الكيميـــــــــــاء 11/11/1231 08/33/0238 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد دمحم عبد الوهاب 35
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0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 23234118408 كيمياء فيزيائيه 15/12/1275 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان فهمى دمحم أبو الفتح 39

 23020551101 كيمياء حيوى 25/11/1231 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ مي محمود إبراهيم القيعي 37

 23224116014 الكيميـــــــــــاء 21/15/1231 01/21/0231 أستاذ مساعد د/عبير عبد الحميد أحمد خميس 33

 الكيميـــــــــــاء 11/13/1279 06/32/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد أبو زيد الحفناوى 32
 

 23223814568 الكيميـــــــــــاء 27/12/1231 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ وائل عبد القادر السيد عامر 41

 23223814568 كيمياء حيوية 29/15/1232 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ ثريا إبراهيم  عبد السميع دنيا 41

 23224260214 كيمياء فيزيائيه 15/17/1234 04/21/0202 أستاذ مساعد د/ ناجى لبيب كمال طراد 42

 23002081582 كيمياء غيرعضوية  حيوية 13/15/1272 06/30/0221 مدرس د/ زكى نبيه أحمد زهران 43

 الكيميـــــــــــاء 24/17/1272 01/21/0232 مدرس د/ اماني سليمان الصاوي الخولي 44
 

 23226551122 الكيميـــــــــــاء 27/11/1275 01/26/0233 مدرس د/ إيمان أحمد عبد هللا بكر 45

 الكيميـــــــــــاء 14/12/1273 28/30/0233 مدرس د/ عبد المنعم دمحم عبد المنعم 49
 

 23224260560 كيمياء عضوية 14/13/1271 31/23/0230 مدرس د/ عاطف عبد الحفيظ الغرابلى 47

 23220225621 الكيميـــــــــــاء 11/13/1297 28/25/0230 مدرس د/ دمحم على حامد برين 43

 23001430421 الكيميـــــــــــاء 14/11/1272 13/21/0230 مدرس د/ دمحم الرفاعى صادق السحاقى 42

 23223161441 الكيميـــــــــــاء 12/12/1273 01/28/0231 مدرس د/ دمحم عبد هللا دمحم البكري 51

 23224113614 الكيميـــــــــــاء 13/19/1279 06/23/0234 مدرس العزيز عبد التوابد/ ثريا عبد  51

 23005114135 الكيميـــــــــــاء 11/11/1274 13/28/0234 مدرس د/ رشا حماد عبد الرحمن أبو خضير 52

 23024364138 الكيميـــــــــــاء 12/11/1272 00/23/0235 مدرس د/ نجالء فتحي عبد الفتاح عريبي 53
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0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 23330144611 الكيميـــــــــــاء 11/11/1272 12/21/0235 مدرس د/ سماح على دمحم شندى 54

 23220111260 الكيميـــــــــــاء 12/13/1235 13/28/0235 مدرس د/ كريم سامى السعيد على 55

 23025522454 الكيميـــــــــــاء 13/13/1234 01/32/0235 مدرس د/ دمحم مبارك عبد الجليل دمحم 59

 23220063805 الكيميـــــــــــاء 11/17/1237 13/30/0235 مدرس د/ دمحم أحمد دمحم منصور 57

 ــــ الكيميـــــــــــاء 11/12/1232 01/21/0236 مدرس د/ دمحم شاكر عبد الواحد دمحم 53

 23350163555 الكيميـــــــــــاء 27/14/1239 12/32/0236 مدرس د/ دمحم بركات زكريا دمحم 52

 23220302181 الكيميـــــــــــاء 14/17/1233 13/30/0236 مدرس د/ عبد الحميد عبد الحميد الصاوي 91

 23221824513 الكيميـــــــــــاء 11/13/1232 00/26/0231 مدرس د / إبراهيم يوسف عيد الديب 91

 23221816162 الكيميـــــــــــاء 15/11/1273 01/33/0231 مدرس الديند/ إيهاب عبد القوي تاج  92

 23221816162 الكيميـــــــــــاء 15/12/1232 01/33/0231 مدرس د/ حماده شحاته عوض مندور 93

 23346521381 الكيميـــــــــــاء 24/11/1232 01/26/0238 مدرس د/ أحمد أحمد دمحم نصير 94

 23330101180/23864124262 الكيميـــــــــــاء 24/14/1232 01/26/0238 مدرس اليزيد الغباشى سيد أحمدد/ مروة أبو  95

 23220261014 الكيميـــــــــــاء 11/11/1221 12/25/0238 مدرس د/ فتحى مدحت دمحم حسن 99

 23224355434 الكيميـــــــــــاء 15/13/1233 01/32/0238 مدرس د/  منى نبيل كمال الفقى 97

 23225683841 الكيميـــــــــــاء 22/17/1235 12/30/0238 مدرس د/ إسالم دمحم فهمي عبد الغني موسى 93

 23001131412 الكيميـــــــــــاء 19/13/1239 01/23/0231 مدرس د/ هند عبد هللا حسين هيكل 92

 23005131043 الكيميـــــــــــاء 22/11/1239 12/30/0231 مدرس د/ عمرو  الشربينى دمحم الشربينى 71

 23338015165 الكيميـــــــــــاء 12/12/1222 04/21/0202 مدرس د/ مها دمحم السيد سالم 71
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0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 الكيميـــــــــــاء 11/11/1232 20/33/0228 مدرس مساعد السيدة/ مروة دمحم إبراهيم البديوي 72
 

 23261822121 الكيميـــــــــــاء 19/13/1233 01/21/0234 مدرس مساعد السيدة/ سالى دمحم يسرى الشيخ 73

 23333116510 الكيميـــــــــــاء 11/11/1235 34/25/0235 مدرس مساعد السيد/ عالء عبد الرحمن عطية أحمد 74

 23341311411 الكيميـــــــــــاء 15/11/1237 34/25/0235 مدرس مساعد السيدة/ سارة إبراهيم عبد الوهاب سالم 75

 23260141041 الكيميـــــــــــاء 19/11/1237 01/26/0235 مدرس مساعد السيد/ محمود أحمد محمود عبد القوى 79

 23261411134 الكيميـــــــــــاء 22/15/1221 01/28/0236 مدرس مساعد السيد/ حامد عادل أبو شرف 77

 23235551066 الكيميـــــــــــاء 24/12/1233 01/21/0236 مدرس مساعد رضوان السيدة/ علياء مجدى دمحم 73

 23211280508 كيمياء حيوية 17/11/1221 01/21/0236 مدرس مساعد السيدة/ مروة الرفاعى صبحى بسيونى قناوى 72

 23221145160 الكيميـــــــــــاء 25/14/1233 01/21/0236 مدرس مساعد السيدة/ أفنان حمدى صبحى الجويلى 31

 23021361158 الكيمياء الحيوية 11/15/1222 01/28/0231 مدرس مساعد السيدة/ ماريان نبيل جرجس أسعد 31

 23266122103 الكيميـــــــــــاء 14/12/1223 02/21/0238 مدرس مساعد السيدة/ أية خليفة سعيد خليفة عيد 32

 23236362856 الكيميـــــــــــاء 11/13/1222 03/33/0238 مدرس مساعد دمحمالسيد/ حازم دمحم موسى  33

 23211280508 الكيميـــــــــــاء 11/11/1221 02/23/0231 مدرس مساعد السيدة/ سمر عبد الهادى إبراهيم خطاب 34

 23212430010 الكيميـــــــــــاء 15/14/1233 20/21/0231 مدرس مساعد السيد/ محسن شحاتة السيد الشرقاوى 35

 23344515110 الكيميـــــــــــاء 25/11/1221 02/21/0231 مدرس مساعد السيد/ شريف السيد الدسوقى عبيد 39

 23262181131 الكيميـــــــــــاء 12/14/1222 01/30/0231 مدرس مساعد السيدة/ أميرة خالد فارس فرسان 37

 23208012611 الكيميـــــــــــاء 21/13/1222 38/21/0202 مدرس مساعد صديق قشطةالسيد/ باسم الشحات  33

 23264231821 الكيمياء الحيوية 12/12/1222 03/25/0202 مدرس مساعد السيدة/ سمر سامي دمحم القصاص 32
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0231/0202ان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بي  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء

 23231458334 الكيميـــــــــــاء 12/19/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيد / إسالم سعيد إبراهيم عبد العزيز الزينى 21

 23211338516 الكيميـــــــــــاء 13/12/1223 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيدة/ أيات عبد المنعم مبارك 21

 23303002084 الكيميـــــــــــاء 12/12/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيد/ محمود دمحم عبد الحميد يوسف 22

 23342506311 الكيميـــــــــــاء 11/12/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيد/ السيد حسنى السيد عطية 23

 الكيميـــــــــــاء 14/11/1224 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ دمحم مجدى عبد الجيد خميس 24
 

 23308551233 الكيميـــــــــــاء 11/11/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــــد الشرقاوىالسيده / صفيه جمال احمد السيد  25

 23030848685 الكيميـــــــــــاء 11/11/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيده / مريم عزت ابراهيم حبيب جرجس 29

 23231004558 الكيميـــــــــــاء 21/12/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ هشام دمحم صبرى عبد الحكيم على 27

 232163032341 الكيميـــاء  الحيوية 23/11/1223 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ دمحم اسماعيل عبد رب النبى الصلحاتى 23

 2308863041 الكيميـــــــــــاء 15/13/1227 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ مؤمن فؤاد دمحم ربيع دمحم 22

 23551011046 الكيميـــــــــــاء 15/13/1227 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ أحمد عبد العزيز عبدة حسن 111

 23218218008 الكيميـــــــــــاء 11/11/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد/عمر محمود على حماد 111

 23336006508 الكيميـــــــــــاء 23/12/1225 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيد/ دمحم ماهر عبد الكريم رمضان العسكرى 112

 23301313182 الحيويةالكيميـــــــــــاء   13/14/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيدة / إيمان دمحم رجب موسى 113

 23345111154 الكيميـــــــــــاء 15/12/1229 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيدة /نرميين صالح الدين عبد الحليم حافظ جاد 114

 23230064446 الكيميـــــــــــاء 11/15/1227 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيدة / ريهام سعودى شوقى دمحم الزعبالوى 115

 23550106113 الكيميـــــــــــاء 15/11/1227 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد / أحمد زكى عبد الحميد زكى الديب 119

 23218182601 الكيميـــــــــــاء 29/13/1225 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيد / حسن حسن سليمان سليمان سلطان 117



 

~ 222 ~ 
 

 

 2112/2121بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام الجامعى بيان 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيميـــــــــــاء  الحيوية

 23220435841 الكيميـــــــــــاء  الحيوية 12/14/1233 13/21/0236 مدرس د/ دعاء محمود حسن يونس الجمل 1

 23346411521 الكيميـــــــــــاء  الحيوية 23/13/1229 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيدة / ايمان دمحم عدلى بدوى المغربي 2

 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النبات

 23001150118 طحالب 15/12/1292 08/21/0225 أستاذ أ.د/ أمل حامد حمزه النجار 1

 23006438652 فسيولوجيا النبات 21/12/1293 08/21/0225 أستاذ أ.د/ محسن كمال حسن إبراهيم 2

 23221501216 ـ فطريات ميكروبيولوجى 13/12/1292 08/33/0226 أستاذ أ.د/ يحى عبد الجليل عبد الخالق 3

 23003180655 ميكروبيولوجى )فطريات( 22/11/1292 13/21/0236 أستاذ أ.د/ سعيده دمحم  رفاعى عامر 4

 23348212010/ 23221163045 فسيولوجيا النبات 11/12/1294 13/21/0236 أستاذ أ.د/ سعاد سليمان أحمد الفقى 5

 3225140231 ميكروبيولوجى )فطريات( 14/12/1274 00/26/0231 أستاذ أ.د/ إيمان حسن فتحى عبد الظاهر 9

 2300154486 بكتريولوجى 24/12/1273 01/33/0231 أستاذ أ.د/ نانيس جمال الدين إبراهيم عالم 7

 23005114130 وراثة جزيئية 15/11/1271 12/30/0238 أستاذ أ.د/ رضا دمحم أحمد جعفر 3

 23228050333 ميكروبيولوجى ـ فطريات 11/11/1291 08/23/0202 أستاذ أ.د/ دمحم ياسر أمين على بدوى 2

 23001145265 علم النبات 25/12/1274 13/25/0202 أستاذ أ.د/ ناصر عبد الرحمن دمحم سويلم 11

 23225051281 ميكروبيولوجى )فطريات( 11/13/1292 13/28/0221 أستاذ مساعد د/ حنان محمود إبراهيم مبارك 11



 

~ 231 ~ 
 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النبات

 23005151861 علم النبات 17/12/1299 06/33/0230 أستاذ مساعد صبحى الصاوى دمحم السلكد/  12

 23005284656 علم النبات 23/19/1271 08/28/0231 أستاذ مساعد د/ صفاء عبد العليم عبد النبى رضوان 13

 23220434105 علم النبات 31/12/1279 01/32/0234 أستاذ مساعد د/ مها عبد الفتاح أحمد خليل 14

 23000485266 علم النبات 11/11/1273 01/32/0234 أستاذ مساعد د/ شيماء عبد الحميد دمحم أبو حمد 15

 23264123011 علم النبات 22/17/1293 12/30/0234 أستاذ مساعد د/ حنان  إبراهيم سيد أحمد 19

 23222030403 علم النبات 13/14/1274 12/33/0235 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الصمد عبد الرحمن الهيتمى 17

 23001411411 علم النبات 14/12/1275 13/30/0235 أستاذ مساعد د/ سالى فاروق محمود غيدة 13

 23001130210 علم النبات 11/13/1274 12/23/0236 أستاذ مساعد د/ داليا عبد العظيم أحمد عبد العظيم 12

 23221212838 علم النبات 11/13/1273 13/21/0236 مساعدأستاذ  د/ شيماء دمحم عادل الشافعى 21

 23224062648 علم النبات 21/13/1231 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ خليل محفوظ غريب سعد هللا 21

 23080414881/23333361421 علم النبات 17/11/1273 13/23/0238 أستاذ مساعد د/ مروة محمود إبراهيم حمودة 22

 23006848212 علم النبات 12/11/1271 08/20/0238 أستاذ مساعد أحمد حسن إسماعيلد/ جيهان  23

 23220540114/23221811361 علم النبات 19/11/1232 12/25/0238 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد عبد الفتاح العيسوي 24

 23225861111 النباتعلم  19/12/1231 08/33/0238 أستاذ مساعد د/عبد الفتاح إبراهيم أبو مهرة 25

 23225056821 علم النبات 21/12/1272 12/30/0238 أستاذ مساعد د/ سماح عبد القادر عبد المقصود 29

 230081320444 علم النبات 13/12/1235 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ نسمة أحمد دمحم الزاوي 27

 23221116116 علم النبات 11/15/1279 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ سامح سمير على عطوة 23

 23000826015 علم النبات 27/11/1279 06/28/0231 أستاذ مساعد د/ أنور سعيد دمحم دمحم البدرى 22

 23224004114 علم النبات 11/14/1233 01/24/0202 أستاذ مساعد د/ عفاف عاطف سعد الدين نسيم 34

 23000146815 علم النبات 22/12/1291 06/26/3116 مدرس د/ رجب أحمد السيد أحمد قطب الفحار 31

 23220001351 علم النبات 13/14/1279 21/20/0233 مدرس د/ هبه حمدى دمحم  السهيلى 31



 

~ 231 ~ 
 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النبات

 23225281508 علم النبات 11/11/1273 01/26/0231 مدرس د/ صفاء عبدالعظيم المصرى 32

 23224112061 علم النبات 15/12/1233 00/25/0234 مدرس د/ رانيا عبد الخالق عبد الصمد 33

 23221852641/233341314402 علم النبات 15/12/1234 13/25/0235 مدرس د/ دمحم موسى عبد العاطى ميره 35

 23340684263 علم النبات 19/19/1234 13/28/0235 مدرس د/ مصطفى السيد البهى الشوبرى 39

 23241554255 علم النبات 23/11/1233 01/32/0235 مدرس د/ مها محمود عبد العزيز عزب 37

 23221464506 علم النبات 12/12/1231 12/24/0231 مدرس د/دمحم علي أحمد عيد 33

 23226028581 علم النبات 11/13/1234 06/21/0231 مدرس د/ دمحم لطفى عبد العزيز حالوة 32

 23221638311 علم النبات 21/11/1232 12/32/0236 مدرس د/ دمحم حسين دمحم الشتيحي 41

 23508300111 علم النبات 12/12/1237 13/32/0231 مدرس د/ درية إسماعيل عبد هللا عيسى 41

 23210215013 علم النبات 15/11/1237 12/21/0238 مدرس د/ جهاد عبد هللا رجب داود 42

 23224061518 علم النبات 22/15/1235 01/28/0238 مدرس د/ عمرو الشحات صديق قشطة 43

 23221368233 علم النبات 22/15/1233 01/28/0238 مدرس د/  شيماء حمدى  عبد الغنى السيد الصباغ 44

 23334531351 علم النبات 17/12/1235 01/23/0231 مدرس د/ بريهان صالح عبد العظيم عطية 45

 23003111310/23088233810 علم النبات 12/11/1273 01/20/0231 مدرس د/ أميرة دمحم عبدالعاطى 49

 23228455504/23221852641 علم النبات 12/12/1232 01/20/0231 مدرس د/ فتحى السيد عبد القادر الجبالى 47

 23228151160 علم النبات 11/12/1234 06/26/0231 مدرس د/ إيمان عبد الستار على الخطيب 43

 23221216161 علم النبات 23/14/1235 12/30/0231 مدرس د/ هدى شوقى أحمد عبد الحميد نوح 42

 23211411361 علم النبات 27/14/1221 06/20/0202 مدرس د/ إيناس مصطفى  عبد الفتاح البالط 51

 23226111062 علم النبات 11/11/1279 06/21/0232 مدرس مساعد السيد/ إيهاب خيرى تهامى شلبى 51

 23224101241 علم النبات 23/11/1272 31/20/0234 مدرس مساعد السيد حاتمالسيد/ دمحم زكريا مصطفى  52

 23223254626 علم النبات 15/12/1239 31/20/0234 مدرس مساعد السيدة/ مى دمحم أحمد حمود 53



 

~ 232 ~ 
 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النبات

 23338315111 علم النبات 11/11/1237 01/24/0234 مدرس مساعد السيدة/ سلمى كمال حسين شلتوت 54

 23333215112 علم النبات 21/13/1233 34/25/0235 مدرس مساعد دعاء السيد عبد الرحمن الشريفالسيدة/  55

 23330154364 علم النبات 14/15/1232 23/21/0236 مدرس مساعد السيدة/ سالى متولى عبد العظيم متولى 59

 23333132218 النباتعلم  22/17/1233 12/21/0236 مدرس مساعد السيدة/ إسراء السعيد إبراهيم عمار 57

 23032601311 علم النبات 14/11/1233 08/33/0231 مدرس مساعد السيد ة/ والء عبد المجيد مرسى أبو شنب 53

 2325402561 علم النبات 31/13/1222 01/30/0231 مدرس مساعد السيدة/ إسراء أسامة عبد رب الرسول طلبه الزرقانى 52

 23226526133 علم النبات 22/13/1222 21/24/0238 مدرس مساعد السيدة/ رنا حسنى دمحم دياب 91

 23262236511 علم النبات 11/11/1222 31/20/0231 مدرس مساعد السيدة/ جيهان طارق الطاهر عبد الغنى 91

 23236211583 ميكروبيولوجى 19/14/1222 03/21/0231 مدرس مساعد السيدة/ منار كمال سعد عبد الغنى 92

 23268181010 علم النبات 13/13/1222 01/30/0231 مدرس مساعد السيدة/ أمنية حمدى دمحم عبد الحميد عبد الكريم 93

 23224152231 علم النبات 19/14/1221 30/21/0231 معيــــــــــــــــد السيدة/ مروة مغاورى دمحم على بدوى 94

 23264381216 علم النبات 17/14/1222 24/23/0235 معيــــــــــــــــد السيدة/ نورا عباس السيد عباس الهوارى 95

 23232418841 ميكروبيولوجى 15/15/1222 24/23/0235 معيــــــــــــــــد السيد/ ضياء الدين أحمد بركات عبد المجيد 99

 23204416161 علم النبات 11/13/1223 33/25/0236 معيــــــــــــــــد السيدة/ إيمان سعيد على حسن البحيري 97

 23223881613 ميكروبيولوجى 11/12/1222 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيدة/ إ يمان أحمد احمد بصيص 93

 23200261001 علم النبات 14/11/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد السيدة/  هبة دمحم طه عبد المجيد بدير 92

 23011110254 ميكروبيولوجى 22/12/1224 28/21/0231 معيــــــــــــــــد إيمان محسن السيد عبد العزيز بسيونىالسيدة/  71

 2326222110 علم النبات 17/11/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيدة/ مى أيمن رمضان العيسوى 71

 23203645538 ميكروبيولوجى 22/17/1225 30/20/0238 معيــــــــــــــــد السيدة/ نهى أحمد دمحم عبد العظيم السباعى 72

 23211118284 علم النبات 21/11/1229 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيدة / مها مسعد دمحم عبد المجيد الفقى 73

 23210411126 الميكروبيولوجى 31/12/1223 38/30/0238 معيــــــــــــــــد السيدة /  أسماء هالل عبد  الجبير سيد احمد 74



 

~ 233 ~ 
 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النبات

 23021315166 الميكروبيولوجى 25/13/1227 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيدة / دينا ابراهيم عبد الهادى على 75

 النبات 11/11/1227 21/30/0231 معيــــــــــــــــد السيدة / دعاء رمضان سعد عبد العاطى 79
 

 

  



 

~ 234 ~ 
 

 

 2112/2121باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام الجامعي بيان 

 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 ـــ جيولوجيا  11/19/1233 28/23/3118 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم عطية العوضى 1

 23001181113 جيولوجيا  24/17/1243 23/28/0228 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد فؤاد غنيم 2

 23000141511 جيولوجيا  13/11/1247 23/28/0228 أستاذ أ.د/ محمود فارس دمحم  3

 23004568040 جيولوجيا  21/11/1243 23/28/0228 أستاذ أ.د/ سمير دمحم على حسن 4

 ـــ جيولوجيا  19/11/1251 23/28/0232 أستاذ أ.د/ أحمد على محمود حسن 5

 23001122864 جيولوجيا  31/11/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ بثينه طه الدسوقى 9

 23262184688 جيولوجيا  15/13/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ نادر حسنى طه الجندى 7

 23001602610 جيولوجيا  21/12/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ عبد السالم دمحم رشاد 3

 23001451386 جيولوجيا  11/15/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ دمحم ثروت صالح هيكل 2

 23001311312 جيولوجيا  29/13/1252 06/28/0230 أستاذ أ.د/ محمود حسين دمحم عشماوى 11

 23005151611 جيولوجيا  22/19/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبد الناجى حنفى سالم 11

 23004458224 جيولوجيا  15/12/1254 01/21/0234 أستاذ أ.د/ دمحم جمال الدين أبو المعاطى 12

 23223832158 جيولوجيا 13/12/1255 31/21/0235 أستاذ أ.د/ دمحم عاطف األنور نوير 13

 23021112821 الجيولوجيا 12/11/1255 23/28/0236 أستاذ أ. د/ أحمد مصطفى الششتاوى 14

 23001084110 الجيولوجيا 19/17/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ أكمل دمحم على مرزوق 15

 23023215113 الجيولوجيا 11/19/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ حمزه مصطفى دمحم خليل 19

 23004435521 الجيولوجيا 13/13/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ حسن زكريا حسن حراز 17

 2323126131 الجيولوجيا 24/14/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ عبد العزيز لطفى عبد الدايم 13

 23000413811 الجيولوجيا 13/14/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ دمحم متولى أبو عنبر 12

 23002128818 الجيولوجيا 11/13/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ جعفر عبد العليم أبو العينين 21
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 2112/2121باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام الجامعي بيان 

 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223845321 جيولوجيا 19/17/1253 23/28/0231 أستاذ مساعد  د/ عادل دمحم على حسن 21

 23001112614 جيولوجيا 17/19/1259 23/28/0236 أستاذ مساعد  د/ دمحم رفعت حماد الصاوى 22

 23001201616 الجيولوجيا 19/12/1257 23/28/0231 أستاذ مساعد  د/ شاديه طه إبراهيم الخضرى 23

 23001468112  23004224264 الجيولوجيا 11/11/1253 23/28/0231 مدرس  د/ جمال الدين عبد الحميد موسى 24

 23221658886 الجيولوجيا 11/14/1252 23/28/0231 مدرس  د/ شاديه عبد الرحيم دمحم 25

 2333503161 علم حيوان   12/14/1244 23/28/0224 أستاذ أ.د/ مرفيت أنور منصور 1

 23004442526 علم حيوان   11/13/1249 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم عبد المنعم مصطفى حجازى 2

 23210666623 علم حيوان   31/11/1247 23/28/0221 أستاذ أ.د/ عبد النعيم إبراهيم دمحم 3

 ـــ علم حيوان   15/11/1247 23/28/0228 أستاذ أ.د/ أحالم السيد عبدالعزيز أبو شافعى 4

 23226645152 علم حيوان   23/12/1247 23/28/0228 أستاذ أ.د/ سهام بيومى سالم 5

 2333648800 علم حيوان   15/11/1247 23/28/0228 أستاذ أ.د/ آمال إبراهيم دمحم سيف 9

 23226645152 علم حيوان   21/12/1243 02/21/0228 أستاذ أ.د/ فؤاد عفيفى أبو زيد 7

 23001111434 علم حيوان   12/11/1242 23/28/0232 أستاذ أ.د/ إبراهيم كامل حافظ الشوربجى 3

 23004401160 علم حيوان   13/11/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ فايز عبد المقصود على شكر 2

 23224040006 علم حيوان   17/12/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ دمحم حسن حامد منا 11

 23003111518 علم حيوان   11/19/1252 23/28/0230 أستاذ إسماعيل مصطفى الشرقاوى أ.د/ 11

 23001183853 علم حيوان   11/17/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ إبراهيم دمحم بكر هالل 12

 23005334133 علم حيوان   21/12/1253 23/28/0234 أستاذ أ.د/ دمحم أبو الفتوح بسيونى 13

 23223833410 علم حيوان   17/13/1255 21/28/0235 أستاذ كمال دمحم الفقى أ.د/ نبيل 14

   علم حيوان   27/11/1254 23/28/0235 أستاذ أ.د/ زينب إبراهيم على عطيه 15

 23225441180 علم الحيوان 31/12/1255 23/28/0236 أستاذ أ.د/ هدى كمال أحمد سالم 19
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223811822 علم الحيوان 11/13/1257 23/28/0231 أستاذ أ.د/ نبيله إبراهيم الدسوقى 17

 23085000831  23001332554 علم الحيوان 15/12/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ فاديه ناجى السيد هيبه 13

 23225441180 علم الحيوان 13/13/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/هدى كمال أحمد سالم  12

 23334105022 علم الحيوان 23/12/1253 23/28/0231 أستاذ راشد أ.د/ سمية ذكى عبد الحليم 21

 23331215061 علم الحيوان 23/19/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ مصطفى حسن مصطفى المحالوى 21

 23260111110 علم الحيوان 29/19/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ ساميه هانم حميم عيسى 22

 23225211061 علم حيوان   13/13/1245 23/28/0225 أستاذ مساعد  د/ أحمد عبد النعيم مسعود 23

 23354142365 علم حيوان   15/11/1251 23/28/0230 أستاذ مساعد  د/ فتحى على دمحم عطا 24

 23222410443 علم حيوان   25/13/2114 28/23/0234 أستاذ مساعد  د/ دمحم على أحمد سليمان 25

 23336443112 رياضيات  29/13/1232 23/28/3111 أستاذ أ.د/ دمحم عمر شاكر دمحم 1

 23330261450 رياضيات  13/11/1241 23/28/0223 أستاذ   أ.د/ دمحم كامل دمحم جبر 2

 23003581080 رياضيات  11/19/1242 23/28/0221 أستاذ أ.د/ إنتصار دمحم عبد العال 3

 2301061420 رياضيات  23/11/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ أحمد رضا مصطفى النمورى 4

 23264114411/23228418001 رياضيات  12/11/1255 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عبد المنعم دمحم عبد العال قوزع 5

 23002210031 رياضيات  24/11/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ السعيد إبراهيم عبد العزيز عمار 9

 23231616142 رياضيات  31/17/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ عبد العزيز األحمدى الباجورى 7

 23335604011 الرياضيات 13/13/1252 38/28/0231 أستاذ أ.د/ هدى كمال دمحم السيد 3

 23221832013 الرياضيات 13/14/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عاطف عبد الجليل حميده 2

 23302114022 الرياضيات 11/11/1252 36/21/0202 أستاذ أ.د/ سليم على دمحمين على 11

 23001631613 الرياضيات 11/11/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ مدحت أحمد دمحم الدمسيس 11

 23006282814 الرياضيات 22/13/1291 36/21/0202 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الهادى قاسم 12
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001812568 رياضيات  17/14/1242 23/28/0221 أستاذ مساعد  د/ سناء دمحم سعيد دمحم يوسف 13

 23342224808 رياضيات  23/11/1242 23/28/0232 أستاذ مساعد  د/ سعيد أحمد أبو العال الشرقاوى 14

 23261323241 رياضيات  17/14/1251 23/28/0232 أستاذ مساعد  د/ صالح عبد العزيز صالح 15

 23223111451 رياضيات  11/12/1252 23/28/0230 أستاذ مساعد  د/ عبد المنعم أنور دمحم طعيمه 19

 3202180206 رياضيات  31/17/1259 23/28/0236 أستاذ مساعد  د/ بثينه دمحم طاهر كرم هللا 17

 3224161106 رياضيات  14/19/1239 06/33/0228 مدرس   د/ حامد حسين السيد عيسى 13

 3223281104 رياضيات  23/11/1247 23/28/0221 مدرس   د/ فاطمه عبد هللا حسن شعبان 12

 23265601631 رياضيات  13/12/1242 23/28/0232 مدرس   د/ عبد هللا السيد على دسوقى 21

 23001581616 رياضيات  24/11/1251 23/28/0230 مدرس   د/ دمحم مليجى شاهين 21

 23001201552 رياضيات  13/13/1254 23/28/0234 مدرس   د/ دمحم سويلم فهيم 22

 23000831606 رياضيات  17/13/1253 23/28/0231 مدرس   د/ تهانى دمحم الشيخ 23

 23342841216 الرياضيات 22/11/1253 23/28/0238 مدرس   د/ السيد دمحم على العبــد 24

 23225183110 الرياضيات 21/19/1252 13/21/0231 مدرس   د/ دمحم عبد الفتاح العطار 25

 23264318225 الرياضيات 19/11/1252 36/21/0202 مدرس   راقيه عبد الباسط أحمد عفيفىد/  29

 23001655421 الرياضيات 13/14/1291 36/21/0202 مدرس   د/ السيد السيد عبد العال العضاض 27

 23213411151 الرياضيات 21/12/1252 36/21/0202 مدرس   د/ دمحم عبده دمحم خليفه 23

 23223613111 طبيعة  22/11/1239 23/28/3111 أستاذ مصطفى كمال فرج النمرأ.د/  1

 23001158322 طبيعة  12/14/1241 23/28/0222 أستاذ أ.د/ إبراهيم إبراهيم بندق 2

 23330081104 طبيعة  31/11/1242 23/28/0220 أستاذ أ.د/ حسنين دمحم حسنين اللبانى 3

 23001102458/23001502458 طبيعة  15/15/1244 23/28/0224 أستاذ أ.د/ نبيل  عبد الحميد السراجى 4

 23220435514 طبيعة  19/11/1244 23/28/0225 أستاذ أ.د/ فاروق مصطفى كمال المكاوى 5
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001812415 طبيعة  12/12/1245 23/28/0225 أستاذ أ.د/ دمحم إسماعيل عبد العاطى 9

 23226503848 طبيعة  13/14/1249 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم رأفت إسماعيل رمضان 7

 23268381888 طبيعة  21/13/1259 02/28/0236 أستاذ أ.د/ حسين محمود حسين بدران 3

 23345020556 طبيعة  31/11/1259 23/28/0231 أستاذ أ.د/ أسامه دمحم محمود حميده 2

 23345110644 طبيعة  31/17/1252 23/28/0231 أستاذ ا.د/ رياض عبد الوهاب غازى 11

 23001812465 طبيعة  21/11/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ طلعت دمحم دمحم ميز 11

 23000820318 طبيعة  11/12/1243 23/28/0221 أستاذ مساعد  د/ عبد الرازق دمحم حسن عابدين 12

 23001114364 طبيعة  24/17/1245 23/28/0225 أستاذ مساعد  د/ بهجت يوسف فهمى البرادعى 13

 23001084152 طبيعة  12/12/1245 30/21/0225 أستاذ مساعد  د/ محمود مصطفى كامل عبد المجيد 14

 23223158161 طبيعة  13/12/1245 23/28/0226 أستاذ مساعد  د/ سعد الدين إبراهيم أبو العينين 15

 23011308555 طبيعة  17/13/1249 31/28/0226 أستاذ مساعد  د/ نبيله على على شرف 19

 23008464113 طبيعة  24/17/1247 23/28/0221 أستاذ مساعد  د/ نعمه زكريا درويش 17

 23003361112 طبيعة  17/12/1242 23/28/0232 أستاذ مساعد  د/ جاب هللا عبد الستار جاب هللا 13

 23225313831 طبيعة  12/15/1251 23/28/0232 أستاذ مساعد  د/ سلوى سعد دمحم سعد 12

 23001812510 طبيعة  14/13/1251 23/28/0233 أستاذ مساعد  د/ خالد دمحم أبو المعاطى 21

 23333016821 طبيعة  31/12/1251 23/28/0233 أستاذ مساعد  د/ دالل دمحم محمود حميده 21

 23221334121 طبيعة  11/14/1253 23/28/0231 أستاذ مساعد  د/ فتحى أحمد الحسينى عزب 22

 23333601816 الطبيعة 25/11/1252 36/21/0202 أستاذ مساعد  د/ نجوى دمحم عبد المنعم أحمد 23

 23221463164 طبيعة  13/13/1253 38/28/0231 مدرس   د/ دمحم حمزه بدوى سيد 24

 23225143485 طبيعة  19/11/1254 23/28/0234 مدرس   د/ ماجده زكى سعيد 25

 23331181020 طبيعة  11/13/1254 33/28/0234 مدرس   زيدان فرج خضرد/ جالل  29
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223501458 الطبيعة 23/11/1291 31/21/0202 مدرس   د/ سامى دمحم دمحم عبد القادر 27

 23000510551 كيمياء  15/17/1241 23/28/0222 أستاذ أ.د/ أميرة محمود حسانين أحمد 1

 23226610614 كيمياء  11/12/1241 23/21/0223 أستاذ أ.د/ دمحم المتولى غنيم 2

 23011066125 كيمياء  12/17/1243 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحمد أحمد قطب البربرى 3

   كيمياء  31/11/1245 23/28/0226 أستاذ أ.د/ صفاء الدين حسن عطيو 4

 23001411102 كيمياء  17/11/1249 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحمد إسماعيل عكيله 5

 23006613112 كيمياء  13/11/1247 23/28/0221 أستاذ أ.د/ جاد بسيونى جاد الحفناوى 9

 23004210823 كيمياء  17/13/1243 31/28/0228 أستاذ أ. د/ محمود طه محمود حسين 7

 23001812503/23348183800 كيمياء  24/13/1243 04/28/0228 أستاذ أ. د/ عادل إبراهيم سليم 3

 23004415631 كيمياء  12/19/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ دمحم السيد عبد العال 2

 23221210105 كيمياء  11/17/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ الزينى موسى عبد الفتاح عبيد 11

 23262010830 كيمياء  12/11/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الفتاح سعفان 11

 23226836888 كيمياء  24/13/1251 04/28/0233 أستاذ جابر أبو العزمأ.د/ دمحم  12

 23224881413 كيمياء  11/13/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم يوسف عياد 13

 23015818111 كيمياء  14/12/1253 23/28/0234 أستاذ أ.د/ دمحم يسرى عبد الفتاح الشيخ 14

 23004234162 كيمياء  29/19/1254 23/28/0234 أستاذ الحليمأ.د/ شاكر طه العربى عبد  15

 23220143801 كيمياء  21/13/1255 02/28/0235 أستاذ أ.د/ دمحم خالد حسن عوض 19

 23332301111 كيمياء  12/15/1259 23/28/0236 أستاذ أ.د/ صالح عبد العظيم صالح عطيه 17

 23004158542 كيمياء  17/11/1259 23/28/0236 أستاذ أ.د/ دمحم هانئ أحمد فؤاد شعبان 13

 23001812501 كيمياء  21/12/1259 03/21/0236 أستاذ أ.د/ كمال يوسف فهمى البرادعى 12

 23264256524 كيمياء  22/12/1259 00/21/0236 أستاذ أ.د/ أحمد فتح هللا دمحم رحاب 21
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23003416414 كيمياء  15/15/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ سامى عبد هللا حسن الدالى 21

   كيمياء  31/15/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عصام همام متولى البهيدى 22

 23001145388 كيمياء  17/11/1252 31/21/0202 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبد الوهاب أحمد سالم 23

   كيمياء  31/17/1291 31/21/0202 أستاذ أ.د/ على حسن دمحم جميعى 24

 23224412141 كيمياء  17/17/1291 31/21/0202 أستاذ أ.د/ إبراهيم شبل حسن الحالج 25

 23001812416 كيمياء  11/12/1243 23/28/0228 أستاذ مساعد  د/  محمود فهمى عبد العال 29

 23006842513 كيمياء  23/14/1251 23/28/0233 أستاذ مساعد  د/ السعيد أحمد على شحاته 27

 23003016510 كيمياء  14/12/1253 23/28/0234 أستاذ مساعد  إخالص عبد الحى منصورد/  23

 23018222141 كيمياء  14/11/1254 23/28/0234 أستاذ مساعد  د/ سعيد أنور دمحم إسماعيل 22

 23226808415 كيمياء  12/12/1254 23/28/0234 أستاذ مساعد  د/ سمير سعد أحمد قنديل 31

 23211303140 كيمياء  17/11/1253 23/28/0231 أستاذ مساعد  أحمد حسن الدالىد/ حسنى  31

 23215320251 كيمياء  15/15/1242 23/28/0221 مدرس   د/  على كامل على أبوسيف 32

 23018164224 كيمياء  11/13/1251 23/28/0233 مدرس   د/ محمود عبد القادرعيسى البدوى 33

 23001812514 كيمياء  23/12/1251 23/28/0230 مدرس   هللا عسرأ.د/ سامى سالم عبد  34

 23264256524 كيمياء  19/13/1253 36/28/0231 مدرس   د/ يحيى أحمد دمحم حافظ 35

 ـــ كيمياء  13/19/1254 23/28/0234 مدرس   د/ عبد الباسط مرسى إبراهيم شكرى 39

 23008604401/23008604448 كيمياء  11/11/1259 23/28/0231 مدرس   د/ عمرو زهدى على أبو العزم 37

 23226630186 نبات  13/12/1222 28/21/3181 أستاذ أ.د/ دمحم نبيه الشوربجى 1

 23226141518 نبات  11/12/1244 23/21/0224 أستاذ أ.د/ عواطف على محسن 2

 23004451150 نبات  12/12/1249 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم األنور حسين عثمان 3

 23220085066 نبات  25/31243 05/28/0228 أستاذ أ.د/ عصام الدين دمحم أبو القاسم 4
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 المحمول القسم  تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23225185515 نبات  31/11/1243 23/28/0221 أستاذ أ.د/ السيد أحمد مرسى حمادة 5

 23001812485 نبات  19/12/1243 23/28/0221 أستاذ أ.د/ عاطف دمحم السيد أبو شادى 9

 23225051281 نبات  12/13/1242 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحمد شرف الدين عبد الوهاب 7

 23005284656 نبات  11/11/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ أميمه أحمد عوض هللا 3

 23265638566 نبات  12/14/1251 23/28/0233 أستاذ أ.د/ محمود أبو اليزيد عبد الحق 2

 23001812458 نبات  11/11/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ كمال حسين شلتوت 11

 23001310482 نبات  13/12/1252 23/28/0230 أستاذ أ.د/ عبد الرحيم رمضان الشنشورى 11

 23001812481 نبات  13/13/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ فاطمه على عبد الحميد الشنتناوى 12

 23001614450 نبات  23/15/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ سوزان دمحم وجدى السواح 13

 23000434284 نبات  11/19/1255 23/28/0235 أستاذ أ.د/ وداد عبد العزيز محمود قاسم 14

 23332242536 نبات  22/11/1259 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عادل رمضان الشنشورى 15

 23004011000 نبات  12/17/1257 23/28/0231 أستاذ أ.د/ حنان حافظ دمحم الحاج عمر 19

 23005151851 نبات  15/15/1253 23/28/0238 أستاذ أ.د/ عالء مصطفى سليمان أبو زيد 17

 23211811050 نبات  12/11/1253 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم أحمد حسنين البحيرى 13

 23004326666 نبات  12/12/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ مصطفى دمحم مصطفى الشيخ 12

 23006040114 نبات  13/12/1252 23/28/0231 أستاذ أ.د/ متولى عبد العظيم متولى 21

 23223114102 نبات  12/13/1291 31/21/0202 أستاذ أ.د/ سلوى فهمى بدر إبراهيم  21

 23226634512 نبات  17/17/1291 31/21/0202 أستاذ أ.د/ أشرف صالح الدين حيدر 22

 23222551114 نبات  13/19/1251 23/28/0233 أستاذ مساعد  د/ سمحه عبد المنعم دويدار   23

 23000434284 نبات  13/17/1252 23/28/0231 أستاذ مساعد  د/ السيد عبد اللطيف عبد الفتاح فوده 24

 23226631106 نبات  22/19/1254 23/28/0234 مدرس   د/ ساميه عباس سعد شبانه   25
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
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 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية ا آلداب جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11113413135/11277772941 25/19/2113 عميد الكلية أ.د/ ممدوح ناصف أبو الفتوح المصرى 1

 11117399155 12/19/2112 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ا.د/ أحمد عباده  جدوع العربى 2

 11111222277 13/15/2112 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ أحمد عبد الفتاح أحمد عياد 3

 11212177535 13/11/2121 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أبو طالبأ.د/ إبراهيم طلبه عبد الخالق  4

 

  



 

~ 249 ~ 
 

 

 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية اآلداب جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223534714 اإلعالم 11/11/1299 27/13/2117 أستاذ عبد العزيز اليمانىد/ غاده عبد التواب  1

   التاريخ 27/11/1293 12/11/2112 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد البرعى الشرقاوى 3

 11111215213 اإلجتماع 22/11/1271 19/11/2112 أستاذ أ.د/ دمحم سعيد عبد المجيدإبراهيم 2

 11111372923 جغـــــــــرافيـــــــــا 15/13/1259 31/17/2117 أستاذ مساعد الكومى رضواند/ عبد الرازق بسيونى  4

 11112243943 علم النفس 23/13/1292 17/12/2112 أستاذ أ.د/ هبه بهى الدين ربيع يوسف 5

 11224443775 لغة عربية 25/11/1299 13/15/2112 أستاذ أ.د/ عبد الكريم دمحم حسن جميل 9

 11115491291 اللغـــة الفرنسية 22/11/1291 31/17/2112 أستاذ فاطمه محمودعلى نصرد/  7

 11227315341 الوثائق والمكتبـــات 21/17/1293 31/14/2112 أستاذ أ.د/ ثروت دمحم يوسف دمحم الغلبان 3

 11224235939 الفلسفـــه 21/11/1292 14/14/2121 أستاذ أ.د/ ياسر عبد المنصف دمحم قنصوه 3

 11113145972 اللغــة اإلنجليزية 19/15/1293 12/11/2121 أستاذ مساعد د/ معتز سعد الدين إبراهيم السروجى 3

 11223943191 آثار مصرية 31/12/1292 31/17/2119 أستاذ أ.د/ عادل أحمد زين العابدين السيد 11

 11112113494 اللغات الشرقية وأدبها 17/11/1294 22/15/2113 أستاذ أ.د/ سامية السيد حمزة فرحات 12
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اآلثار

 22/11/1292 14/14/2112 أستاذ السيد أحمد أ.د/ مها  دمحم 1
آثار يونانية ورومانية )عمارة 

 رومانية(
11222142313 

112239917325/11223423443 

 11129311145 آثار والفنون اآلسالمية 11/11/1293 13/15/2112 أستاذ ا.د/ تفيده دمحم إبراهيم عبد الجواد 2

 11232273234 اآلثار والفنون اإلسالمية 23/19/1293 13/15/2112 أستاذ أ.د/ جمال عبد العاطى عبد السالم 3

 11113413135/11277772941 آثار يونانية ورومانية 14/12/1293 13/15/2112 أستاذ أ.د/ ممدوح ناصف أبو الفتوح المصرى 4

 11111314233 آثار مصرية قديمة 23/13/1293 31/19/2114 أستاذ أ.د/ عبد الحميد سعد عزب سليمان 5

 11111341742 آثار إسالمية 29/12/1292 31/19/2114 أستاذ أ.د/ غاده أحمد رشدى حسن دخان 9

 11223943191 آثار مصرية قديمة 31/12/1292 31/19/2114 أستاذ أ.د/ عادل أحمد زين العابدين السيد 7

 11277941172 اآلثار والفنون اإلسالمية 13/11/1272 22/19/2115 أستاذ أ.د/ رأفت عبد الرازق أبو العينين 3

 11227931393 آثار إسالمية 17/11/1294 31/17/2115 أستاذ أ.د/ سحر دمحم دمحم القطرى 2

 11211111122 مسكوكات إسالمية 14/12/1292 31/12/2113 أستاذ مساعد د/ رمضان صالح الدين أبو زيد على 11

 11219319319/11279211912 آثار مصرية ـ عمارة وفنون 21/17/1273 13/15/2112 مساعدأستاذ  د/ أيمن حسن إبراهيم الدهشان 11

 11227344255 آثار يونانية ورومانية 11/19/1271 13/15/2112 أستاذ مساعد د/ أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد 12

 11117223594 آثار مصرية 25/12/1273 31/12/2115 أستاذ مساعد د/ دمحم البيومي دمحم البيومي شقرة 13

 11227517719 فنون صفرى رومانى 17/19/1273 31/13/2119 أستاذ مساعد د/ هاله السيد حسن  ندا 14

 11223714534/11225113233 آثار يونانية ورومانية 19/19/1277 31/15/2119 أستاذ مساعد د/ صفاء سمير أبو اليزيد إبراهيم 15

 11194192171 آثار يونانية ورومانية 23/17/1231 22/19/2117 أستاذ مساعد القادر قابيلد/عزة عبد الحميد  عبد  19

 11191221219/11275332174 آثار إسالمية 11/14/1279 22/12/2112 أستاذ مساعد د/ أماني السيد الشرنوبي 17

 11127379223 مصريةآثار  29/17/1271 29/12/2121 أستاذ مساعد د/ هناء إبراهيم على دمحم سعيد 13



 

~ 243 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اآلثار

 11112112912 آثار مصرية قديمة 21/13/1297 22/13/2115 مدرس د/ دمحم إسماعيل دمحم الشافعى 12

 11199427979 آثار إسالمية 19/13/1231 22/12/2111 مدرس د/ مروة عادل موسى 21

 11222299227 ورومانيةآثار يونانية  17/15/1272 19/12/2111 مدرس د/ هبة فاروق عطية النحاس 21

 11113131332 آثار إسالمية 15/13/1279 23/12/2112 مدرس د/ نعمة دمحم  دمحم بدر 22

 11225172927 الفخار اليوناني والروماني 14/11/1231 23/12/2112 مدرس د/ شهيرة عبد الحميد راغب هاشم 23

 11119239341 آثار مصرية قديمة 13/15/1232 31/17/2112 مدرس د/ حمدي أحمد إسماعيل السروجي 24

 11191247423/11273339941 آثار يونانية ورومانية 23/12/1275 29/11/2114 مدرس د/ هشام السيد عجالن 25

 11225215393 أثار مصرية قديمة 29/12/1272 22/11/2115 مدرس د/ إبراهيم عبد الرحمن عبد العال 29

 11119142231 أثار مصرية قديمة 11/12/1273 31/11/2119 مدرس مرد/ طاهر عبد الحفيظ عا  27

 11114312119 آثار يونانية ورومانية 12/17/1222 21/13/2112 مدرس مساعد السيدة / سالى السيد أحمد الششتاوى 23

 11122231211 آثار إسالمية 23/11/1223 29/12/2112 مدرس مساعد السيدة / مى عبد الفتاح دمحم الجميل 22

 11111434252 ارشاد سياحى 12/13/1223 31/17/2117 معيد السيد/ عمر مصطفى دمحم بالل 31

 11195391122 أثار مصرية قديمة 15/11/1222 23/11/2117 معيد السيد ة / صباح جمعة عبد القادر سليمان 31

 11239232323 آثار إسالمية 21/12/1225 12/13/2112 معيد السيد  /  دمحم فؤاد دمحم فرحات 32

 11145974197 آثار مصرية 25/11/1222 13/15/2112 معيد السيد  /  محمود فرحات محمود على القضية 33

 11212757712 ارشاد سياحى 23/12/1225 15/12/2121 معيد السيد ة / بسمه ابراهيم عبد الحميد دمحم العجان 34
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلجتماع

 11119377497 علم إجتماع حضري 17/12/1271 31/12/2114 أستاذ أ.د / وجدى شفيق عبد اللطيف السيد 1

 11111215213 تشريعات إجتماعية 22/11/1271 23/12/2112 أستاذ أ.د/ دمحم سعيد عبد المجيدإبراهيم 2

 11111973444 علم إجتماع إعالمى 19/11/1292 29/19/2112 أستاذ أ.د/ إيمان  دمحمعبد الفتاح عز العرب 3

 11115924255 علم اإلجتماع اإلقتصادى 14/14/1279 31/12/2115 أستاذ مساعد الكيالنيد / رانيا محمود  عبد الحميد  4

 11115142123 إجتماع ثقافى 17/13/1272 22/19/2121 أستاذ مساعد د/ ماريان عزمي عازر فهمي 5

 11224712497 علم إجتماع تربوى 13/11/1272 22/19/2121 أستاذ مساعد د/ ياسر السيد إبراهيم يوسف النجار 9

 11111215212 تنمية إجتماعية 19/19/1292 22/12/2111 مدرس د/ نجالء منير حامد دمحم 7

 11223332231 علم إجتماع جنائى 25/11/1293 31/12/2113 مدرس د / دعاء دمحم محمود محفوظ أبو النور 3

 11223333379 إعالمىعلم إجتماع  11/11/1231 27/19/2113 مدرس د/ إنجي خيرت أحمد حمزة 2

 11222732141 علم اجتماع صناعى 13/12/1231 31/12/2113 مدرس د/ عفاف علي عطية عامر 11

 11224322533 اجتماع 21/12/1232 29/13/2117 مدرس د/ أميرة عصام الدين عزقول 11

 11235231411 اجتماع 11/13/1233 22/14/2121 مدرس د/ إسراء أبوالعزم عبد المنعم 12

 11113943743 اجتماع 22/11/1232 31/13/2121 مدرس د/ مروة أحمد عليوة المسلمى 13

 11191191943 اجتماع ثقافى 22/17/1272 12/13/2114 مدرس مساعد السيدة/ رانيا محروس يوسف جاد هللا 14

 11199717215 اجتماع 25/11/1222 21/19/2117 مدرس مساعد السيدة/ سالى السيد جاب هللا 15

 11194314373 اجتماع 15/19/1222 19/14/2113 مدرس مساعد السيدة/ آية فتحى سرحان 19

 11113943743/11149932935 اجتماع 11/11/1221 12/17/2112 مدرس مساعد السيدة/ مها بدر الدين ناصر ابو الوفا 17

 11119292394 اجتماع 11/19/1225 17/11/2112 معيـــــــــــد السيدة/ إسراء سعيد بسيونى عبد العاطى الشاذلى 13

 

  



 

~ 251 ~ 
 

 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلعالم

 11223534714 صحافة 11/11/1299 22/19/2117 أستاذ التواب عبد العزيز اليمانىأ. د/ غاده عبد  1

 11233777777 اإلذاعة ) الراديو والتليفزيون ( 15/12/1273 31/17/2117 أستاذ مساعد د/ أميره سمير طه درويش 2

 11115112231 واإلعالنالعالقات العامة  21/12/1273 31/12/2113 مدرس د/ ميرفت السيد أحمد سليمان 3

 11225449921 إذاعة وتليفزيون 19/11/1232 31/12/2115 مدرس د/ دمحم أحمد أحمد عثمان 4

 11231113151 إذاعة وتليفزيون 11/11/1235 31/17/2119 مدرس د / محمود حلمى محمود عمارة 5

 11235257175 صحافة 19/11/1239 27/12/2117 مدرس د/ سناء محروس أحمد فؤاد الششتاوى 9

 11111534314 عالقات عامة 11/13/1234 31/14/2113 مدرس د/ عطية دمحم دمحم مرق 7

 11194547147 عالقات عامة 17/12/1239 31/14/2112 مدرس د/ هبة حسن عبد الغنى غنيمة 3

 11192495131 صحافة 17/13/1237 29/11/2112 مدرس د/ إبراهيم حلمى محمود عمارة 2

 11192271373 اذاعة 13/14/1233 31/12/2112 مدرس إيمان عبد الفتاح إبراهيم العراقىد/   11

 11115321413 اذاعة وتليفزيون 12/12/1237 23/17/2121 مدرس د/ ريهام جار النبى السيد الحلو 11

 11221433713 عالقات عامة 31/13/1237 13/13/2115 مدرس مساعد السيدة/ شيماء عبد الناصر  الشيخ 12

 11223444421 عالقات عامة 22/15/1233 11/13/2119 مدرس مساعد السيد/ دمحم شعبان دمحم عبد الفتاح 13

 11151471131 اذاعة وتليفزيون 24/12/1234 14/11/2117 مدرس مساعد السيدة/ مايسة  عباس عبد الرحمن عامر 14

 11111374233 صحافة 23/12/1234 13/14/2117 مدرس مساعد السيدة/ دينا أحمد خليل دسوقي 15

 11191929439 صحافة 21/13/1233 17/13/2117 مدرس مساعد السيدة/  أسماء صبحى على دمحم الغرابلى 19

 11112722741 صحافة 14/15/1224 31/17/2117 معيـــــــــد السيدة/ رحاب إبراهيم عنتر أبو الغيط 17

 11122513222 عالقات عامة 13/12/1222 15/12/2121 معيـــــــــد الجروانىالسيد/ دمحم حسن دمحم  13

 

  



 

~ 251 ~ 
 

 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التاريخ
 11117352214 تاريخ العصور الوسطى 25/11/1293 31/13/2119 أستاذ أ.د/ األمين عبدالحميد أمين أبو سعده 1

 11123993227 تاريخ إسالمى 23/12/1294 31/14/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم فهمى اإلمبابى 2

 1111321721 تاريخ حديث 27/11/1293 31/14/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد البرعى الشرقاوى 3

 11119417133 تاريخ إسالمى 21/13/1231 31/15/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم زين العابدين دمحم 4

 11114534723 تاريخ إسالمى 15/12/1234 24/13/2121 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد إسماعيل فياض 5

 11193311971 تاريخ يونانى ورومانى 11/12/1293 29/14/1225 مدرس د/ هاله حامد دمحم السطيحه 9

 11119191231 تاريخ مصر الشرقى القديم 12/15/1294 25/11/2111 مدرس د/ أمينه عبد الفتاح محمود السودانى 7

 11232334121 تاريخ إسالمى 15/17/1295 23/11/2117 مدرس د/ آمال عبد العاطى السيد عبد العال 3

 11191255493 تاريخ قديم 31/13/1271 29/17/2114 مدرس د/ خالد عبد الحميد دمحم غازي 2

 11232319242 تاريخ قديم مصر والشرق األوسط 13/12/1272 31/15/2119 مدرس د/ زينب أحمدأحمد عثمان 11

 11149324572/11123951272 تاريخ 15/19/1233 22/12/2112 مدرس د/ هناء محمود عبد الفتاح شمس 11

 11155522217/11112397973 تاريخ يونانى ورومانى 23/14/1239 22/12/2112 مدرس سليم المعطرد/ سماح مصطفى  12

 11145597242 تاريخ اسالمى 23/14/1233 31/12/2112 مدرس د/  سعيدة أحمد  يوسف  عياد 13

 11121253574 تاريخ إسالمى 11/11/1275 27/11/2117 مدرس مساعد السيد/ عبد العزيز دمحم عبد الخالق 14

 تاريخ حديث 15/14/1237 27/13/2113 مدرس مساعد السيدة/ مى وجيه على دمحم أبو حمزة 15
 

 11231195321 تاريخ فرعونى 13/11/1233 23/19/2112 معيـــــــــــد السيدة/ أمينة دمحم دمحم عامر 19

 11191957795 خرائط ومساحة 27/12/1221 21/19/2115 معيـــــــــــد السيدة/ لينا فاروق زكى الجندى 17

 11273421112 تاريخ قديم 22/17/1225 14/17/2113 معيـــــــــــد السيدة/ عواطف على امين مصطفى على 13

 11127952729/11275232242 تاريخ 21/11/1237 12/13/2112 معيـــــــــــد السيد/ عالء نسيم مسعد عرابى 12

 11151111341 تاريخ 11/11/1225 15/12/2121 معيـــــــــــد سعد أبو خضره السيدة/ أسماء سعيد 21
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 جغـــرافيــا
 11111372923 جغـــرافيــا 12/11/1293 31/13/2119 أستاذ مساعد د/ عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان 1

 11143125197 جغرافيا تاريخية 12/12/1274 31/13/2112 أستاذ مساعد د/ أحالم رجب بسيونى سالمة 2

 11227422121 جغرافيا سكان 11/12/1293 22/11/2119 مدرس د/ إبراهيم دمحم صبحى السجاعى 3

 111119793371 جغرافيا طبيعية 13/11/1273 31/11/2111 مدرس د/ ضياء صبري عبد اللطيف إسماعيل 4

 11114214345 جغرافيا مناخية 23/13/1272 22/11/2115 مدرس د/ أحمد أبو اليزيد قطب 5

 11114372342/11112291421 خرائط ومساحة 11/19/1231 31/12/2115 مدرس د/ حسن يونس عبد الرحمن 9

 11117279434 مساحة وخرائط 25/17/1237 22/15/2112 مدرس د/ عيد ناجى الرفاعى شلبى 7

 11224431331 خرائط ومساحة 11/12/1237 29/13/2115 مدرس مساعد السيد/ عالء الدين دمحم توفيق غراب 3

 11117571115 جغرافيا عامة 11/13/1235 11/13/2119 مدرس مساعد السيد/ رفعت عزت إبراهيم الزيات 2

 11193741742 خرائط ومساحة 13/11/1221 21/19/2115 معيــــد محمود حلمى دمحم عبدالقادر سكين السيد/ 11

 11223799134 خرائط ومساحة 13/11/1222 23/14/2119 معيــــد السيد عبدالستار القطب سيدأحمد سلطان السيد/ 11

 11191712333 خرائط ومساحة 23/17/1222 17/12/2119 معيــــد السيدة / مها حلمى على يونس 12

 11235119313 خرائط ومساحة 21/11/1223 31/17/2117 معيــــد السيد/ كرولس عاطف نعيم لبيب 13

 11229234322 خرائط ومساحة 17/17/1225 14/17/2113 معيــــد السيدة / ميادة ممدوح عبد هللا دمحم 14

 11225421711 خرائط ومساحة 12/17/1227 15/12/2121 معيــــد السيدة / ميادة إسماعيل أحمد الصاوى 15
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النفس
 11112243943 علم نفس اإلكلينيكى 23/13/1292 27/12/2117 أستاذ أ.د/ هبه بهى الدين ربيع يوسف 1

 11114194944 علم نفس إجتماعى 22/19/1231 31/13/2119 أستاذ مساعد د/ شيماء شكري العزب خاطر 2

 11224521219 علم نفس إجتماعى 12/12/1293 22/19/2117 أستاذ مساعد دمحم السيد إبراهيم منصورد/  3

   علم نفس إجتماعى 13/11/1273 25/11/2112 أستاذ مساعد د/ أيمن عبد الجليل دمحم القاضى 4

 11117413335 علم نفس إجتماعى 24/13/1292 31/13/1224 مدرس د/ طارق دمحم فوزى دمحم عزت 5

 11222371799 علم نفس إجتماعى 12/11/1297 31/13/1222 مدرس د/ نشوى زكى إبراهيم حبيب 9

 11125242447 علم نفس إجتماعى 15/12/1273 22/19/2111 مدرس د/ نجوى إبراهيم دمحم الشناوى 7

 1224245333 علم النفس المعرفى 15/13/1231 13/13/2112 مدرس د/أميرة دمحم دمحم الدق 3

 11122779954 علم نفس إجتماعى 24/11/1273 29/12/2112 مدرس د / يمنى صالح احمد شهيب 2

 11112243577 علم نفس إجتماعى 27/13/1235 22/11/2115 مدرس د/ يارا أحمد عيسى عبد هللا عيسى 11

 11214439733 النفس الفسيولوجىعلم  24/14/1234 31/13/2119 مدرس السيدة/ إيمان عبد السالم احمد الشيخ 11

 11232355711 علم نفس إجتماعى 25/13/1235 31/11/2119 مدرس السيدة/ داليا السعيد سالم 12

 11141324311 علم النفس الطفل 13/11/1235 21/15/2113 مدرس مساعد السيدة/ نجالء فتحى دمحم بهجات 13

 11121325514 علم النفس المعرفى 24/13/1231 22/19/2112 معيــــــــــــــــد السيدة/ هبه ّللاه  صبحى السيد عبد العال 14

 11151511379/11155391139 علم نفس سياسى 29/12/1224 31/17/2117 معيــــــــــــــــد السيدة/ سهي سامي إبراهيم مصطفي البسيوني 15

 11114375314  علم النفس 11/13/1229 15/12/2121 معيــــــــــــــــد السيد / دمحم رجب دمحم محمود المكاوى 19
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفلسفـــه

 11212177535 فلسفة معاصرة 25/12/1293 27/11/2112 أستاذ أ.د/ إبراهيم طلبه عبد الخالق أبو طالب 1

 11221732131 فلسفة إسالمية 14/14/1292 27/11/2113 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم سالم البربرى 2

 21/11/1292 31/13/2115 أستاذ أ.د/ ياسر عبد المنصف دمحم قنصوه 3
فلسفة حديثة 

 ومعاصرة
11224235939 

 13/12/1293 22/15/2112 أستاذ أ. د/ عزه العدوى خليل مطر 4
المنطق وفلسفة 

 العلوم
11132937737 

 11123533153 فلسفة الجمال 23/14/1271 22/19/2115 أستاذ مساعد د / أحمد عبد الفتاح أبو العزم أبو على 5

 11119274147 فلسفة منطق 17/19/1273 22/11/2115 مدرس د/ أحمد السيد إبراهيم خليفه 9

 11193393942 فلسفة يونانية 13/11/1239 29/19/2112 مدرس د/ كرم عبد القادر  الحواط 7

 11211135722 فلسفة يونانية 11/13/1221 27/17/2112 مدرس السيده / دينا شمس الدين على يوسف 3

 فلسفة إسالمية 11/11/1239 29/12/2121 مدرس السيده / وفاء صالح الجميل قشة 2
 

 11122153319 الفلسفـــه 12/13/1222 21/13/2112 مدرس مساعد السيد/ محمود أشرف أمين الخولى 11
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغــة اإلنجليزية

 11113325115 رواية 12/13/1295 31/11/2113 أستاذ أ.د/ عبد الجواد على عبد الجواد النادى 1

 11197222232 رواية 12/14/1271 31/11/2113 أستاذ مساعد د/ منى صالح الدين دمحم النامورى 2

 11113145972 شعر 19/15/1293 22/13/2112 أستاذ مساعد د/ معتز سعد الدين إبراهيم السروجى 3

 11112212255 أدب إنجليزى 25/11/1292 27/14/1222 مدرس د/ هانى دمحم حلمى حنفى دمحم 4

 11223532115 إنجليزى ) شعر(أدب  17/15/1297 22/12/2111 مدرس د/ منال عبد السالم بسيونى فايد 5

 اللغــة اإلنجليزية 25/12/1299 31/12/2113 مدرس د/ أسماء عبد اللطيف عبد الغنى الشيخ على 9
 

 11227435713 شعر 25/19/1291 31/13/2114 مدرس د/ مايسه عبد العال إبراهيم عبد العال 7

 11119522314 شعر 17/11/1271 29/11/2113 مدرس د/ أمل حمزه دمحم شنيشن 3

 31/12/2112 مدرس د/ مني عبد الهادى عبد البديع خضر 2
 

 اللغــة اإلنجليزية
 

 11271343491 لغويات 19/12/1231 31/17/2115 مدرس د/ بسنت سيد دمحم مصطفى 11

 اللغــة اإلنجليزية 14/12/1234 31/17/2117 مدرس د/ مي دمحم عباس عوده 11
 

 11115913372 ترجمة 13/13/1233 27/11/2113 مدرس المصريد/ هبة فوزي السيد  12

 اللغــة اإلنجليزية 21/12/1237 21/12/2112 مدرس د/ سارة أحمد عبد العال الشيخ 13
 

 لغويات 19/11/1233 22/14/2121 مدرس د/ فاطمة توكل جابر الزغل 14
 

 11195331923 اللغــة اإلنجليزية 25/12/1237 27/17/2117 مدرس مساعد السيدة/ ريحاب فتحى زكريا الجبالى 15

 11232321133 اللغــة اإلنجليزية 22/12/1233 12/13/2112 مدرس مساعد السيد/ دمحم حسام الدين دمحم إسماعيل 19

 11193351141/11112151942 تاريخ 23/12/1234 13/17/2119 معيــــــــــــــــد السيدة/ سارة دمحم دمحم بصل 17

 11124174133 اللغــة اإلنجليزية 11/11/1222 12/13/2112 معيــــــــــــــــد السيدة/ هالة ثروت فهمى الجندى 13

 11129241939 اللغــة اإلنجليزية 11/11/1229 15/12/2121 معيــــــــــــــــد السيده/ هبة نجيب صبحى الشايب 12
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغة العربيــة

 25/11/1299 23/12/2113 أستاذ أ.د/ عبد الكريم دمحم حسن جميل 1
دراسات لغوية 

 )علوم لغة(
11224443775 

 1192432219 النقد األدبى والبالغة 17/15/1272 14/14/2112 أستاذ أ.د/ أسامه دمحم إبراهيم البحيرى 2

 11145217492 دراسات لغوية 12/12/1293 22/19/2119 أستاذ أ.د/ صبحى إبراهيم عبد الجواد الفقى 3

 11221159112 دراسات إسالمية 22/12/1292 27/12/2117 أستاذ غريب عمرأ.د/ أمانى كمال  4

 13/13/1292 31/12/2112 أستاذ د/ زينب عبد السالم  أبو الفضل 5
دراسات إسالمية 

 )فقة(
11223731111 

 1124331143 أداب عربى 23/11/1275 24/11/2113 أستاذ مساعد د/ ياسر السيد أحمد عمارة 9

 11233113272 أدب عربى 21/12/1295 27/12/2117 أستاذ مساعد إبراهيم دمحمالسيسىد/ عهدى  7

 11191727543 نقد وبالغة 13/13/1294 31/12/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم مشرف يوسف خضر 3

 11229427123 علوم لغوية 22/11/1293 22/19/2115 مدرس د/ أنيس عبد اللطيف طلبه مشعل 2

 1111939777 نقد وبالغة 14/11/1273 22/14/2119 مدرس الفتاح إبراهيم أحمد عبد الفتاحد/ أحمد عبد  11

 25/11/1273 29/12/2119 مدرس د/ دمحم حلمى دمحم أفندى 11
دراسات نحوية 

 وصرفية
11145214141 

 11145217492 نقد أدبى وبالغة 12/12/1271 31/17/2113 مدرس د/ السيد حمدان السيد سعد 12

 25/13/1273 31/13/2112 مدرس د/ أميره عبد الرحمن على عمار 13
دراسات إسالمية 

 حديثة
11224491312 

 11119211159 دراسات إسالمية 29/17/1277 22/19/2111 مدرس د/ هيثم فهيم أحمد مجاهد 14
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغة العربيــة

 11195177753 دراسات إسالمية 15/17/1274 14/14/2112 مدرس د / أسماء دمحم فاروق علي عيسى 15

 11119394239 دراسات إسالمية 19/11/1277 13/13/2112 مدرس د/ إيمان عليوة عباس المنجودى 19

 11125232139 أدب ونقد حديث 15/11/1233 22/19/2117 مدرس د/ شريفة مصطفى كامل جسرها 17

 11229393117 ادب قديم 15/11/1233 31/17/2113 مدرس د/ بشير عصام دمحم الشوربجى 13

 11224222113 اللغة العربيــة 21/13/1273 17/19/2114 مدرس مساعد السيد/ أيمن دمحم فتحي أحمد البراوى 12

 11114352932 أدب قديم 31/14/1233 27/17/2119 مدرس مساعد السيدة/ جيهان دمحم عبد المنعم دمحم 21

 11111937222 أدب قديم 11/11/1232 13/11/2117 مدرس مساعد السيدة/ منى دمحم دمحم  سالمة 21

 11121241939 اللغة العربيــة 17/13/1221 14/11/2117 مدرس مساعد السيد / دمحم مجدى صالح الغندور 22

 11212231247 أدب ونقد حديث 11/19/1221 15/13/2113 مدرس مساعد السيدة / سمر عبد المحسن عبد المؤمن 23

 11124793272 ادب ونقد 12/11/1239 22/15/2117 مدرس مساعد مصطفى كامل جسرهاالسيدة/ مؤمنة  24

 11125271223 اللغة العربيــة 11/13/1222 23/14/2119 معيـــــــــــــد السيدة / أميرة فوزى السيد أحمد غازى 25

 11127374721 اللغة العربيــة 14/14/1224 31/17/2117 معيـــــــــــــد السيدة / أمانى أحمد عبد هللا دمحم العبد 29

 11113312311 اللغة العربيــة 11/11/1224 14/17/2113 معيـــــــــــــد السيد / أسالم سعد عبد القادر دمحم يونس 27

 11127119521 اللغة العربيــة 21/14/1227 15/12/2121 معيـــــــــــــد السيد / دمحم محمود دمحم اسماعيل 23
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغـــة الفرنسية

 11115491291 أدب فرنسى وفرانكوفونى 22/11/1291 29/19/2112 أستاذ أ.د/ فاطمه محمودعلى نصر 1

 11192141314 أدب وحضارة ـ رواية 23/11/1229 24/13/2121 أستاذ أ. د/ عبد المنعم حسين عبد المنعم 2

 11222392221 لغة فرنسية 11/12/1292 29/11/2111 أستاذ مساعد د/ ميرفت دمحمعبد اللطيف النجار 3

 11119412252 أدب وحضارة فرنسية 12/13/1293 31/19/2114 أستاذ مساعد لقسطاوىد/على دمحم على ا  4

 11121272314 لغة فرنسية 31/17/1272 27/11/2113 أستاذ مساعد د/ أحمد فتحى أحمد رزق 5

 11111541542 الرواية فى القرن العشرين 25/19/1295 14/12/1227 مدرس د/ نرمين عبد المعز حامد دمحم 9

 11117273325 أدب وحضارة القرن الثامن عشر 21/11/1293 31/19/2112 مدرس ألفت أحمد أبو سريع دمحمد/  7

 11113353941/111117423332 لغة فرنسية 17/12/1271 23/11/2119 مدرس د/ نيبال دمحم صفوت الشيخ 3

 1111733343 لغويات 15/11/1295 31/11/2119 مدرس د/ إيمان دمحم عبد الناصر على 2

 11225731521/11129729593 لغة فرنسية 12/11/1277 22/12/2112 مدرس السيد/ حافظ إبراهيم عبد العظيم  قاسم رسالن 11

 11123123399 لغة فرنسية 14/13/1232 19/14/2113 معيد السيدة/ زينب إبراهيم عبد هللا شكر 11

 11115212131 صوتيات 24/13/1222 22/11/2114 معيــد السيدة/ رحمه فؤاد أحمد زيدان 12

 11279299333 صوتيات 17/11/1222 17/13/2119 معيــد السيد/ حسين عبد الرحمن حسين هجرس 13

 11234517152 لغويات 31/13/1225 14/17/2113 معيــد السيد/ شادى جمال الدين حسن إدريس 14

 11234517191 لغويات 29/13/1229 15/12/2121 معيــد السيدة/ سعاد دمحم عبد الخالق الشاذلى 15
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الوثائق والمكتبـــات
 11227315341 مكتبات ومعلومات 21/17/1293 11/11/2112 أستاذ أ.د/ ثروت دمحم يوسف دمحم الغلبان 1

 11117399155 مكتبات ومعلومات 12/11/1297 31/13/2115 أستاذ ا.د/ أحمد عباده  جدوع العربى 2

 11152131311 مكتبات ومعلومات 27/13/1274 31/11/2115 أستاذ ا.د/ بدويه دمحم البسيونى 3

 11224125299 واألرشيفات تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الوثائق 12/14/1271 29/17/2114 أستاذ مساعد د/ السيد صالح الصاوى دمحم 4

 11123152271 الوثائق والمكتبـــات 14/11/1271 31/13/2112 أستاذ مساعد د/ ناديه  سعد مرسى على 5

 11114511139 مكتبات 24/13/1272 23/17/2121 أستاذ مساعد المقصود الصوافد/ ناديه عبد العزيز عبد  9

   الوثائق والمكتبـــات 14/11/1292 31/19/2111 مدرس د/ عواطف على على المكاوى 7

 11223221327 البيوجرافيا 14/11/1277 12/12/2119 مدرس د/ أحمد رجب أحمد شاهين 3

 11114435234 مكتبات ومعلومات 24/14/1279 31/17/2113 مدرس د / هبة فتحي بسيوني دنيا 2

   الوثائق والمكتبـــات 15/11/1279 13/12/2111 مدرس د/ ميرفت فؤاد جرجس 11

 11113313231 تقنيات المعلومات )مكتبات( 24/11/1231 11/17/2112 مدرس د/هبه صالح الدين دمحم النموري 11

 11229243192 تقنيات المعلومات 25/11/1273 27/19/2113 مدرس د/ رضوى دمحم جالل النوساني 12

 1124432772 تنظيم المعلومات 12/11/1271 31/12/2114 مدرس د/ عبد هللا فراج عبد المجيد عامر 13

   الوثائق والمكتبـــات 22/12/1234 31/13/2115 مدرس د/ هبة أحمد دمحم أحمد  المتبولي 14

 11119255151 مكتبات ومعلومات 19/14/1237 31/11/2119 مدرس أبو زيدد/ غادة عزت دمحم  15

   مكتبات 24/13/1231 31/15/2113 مدرس د/ منى مصطفى إبراهيم مرسي 19

   مكتبات 12/12/1294 31/17/2113 مدرس د/ منى فاروق عباس شهوان 17

 11239294131 الوثائق والمكتبـــات 23/12/1235 31/12/2113 مدرس د / هند عبد الحفيظ السمدوني 13

 11273122294 مكتبات 12/17/1273 23/12/2113 مدرس مساعد السيدة/ نبيله عبد الفتاح عبد القادر 12

 11231723212 الوثائق والمكتبـــات 23/11/1239 27/11/2114 مدرس مساعد السيدة/ إيمان عبد المنعم الصياد 21

 11129133131/11119133135 الوثائق والمكتبـــات 23/11/1239 23/14/2119 معيد المالح السيدة/  سميره رأفت مسعود 21
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغات الشرقية وأدبها

 11113244914/11232171211 الشعر اإليرانى المعاصر 25/14/1294 13/17/2113 أستاذ أ.د/ مدحت السيد حماد إبراهيم 1

 11112113494 األدب العبرى الوسيط 12/13/1293 29/13/2117 أستاذ أ.د/ سامية السيد حمزة فرحات 2

 11119149127 األدب العبرى حديث 14/13/1294 25/11/2112 أستاذ عبد الجواد ديبكىأ.د/ إبراهيم نصر الدين  3

 11111211172 لغات شرقية وأدابها)فارسى( 11/11/1271 31/19/2113 مدرس د/ نيفين محمود محمود الخولي 4

 11111131933 لغة فارسية تخصص أدب صفوي 11/12/1231 13/19/2117 مدرس د/ صفاء محمود دمحم عبد العال 5

 19/12/1232 13/19/2117 مدرس د/   بسنت دمحم شكري دمحم 9
اللغة األوردية )أدب  لغة فارسية تخصص

 صفوي(
11119571221 

 11154272175 لغة عبرية قديمة 17/17/1272 13/19/2117 مدرس د/  سمر محمود دمحم درويش 7

 31/12/1273 13/19/2117 مدرس د/ عبير السيد سليمان الشناوى 3
لغة تركية تخصص   ) أدب تركي حديث القرن 

 العشرين (
11224225229 

 11222221319 لغة تركية تخصص  )اللغة والبالغة التركية ( 21/12/1272 13/19/2117 مدرس د/ عائشة عبد الواحد السيد دمحم سعيد 2

 11199172917/11271532233 لغة تركية تخصص  )اللغة والبالغة التركية ( 31/14/1279 17/13/2117 مدرس د/ مجدى حسانين إسماعيل حسن الحنفى 11

 11272217113 أدب عبري حديث ) شعر( 19/13/1225 17/11/2112 معيد السيد / دمحم صالح دمحم أحمد شحاته 11

 11112341152 وادابهااللغة العبرية  29/17/1227 15/12/2121 معيد السيد / عمر عبد الرحيم عبد الخالق الكرارجى 12

 11234745534 اللغة الفارسية وادابها 29/13/1227 15/12/2121 معيد السيد ة/ سوزان أحمد عبد الحميد محمود 13

 11113271317 اللغة التركية وادابها 19/11/1223 15/12/2121 معيد السيد ة/ هديل دمحم عبدالكريم عبدالفتاح الشبينى 14
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 1122332459 إجتماع 11/15/1241 11/15/2111 أستاذ أ.د/ عبد المنعم عبد الحى عبد الجواد 1

 11115475333 إجتماع 12/19/1235 11/13/2111 أستاذ أ.د/ دمحم سعيد فرج 2

 11224437329 إجتماع 31/13/1243 11/13/2113 أستاذ أ.د/ أمل فضل حركه 3

 11111234379 إجتماع 17/11/1243 11/13/2114 أستاذ أ.د/ حسن إبراهيم عيد على 4

 إجتماع 25/14/1252 11/13/2112 أستاذ هللاأ.د/ سيد جاب هللا السيد عبد  5
 

 11223172241 اإلجتماع 24/13/1252 23/13/2112 أستاذ أ.د/ دمحم ياسر شبل إبراهيم الخواجه 9

 1111131312 إجتماع 13/11/1244 11/13/2115 مدرس د/ أحمد عبد الحفيظ إسماعيل الخولى 7

 إجتماع 15/12/1249 11/13/2119 مدرس د/ دريه السيد حافظ سالم 3
 

 11119322134 التاريخ 25/11/1243 11/13/2114 أستاذ أ.د/ أسامه زكى حسن زيد 1

 11117213952 التاريخ 11/14/1245 11/13/2115 أستاذ أ.د/ حسين دمحم عطيه حسن 2

 11122177129 التاريخ 17/17/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ أمين عبد الفتاح دمحم أحمد عامر 3

 11114371237 التاريخ 14/15/1259 11/13/2119 أستاذ أ.د/ السيد  دمحم جاد السيد 4

 1191557245 التاريخ 12/13/1253 11/13/2113 أستاذ أ.د/ نبيل عبد الجواد يونس سرحان 5

 1132721391 /11111953291 التاريخ 12/17/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ أحمد عبد السالم أحمد ناصف 9

 11273221349 التاريخ 23/19/1247 11/13/2117 أستاذ مساعد د/ وجيه على أبو حمزة 7

 11114211213 التاريخ 31/11/1252 11/13/2112 أستاذ مساعد د/ فوزى السيد السيدالمصرى 3

 11122312222 التاريخ 13/11/1255 11/13/2115 أستاذ مساعد د/ إبراهيم على عبد العال عطيه عيد 2

 11195435113 التاريخ 15/11/1255 11/13/2115 أستاذ مساعد سميره فهمى على عمرد/  11



 

~ 292 ~ 
 

 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11119599449 التاريخ 11/13/1254 12/13/2114 مدرس د/ على عبد الهادى على اإلمبابى 11

 11111313227 التاريخ 27/11/1257 11/13/2117 مدرس د/ إبراهيم فؤاد عبد العزيز سيد عوض 12

 11111342351 جغرافيا 15/13/1245 11/13/2115 أستاذ دمحم الغلبانأ.د/ دمحم  1

 11112711374 جغرافيا 13/12/1251 11/13/2111 أستاذ أ.د/ عبد المعطى شاهين عبد المعطى 2

 11231151141 جغرافيا 14/15/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ إبراهيم على عبد الهادى غانم 3

 11115115333 جغرافيا 21/14/1259 11/13/2119 أستاذ السديمىأ.د/ دمحم زكى حامد  4

 11117179744 جغرافيا 22/11/1259 11/13/2117 أستاذ أ.د/ عالء سيد محمود عبد هللا 5

 11194115135 جغرافيا 24/19/1259 11/13/2119 مدرس د/ نعمه عبد الرؤوف مصطفى أبو شادى 9

 11229312749 جغرافيا 21/15/1253 11/13/2113 مدرس د/ نجالء مرشدى دمحم عيسى حامد 7

 11152522147 جغـــرافيــا 11/12/1291 19/12/2121 مدرس د/ دمحم عبد الصادق إبراهيم عبده 3

 11193749139 الفلسفة 17/11/1243 11/13/2113 أستاذ أ.د/ دمحم مجدى دمحم الجزيرى 1

 11115145132 فلسفة 22/12/1253 31/17/2114 أستاذ أ.د/ زين الدين مصطفى زين الخطيب 2

 112247171251 الفلسفـــه 23/12/1253 27/12/2113 أستاذ مساعد د/ وفاء عبد الحليم محمود الفاشوطى 3

 الفلسفـــه 19/12/1252 15/12/2112 أستاذ مساعد د/ مختار عبد المنعم بسيونى العشه 4
 

 11192591711 الفلسفة 19/13/1247 19/13/2117 مدرس د/ هانى عبد الوهاب  المرعشلى 5

 الفلسفة 13/13/1252 11/13/2112 مدرس د/ ماجده مرسى جميل عزيز 9
 

 11114224521 الفلسفـــه 21/12/1252 19/12/2121 مدرس د/ سمير عباس أبو طالب الشلقامى 7

 11111345552 عربيةلغة  22/11/1239 11/13/2119 أستاذ أ.د/ عبد الرحيم محمود متولى زلط 1

 لغة عربية 15/14/1249 11/13/2119 أستاذ أ.د/ حلمي دمحم دمحم القاعود 2
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 لغة عربية 11/12/1251 11/12/2111 أستاذ أ.د/ محمود سليمان ياقوت عبده 3
 

 11211333729 لغة عربية 13/13/1257 13/13/2117 أستاذ أ.د/ دمحم السيد أحمد السيد الدسوقى 4

 11291512921 لغة عربية 25/11/1257 11/13/2117 أستاذ جمال محمود دمحم عيسىأ. د/  5

 11111377473 لغة عربية 13/17/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ دمحم عطا أحمد يوسف 9

 11111131715 /11223474431 لغة عربية 27/12/1249 11/13/2119 أستاذ مساعد د/ حسن عبد العال عباس 7

 11112423241 لغة عربية 11/12/1252 11/13/2112 أستاذ مساعد عبد الحفيظ عيادد/ أيمن   3

 11191719323 لغة عربية 23/17/1243 11/13/2113 مدرس د/ربيعى دمحم على عبد الخالق 2

 11273252129 لغة عربية 11/12/1254 11/13/2115 مدرس د/ حامد دمحم أحمد عبد اللطيف 11

 11223424233 لغة فرنسية 13/11/1237 11/13/2111 أستاذ عارفأ.د/ نديه إبراهيم  1

 أستاذ أ.د/ دمحم نجيب  عبد الفتاح عارف 2
 

 11222343151 لغة فرنسية 12/11/1252

 11271921513 اللغـــة الفرنسية 12/11/1257 11/13/2113 أستاذ د/ ماجده دمحم دمحم إبراهيم 3

 11222333434/11193973529/11142942571 أثار 15/15/1252 11/13/2112 أستاذ الغريبأ. د/ حجاجى إبراهيم دمحم أحمد  1

 11223322313 أثار 31/12/1255 11/13/2119 أستاذ أ.د/ إبراهيم سعد إبراهيم  صالح 2

 11227911939 اآلثار 12/19/1259 11/13/2119 أستاذ أ.د/ وفاء أحمد حمد الغنام 3

 11223133715 اآلثار 23/17/1291 19/12/2121 أستاذ بكرأ. د/ سلوى حسين دمحم  4

 11227113191 علم نفس 12/17/1251 12/17/2111 أستاذ أ.د/ مايسه دمحمعبد الحميد شكرى 1

 11121311971 علم النفس 24/15/1252 11/13/2112 أستاذ أ.د/ خالد إبراهيم سعد الفخرانى 2

 11111222277 علم النفس 15/12/1291 19/12/2121 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الفتاح أحمد عياد 3

 11113334493 علم النفس 15/11/1253 11/13/2112 أستاذ مساعد د/ أحمد  السيد دمحم إسماعيل 4
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اللغــة اإلنجليزية 17/11/1259 11/13/2117 أستاذ أ.د/ دمحم سعيد عبد الوهاب نجم 1
 

 11112399929 اللغــة اإلنجليزية 13/13/1257 11/13/2117 أستاذ أ.د/ سعيد دمحم الجوهرى الفخرانى 2

 لغة إنجليزية 15/11/1253 11/13/2114 مدرس د/ فاروجان هوفاجيم كازنجيان 3
 

 لغة إنجليزية 22/19/1259 11/13/2119 مدرس د/ جمال على بيومى حجازى 4
 

 11274135112 اللغــة اإلنجليزية 21/19/1252 11/13/2112 مدرس د/ كمال  الدين عبد الوهاب دمحم الغمراوى 5

 11194151229 اللغــة اإلنجليزية 13/14/1252 11/13/2112 مدرس د/ إيفنيس أديب عزيز عبد الملك 9

 11119737524 اإلعالم 19/17/1291 19/12/2121 أستاذ مساعد د/ إبراهيم سعيد إبراهيم عبد الكريم 1
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 2112/2121جامعة طنطا فى العام الجامعى  بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الحقوق

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 0 2 2 تشريعات إقتصادية ومالية
 

2 2 2 2 3 2 
  

1 2 1 2 0 2 3 2 1 1 3 3 9 

 2 2 4 الشريعة اإلسالمية
 

2 2 
  

2 2 
  

4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 4 

 3 2 3 القانون التجارى
 

2 2 
  

3 2 
  

1 2 1 0 2 2 0 0 0 4 5 2 7 

 1 2 3 القانون الجنائى
 

3 2 
  

2 3 
  

5 3 6 0 3 2 2 0 3 1 7 2 2 

 2 2 3 القانون الدولى الخاص
 

2 2 2 2 3 2 
  

0 2 0 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 

 3 2 2 القانون الدولى العام
 

3 2 3 
 

2 2 2 
 

1 2 1 0 3 3 2 1 3 4 9 1 7 

 3 2 2 القانون العام
 

3 3 2 
 

2 2 
  

0 3 1 3 3 2 0 3 1 4 3 4 7 

 3 2 3 3 2 2 4 القانون المدنى
 

3 3 
  

1 0 1 0 3 2 3 0 0 4 2 4 13 

 0 2 3 قانون المرافعات
 

2 2 
  

3 2 
  

4 2 4 3 3 2 2 3 3 0 5 1 9 

 3 2 2 فلسفة القانون وتاريخه
       

3 
 

0 2 0 2 0 3 2 3 0 1 3 2 5 

 97 12 43 08 35 31 6 1 1 32 11 4 15 2 3 0 5 2 0 3 4 3 33 2 30 اإلجمالــــى
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223231132 13/12/2117 عميد الكلية أ.د/ دمحم إبراهيم على دمحم 1

 11221412331 13/15/2115 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو 2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ دمحم إبراهيم على دمحم 3
 

11223231132 

 11115137127 31/12/2113 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة د/ مدحت دمحم عبد العزيز ابراهيم 4

 
 
 
 
 
 
 



 

~ 292 ~ 
 

 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223721212 تشريعات إقتصادية ومالية 5/3/1247 14/4/2121 أستاذ متفرغ أ.د/ صالح دمحم على زين الدين 1

 11223231132 قانون تجارى 9/9/1299 29/2/2112 أستاذ ا.د/ دمحم إبراهيم علي دمحم موسى 2

 11111135514 قانون جنائى 31/3/1254 7/2/2112 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود أحمد  محمود طه 3

 11223573375 القانون الدولي الخاص 21/12/1291 29/2/2121 أستاذ أ.د/ جمال محمود دمحم الكردى 4

 11223112345 قانون  دولى عام 12/3/1252 7/11/2112 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفى أحمد فؤاد عيسوى 5

 11119733217 قانون مرافعات 27/2/1242 24/2/2121 أستاذ متفرغ أ.د/ أحمد دمحم  أحمد حشيش 6

 11113295197 فلسفة القانون وتاريخة 22/5/1253 3/11/2112 أستاذ متفرغ د/دمحم عبد المنعم أحمد درويش 7

 11112931117 قانون عام 2/1/1292 23/2/2121 أستاذ مساعد د/ أيمن دمحم عبد الحميد أبو حمزه 8

 11111341211 القانـــون المدنى 1/1/1292 15/1/2113 أستاذ مساعد الرحمن الشيخد/ رمزى رشاد عبد  9

 11212112331 الشريعة اإلسالمية 2/12/1292 12/11/2119 أستاذ أ.د/ زكى زكى حسين زيدان 11
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2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحقوق عن العام الجامعى    

 تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م
تاريخ 
 الميالد

 المحمول التخصص الدقيق

 التشريعات اإلقتصاديه والماليه

 11113121771 التشريعات اإلقتصاديه والماليه 3/12/1235 24/3/2121 مدرس د/ حسنى أحمد توفيق عبد النبى 1

 11233251551 التشريعات اإلقتصاديه والماليه 5/9/1223 12/2/2117 مدرس مساعد مسعودالسيد ة/ تقي حازم عبد الجواد  2

 11222492471 التشريعات اإلقتصاديه والماليه 7/7/1224 13/3/2113 مدرس مساعد السيد ة/ هايدى دمحم إبراهيم على موسى 3

 11112324572 التشريعات اإلقتصاديه والماليه 1/2/1221 9/3/2112 معيد السيد ة/ أمانى سعد سعد المعناوي 4

 الشريعــه اإلسالمية

 11224515517/11245155171 الشريعــه اإلسالمية 2/12/1292 22/7/2119 أستاذ أ.د/ زكى زكى حسين زيدان 1

 11111119542 الشريعــه اإلسالمية 2/12/1295 27/5/2113 أستاذ أ.د/ أشرف عبد الرازق إبراهيم 2

 11221922393 الشريعــه اإلسالمية 15/9/1297 27/9/2113 أستاذ أ.د/ حسن دمحم أحمد بودى 3

 11224721149/1111923922 الشريعــه اإلسالمية 31/3/1295 31/3/2115 أستاذ ا.د/ إبراهيم إبراهيم عبده علوان 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 271 ~ 
 

 

 2112/2121لكلية الحقوق عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 قانون تجارى

 11223231132 قانون تجارى 9/9/1299 17/1/2112 أستاذ ا.د/ دمحم إبراهيم علي دمحم موسى 1

 11227913441 قانون تجارى 15/1/1292 31/9/2117 مدرس د/ طارق دمحم عبد هللا الهنداوى 2

 11121512117 قانون تجارى 2/1/1223 7/11/2113 مدرس مساعد السيد / عبد الفتاح شوقى عبد اللة الفقى 3

 11121922315 قانون تجارى 1/2/1224 17/2/2112 مدرس مساعد السيد  / السيد عبد الحليم السيد خليفه مبارك 4

 11113137322 قانون تجارى 1/2/1229 9/3/2112 معيد ة/ ندى سمير أحمد السعيد يوسفالسيد  5

 11211511552 قانون تجارى 9/2/1227 12/12/2112 معيد السيد ة/ منه هللا بليغ محمود الخياط 9

 قــــــانون جنــــائى

 11115137127 جنــــائىقــــــانون  23/3/1294 31/11/2115 أستاذ أ.د/ مدحت دمحم عبد العزيز 1

 11117272979 قــــــانون جنــــائى 1/11/1231 31/5/2119 أستاذ مساعد د/ ياسر دمحم سالم علي اللمعي 2

 11192274393/11235394232 قــــــانون جنــــائى 5/3/1299 31/2/2113 مدرس د/  وفاء دمحم مصطفى أبو المعاطى 3

 11212233213 قــــــانون جنــــائى 1/1/1224 12/2/2117 مدرس مساعد زيدانالسيد / محمود زكى زكى حسين  4

 11214313339 قــــــانون جنــــائى 5/9/1224 13/3/2113 مدرس مساعد السيد ة / خلود بليغ حمدى محمود الخياط 5

 11122215131 قــــــانون جنــــائى 1/3/1225 1/12/2112 مدرس مساعد السيد / احمد عبد الصمد دمحم سليمان العزب 9
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2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحقوق عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 القانون الدولـــى الخاص
 11223573375 القانون الدولـــى الخاص 21/12/1291 23/2/2112 أستاذ جمال محمود دمحم  الكردىأ.د/  1

 11225114992 القانون الدولـــى الخاص 7/1/1293 22/11/2114 مدرس د/ بليغ حمدى محمودأبو المجد الخياط 2

 11119139222 القانون الدولـــى الخاص 17/2/1221 12/12/2112 معيد السيد/ محمود حمدى احمد عبد ربة جاد 3

 القانون الدولـــى العام

 11117122244 القانون الدولـــى العام 2/9/1272 23/2/2112 أستاذ مساعد د/ سامي دمحم عبد العال الخضرى 1

 11112552152 القانون الدولـــى العام 1/3/1223 12/2/2117 مدرس مساعد السيد/ محي الدين شاكر على عوض 2

 11119142723 القانون الدولـــى العام 12/11/1223 27/3/2113 مدرس مساعد السيدة/ رؤي ياسر عبد الغفار عبد هللا 3

 11111179241 القانون الدولـــى العام 3/11/1224 1/12/2112 مدرس مساعد السيد/ دمحم هشام دمحم البدري 4

 11115313379 القانون الدولـــى العام 14/7/1229 12/12/2112 معيد منصورالسيد/ أحمد عبد هللا دمحم دمحم  5

 القانون العـــــــام

 11112931117 القانون العـــــــام 2/1/1292 23/2/2113 أستاذ مساعد د/ أيمن دمحم عبد الحميد أبو حمزه 1

 11129275124 العـــــــامالقانون  2/5/1273 31/3/2112 أستاذ مساعد د/ علياء علي زكريا 2

 11114743233 القانون العـــــــام 22/2/1222 24/11/2119 مدرس مساعد السيد/ أحمد عبد الحميد دمحم  ابو ناجى 3

 11123735253 القانون العـــــــام 1/12/1222 9/11/2117 مدرس مساعد السيدة / الشيماء أحمد يوسف العسيلى 4

 11555322934 القانون العـــــــام 1/5/1229 9/3/2112 معيد أحمد مصطفى أبو عمو السيدة /  بسمة مصطفى 5

 11111227333 القانون العـــــــام 29/4/1227 12/12/2112 معيد السيدة /  مروه عبد  العاطى عبد العاطى ناصف 9
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2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحقوق عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 القانـــون المدنى
 11221122397 القانـــون المدنى 22/1/1295 22/2/2112 أستاذ أ.د/ أسامه أحمد السيد بدر 1

 11227441333 القانـــون المدنى 21/2/1292 31/7/2112 أستاذ أ.د/ سعيد السيد قطب قنديل 2

 11221412331 القانـــون المدنى 21/7/1299 22/1/2115 أستاذ أ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو 3

 11229494134 القانـــون المدنى 23/4/1271 22/3/2113 أستاذ أ.د/ إبراهيم عبد العزيز متولى داود 4

 11111341211 القانـــون المدنى 1/1/1292 11/5/2111 أستاذ مساعد د/ رمزى رشاد عبد الرحمن الشيخ 5

 11115423322 القانـــون المدنى 13/3/1271 31/11/2117 مدرس د/ والء عبد القادر حسن عراقيب 9

 11221121321 القانـــون المدنى 23/2/1272 22/12/2112 مدرس العسيلىد/ شيرين حسن أمين  7

 11232232455 القانـــون المدنى 13/2/1223 12/2/2117 مدرس مساعد السيدة / باسنت أسامة دمحم عمر 3

 11211133233 القانـــون المدنى 7/7/1224 13/3/2113 مدرس مساعد السيد / على دمحم على إبراهيم موسى 2

 11123117294 القانـــون المدنى 5/11/1225 17/2/2112 مدرس مساعد السيد / ابراهيم اشرف عبد الرازق ويح 11

 11211734221 القانـــون المدنى 14/11/1227 12/12/2112 معيد السيدة / هالة بشير على دمحم باز 11

 قانـــون المرافعات

 11232331431 قانـــون المرافعات 7/1/1292 27/3/2114 أستاذ أ.د/ مصطفى المتولى دمحم قنديل 1

 11111345122 قانـــون المرافعات 21/9/1232 27/4/2115 مدرس د/ دمحم عبد النبى السيد غانم 2

 11215454773 قانـــون المرافعات 13/3/1222 23/3/2119 مدرس مساعد السيد/ دمحم خالد دمحم إدريس قمر 3

 11123591125 قانـــون المرافعات 23/11/1224 17/2/2112 مدرس مساعد عبد هللا سعد احمدالسيدة / عفاف سعد  4

 فلسفة القانون وتاريخه

 11227521324 فلسفة القانون وتاريخه 21/11/1235 3/11/2112 مدرس مساعد السيدة/ إيناس دمحم سعد المرسي عرابين 1

 11121755721 فلسفة القانون وتاريخه 2/1/1222 7/11/2115 مساعدمدرس  السيدة/ هاجر صالح سليمان الخربتاوى 2

 11111199132 فلسفة القانون وتاريخه 22/4/1229 9/3/2112 معيد السيد / زياد شريف عبد الستار 3
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية الحقوق جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11223721212 تشريعات إقتصادية ومالية 5/3/1247 2/7/2117 أستاذ أ.د/ صالح دمحم على زين الدين 1

 11119149923 وماليةتشريعات إقتصادية  22/11/1252 15/3/2112 أستاذ أ.د/ عبد الهادى دمحم مقبل 2

 ـ قانون عام 11/3/1245 9/3/2115 أستاذ أ.د/ عمرو أحمد فؤاد بركات 1

 11223135114 قانون مدنى 22/1/1244 1/3/2114 أستاذ أ.د/ نبيلة إسماعيل رسالن 1

 11223112271 قانون مدنى 22/12/1243 1/3/2114 أستاذ مساعد د/ دمحم رفعت الصباحي 2

 11119733217 قانون مرافعات 27/2/1242 11/3/2113 أستاذ دمحم حشيشأ.د/ أحمد  1

 11221133522/11147493147 قانون مرافعات 2/3/1259 1/3/2119 أستاذ أ.د/ أحمد صدقى محمود 2

 11113295197 فلسفة القانون وتاريخة 22/5/1253 23/5/2113 أستاذ أ.د/دمحم عبد المنعم درويش 1

 11223547229 فلسفة القانون وتاريخة 11/3/1242 14/7/2112 مـدرس أحمد موسىد/ أحمد السيد  2

 11223225931/11223225933 قانون تجارى 19/7/1252 1/3/2112 أستاذ أ.د/ حسين دمحم فتحى عثمان 1

 11223112345 قانون  دولى عام 12/3/1252 2/3/2112 أستاذ أ.د/ مصطفى أحمد فؤاد عيسوى 1

 11223231132 قانون دولى عام 15/3/1255 13/1/2115 أستاذ مساعد صالح عبد الحافظد/ رياض  2

 11221921322 قانون جنائى 31/3/1254 22/3/2114 أستاذ أ.د/ محمود أحمد  محمود طه 1

 11115143374 قانون جنائى 31/3/1254 22/3/2114 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الحميد مكى 2

 11222112513 قانون جنائى 13/2/1255 12/2/2115 أستاذ دمحم على الوقادا.د/ عمرو إبراهيم  3
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الزراعة بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى التدريسمعاونى أعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 12 3 2 0 3 3 3 2 2 3 32 0 8 2 2 3 0 2 2 3 2 2 0 2 4 أراضى وميــاه

 3 3 3 إقتصاد زراعــــى
 

4 3 
  

2 3 2 2 6 1 1 3 3 2 3 3 0 1 7 5 12 

 1 2 1 إنتاج حيوانــــى
 

3 3 
  

1 0 2 2 32 1 31 2 2 2 3 2 3 3 11 4 14 

 4 2 0 بساتيـــــن
 

5 2 
  

3 1 2 2 30 1 35 2 2 3 3 3 3 0 13 4 17 

 0 2 3 علوم وتكنولوجيا األغذية
 

0 2 
  

0 1 2 2 1 1 32 2 0 3 3 3 1 4 3 9 14 

 0 2 3 محاصيـــــــــــل
 

0 2 
  

2 3 2 2 5 3 6 2 3 2 0 2 1 1 5 4 2 

 2 0 الهندسة الزراعية ) ميكنة زراعيــــــة (
  

0 2 
  

0 0 2 2 6 0 8 2 3 2 3 2 0 0 9 4 11 

 2 2 3 3 2 1 نبات زراعـــــــى
  

3 0 2 2 5 1 8 2 2 3 0 3 0 1 9 5 11 

 2 3 وراثـــــــــــــــــــــــة
  

2 0 
  

0 2 2 2 1 0 5 3 2 2 0 3 0 1 4 4 3 

 21 3 12 1 1 2 0 2 3 2 31 5 30 2 2 4 5 2 3 2 0 3 4 2 2 وقاية نبــــات

 127 47 31 06 02 6 34 1 6 1 323 01 14 2 2 31 38 2 3 5 38 0 31 3 38 اإلجمالــــى
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الزراعة بطنطا جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11191131339/11222354313 4/11/2117 عميد الكلية أ.د/ شريف عبد الونيس جبر 1

 11197132431/11112237337 22/12/2113 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ عيسوى قاسم محمود رزق 2

 11112229155 25/11/2117 لشئون الدراسات العليا و البحوثقائم بعمل وكيل الكلية  د/ أسعد عبد القادر دربالة 3

 11222291791 14/2/2113 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ دمحم السيد دمحم أحمد 4
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 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الزراعة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11115472255 األراضى والمياة 1/2/1274 14/5/2121 أستاذ د/ أحمد عبد الفتاح محمود البارودى 1

 11119211354/11112772134 اإلقتصــاد الزراعــى 12/11/1275 14/5/2121 أستاذ د/ عبد الباقى موسى  الشايب 2

 11111327742 النبـات الزراعــى 23/12/1271 15/5/2121 أستاذ د/ عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى 3

 11222354313/11191131339 اإلنتاج الحيوانى 24/3/1271 11/12/2117 أستاذ أ.د/ سعد زغلول الدمراوي 4

 البساتيــــن 1/5/1231 1/3/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم ابراهيم فتوح دمحم 5
11229112532 /11144321322  

11227995293 

 11227152272/ 11123439311 محاصيل 22/3/1292 14/5/2121 أستاذ د/ أمجد عبد الغفار الجمال 9

 11223479299/11222351315 الميكنة الزراعية )هندسة زراعية( 25/4/1294 14/5/2121 أستاذ أ.د/ طارق زكى حسن فودة 7

 11113329223 الوراثة 15/2/1294 19/2/2121 أستاذ أ.د/ مدحت عراقى الدينارى 3

 11235311324 علوم وتكنولوجيا األغذية 27/7/1291 31/4/2121 أستاذ أ.د/ موسى عبدة دمحم سالم 2

 11114231257 وقاية نبات 22/9/1292 23/12/2112 أستاذ مساعد د/ صبحى عبد الرحيم عبد الرحيم حامد 11
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األراضـــى والمياه

 11197132431/11112237337 كيمياء األراضى 23/3/1271 31/11/2114 أستاذ محمود رزقأ.د/ عيسوى قاسم  1

 11115472255 أراضى 1/2/1274 22/2/2119 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الفتاح محمود البارودى 2

 11112232954 ميكروبيولوجيا األراضى 11/1/1292 29/3/2117 أستاذ أ.د/ ناصر إبراهيم كمال عبد القادر 3

 11225121312/11113191424 طبيعة ااألراضى والعالقات المائية 1/1/1273 23/1/2121 أستاذ أ,د/ عبدالحليم عوض عبدالحليم 4

 11113191424/11225121312 كيمياء خصوبة األراضى 15/3/1273 29/3/2117 أستاذ مساعد د/ رانيا دمحم إبراهيم حسن الشال 5

 11273571449 األراضـــى والمياه 14/4/1234 31/11/2117 مدرس الشرقاويد/ محمود سمير أبو زيد  6

 11234291593 علوم األراضى 2/5/1234 22/11/2117 مدرس د/ نجالء إبراهيم الدمحمى خلف هللا 7

 11272914129 علوم األراضى 4/5/1233 22/3/2113 مدرس م/ دمحم سليمان شعبان جاب هللا 8

 11194951175 علوم األراضى 4/1/1223 22/2/2121 مدرس  مساعد دمحم أبو المجد سليم م/ محمود أبو المجد 9

 11191439294 هاألراضـــى والميا 23/11/1229 11/11/2113 معيــــــــــد م/ نورهان ناصر إبراهيم كمال 11
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلقتصــاد الزراعــى

 11119211354/11112772134 إقتصاد زراعى 12/11/1275 22/11/2117 أستاذ أ.د/ عبد الباقى موسى  الشايب 1

 11112331722/11119211354 مجتمع ريفى 3/1/1274 25/11/2112 أستاذ جالل إبراهيمأ.د/ نيفين دمحم  2

 11112772134/11111941471 إقتصاد زراعى 1/1/1271 29/2/2112 أستاذ مساعد د/ ياسر سيد أحمد مزروع 3

 11221793942 إرشاد زراعى 11/12/1279 31/3/2119 أستاذ مساعد د / أحمد ماهر أحمد الجوهري 4

 11119352941 إرشاد زراعى 13/5/1273 22/2/2119 أستاذ مساعد د/ عصام دمحم إبراهيم البعلى 5

 11197492424 مجتمع ريفى 11/2/1273 27/2/2117 أستاذ مساعد د/دمحم فتح هللا أبو اليزيد عباد هللا 6

 11111122321 إقتصاد زراعى 2/3/1231 23/11/2113 أستاذ مساعد د/ رانيا أحمد دمحم أحمد 7

 11114433339 إقتصاد زراعى 7/1/1235 23/2/2117 مدرس د/ أميرة مصطفى دمحم حمزة 8

 11232231232 إقتصاد زراعى 25/3/1233 25/11/2115 مدرس مساعد م/ نيفين إبراهيم طايل شيبوب 9

 11113522129 إقتصاد زراعى 1/2/1221 15/2/2113 مدرس مساعد م/ دمحم أحمد أنور رشوان 11

 11195421429 إقتصاد زراعى 4/11/1224 7/12/2117 معيــــــــــــد م/ صافية عبد هللا عبد المقصود منصور 11
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلنتاج الحيوانى

 11222354313/11191131339 فسيولوجيا دواجن 24/3/1271 22/5/2114 أستاذ أ.د/ سعد زغلول الدمراوي 1

 11222354313 /11191131339 فسيولوجيا حيوان 7/7/1271 31/5/2115 أستاذ أ.د/ شريف عبد الونيس جبر 2

 11111311372 تغذية أسماك 15/9/1273 31/5/2113 أستاذ أ.د/ عبد العزيز دمحم عبد العزيز الحايس 3

 11111311272 إنتاج دواجن 5/1/1275 31/12/2113 أستاذ مساعد د/ سهي عبد الحميد حامد فرج 4

 11271313227 إنتاج دواجن 25/11/1232 22/9/2121 أستاذ مساعد د/ طلعت خضر جابر الريس 5

 11113132112/11213511327 إنتاج حيوانى 9/1/1233 23/3/2113 مدرس د/ شيماء دمحم عطا الكومي حسن 9

 11191117525 إنتاج دواجن 1/5/1233 31/5/2115 مدرس د/ أحمد عبد الونيس أحمد جبر 7

 11112313224 إنتاج أسماك 15/2/1234 31/3/2119 مدرس د/ دمحم فؤاد دمحم البسيونى 3

 11237937244 إنتاج دواجن 22/2/1239 31/7/2117 مدرس د/ أحمد أحمد عبد الحليم خطاب 2

 11112372313 إنتاج حيوانى 21/11/1232 23/1/2112 مدرس د/ صفاء السيد صالح عطية 11

 11111252334 اإلنتاج الحيوانى 24/1/1223 7/12/2117 معيد م/  أميرة على أحمد الخولى 11
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 البساتيــــن
 11227995293 نبات الزينة 5/9/1271 4/11/2115 أستاذ أ.د/ فهمى عبد الرحمن صادق حسن 1

 11222291791 خضر 31/1/1271 31/1/2117 أستاذ أ.د/ دمحم السيد دمحم أحمد 2

3 
 د/ دمحم ابراهيم فتوح دمحم

  11229112532/11144321322 نبات الزينة 1/5/1231 31/4/2117 أستاذ مساعد
11227995293 

 11143249959 فاكهة 2/1/1232 23/11/2113 أستاذ مساعد د/ أحمد فتحي عبد الخالق جميل 4

 11121222442/11225134271 فاكهة 12/3/1277 22/2/2112 أستاذ مساعد د/عاطف مصطفى أبو عجيلة 5

 11221723372 خضر 29/7/1231 22/9/2121 أستاذ مساعد د/إبراهيم الصاوي إبراهيم البالط 9

 11111392323 خضر 2/4/1277 22/9/2121 مساعدأستاذ  د/ عاصم عبدالمجيد عبدالهادى العربى 7

 11119793277 فاكهة 21/4/1274 9/9/2112 مدرس د/ شامل دمحم محى الدين عطيه 3

 11143124412 زينة 2/11/1233 31/5/2115 مدرس د/ رشا سليم فرحات أحمد الصيرفي 2

 11192211373 خضر 29/11/1237 22/2/2112 مدرس د/ رحاب دمحم أبو إسماعيل 11

 11123923537/111473124421 فاكهة 11/3/1237 29/3/2112 مدرس د/ أمانى موسى عبد العاطى 11

 11119575173 البساتيــــن 1/2/1223 5/3/2119 معيــــــــــــد م/ أحمد فكرى عبد العزيز القرموط 12

 11112312333 البساتيــــن 21/11/1225 11/11/2113 معيــــــــــــد م/ أية السيد محمود الفقى 13
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 11235311324 ميكروبيولوجيا وكيمياء األغذية 27/7/1291 25/2/2117 أستاذ أ.د/ موسى عبده دمحم سالم 1

 11224437123 صناعات غذائية 11/7/1275 22/11/2115 أستاذ مساعد د/ محمود إمام عبد العزيز السيد 2

 ــــ ألبان 15/11/1293 31/4/2119 أستاذ مساعد د/ أشرف شعبان طه بكر 3

 1117222313/11115111425 ألبان 1/4/1279 23/12/2111 مدرس د/ سمر إبراهيم توفيق على 4

 11119347193 ألبان 9/12/1272 22/9/2115 مدرس د/عبد هللا دمحم أحمد السيد الهرميل 5

 11225135334 ألبان 19/9/1234 22/3/2113 مدرس د/ دينا أحمد مرتضى محمود 9

 11224371172 صناعات غذائية 11/2/1272 31/5/2113 مدرس العال رزقد/أميرة دمحم عبد  7

 11114431759 صناعات غذائية 2/3/1233 29/3/2112 مدرس د/ دمحم رضا إسماعيل أيوب بدر 3

 11117432171/11117432117 صناعات غذائية 3/5/1239 22/7/2113 مدرس مساعد م/ إبتسام أبو المجد دمحم سليم 2

 11111323372 ألبان 11/2/1222 31/12/2117 مدرس مساعد عادل عبد المهيمن الطنطاوى الهمشرىم/ هناء  11

 11214599557 علوم وتكنولوجيا األغذية 1/2/1224 15/2/2117 معيــــــــــــد م/عبد الحميد عبد القادر صالح الزغبي 11

 11274337312 علوم وتكنولوجيا األغذية 1/12/1225 11/11/2113 معيــــــــــــد م/ شيماء حامد قاسم أحمد ابو جبل 12
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 المحاصيل

 11123439311/11227152272 تربية محاصيل 22/3/1292 31/4/2112 أستاذ د/ أمجد عبد الغفار الجمال 1

 11143571314 محاصيل 2/1/1279 31/4/2114 أستاذ مساعد د/ أسامه عبد الحميد عبد الرازق  الدسوقى 2

 11229553441 محاصيل 1/1/1235 22/5/2112 أستاذ مساعد د/ عماد الدين أحمد رشوان 3

 11114214391 محاصيل 11/9/1237 31/4/2117 مدرس د/ هناء دمحم عشرى عبد الجواد 4

 11124313274 محاصيل 15/1/1221 11/7/2117 مدرس مساعد م/ نهال خيرى المتولى الحديدى 5

 11112392235 المحاصيل 31/7/1224 15/2/2117 معيدة م/ زينب صالح عطية محروس 9

 11143324115 المحاصيل 23/2/1225 7/12/2117 معيدة زكريا طه منصورم/ إيناس  7
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الميكنة الزراعية )هندسة زراعية(

 11223479299/11222351315 قوى واآلت 25/4/1294 31/3/2112 أستاذ أ.د/ طارق زكى حسن فودة 1

 11112229155 هندسة نظم الرى والصرف 22/3/1293 27/2/2117 أستاذ أ.د/ أسعد عبد القادر دربالة 2

 11221211325/11111737233 هندسة نظم الرى والصرف 3/2/1272 31/11/2115 أستاذ مساعد د/ عادل دمحم هالل متولى 3

 11224174341 هندسة المنشأت الزراعية والتحكم البيئى 12/3/1277 31/12/2115 أستاذ مساعد د/ دمحم رمضان أحمد درويش 4

 11113127927 قوى واآلت 1/1/1235 22/2/2119 مدرس د/ دمحم إبراهيم الديدامونى السيد 5

 11223349721/11223553439 ميكنة زراعية 21/2/1239 31/3/2119 مدرس د/ دمحم سعيد أحمد عبد العزيز غنيم 9

 11149374272 ميكنة زراعية 1/11/1233 22/11/2117 مدرس د/ شيماء السيد صالح عطية 7

 1111134523/1132921435 زراعيةميكنة  21/7/1233 31/1/2113 مدرس د/ مي دمحم حامد عبد السالم 3

 11111335714 ميكنة زراعية 23/2/1221 11/2/2113 مدرس مساعد م/ نجالء شوقى  دمحم الحصرى 2

 11211295241 الميكنة الزراعية )هندسة زراعية( 1/1/1224 15/2/2117 معيــــــــد م/ ندا محمود على الشهاوي 11
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية التدريس والهيئة المعاونة لها ببيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 النبـات الزراعــى

 11111327742 فسيولوجيا نبات 23/12/1271 31/2/2113 أستاذ أ. د/ عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى 1

 11224357232 فسيولوجيا نبات 4/12/1271 23/7/2121 أستاذ أ.د/ نبيل إبراهيم عبد الوهاب الشعيرى 2

 11111439531 نبات زراعى 19/9/1275 23/7/2121 أستاذ أ.د/ حنفى فاروق عبد الغنى عبد المقصود 3

 ــــ نباتأمراض  13/7/1235 31/4/2112 مدرس د/ أسماء صبحي يوسف النجار 4

 11223532329 أمراض نبات 1/1/1233 22/9/2112 مدرس د/ ياسر صبحى أحمد نخيلـــة 5

 11192351442/11525732992 ميكروبيولوجيا زراعية 22/9/1239 23/7/2121 مدرس د/ إسالم إسماعيل عبد السالم  طيبه 9

 11122997341 النبـات الزراعــى 29/11/1221 17/11/2113 معيــــــــد م/ دمحم فتحى يوسف طه عبد الوهاب 7

 11123333132 النبـات الزراعــى 1/2/1224 15/2/2117 معيــــــــد م/ آية عبد الحليم دمحم سيد أحمد الشهاوي 3

 11123223522 النبـات الزراعــى 24/1/1229 11/11/2113 معيــــــــد م/ أسماء مفرح إبراهيم نصير 2
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الوراثـــــــــــــة

 11113329223 بيولوجيا جزئية ــ وراثة جزئية 15/2/1294 31/12/2115 أستاذ أ.د/ مدحت عراقي دمحم الديناري 1

 11223532121/11222354313 وراثة 1/2/1279 22/11/2117 أستاذ مساعد د/ أميره دمحم شحاته الكريدى 2

 11149211233 بيولوجيا جزئية ــ وراثة جزئية 21/1/1275 22/2/2112 أستاذ مساعد د/ سمر عبد العزيز دمحم عمر 3

 ــــ وراثة 14/3/1273 22/1/2115 مدرس عطا سليمان دمحم سليماند/  4

 11224239972 وراثة 7/11/1239 31/5/2113 مدرس د/ السيد عيد غنيم عبد المولى الفقى 5

 11211713417/11224239972 وراثة 31/1/1233 31/12/2115 مدرس مساعد م/ دمحم حسين دمحم دمحم عبد الفتاح 9

 الوراثـــــــــــــة 23/11/1237 21/12/2112 معيد إبراهيم لقمةم/ يمنى نبيل  7
 

 11195941313 الوراثـــــــــــــة 25/1/1225 7/12/2117 معيد م/ شيماء دمحم السيد الشورى 3
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 2112/2121زراعة عن العام الجامعى كلية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ب

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 وقاية النبات
 11114231257 مبيدات 22/9/1292 29/2/2112 أستاذ مساعد د/ صبحى عبد الرحيم عبد الرحيم حامد 1

 11227293129 إقتصادية حشرات 9/7/1275 22/3/2113 أستاذ مساعد د/ دمحم فاضل محمود الشيخ 2

 11222344722 مبيدات 23/3/1271 22/11/2113 مدرس د/ صبرى عبد المنعم عبد العال 3

 11119331214 حشرات إقتصادية 29/2/1273 22/9/2111 مدرس د / رانيا السيد فهمى مشعل 4

 11143377112 حيوان زراعى 7/4/1273 11/7/2112 مدرس د/ غاده محى على الشافعى 5

 11225471223 مبيدات 23/2/1277 31/7/2113 مدرس د/ حازم دمحم ربيع عبداللطيف 9

 ـــــ حشرات إقتصادية 25/5/1231 31/3/2115 مدرس د/ إبراهيم عبد الحق دمحم عبد الفتاح الشيشينى 7

 ـــ حشرات 12/4/1231 31/3/2115 مدرس د/ هيثم محمود برعي رمضان 3

 11225943199 حشرات 11/2/1231 31/2/2115 مدرس حجازيد/ فاطمة الزهراء حسين  2

 11224432143 مبيدات 11/5/1272 31/11/2115 مدرس د/ هناء عاطف سعد الدين نسيم 11

 11147227352 كيمياء وسمية المبيدات 15/4/1237 29/3/2112 مدرس د/ عبد العزيز السيد عبد العزيز كشك 11

 11121442343 حيوان زراعي 1/3/1222 31/12/2112 مدرس مساعد عايشةم/ أسماء بدراوى ابو زيد  12

 11129731795 وقاية النبات 11/11/1223 15/2/2117 معيد م/ أسماء محمود سيد أحمد األودن 13

 11115223329 وقاية النبات 5/5/1229 11/11/2113 معيد م/ غيداء حامد أحمد قنديل 14
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 2112/2121بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية الزراعة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11119241359 والمياةاألراضي  22/9/1247 1/3/2117 أستاذ أ.د/ محمود دمحم إبراهيم أبو زيد 1

 11227577922 األراضي والمياة 27/7/1255 1/3/2115 أستاذ أ.د/ طلعت رزق أحمدى البشبيشى 2

 11112399373 اإلقتصاد الزراعي 25/5/1243 1/3/2113 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم أحمد دمحم 1

 11223525139 الحيوانياإلنتاج  23/12/1242 1/3/2113 أستاذ أ.د/ دمحم الفاتح رياض حماد 1

 11111333315 اإلنتاج الحيواني 23/2/1252 1/3/2113 أستاذ أ.د/ عادل صالح خطاب شرشوح 2

 11225113773/11223327129 اإلنتاج الحيواني 25/7/1253 1/3/2113 أستاذ ا.د/عادل السيد دمحم ابو زيد 3

 11271359175 بساتين 3/5/1243 1/3/2113 أستاذ أ.د/ السيد مرسي دمحم حسن 1

 11225273123 بساتين 3/2/1249 1/3/2119 أستاذ أ.د/ أحمد عطية العايدي 2

 11221231413 بساتين 2/2/1255 2/2/2115 أستاذ أ.د/ أسامه كمال أحمد العباسى 4

 11111933539/11223372112 علوم وتكنولوجيا األغذية 25/3/1244 25/3/2114 أستاذ أ.د/ دمحم يحي الهواري 1

 11115142129 علوم وتكنولوجيا األغذية 1/2/1251 1/3/2111 أستاذ أ.د/ دمحم بسيم عطا 2

 11193757591 المحاصيل 4/7/1243 1/3/2113 أستاذ أ.د/ رمضان على أحمد الرفاعى 1

 11231121314 المحاصيل 21/12/1255 1/3/2119 أستاذ أ.د/ السيد حامد السيد الصعيدى 2

 11227919514 وقاية نبات 3/7/1241 3/7/2111 أستاذ أ.د/ تسامح خطاب عبد الرؤف 1

 11222252937 وقاية نبات 22/3/1245 1/3/2115 أستاذ أ.د/ عبد الحكيم الدمرداش الشربيني 2

 11123919353/11115139719 وقاية نبات 2/5/1245 1/3/2115 أستاذ أ.د/ إبراهيم سعيد الهواري 3

 11227522129 وقاية نبات 2/3/1251 2/3/2111 أستاذ حلمى على إبراهيم عنبرأ.د/  4

 11224124945 وقاية نبات 7/2/1254 31/7/2114 أستاذ أ.د/ إبراهيم إبراهيم حسن مصباح 5

 11123233121/11113322313 وقاية نبات 11/11/1253 31/7/2114 أستاذ مساعد د/ السيد عبد العزيز عبد المطلب كشك 9

 ــــ نبات زراعى 23/3/1241 23/3/2111 أستاذ أ.د/ نبيلة شاهين حسن 1

 11227154344 نبات زراعى 1/4/1257 1/3/2117 أستاذ أ.د/ حسان دمحم دمحم مصطفى الذهبى 2
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 2112/2121الصيدلة جامعة طنطا فى العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 3 3 2 2 0 3 0 0 0 2 أدوية وسموم
  

4 1 33 3 4 2 1 3 1 8 5 14 12 

 3 2 2 3 3 3 0 تكنولوجيا صيدلية
 

0 5 
  

6 1 31 1 8 0 4 5 30 31 11 12 31 

 3 0 2 صيدلة إكلنيكية
 

3 2 3 
 

3 3 
  

4 1 1 3 6 2 1 3 35 36 5 13 23 

 0 2 0 3 3 2 عقاقيـــــــــــــر
  

3 1 
  

0 8 32 4 6 2 1 4 31 31 9 21 27 

 0 3 2 كيمياء تحليلية صيدلة
 

3 2 2 2 3 1 
  

4 4 8 0 6 2 3 0 1 1 9 11 17 

 0 2 3 2 3 2 كيمياء حيويـــــة
  

2 5 
  

2 1 1 2 6 3 0 3 8 1 1 17 13 

 0 2 2 كيمياء صيدليـــة
 

2 0 2 3 0 0 3 
 

5 5 32 3 3 5 6 6 1 31 11 12 23 

 3 2 3 0 3 2 ميكروبيولوجيا صيدلية
  

3 1 
  

1 6 1 3 0 0 6 1 8 33 9 14 21 

 177 129 51 322 11 01 18 32 11 31 11 41 08 2 3 01 1 3 0 1 1 1 33 1 0 اإلجمالــــى
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 2112/2121بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الصيدلـــة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 11119721232 31/11/2112 عميد الكلية أ.د/ نهله السيد عبد هللا العشماوى 1

 11273131373 24/12/2121 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أمل دمحم كمال عبد المعطى كباش 2

 11113325775 22/15/2112 الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوثوكيل  أ.د/ أمل مصطفى أبو قمر 3

 11113333317 11/13/2112 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ سحر  دمحم الغباشي الحجار 4
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 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الصيدلة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11113342997 أدوية وسموم 21/11/1257 11/13/2121 أستاذ متفرغ أ.د/ ساميه سالم دمحم سكر 1

 11117139115 الكيمياء التحليليه  صيدلية 15/17/1292 14/15/2121 أستاذ د/ شيرين فاروق رياض حماد 2

 11223732952 تكنولوجيا صيدلية 11/11/1297 14/15/2121 أستاذ أ.د/ جمال دمحم محمود المغربى 3

 11113325775 الميكروبيولوجيـــا الصيدلية 11/19/1292 14/15/2121 أستاذ أ.د/ أمل مصطفى أبو قمر 4

 11225471235 صيدله إكلينيكيه 23/15/1297 19/13/2121 أستاذ د/ سحر دمحم كمال توفيق حجازى 5

 11125343537 الكيمياء الحيويــه 27/11/1293 15/17/2117 أستاذ مساعد د/ إيمان جوده خضر سعد 9

 11111913172 العقاقيـــــــــــــــــــر 21/19/1274 22/12/2113 أستاذ  مساعد د/ منى عبد الحميد دمحم األعصر 7

 11115354541 كيمياء صيـــــدليـــــة 24/15/1299 19/12/2121 أستاذ  مساعد الحمامصىأ.د/ ميرفت حامد ربه  2
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2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي   

 المحمول التخصص الدقيق الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 أدوية وسموم
 11112154329 أدوية وسموم 22/13/1291 11/17/2111 أستاذ أ.د/ ثناء أحمد حسنين المصرى 1

 11225473593 األقربازين 27/19/1271 11/17/2119 أستاذ أ.د/ نجالء عبد العزيز فؤاد الشيشتانى 2

 11125331133 األقربازين 22/13/1279 11/17/2119 مساعدأستاذ  د/ أحمد السيد عبد الحميد جوده 3

 11115453232 األقربازين 11/12/1274 22/15/2112 أستاذ مساعد د/ رحاب دمحم عبد الجواد الغرباوى 4

 11143322512 األقربازين 13/14/1231 13/12/2121 أستاذ مساعد د/ سالي السيد فرج أبو ريشة 5

 11112529539 أدوية وسموم 11/13/1231 31/11/2117 مدرس هللا عثماند / إيناس يوسف عبد  9

 11112937241 أدوية وسموم 24/15/1234 31/14/2112 مدرس د/ بدير إبراهيم سليمان دويدار 7

 11224231174 أدوية وسموم 11/11/1233 24/11/2117 مدرس مساعد صيدلى/ هناء عادل حسنيين عبد الكريم 3

 11199251121 أدوية وسموم 21/13/1233 24/11/2117 مدرس مساعد حسن زكى القديمصيدلى/ آية  2

 11112154392 أدوية وسموم 27/12/1239 29/12/2117 مدرس مساعد صيدلى/ سمير حمودة عمر برغوث 11

 11111373337 أدوية وسموم 12/12/1221 19/11/2113 مدرس مساعد صيدلى/ ساره رسمى عبد الفتاح المحروق 11

 11223932514 أدوية وسموم 14/12/1221 19/12/2121 مدرس مساعد صيدلى/ نورهان الرفاعى إبراهيم مبارك 12

 11112731433 أدوية وسموم 14/12/1221 15/14/2115 معيــــد صيدلى/ نهى مجدى دمحم عبد الرازق 13

 11129321314 أدوية وسموم 12/11/1224 23/12/2117 معيــــد صيدلى/ لينه عبد الحميد عبد الحميدعبد الغنى 14

 11197332437 أدوية وسموم 19/13/1225 11/11/2112 معيــــد صيدلى/ كريمان دمحم عبد هللا البحيرى 15
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تكنولوجيا صيدلية
 23008181651 التقنية الصيدلية 23/23/3161 23/21/0230 أستاذ أ.د/ جمال دمحم محمود المغربى 3

 23223168111 الصيدلة الحيوية 34/33/3162 23/21/0236 أستاذ أ.د/ دمحم على عثمان إبراهيم 0

 23341550155 التقنية الصيدلية 00/30/3166 01/25/0231 أستاذ أ.د/ إبتسام أحمد دمحم عيسى 1

 23228181515 تكنولوجيا صيدلية 23/32/3168 06/30/0226 مدرس د/ أحمد مصطفى على دمحم فهيم 4

 23001611518 تكنولوجيا صيدلية 32/28/3181 01/33/0231 مدرس د/ منى فاروق دمحم عرفة 5

 23026848426 تكنولوجيا صيدلية 23/23/3181 13/23/0238 مدرس د/ أمل عبد المنعم عبد اللة 6

 23301121101 تكنولوجيا صيدلية 21/21/3185 01/32/0238 مدرس د/ يوسف أحمد يوسف حجاج 1

 23301121101 تكنولوجيا صيدلية 31/28/3186 08/33/0238 مدرس د/ داليا دمحم هاشم عبد القادر 8

 23220030584 تكنولوجيا صيدلية 35/21/3184 12/24/0231 مدرس د/ شيماء دمحم زكي عشماوي 1

 23024665502 تكنولوجيا صيدلية 38/21/3111 08/23/0202 مدرس د/ أسماء ابو بكر هداية 32

 23011161185 تكنولوجيا صيدلية 38/20/3186 01/30/0230 مدرس مساعد صيدلى/ سليمان صالح الطوخى دمحم 33

 23221568450 تكنولوجيا صيدلية 26/21/3181 31/30/0234 مدرس مساعد صيدلى/ هويدا الشناوى عبد الرحمن 30

 23323232166 تكنولوجيا صيدلية 01/21/3181 06/21/0236 مدرس مساعد صيدلى/ دينا السيد دمحم بالى 31

 23023120221 تكنولوجيا صيدلية 02/21/3181 34/21/0236 مدرس مساعد نهى دسوقى فايد فايدصيدلى/  34

 23220358145 تكنولوجيا صيدلية 20/25/3112 06/30/0231 مدرس مساعد صيدلى/ نورهان فتحى دمحم النشار 35

 23080615511 صيدليةتكنولوجيا  23/26/3110 38/28/0238 مدرس مساعد صيدلى/ رانيا كمال محمود عيد 36

 23221058145 تكنولوجيا صيدلية 23/21/3112 04/30/0238 مدرس مساعد صيدلى/ نهى وائل دمحم يوسف الخياط 31

 23261115386 تكنولوجيا صيدلية 25/21/3110 31/25/0231 مدرس مساعد صيدلى/ عال عبد هللا السيد الفحل 38
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تكنولوجيا صيدلية
 23233214885 تكنولوجيا صيدلية 05/28/3113 31/21/0231 مدرس مساعد صيدلى/ أحمد خالد السيد أبو صالحة 31

 23211888436 تكنولوجيا صيدلية 05/21/3111 35/32/0231 مدرس مساعد صيدلى/  مجدى محمود دمحم السيد عبد القادر 02

 23302000220 صيدليةتكنولوجيا  23/24/3111 35/32/0231 مدرس مساعد صيدلى/ رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ 03

 23330508481 تكنولوجيا صيدلية 02/30/3115 00/30/3111 معيــــد صيدلى/ فادى مكرم لويزا إبراهيم 00

 23200011140 تكنولوجيا صيدلية 01/32/3181 05/20/0233 معيــــد صيدلى/ دمحم هانى موسى خلف العربى 01

 23214263061 تكنولوجيا صيدلية 21/32/3110 21/21/0236 معيــــد صيدلى/ دينا على السيد الطحان 04

 23308516445 تكنولوجيا صيدلية 33/26/3114 01/30/0231 معيــــد هدير فتحى دمحم إسماعيل مرعي صيدلى/ 05

 23220165621 تكنولوجيا صيدلية 21/25/3115 32/23/0231 معيــــد صيدلى/ إبتهال دمحم درغام على درغام 06

 23081040421 تكنولوجيا صيدلية 20/24/3116 36/32/0231 معيــــد صفاء عيد السيد رمضان صيدلى/ 01
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد شغلهاتاريخ  الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 صيدله إكلينيكيه
 23005413185 صيدله إكلينيكيه 01/25/3161 06/20/0235 أستاذ أ.د/ سحر دمحم كمال توفيق حجازى 3

 23228818821 صيدله إكلينيكيه 06/30/3166 01/32/0235 أستاذ أ.د/ سحر دمحم الغباشى الحجار 0

 23030811516 صيدله إكلينيكيه 06/26/3112 01/32/0235 أستاذ مساعد دمحم مصطفىد/ طارق دمحم  1

 23338146510 صيدله إكلينيكيه 00/24/3118 12/21/0235 مدرس د/ داليا رفعت دمحم العفيفي 4

 23228185454 صيدله إكلينيكيه 02/21/3182 12/25/0231 مدرس د/ أحمد عبد الحكيم الدمرداش 5

 23081261158 صيدله إكلينيكيه 26/21/3180 35/32/0230 مدرس مساعد ياسمين دمحم عبد المطلب المرسىصيدلى/  6

 23266111502 صيدله إكلينيكيه 38/23/3186 01/21/0235 مدرس مساعد صيدلى/ إيمان مأمون علي محي الدين 1

 23221510511 صيدله إكلينيكيه 32/33/3186 31/32/0236 مدرس مساعد صيدلى/ إيمان إبراهيم عبد القادرالبربرى 8

 23531810116/23231810661 صيدله إكلينيكيه 31/30/3188 01/30/0236 مدرس مساعد صيدلى/ فداء عبدالمنعم كمال الدين قطاطة 1

 23214334811 صيدله إكلينيكيه 31/21/3113 08/33/0238 مدرس مساعد صيدلى/ بسمة محروس حسن الفطاطرى 32

 23222121181 صيدله إكلينيكيه 23/32/3181 20/21/0231 مدرس مساعد صيدلى/ هدير دمحم فؤاد مصطفى الشيخ 33

 23343128428 صيدله إكلينيكيه 06/28/3113 06/21/0231 مدرس مساعد صيدلى/ دمحم شاهين على دبور 30

 23221561845 إكلينيكيهصيدله  20/28/3112 38/21/0231 معيــــد صيدلى/ آية أحمد حسن العطار 31

 23353816163 صيدله إكلينيكيه 20/21/3110 25/24/0235 معيــــد صيدلى/ ريهام أمين عبد الغنى جاب هللا الغنيمى 34

 23000621821 صيدله إكلينيكيه 23/32/3110 25/24/0235 معيــــد صيدلى/ أية جمال إبراهيم موسى 35

 23200611341 صيدله إكلينيكيه 23/28/3181 21/21/0236 معيــــد رشدانصيدلى/ أميرة رشدى السباعي  36

 23340011010 صيدله إكلينيكيه 00/21/3114 32/25/0231 معيــــد صيدلى/ أمال طاهر عبد الفتاح الحو 31

 23338161641 صيدله إكلينيكيه 23/24/3111 08/20/0231 معيــــد صيدلى/ خديجة أحمد محروس جالل 38

 23211280351 صيدله إكلينيكيه 30/32/3114 01/30/0231 معيــــد صيدلى/ إيمان مبروك محمود غنيم 31

 23213322211 صيدله إكلينيكيه 08/21/3115 32/23/0231 معيــــد صيدلى/ خلود دمحم أحمد كتانة 02

 23261432505 إكلينيكيه صيدله 34/21/3116 36/32/0231 معيــــد صيدلى/ داليا عبد الحميد محمود جمعه 03
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 العقاقيـــــــــــــــــــر
 23011383118 عقاقيـــــــــــــــــــر 01/20/3164 06/21/0231 أستاذ أ.د/ أمل دمحم كمال عبد المعطى كباش 3

 2301812635/2322621211 عقاقيـــــــــــــــــــر 02/26/3114 06/21/0231 أستاذ  مساعد د/ منى عبد الحميد دمحم األعصر 0

 23220101614 عقاقيـــــــــــــــــــر 26/25/3166 01/33/0231 مساعد  أستاذ د/ نجوى عبد القادر سليمان شعيب 1

 23334800866/23005486168 عقاقيـــــــــــــــــــر 05/30/3110 21/20/0233 مدرس د/ غاده إسماعيل الشحات على عطيه 4

 23335056515 عقاقيـــــــــــــــــــر 24/21/3116 01/21/0230 مدرس د/ أمانى السيد أحمد رجب 5

 23004641015 عقاقيـــــــــــــــــــر 00/32/3111 13/30/0235 مدرس د/ سوزي عبد الحكيم  الشربيني 6

 23554250210 عقاقيـــــــــــــــــــر 32/21/3183 08/33/0238 مدرس د/ أحمد السيد أحمد زايد 1

 23220162656/23236353114 عقاقيـــــــــــــــــــر 24/24/3181 31/33/0234 مدرس مساعد صيدلى/ بسنت نبيل دمحم ملش 8

 23332220303 عقاقيـــــــــــــــــــر 23/30/3185 06/28/0235 مدرس مساعد صيدلى / دعاء عليوة دمحم عليوة 1

 23330501685 عقاقيـــــــــــــــــــر 25/21/3181 06/32/0235 مدرس مساعد صيدلى / مروة السيد دمحم حسن 32

 23221522155 عقاقيـــــــــــــــــــر 04/30/3184 01/23/0236 مدرس مساعد صيدلى / هبة هللا مصطفى الجندي 33

 23001658451 عقاقيـــــــــــــــــــر 34/21/3181 08/24/0236 مدرس مساعد صيدلى / والء احمد زكى أحمد نجم 30

 23220305818 عقاقيـــــــــــــــــــر 03/20/3186 05/32/0236 مدرس مساعد صيدلى / أحمد دمحم محمود يونس 31

 23008184845 عقاقيـــــــــــــــــــر 32/21/3188 01/33/0236 مدرس مساعد صيدلى / رانيا دمحم األنورحسين عثمان 34

 23001516120 عقاقيـــــــــــــــــــر 03/21/3188 06/21/0238 مساعدمدرس  صيدلى / حسام مجدى السعداوى طة على 35

 23232118385 عقاقيـــــــــــــــــــر 23/20/3113 04/30/0238 مدرس مساعد صيدلى / أحمد سعيد سطوحى عرفة 36

 23080113401 عقاقيـــــــــــــــــــر 12/32/3188 04/30/0238 مدرس مساعد صيدلى / دمحم إبراهيم أحمد الشوربجى 31

 23221651814 عقاقيـــــــــــــــــــر 23/24/3180 08/21/0224 معيــــد صيدلي / وفاء صبحي بدير أحمد العزاوي 38

 23001654054 عقاقيـــــــــــــــــــر 01/20/3186 31/21/0221 معيــــد صيدلى / هبة عبد الهادى دمحم سيد أحمد 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 العقاقيـــــــــــــــــــر
 23228611516 العقاقيـــــــــــــــــــر 38/23/3110 25/24/0235 معيــــد صيدلى / إبتسام طه عبد الفتاح بدوى 02

 23261582101 العقاقيـــــــــــــــــــر 01/21/3114 01/30/0231 معيــــد صيدلى / إسالم دمحم جمال عبد القادر  دمحم الفار 03

 23203111104 العقاقيـــــــــــــــــــر 23/23/3114 32/23/0231 معيــــد منصور الصمانىصيدلى / أمل ابو زيد  00

 23333416566 العقاقيـــــــــــــــــــر 30/21/3115 32/23/0231 معيــــد صيدلى /جهاد صالح دمحم احمدي 01

 23351005611 العقاقيـــــــــــــــــــر 32/23/3115 36/32/0231 معيــــد صيدلى / سميرة صبحى على على الفار 04
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيمياء التحليليه الصيدلية
 23221216225 تحليل أدوية 25/21/3161 12/30/0231 أستاذ أ.د/ شيرين فاروق رياض حماد 3

 23266618211 الكيمياء التحليليه 34/33/3180 01/33/0231 أستاذ مساعد د/ فتوح راشد أبو الفتوح منصور 0

 23224101114 الكيمياء التحليليه 23/21/3114 01/32/0234 مدرس د/ دمحم أحمد عبد الحميد السيد 1

 23083511132 الكيمياء التحليليه 01/33/3111 01/32/0235 مدرس د/ أميرة حسن كمال سعد 4

 23231418013 الكيمياء التحليليه 06/23/3182 12/23/0236 مدرس د/ سماح فاروق رمضان المال 5

 23332220301 الكيمياء التحليليه 31/20/3188 06/20/0202 مدرس د/ سمر حسن السيد العجمى 6

 23005412414 الكيمياء التحليليه 21/21/3185 20/21/0234 مدرس مساعد صيدلى/ محمود دمحم  حسن الشهاوي 1

 23226061313 الكيمياء التحليليه 04/25/3186 31/21/0234 مدرس مساعد صيدلى/ أيه عاطف إبراهيم دمحم 8

 23224021125 الكيمياء التحليليه 00/28/3188 01/33/0236 مدرس مساعد عبد الستارصيدلى/ صفا دمحم  1

 23261104085 الكيمياء التحليليه 31/26/3181 08/32/0231 مدرس مساعد صيدلى/ بسمة زكريا دمحم الخطيب 32

 23082161111 التحليليهالكيمياء  20/21/3188 01/33/0231 مدرس مساعد صيدلى/ مارى عزيز اسعد ميخائيل 33

 23338602526 الكيمياء التحليليه 35/25/3112 01/25/0238 مدرس مساعد صيدلى/ منى دمحم سيد أحمد 30

 23085401121 الكيمياء التحليليه 21/21/3110 31/21/0231 مدرس مساعد صيدلى/ إيمان عبد المنعم أحمد الشناوى 31

 23215513256 الكيمياء التحليليه 36/21/3113 28/21/0202 مدرس مساعد بسيونى مهناصيدلى/ دمحم حسان أبو الفتح  34

 23341441182 الكيمياء التحليليه 23/23/3114 08/20/0231 معيــــد صيدلى/ نوران عبد المنعم مختار حامد 35

 

 

 

 



 

~ 313 ~ 
 

 2112/2121الصيـــــــدلة عن العام الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الكيمياء الحيويــه
 23005486585 الكيمياء الحيويــه 31/32/3163 01/21/0221 أستاذ أ.د/ نهله السيد عبد هللا العشماوى 3

 23215148581 الكيمياء الحيويــه 21/30/3168 23/24/0231 أستاذ مساعد جوده خضر سعدد/ إيمان  0

 23005481640 الكيمياء الحيويــه 20/21/3114 06/21/0231 أستاذ مساعد د/ نجالء فتحى إبراهيم محمود خضر 1

 23001111868 تكنولوجيا حيوية 05/26/3166 01/21/0224 مدرس د/ حنان لطيف فهمى مسيحه 4

 23226001886 الكيمياء الحيويــه 34/21/3182 01/32/0235 مدرس د/ غادة دمحم زكي عبد الحميد العشماوى 5

 23261326803 الكيمياء الحيويــه 20/33/3181 12/21/0231 مدرس د/ عال عبد السالم جالل الدين الفقى 6

 23015211186 الكيمياء الحيويــه 25/20/3186 01/21/0231 مدرس د / مريم على كامل على أبوسيف 1

 23226114060 الكيمياء الحيويــه 01/21/3185 06/20/0202 مدرس د/ أميرة أسامة دمحم حسن 8

 23213608182 الكيمياء الحيويــه 35/23/3181 13/21/0236 مدرس مساعد صيدلى / هند مصطفى أمين سليم 1

 23228216221 الكيمياء الحيويــه 31/33/3188 01/25/0238 مدرس مساعد العدوىصيدلى / سمر عادل دمحم محمود  32

 23331561251 الكيمياء الحيويــه 33/21/3188 12/26/0238 مدرس مساعد صيدلى / سارة أنس دمحم دمحم هالل 33

 23332181253 الحيويــهالكيمياء  01/24/3188 12/26/0238 مدرس مساعد صيدلى / أمنية بسيونى ناجى حمادة 30

 23266120618 الكيمياء الحيويــه 00/20/3110 12/24/0231 مدرس مساعد صيدلى / اسماء على كامل محمود 31

 23001651854 الكيمياء الحيويــه 06/32/3112 23/24/0202 مدرس مساعد صيدلى / ندى نبيل مختار حلمى 34

 23226541803 الكيمياء الحيويــه 23/32/3186 31/21/0221 معيــــد صيدلى / هبة حامد زكى عبد الحميد 35

 23221621563 الكيمياء الحيويــه 23/21/3111 08/20/0231 معيــــد صيدلى / سارة دمحم أحمد دمحم حمودة 36

 23262612483 الكيمياء الحيويــه 32/32/3115 36/32/0231 معيــــد صيدلى / هشام بدر عبد المنعم دمحم الفوال 31
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام الجامعي 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 كيمياء صيـــــدليـــــة
 23335854543 كيمياء صيـــــدليـــــة 04/25/3166 12/25/0238 أستاذ مساعد ربه الحمامصىد/ مرفت حامد  3

 23220508415 تصميم األدوية 02/21/3163 01/26/0202 أستاذ مساعد د/ إيمان أحمد عصمت البسطويسى 0

 23211182368 كيمياء صيـــــدليـــــة 01/32/3114 12/33/0235 مدرس د/ خالد دمحم مصطفى العقيلى 1

 23211182631 كيمياء صيـــــدليـــــة 21/33/3111 24/21/0236 مدرس د/ منال عبد العزيز عبد المقصود 4

 23231634020 كيمياء صيـــــدليـــــة 25/21/3180 12/30/0231 مدرس د/ شيماء دمحم سعيد  أبو خطوة 5

 23225156831 كيمياء صيـــــدليـــــة 28/28/3186 12/30/0231 مدرس د/ هيثم عمر محمود توفيق 6

 23338185454 كيمياء صيـــــدليـــــة 01/33/3185 21/23/0231 مدرس مساعد صيدلى/ بيتر سمير أيوب عبد الملك 1

 23331601888 كيمياء صيـــــدليـــــة 25/30/3181 06/21/0231 مدرس مساعد صيدلى/ سلمى عبد الحكيم الدمرداش 8

 23222038141 كيمياء صيـــــدليـــــة 01/20/3181 33/30/0233 معيــــد صيدلى/ هبة لطفى السباعى نصير 1

 23220004145 كيمياء صيـــــدليـــــة 01/21/3113 31/33/0231 معيــــد صيدلى/ هبة دمحمى سعد عبد الحميد أبو سالم 32

 23268111331 كيمياء صيـــــدليـــــة 01/21/3110 25/24/0235 معيــــد صيدلى/ خلود عادل أبو اليزيد عطية سعد 33

 23080428012 كيمياء صيـــــدليـــــة 04/24/3110 21/21/0236 معيــــد صيدلى/أحمد سمير أبو الفتوح البحيرى 30

 23016111004 صيـــــدليـــــةكيمياء  36/21/3114 01/30/0231 معيــــد صيدلى/ محمود جمال ابو الحمد دمحم 31

 23204814885 كيمياء صيـــــدليـــــة 02/21/3114 01/30/0231 معيــــد صيدلى/ سمر على هللا المعداوي على 34

 23235826816 كيمياء صيـــــدليـــــة 30/30/3110 08/20/0231 معيــــد صيدلى/ احمد فيصل دمحم محمود خليل 35

 23301141546 كيمياء صيـــــدليـــــة 31/21/3111 08/20/0231 معيــــد الرحمن إبراهيم زين العابدينصيدلى / عبد  36

 23238151046 كيمياء صيـــــدليـــــة 31/26/3115 32/23/0231 معيــــد صيدلى / أنور أمين أنور أمين الحماقى 31

 23348131838 كيمياء صيـــــدليـــــة 30/26/3111 32/23/0231 معيــــد صيدلى / حنان سليمان السيد حجاج 38

 23213114120 كيمياء صيـــــدليـــــة 20/25/3116 36/32/0231 معيــــد صيدلى /ايمان دمحم عيسوي الكافورى 31
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 2112/2121الجامعي بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكليــــــــة الصيـــــــدلة عن العام 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الميكروبيولوجيــــــــا الصيدلية

 23228115115 البيولوجيا الجزئية 23/26/3160 06/30/0226 أستاذ أ.د/ أمل مصطفى أبو قمر 3

 23205211222 ميكروبيولوجيا صيدلية 01/21/3111 01/28/0238 أستاذ مساعد د/ لمياء عبد هللا محمود يوسف 0

 23223862111/23266660012 ميكروبيولوجيا صيدلية 05/21/3184 01/28/0238 مدرس د/ ميسرة دمحم عبد العزيز البوصيري 1

 23000812112 ميكروبيولوجيا صيدلية 32/28/3183 06/32/0231 مدرس د/ محمود حسن محمود فرغلي 4

 23001516185 ميكروبيولوجيا صيدلية 32/28/3181 08/21/0202 مدرس د/ إنجى عبد السميع على اإلخناوى 5

 23080265111 ميكروبيولوجيا صيدلية 13/32/3185 08/21/0202 مدرس د/ أمنية ممتاز إبراهيم الفخراني 6

 23550812112 ميكروبيولوجيا صيدلية 02/32/3181 06/32/0234 مدرس  مساعد صيدلى/ رشا بسيونى عبد الحميد الغنام 1

 23265155604 ميكروبيولوجيا صيدلية 21/24/3112 24/20/0238 مدرس  مساعد صيدلى/ إسالم شعبان غازى 8

 23211158421 ميكروبيولوجيا صيدلية 24/21/3184 23/24/0202 مدرس  مساعد صيدلى/ نهى عبد هللا دمحم عبدة عطية 1

 23223183653 ميكروبيولوجيا صيدلية 21/26/3113 31/33/0231 معيــــد صيدلى/ نورهان دمحم محسن محمود أحمد 52

 23008185840 ميكروبيولوجيا صيدلية 01/26/3113 31/33/0231 معيــــد صيدلى/ أية مصلحى دمحم مصلحى غازى 55

 23221234348 ميكروبيولوجيا صيدلية 31/25/3113 25/24/0235 معيــــد صيدلى/ سحر ناصر دمحم رشاد الخرصاوى 50

 23268321640 ميكروبيولوجيا صيدلية 25/28/3110 25/24/0235 معيــــد صيدلى/ هبه هللا دمحم الضوى دمحم 53

 23211526408 ميكروبيولوجيا صيدلية 35/30/3111 32/25/0231 معيــــد صيدلى/ سارة أحمد دمحم محمود بدر 54

 23302142811 ميكروبيولوجيا صيدلية 21/21/3114 01/30/0231 معيــــد صيدلى/ أحمد دمحم عبد الخالق نصير 51

 23308604411 ميكروبيولوجيا صيدلية 01/23/3115 32/23/0231 معيــــد صيدلى/ أميرة عمر السيد أحمد 52

 23221111661 ميكروبيولوجيا صيدلية 03/21/3116 36/32/0231 معيــــد صيدلى/ خالد بخيت السيد دمحم المنوفى 52
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين  بكلية الصيدلة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223168160/23001160050 أدوية وسموم 24/30/3151 23/28/0236 أستاذ حسن السيسى أ.د/ عالء الدين السيد 3

 23335856130 أدوية وسموم 34/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ ناجح أحمد الدسوقى المهدى 0

 23228141661 أدوية وسموم 03/32/3151 23/28/0238 أستاذ أ.د/ ساميه سالم دمحم سكر 1

 23330405145 أدوية وسموم 23/33/3151 08/21/0238 أستاذ السيد عيسوى الصيادأ.د/ ماجده  4

 23003251141 تكنولوجيا صيدلية 13/23/3152 23/28/0232 أستاذ أ.د/ عصمت السيد زين الدين 3

 تكنولوجيا صيدلية 05/28/3151 05/28/0231 أستاذ أ.د/ سناء عبد الغنى محمود الجيزاوى 0
 

 23343831663 تكنولوجيا صيدلية 04/24/3158 23/28/0238 أستاذ مساعد دمحم ماضى د/ عمر ياسين 1

 23001461511 عقاقير 02/23/3144 23/28/0224 أستاذ أ.د/ سوزان محمود إبراهيم 3

 23225661411 عقاقير 12/21/3151 23/28/0234 أستاذ أ.د/ عبد الرحيم سيد أحمد إبراهيم 0

 23225481458 عقاقير 03/20/3151 23/28/0231 أستاذ الحميدعلى أبو السعودأ.د/ كاميليا عبد  1

 23222038148 كيمياء تحليلية صيدلية 02/28/3144 02/28/0224 أستاذ أ.د/أحمد عبد المنعم حبيب 3

 23303355856 كيمياء تحليلية صيدلية 31/21/3152 23/28/0233 أستاذ أ.د/ مختار دمحم مبروك 0

 23001611815 كيمياء صيدلية 01/33/3111 23/28/0222 أستاذ دمحم عبد الفتاح الضوىأ.د/  3

 23005416506 كيمياء صيدلية 25/20/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ طارق دمحم فتحى المصيلحى 0

 23223488131 كيمياء صيدلية 20/20/3153 23/28/0233 أستاذ مساعد د/ نبويه عبد السالم دمحم شرف الدين 1

 23001065815 كيمياء صيدلية 33/30/3141 23/28/0228 مدرس د/ كامل دمحم حسن  البرمبالى 4

 23223811210 الميكروبيولوجيا 01/26/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ أحمد أحمد عبد العزيز 3

 23223141111 الميكروبيولوجيا 02/21/3154 23/28/0234 أستاذ أ.د/ طارق السعيد إبراهيم البنا 0

 23205211222 الميكروبيولوجيــــا 33/23/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ فاطمه إبراهيم دمحم سنبل 1

 23223882115 صيدله إكلينيكيه 31/21/3155 23/28/0235 أستاذ أ.د/أسامه دمحم حسن إبراهيم 3

 23338481315 صيدله إكلينيكيه 12/28/3158 12/28/0238 أستاذ مساعد د/ جمال عبد الخالق عبدالمعطى العزب 0

 23005486585 الكيمياء الحيويــه 34/21/3155 31/21/0235 أستاذ أ.د/ هدى عبد القادر باشا البحراوى 3
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 42 32 17 04 02 4 4 3 36 1 05 30 31 2 3 4 1 2 3 3 1 5 1 0 0 إستعاضة صناعية

 1 2 3 2 2 0 6 3 2 3 أمراض الفــــــــم
 

3 4 33 35 3 1 4 2 5 1 8 2 14 23 

 4 2 0 2 5 2 بيولوجيا الفـــــم
  

3 1 
  

3 34 35 2 1 2 5 2 8 8 1 22 23 

 3 0 0 0 0 2 تقويم األسنــــان
  

1 0 
  

1 1 34 1 1 3 0 4 5 1 11 12 23 

 2 1 2 1 2 1 جراحة الفــم والوجه والفك والتجميل
  

0 0 3 
 

30 0 34 1 0 1 0 32 4 34 22 9 23 

 0 0 المواد الحيوية لألسنان
  

2 0 
  

3 6 
  

1 32 31 3 1 1 3 4 4 8 7 14 21 

 2 3 1 2 3 3 طب أسنان األطفال
  

4 5 
  

6 1 35 0 4 2 4 0 8 32 3 17 25 

 1 0 1 0 1 0 طب الفم وأمراض اللثة
  

4 6 0 2 30 31 13 4 5 3 6 5 33 36 17 31 47 

 3 2 4 1 3 2 العالج التحفظي لألسنان
  

3 2 3 
 

5 6 33 0 32 0 6 4 36 02 2 22 31 

 0 2 0 التركيبات الثابتة
 

3 3 3 
 

4 3 
  

32 0 30 2 8 3 1 3 33 30 11 13 24 

 0 3 0 عالج الجذور
 

2 0 
  

2 0 
  

4 5 1 1 1 3 6 4 1 31 3 14 22 

 319 129 121 340 11 41 11 31 62 06 314 11 11 3 5 14 01 3 0 35 34 01 38 31 35 اإلجمالــــى
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 0231/0202بيان عن السادة عميد ووكالء كلية طب األسنان جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223121458 1/32/0202 قائم بعمل عميد الكلية أ.د/ عبير مصطفى عبد الغنى دراج 3

 23223121458 1/32/0202 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ عبير مصطفى عبد الغنى دراج 0

 23342011555 31/5/0231 العليا و البحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات  أ.د/ على دمحم على الشيخ 1

 23001188502 04/1/0202 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ دمحم مامون دمحم الشيخ 4
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلستعاضة الصناعية
 23000024311 اإلستعاضة الصناعية 01/3/3165 06/3/0234 أستاذ ا.د/ دمحم مأمون دمحم الشيخ 3

 23342011555 الصناعيةاإلستعاضة  5/32/3165 01/1/0234 أستاذ أ.د/ على دمحم على الشيخ 0

 23201654181 اإلستعاضة الصناعية 31/6/3165 01/8/0238 أستاذ أ.د/ صفاء السيد على عسل 1

 23300122666 اإلستعاضة الصناعية 05/5/3166 3/1/0238 أستاذ أ.د/ فاتن أحمد صديق أبو طالب 4

 23333125551 اإلستعاضة الصناعية 01/8/3163 30/32/0233 أستاذ مساعد د/ عزه عبد المنعم على حسن السجاعى 5

 23225220541 اإلستعاضة الصناعية 31/1/3182 01/32/0238 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم محيى الدين  علم الدين 6

 23225036811 اإلستعاضة الصناعية 31/3/3111 12/4/0231 أستاذ مساعد د/ تامر دمحم نصر مصطفى 1

 22300111441 اإلستعاضة الصناعية 35/1/3115 01/1/0231 أستاذ مساعد الفتاح يوسفد/ دمحم يوسف عبد  8

 23338681665 اإلستعاضة الصناعية 08/30/3162 05/1/0223 مدرس د/ زينب محمود عبد العال 1

 23201654181 اإلستعاضة الصناعية 3/3/3110 12/30/0221 مدرس د/ أحمد فتحى السيد الفقى 32

 23226412824 اإلستعاضة الصناعية 3/3/3111 06/1/0230 مدرس عبد هللا سيد احمد مبروكد/عماد  33

 23225810280 اإلستعاضة الصناعية 1/0/3115 12/4/0234 مدرس د/ أمل عبد العزيز دمحم سالم 30

 23001000513/23263413213 اإلستعاضة الصناعية 1/33/3180 01/8/0231 مدرس د/ ندى عبد القادر المرشدى 31

 23201618145 اإلستعاضة الصناعية 06/3/3185 08/3/0202 مدرس د/ إبراهيم أحمد عبد الخالق ذهب 34

 23335464255 اإلستعاضة الصناعية 03/8/3182 06/0/0202 مدرس د/ أمل دمحم بسيونى إبراهيم 35

 23001000512 اإلستعاضة الصناعية 3/0/3180 06/1/0235 مدرس مساعد ط/ مروة دمحم أحمد عامر ذهب 36

 23221384533 اإلستعاضة الصناعية 31/33/3180 13/1/0236 مدرس مساعد ط/ نهله يس عبد الرحيم يس 31

 23005304136 اإلستعاضة الصناعية 3/8/3184 13/1/0236 مدرس مساعد ط/ فاطمة عبد الرازق أحمد على الحداد 38

 23235511086 اإلستعاضة الصناعية 3/32/3186 12/8/0236 مدرس مساعد شادىط/ مها ماجد عبد هللا أبو  31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلستعاضة الصناعية

 23228418024 اإلستعاضة الصناعية 04/4/3181 1/32/0236 مدرس مساعد ط/ رحاب دمحم دمحم عبد اللة 02

 23224851034 اإلستعاضة الصناعية 06/30/3186 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم دمحم جمال عبد الحميد الكفراوى 03

 23013013013 اإلستعاضة الصناعية 35/5/3181 0/5/0231 مساعدمدرس  ط/ وفاء يوسف عطية العشرى 00

 23213153111 اإلستعاضة الصناعية 03/8/3185 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ نشوى على صالح على 01

 اإلستعاضة الصناعية 30/8/3188 8/1/0238 مدرس مساعد ط/ مروة عبد العزيز عبد الوهاب 04
 

 23262638082 اإلستعاضة الصناعية 5/5/3188 3/1/0238 مدرس مساعد ط/ دعاء دمحم على الجندى 05

 23221200511 اإلستعاضة الصناعية 35/30/3181 13/1/0231 مدرس مساعد ط/ مي أحمد يسري دمحم فاضل الشيخ 06

 32231611611 اإلستعاضة الصناعية 3/1/3188 3/8/0231 مدرس مساعد ط/ ساره رضا حلمى سمور 01

 23001841248 اإلستعاضة الصناعية 35/33/3181 4/33/0231 مدرس مساعد هشام أبو الفتوح مقلدط/ سمر  08

 23260513231 اإلستعاضة الصناعية 36/32/3181 4/0/0202 مدرس مساعد ط/  عمرو عزب عبد الفتاح عزب 01

 23333223200 اإلستعاضة الصناعية 1/8/3112 01/0/0202 مدرس مساعد ط/ بهاء الدين دمحم عبد العظيم الحرية 12

 23201354112 اإلستعاضة الصناعية 30/3/3113 01/0/0202 مدرس مساعد ط/ آيناس الهامى السيد نجم 13

 23221621861 اإلستعاضة الصناعية 32/32/3181 01/0/0202 مدرس مساعد ط/ دينا محى الدين السيد حامد 10

 23028282828 اإلستعاضة الصناعية 4/8/3181 12/6/0202 مدرس مساعد ط/ رنا أسامه دمحم كامل البحراوى 11

 23001448516 اإلستعاضة الصناعية 3/5/3112 12/6/0202 مدرس مساعد ط/ إيمان دمحم نصر عطية عوض 14

 23330515212 اإلستعاضة الصناعية 1/1/3110 02/32/0238 معـيـــد ط/ آالء أىسر أحمد سليمان 15

 23014121411 اإلستعاضة الصناعية 3/3/3113 1/5/0231 معـيـــد دمحم أحمد طعيمةط/ إيمان  16

 23218111411 اإلستعاضة الصناعية 32/5/3111 31/32/0231 معـيـــد ط/ إسالم عبد الوهاب أحمد إبراهيم دمحم داوود 11

 23013242841 الصناعيةاإلستعاضة  3/4/3111 31/32/0231 معـيـــد ط/ نهى ممدوح حامد الكافورى 18

 23233055425 اإلستعاضة الصناعية 1/1/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/ نور الهدى إبراهيم زكى دمحم أبو العزم 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 أمراض الفم

 23263116210 أمراض الفم 32/1/3166 08/33/0238 أستاذ أ.د/ حمدى عبد المتجلى متولى عبد العال 3

 23004211814 أمراض الفم 1/30/3111 13/8/0236 أستاذ مساعد د/ السيد دمحم السيد دراز 0

 23003562016 أمراض الفم 31/1/3118 13/5/0202 أستاذ مساعد د/ أحمد عبد العزيز دمحم عيسى 1

 23265102133/23212011331 أمراض الفم 02/8/3115 08/8/0231 مدرس د/ راضين حسن دمحم العطار 4

 23000100115 أمراض الفم 30/1/3111 06/0/0235 مدرس د/ هبة السيد دمحم يوسف 5

 23220434111 أمراض الفم 35/1/3183 01/8/0231 مدرس د/ بسنت حمدي إبراهيم أبو زيد 6

 23221126811 أمراض الفم 1/33/3186 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ يمنى صالح عبد العزيز صالح 1

 23228613216 أمراض الفم 08/1/3188 06/1/0238 مدرس مساعد ط/ أية عبد الغنى يوسف الحمزاوى 8

 23222140211 أمراض الفم 02/1/3181 06/1/0238 مدرس مساعد ط/ أحمد نعمان على على المزين 1

 23226560522 أمراض الفم 01/1/3185 08/33/0238 مدرس مساعد ط/ نورا عبد النبى العراقى شلبى 32

 23221128623 الفمأمراض  01/1/3112 3/32/0234 معـيـــد ط/ حسام حسن السيد السيد حبيش 33

 23348201041 أمراض الفم 3/5/3110 03/6/0238 معـيـــد ط/ وليد صابر عبد الحميد مرسى 30

 23261814162 أمراض الفم 32/3/3114 01/8/0238 معـيـــد ط/ مادونا عاطف مرقص 31

 23264122642 الفمأمراض  6/6/3114 6/33/0231 معـيـــد ط/ سمر مصطفى عبد الجيد عبد الحميد عامر 34
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 بيولوجيا الفم
 23238552201 بيولوجيا الفم 08/5/3165 01/1/0221 أستاذ إبراهيمأ.د/ حسناء فؤاد عبد العزيز  3

 23004034161/2303111111 بيولوجيا الفم 33/5/3160 08/8/0221 أستاذ أ. د/ راجيه البرنس حسين نور الدين 0

 23000448481 بيولوجيا الفم 04/33/3168 12/6/0234 أستاذ أ.د/ هبه دمحم إبراهيم الطوخى 1

 23338108545 بيولوجيا الفم 08/1/3110 01/1/0231 أستاذ داليا حسنى السيد زهرانأ.د/  4

 23005821348 بيولوجيا الفم 31/3/3111 05/33/0231 أستاذ أ.د/ أمل دمحم عزت مصطفى عبد الحميد 5

 23220434101 بيولوجيا الفم 12/32/3116 12/1/0231 أستاذ مساعد د/ منى عاصم محروس عبد المطلب 6

 23334320233 بيولوجيا الفم 3/33/3116 01/1/0231 أستاذ مساعد د/ جيهان شحاته البسطويسى حسن 1

 23221311163 بيولوجيا الفم 1/6/3182 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ دعاء أمين عليوة طعيمة 8

 23268188858 بيولوجيا الفم 12/33/3116 13/5/0202 أستاذ مساعد د/ رضا جابر صالح عبد النبي 1

 23331111584 بيولوجيا الفم 00/1/3161 01/3/0220 مدرس د / سوزان أنور محمود العمى 32

 23226836566 بيولوجيا الفم 4/1/3180 13/1/0235 مدرس د/ ساره ياسر حسن أبو على 33

 23003241148 بيولوجيا الفم 33/1/3181 01/8/0238 مدرس د/ حنان فؤاد إبراهيم عبد المقصود 30

 23266154501 بيولوجيا الفم 36/33/3186 01/1/0231 مدرس د/ وفاء يحيى إبراهيم الغنيمى 31

 23234541184 بيولوجيا الفم 3/4/3188 1/1/0235 مدرس مساعد ط/ مى بدر الدين عبد العزيز هالل 34

 23215665811 بيولوجيا الفم 33/33/3185 4/32/0235 مدرس مساعد ط/ فاطمة نعيم عبد العظيم الشرقاوى 35

 23221566516 بيولوجيا الفم 31/30/3188 0/5/0231 مدرس مساعد ط/ أية أنور دمحم الشريف 36

 23303102412 بيولوجيا الفم 36/1/3112 3/32/0234 معـيـــد ط/ أسماء شاكر دمحم الششتاوى 31

 23231566311 بيولوجيا الفم 35/1/3110 32/3/0231 معـيـــد ط/ إيمان السيد السيد القاضى 38

 23211565116 بيولوجيا الفم 3/6/3111 01/8/0238 معـيـــد ط/ أمينة شوقى أحمد الشناوى 31

 23018262180 بيولوجيا الفم 32/3/3114 6/33/0231 معـيـــد ط/ شيماء غريب حجازى غريب محمود 02

 23213261161 بيولوجيا الفم 06/33/3114 6/33/0231 معـيـــد ط/  أسراء دمحم مصطفى اليد شلبي 03
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 أسنانتقويم 
 23225686164 تقويم أسنان 3/5/3166 01/3/0231 أستاذ أ.د/ صفاء على على غباشى 3

 23223410833 تقويم أسنان 0/8/3161 01/3/0231 أستاذ د/ غاده عبد الفتاح مصطفى الميهى 0

 23338566211 تقويم أسنان 32/1/3114 00/6/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم دمحم الليثي قنبر 1

 23081124411 تقويم أسنان 1/32/3161 13/3/0231 أستاذ مساعد عطية عبدالوارث عبدالرازقد/  4

 230/4603436 تقويم أسنان 32/32/3113 01/1/0238 أستاذ مساعد د/ نهله السيد دمحم جمعه 5

 23001500413 تقويم أسنان 04/6/3115 01/6/0235 مدرس د/ نيفين دمحم فخري محسن أبو طه 6

 23003211801 تقويم أسنان 02/8/3111 13/8/0236 مدرس شيماء دمحم مصطفى المرحومىد/  1

 23000111432 تقويم أسنان 38/32/3180 01/1/0231 مدرس د / دمحم على محمود فرج 8

 23225210310 تقويم أسنان 0/1/3184 01/1/0231 مدرس د/ أسامة السيد عبد السالم عيسى 1

 23001811831 تقويم أسنان 38/33/3181 08/3/0202 مدرس سعد النجارد/ دمحم حسام الدين  32

 23333411211 تقويم أسنان 1/5/3115 33/33/0226 مدرس مساعد ط/ شريف فتحي رمضان مرسي 33

 23221111210 تقويم أسنان 34/4/3186 30/4/0236 مدرس مساعد ط/ دمحم عبد هللا إبراهيم  محمود السحرتى 30

 23002324511 تقويم أسنان 36/5/3181 13/1/0236 مدرس مساعد شهاب الدين على رجبط/ رحاب  31

 23343356488 تقويم أسنان 36/0/3181 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ سالى محمود إبراهيم الشناوي 34

 23221288050 تقويم أسنان 05/32/3188 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ صفا  بسيوني محمود بسيوني 35

 23221454446 تقويم أسنان 31/1/3181 8/1/0238 مدرس مساعد ط/ دمحم سامح سعيد الخولى 36

 23085410841 تقويم أسنان 32/1/3112 8/33/0231 معـيـــد ط/ حازم مجدى حسن سرسيق 31

 23085410844 تقويم أسنان 34/1/3113 4/3/0231 معـيـــد ط/ نوران دمحم عبدالوهاب عيسى عبد الوهاب 38

 23266213823 تقويم أسنان 05/5/3110 01/30/0231 معـيـــد ط/ مريم هشام دمحم الطوخى 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل

 23225461516 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 02/8/3113 12/5/0238 أستاذ أ.د/ خالد عبد الحميد سعد العزب 3

 23205561631 والفك والتجميلجراحة الفــــم والوجهة  5/1/3168 12/5/0238 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الحكيم  دمحم الشال 0

 23221806111 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 3/30/3113 08/33/0238 أستاذ أ.د/ محمود السيد دمحم خليفه 1

 23001238288 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 12/33/3115 01/32/0238 أستاذ مساعد د/ عماد السيد فهيم عيسى 4

 23225232510 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 0/1/3115 3/33/0238 أستاذ مساعد رمضان بدير إبراهيم د/ رفيق 5

 23004155022 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 31/5/3111 08/1/0231 أستاذ مساعد د/إبراهيم دمحم دمحم نوير 6

 23201654181 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 1/33/3161 01/0/0221 مدرس د / إيمان دمحم السعيد عبد القادر برج 1

 23002211211 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 1/1/3111 01/1/0236 مدرس د/ دمحم كمال عيد السيد عالم 8

 23085124542 والفك والتجميلجراحة الفــــم والوجهة  0/4/3182 01/6/0236 مدرس د/ أحمد مصطفى دمحم بكر شريف 1

 23001344112 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 30/8/3183 31/0/0202 مدرس د/ مروة طة ابراهيم دمحم عبد هللا 32

 23224113311 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 00/1/3181 01/8/0231 مدرس مساعد ط/ مرام نشأت السيد بريشه 33

 23221166511 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 30/1/3181 13/5/0234 مدرس مساعد وسام حامد عبد الغنى السعدنىط/  30

 23220516180 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 30/30/3184 01/33/0234 مدرس مساعد ط/ أحمد جمال طه أبو شهبة 31

 23261143384/23021212121 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 03/1/3184 01/33/0234 مدرس مساعد ط/ منى سامى دمحم شتا 34
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل

 23005082153 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 02/32/3186 30/4/0236 مدرس مساعد ط/ أحمد عبد اللطيف مصلح عبد الفتاح 35

 23211348401 والوجهة والفك والتجميلجراحة الفــــم  8/1/3181 3/32/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم على دمحم حسين 36

 23341111111 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 3/0/3188 3/32/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد حمدى عبد العظيم محمود الكومى 31

 23211348481 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 3/1/3188 8/5/0231 مدرس مساعد ط/ عالء عصفور نصر سعدات 38

 23005082153 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 12/4/3188 8/5/0231 مدرس مساعد ط/ محمود  فيصل عبد العليم أبو الدهب 31

 23341111111 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 31/1/3181 35/6/0236 معـيـــد ط/ إسالم عبد الحليم عبد المنعم 02

 23221320641 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 31/8/3112 01/8/0231 معـيـــد أيمن دمحم عبد الرحيم عراقيبط/  03

 23231051105 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 33/5/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/ نوران دمحم أحمد إسماعيل عمرو 00

 23211123311 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 33/5/3110 31/32/0231 معـيـــد أبو سعدةط/ دمحم عبد المنعم دمحم عمر  01

 23263111122 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 05/1/3110 0/1/0202 معـيـــد ط/ سارة عبد الرحمن أنور دغيدي 04
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 0231/0202المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد(

 23003181011 الحيوية لطب األسنان)خواص المواد(المواد  5/4/3160 00/33/0233 أستاذ أ.د/ منال أحمد السيد األبيارى 3

 63461111611 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 4/1/3161 6/5/0234 أستاذ أ.د/ أيمن السيد حامد السيد اللقوة 0

 16651680208 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 3/3/3113 6/0/0231 أستاذ أ.د/ إنسانيه على السعيد أبو نيل 1

 23002012858/22166521836122 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 02/0/3160 13/3/0238 أستاذ أ. د/ نبوى عبد المنعم دمحم الربيجى 4

 23226400303 المواد(المواد الحيوية لطب األسنان)خواص  35/3/3111 0/0/0231 أستاذ مساعد د/ نهلة جمال الدين إمام عبدهللا الهلباوي 5

 23001100125 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 1/6/3118 01/6/0202 أستاذ مساعد د/ إيمان دمحم صبحي عواد البحراوي 6

 23343501145 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 31/30/3164 13/8/0222 مدرس د/ هند المحمدى اليمانى الكفراوى 1

 23224115561 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 12/1/3111 01/1/0225 مدرس د/ سحر إسماعيل عبد العزيزأبو حمر 8

 23000113125 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 5/1/3113 08/8/0221 مدرس د/ جيهان عبد المنعم العليمى العطار 1

 23220111285 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 31/4/3182 13/1/0231 مدرس الصفتيد/ سامي منصور عبد هللا  32

 23001323261 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 35/4/3111 04/33/0231 مدرس د/ نانسي سليمان أحمد سليمان فرغلي 33

 23082002881 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 31/3/3111 13/1/0236 مدرس د/ راندا صبري عبد العزيز إبراهيم 30
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 )المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد

 22331111888 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 00/8/3180 12/1/0238 مدرس د/ شاهندا شبل سعيد شبل شلبى 31

 23082002881 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 6/30/3185 13/1/0234 مدرس مساعد ط/ دمحم حسن دمحم حسن أحمد 34

 23006143462 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 01/32/3181 38/0/0235 مدرس مساعد ط/ إيمان عبدالرؤوف توفيق عبدالحليم 35

 23261160201 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 36/8/3181 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ مى سامى دمحم شتا 36

 22331111888 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 03/33/3188 3/8/0238 مدرس مساعد عبد المنعم أحمد الشناوىط/ إيناس  31

 23006143462 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 12/30/3181 3/32/0234 معـيـــد ط/ إيناس شاكر صادق السيد طاهر 38

 23341211610 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 3/5/3110 08/32/0231 معـيـــد ط/ دمحم شيق  شفيق المرسى مراد 31

 23265101516 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 36/3/3114 01/8/0238 معـيـــد ط/ حمدى أحمد عزب بلطى 02

 23215234184 المواد الحيوية لطب األسنان)خواص المواد( 1/1/3111 6/8/0231 معـيـــد ط/ اكرم دمحم دمحم جاد سيد أحمد 03
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اطفالطب أسنان 
 23265433226 طب أسنان اطفال 1/30/3168 06/1/0230 أستاذ أ.د/ حاتم السيد أمين دمحم أحمد 3

 23001114412 طب أسنان اطفال 08/33/3163 12/4/0234 أستاذ أ.د/ ناهد عبد المجيد أبو هميله 0

 23215886535 طب أسنان اطفال 0/8/3168 01/6/0202 أستاذ مساعد د/ عرفه دمحم عرفه خطاب 1

 23212841342 طب أسنان اطفال 3/3/3116 12/1/0235 مدرس د/ أحمد إبراهيم الدسوقي  حماد 4

 23263203822 طب أسنان أطفال 33/3/3182 01/1/0236 مدرس د/ دمحم حسن حسنين البيومي 5

 23228114040 طب أسنان أطفال 0/1/3183 13/1/0238 مدرس د/ شيماء شعبان دمحم الدسوقى 6

 23001536311 طب أسنان أطفال 00/8/3180 13/3/0238 مدرس د/ حسام ماهر محمود السيد 1

 23226188112 طب أسنان أطفال 3/1/3185 01/3/0231 مدرس د/ سارة عبد العزيز أحمد جنة 8

 23005346145 طب أسنان أطفال 02/5/3181 06/8/0231 مدرس د/ نانسى دمحم متولى قنديل رمضان 1

 23263452568 طب أسنان أطفال 3/1/3181 06/8/0231 مدرس د/ ناهد السعيد السيد شكر 32

 23335515501 طب أسنان أطفال 3/5/3186 08/3/0202 مدرس د/ شيماء مصطفى محمود حدوه 33

 166568022248 طب أسنان اطفال 06/6/3115 13/1/0202 مدرس د/أحمد عزت عبد العظيم داوود 30

 16561261888 طب أسنان أطفال 01/1/3115 33/33/0226 مدرس مساعد ط/ إيهاب سليمان دمحم سليمان 31

 23211115526 طب أسنان أطفال 8/6/3184 08/32/0234 مدرس مساعد ط/ نورا إسماعيل السيد أبو زينة 34

 23214060101 طب أسنان أطفال 4/1/3181 13/1/0236 مدرس مساعد ط/ لميس أحمد أبو اليزيد على الغريب 35

 23001121688 طب أسنان أطفال 1/6/3185 31/32/0236 مدرس مساعد ط/ سارة حسنى أحمد إسماعيل 36

 23218410811 طب أسنان أطفال 3/1/3188 08/8/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم صالح مصطفى عبد الخالق غالي 31

 23228116084 طب أسنان أطفال 30/0/3112 01/0/0231 مساعد مدرس ط/ أميرة مصطفى مصطفى مصطفى 38

 23085861261 طب أسنان أطفال 31/4/3112 01/8/0231 معـيـــد ط/ أية مجدى سليمان دمحم السعدنى 31
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب أسنان اطفال

 23208551211 طب أسنان أطفال 13/5/3112 01/8/0231 معـيـــد ط/ الشيماء إبراهيم عبد العزيز دمحم السندوي 02

 23221312111 طب أسنان أطفال 3/33/3112 4/3/0231 معـيـــد ط/ نورا مصطفى دمحم ابو شنادى 03

 23304423111 طب أسنان أطفال 12/1/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/ هدير دمحم عبد الوهاب آى الدين 00
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة

 23225038824 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 01/3/3161 01/0/0225 أستاذ أ.د/ حسين إبراهيم على سعودى 3

 23001446638/23202251566 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 05/30/3162 01/32/0221 أستاذ فاطمه عبد العزيز النعمانىأ.د/  0

 23333035252 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 32/8/3161 01/32/0234 أستاذ أ.د/ كريمان سيد دمحم السودانى 1

 23221016115 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 34/32/3161 12/1/0235 أستاذ حافظ دمحم حافظ ديابأ.د/  4

 23333023142 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 1/1/3166 12/1/0235 أستاذ د/ سحر محمود فوزى غرابه 5

 ــــــ طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 1/0/3160 08/5/0221 مساعدأستاذ  د/ سهير شوقى دمحم خضيرى 6

 23221111113 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 03/32/3110 12/1/0235 أستاذ مساعد د/ شيرين عبدالمولى على معوض 1

 23001842586/23220434115 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 30/1/3116 12/1/0235 أستاذ مساعد د/ ياسر دمحم المتولي المكاكي 8

 23004141358 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 4/32/3161 01/0/0231 أستاذ مساعد د/ مالك يوسف دمحم شخبه 1

 23226612582 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 3/4/3114 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ تامر األمير ابو شادي سعد 32

 23225406086 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 02/1/3160 3/1/3118 مدرس د/ ندى محمود دمحم الغراب 33

 ــــــ الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعةطب  34/30/3113 06/0/0221 مدرس د/ سهير السيد دمحم الخولى 30

 23225113511 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 01/8/3114 06/1/0230 مدرس د/ غادة عبد السميع زكي عبد القوي 31

 23001514268/23220435511 اللثــــه وطرق التشخيص واألشعةطب الفــم وأمراض  3/1/3182 12/32/0236 مدرس د/ شروق دمحم دمحم جمال الدين 34

 23226880122 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 30/6/3183 13/3/0238 مدرس د/ دعاء أحمد يوسف بيومي 35

 23260052235 التشخيص واألشعةطب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق  33/5/3186 12/1/0238 مدرس د/ دمحم عمر البرعى البغل 36

 23224611564 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 6/1/3181 06/6/0231 مدرس د/ أحمد دمحم دمحم بدر 31

 23006528601 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 01/4/3184 01/1/0231 مدرس د/ رحاب فؤاد الحاج أحمدغرابة 38

 32242212112 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 31/1/3186 01/1/0231 مدرس د/ باسم نبيل دمحم الفحل السيد 31
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة

 23220238118/23342858483 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 08/5/3111 06/0/0202 مدرس د/ رضا صابر معوض صبره 02

 23223184126 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 05/30/3184 1/1/0235 مدرس مساعد ط/ هبة حسان أحمد نعينع 03

 23348241012 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 1/32/3185 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ مى عاطف حسن السيد 00

 23221616068 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 31/3/3188 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ صافيناز صالح دمحم سعيد صالح 01

 23220441141 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 08/1/3188 08/32/0231 مدرس مساعد ط/ أحمد دمحم دمحم موسى الغايش 04

 23221580411 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 1/8/3181 4/0/0238 مدرس مساعد ط/ عمرو مصطفى طة جبر 05

 23266862161 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 30/8/3188 4/0/0238 مدرس مساعد ط/ مني األحمدي عبد الحميد 06

 23221121156 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 08/1/3188 31/1/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم حمدى هالل امام فتح الباب 01

 23221616068 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 36/4/3181 35/6/0236 مدرس مساعد ط/ بنان لطفي دمحم أبو عجوه 08

 23221580411 اللثــــه وطرق التشخيص واألشعةطب الفــم وأمراض  1/8/3181 4/0/0238 مدرس مساعد ط/ عمرو مصطفى طة جبر 01

 23220441141 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 31/33/3186 13/32/0230 معـيـــد ط/ رانيا حسن عبد القادر الكاشف 12

 23223213346 اللثــــه وطرق التشخيص واألشعةطب الفــم وأمراض  06/8/3181 06/0/0231 معـيـــد ط/ سماح لطفى عبد المولى قرشم 13

 23266161260 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 30/6/3112 03/6/0231 معـيـــد ط/ عمرو أنور دمحم الليثى يوسف 10

 23216536166 التشخيص واألشعةطب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق  1/1/3112 01/8/0231 معـيـــد ط/ سارة دمحم أحمد صاغة 11

 23006115863 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 05/4/3113 4/3/0231 معـيـــد ط/ نورا سعيد السيد رسالن 14

 23338853011 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 31/8/3113 1/5/0231 معـيـــد ط/غدير خليل دمحم دمحم الباجورى 15

 23261211436 طب الفــم وأمراض اللثــــه وطرق التشخيص واألشعة 34/32/3113 31/32/0231 معـيـــد ط/ مها حسن إبراهيم زيدان 16
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 العالج التحفظى

 23221633451 العالج التحفظى 1/33/3160 13/1/0235 أستاذ أ.د/ ماجده العراقى سليمان شلبى 3

 ــــــ التحفظىالعالج  31/3/3168 01/30/0232 أستاذ مساعد د/ فاطمه الحسيني حسن منصور 0

 23262414666 العالج التحفظى 30/0/3184 12/1/0238 مدرس د/ أشرف دمحم عز العرب محمود نصار 1

 23261021033 العالج التحفظى 3/0/3185 3/32/0231 مدرس مساعد ط/ الزهراء دمحم مصطفى المرحومى 4

 23226351144/23211361112 العالج التحفظى 30/1/3181 12/32/0231 مدرس مساعد ط/ إيمان عبد الغنى ابو الفتوح شبل 5

 23002511111/23261503121 العالج التحفظى 01/5/3184 12/32/0231 مدرس مساعد ط/ أسماء أبو بكر عبد اللطيف 6

 23001041212 العالج التحفظى 05/1/3185 5/30/0235 مدرس مساعد ط/ أحالم عبد الجليل أحمد نصار 1

 23263033362 العالج التحفظى 00/33/3186 3/1/0236 مدرس مساعد دمحم طة حمودةط/ ياسمين  8

 23221644803 العالج التحفظى 6/6/3186 3/1/0236 مدرس مساعد ط/ ليلى طاهر دمحم قشقوش 1

 23001514525 العالج التحفظى 3/32/3181 08/0/0231 مدرس مساعد ط/ سارة احمد معوض جامع 32

 23346126218 العالج التحفظى 33/5/3181 8/1/0238 مدرس مساعد السيد السيد مرسيط/ خلود  33

 23226283682 العالج التحفظى 01/1/3181 8/1/0238 مدرس مساعد ط/ هند على إبراهيم الجش 30

 23228418013 العالج التحفظى 31/4/3188 8/1/0238 مدرس مساعد ط/ ميادة عبد العاطى السيد عبد الحميد 31

 23001262161 العالج التحفظى 3/32/3181 8/1/0238 مدرس مساعد ط/ أحمد دمحم عيد عيد الديب 34

 23338662208 العالج التحفظى 08/32/3112 06/8/0231 مدرس مساعد ط/ عبد الرحمن أحمد السيد الشيخ 35

 23014121562/23338662258 التحفظىالعالج  1/8/3113 02/32/0238 معـيـــد ط/ ياسمين أحمد إبراهيم القاضى 36

 23263041242 العالج التحفظى 3/1/3112 03/6/0231 معـيـــد ط/ هبة الحسينى عبد اللة أحمد محمود 31

 23030123342 العالج التحفظى 34/1/3113 1/5/0231 معـيـــد ط/ مروة رضا المصيلحى عبد السالم رجب 38

 23002081330 العالج التحفظى 3/32/3110 1/1/0231 معـيـــد الغنى خميسط/ دمحم عبد الغنى دمحم عبد  31

 23223403180 العالج التحفظى 38/4/3110 1/1/0231 معـيـــد ط/ دمحم حمدى دمحم التطاوي 02
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى    

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 العالج التحفظى

 23011801351 العالج التحفظى 03/33/3110 1/1/0231 معـيـــد ط/  ايناس مصطفى أمين قنديل 03

 23221682582 العالج التحفظى 30/1/3110 1/1/0231 معـيـــد ط/ ياسمين حسن جمال الدين أحمد زكى نصار 00

 23331115116 العالج التحفظى 6/6/3110 5/8/0202 معـيـــد ط/ أميرة نبيل مصطفى كمال دمحم هال 01
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التركيبات الثابتة
 ــــ التركيبات الثابتة 36/0/3163 12/3/0236 أستاذ أ. د/ دمحم عبد المجيد على عوض 3

 23086485021 الثابتةالتركيبات  6/30/3163 12/5/0238 أستاذ أ.د/ محمود عبد السالم دمحم شكل 0

 23004262114 التركيبات الثابتة 34/5/3160 13/1/0231 أستاذ مساعد د/ أمانى دمحم أحمد كورسيل 1

 23268154510 التركيبات الثابتة 1/32/3115 00/6/0231 أستاذ مساعد د/ وليد دمحم عبد المجيد الشهاوي 4

 23001812518 التركيبات الثابتة 01/0/3163 3/1/3118 مدرس د/ هانى أبو الفتوح عبد المحسن دمحم 5

 ــــ التركيبات الثابتة 1/33/3168 01/0/0226 مدرس د/ أشرف عبد الفتاح خليل عيد 6

 23263301208 التركيبات الثابتة 12/33/3182 01/8/0238 مدرس د/ فاطمة أحمد حسانين موسى 1

 23221411111/23235318251 التركيبات الثابتة 31/4/3180 01/3/0231 مدرس د/ شريف السيد خليفة سلطان 8

 23001145501 التركيبات الثابتة 6/4/3181 01/1/0231 مدرس د/ شريف مجدى عبد اللة الشرقاوى 1

 23023111125 التركيبات الثابتة 31/1/3180 01/33/0234 مدرس مساعد ط/ رضوى دمحم أشرف الدسوقى 32

 23083452058 التركيبات الثابتة 01/30/3185 38/0/0235 مدرس مساعد محمودط/ عبير عاطف يونس  33

 23025414000 التركيبات الثابتة 3/8/3181 1/1/0235 مدرس مساعد ط/ غادة دمحم فرج عياد 30

 23220863111 التركيبات الثابتة 01/1/3181 1/1/0235 مدرس مساعد ط/ دينا دمحم السيد الشقفى 31

 23210208244 التركيبات الثابتة 02/6/3188 3/8/0238 مدرس مساعد دمحم دمحم الطنطاوىط/ شيماء  34

 23261558128 التركيبات الثابتة 35/1/3181 3/1/0238 مدرس مساعد ط/ أنغام إبراهيم صادق الجندي 35

 23210140214 التركيبات الثابتة 38/30/3188 5/0/0231 مدرس مساعد ط/ رانيا خضر أحمد إبراهيم 36

 23085823426 التركيبات الثابتة 3/4/3112 3/8/0231 مدرس مساعد ط/ رنا عبد الحميد عبد المجيد الجزار 31

 23223351066 التركيبات الثابتة 30/30/3181 03/6/0231 معـيـــد ط/ منى عبد الرحمن عبد الحافظ مرسى 38

 23221156232 التركيبات الثابتة 35/33/3113 4/3/0231 معـيـــد ط/ معاذ دمحم أسامة احمد دمحم 31

 23081311110 التركيبات الثابتة 34/33/3112 4/3/0231 معـيـــد ط/  شيماء مصطفى إبراهيم دمحم عمر 02

 23231146602 التركيبات الثابتة 1/4/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/  مروه دمحم دمحم مجاهد 03
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 0231/0202أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام الجامعى  بيان بأسماء السادة 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 عالج الجذور
 23223121458 عالج الجذور 05/5/3110 13/1/0235 أستاذ أ.د/ عبير مصطفى عبد الغنى دراج 3

 23011400111 عالج الجذور 36/8/3113 08/33/0238 أستاذ أ.د/ دمحم إبراهيم الشناوى 0

 23223161162 عالج الجذور 6/30/3166 12/4/0231 أستاذ أ.د/ أحمد حسين لبيب أبوشنب 1

 23220642165 عالج الجذور 1/1/3116 12/4/0231 أستاذ مساعد د/ نيفين علي عطية شاهين 4

 23221525368 عالج الجذور 3/30/3111 12/4/0231 أستاذ مساعد د/ والء دمحم إسماعيل غنيم 5

 23004323281 عالج الجذور 1/32/3182 12/4/0231 مدرس د/ داليا عبد الحميد دمحم شريف 6

 23086025001 عالج الجذور 1/4/3180 01/0/0231 مدرس د/ دينا على دمحم عطية 1

 23200162838 عالج الجذور 00/33/3186 08/32/0231 مدرس مساعد مختار عبد العزيز راضىط/ تقى دمحم  8

 23266140806 عالج الجذور 35/3/3188 3/8/0238 مدرس مساعد ط/ حنان دمحم مصطفى عرب 1

 23335284182 عالج الجذور 1/1/3181 3/8/0238 مدرس مساعد ط /  دمحم فوزي على منصور 32

 23225283801 /23083418228 عالج الجذور 33/1/3188 3/8/0238 مدرس مساعد المنعم أحمدعبد المنعم القلشىط/ عبد  33

 23331606161 عالج الجذور 02/30/3188 06/8/0231 مدرس مساعد ط/ دمحم صالح الدين أنور ليثى 30

 23238164100 الجذورعالج  32/5/3112 4/0/0202 مدرس مساعد ط/ سحر عبد هللا محمود فوده 31

 23231182318 عالج الجذور 33/0/3181 35/6/0236 معـيـــد ط/  راند أحمد عبدة السبكي 34

 23350501201 عالج الجذور 00/1/3112 03/6/0231 معـيـــد ط/ منى عبد السميع محمود موسى 35

 23336515321 الجذورعالج  00/1/3112 01/8/0231 معـيـــد ط/ أيه أحمد طة شهاب الدين 36

 23238100361 عالج الجذور 31/1/3113 4/3/0231 معـيـــد ط/ أحمد إبراهينم سالم دمحم مطاريد 31

 23228163122 عالج الجذور 08/32/3113 4/3/0231 معـيـــد ط/ مريم احمد دمحم الشريف 38

 23263361188 الجذور عالج 3/1/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/ ندى أحمد أبو العنين حشاد 31

 23021611230 عالج الجذور 36/5/3110 31/32/0231 معـيـــد ط/ هبة عاطف شفيق مصيلحى حسين 02
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23222864186 إستعاضة صناعية 31/4/3150 3/8/0230 أستاذ أ.د/ زينب أحمد حسين الشوربجي 3

 23226612581 إستعاضة صناعية 02/5/3155 3/8/0235 أستاذ أ.د/ عطيه على عطيه الجندى 0

 23001663301 إستعاضة صناعية 30/6/3156 3/8/0236 أستاذ أ.د/ إبراهيم رمضان أحمد على التركى 1

 23001812514/232244614436 اإلستعاضة الصناعية 35/8/3156 35/8/0236 أستاذ أ.د/ ناهد أحمد كامل الكاشف 4

 23001188502 اإلستعاضة الصناعية 30/6/3151 3/8/0231 أستاذ أ.د/ فاضل السعيد عبد الفتاح البهوتى 5

 23333856852 اإلستعاضة الصناعية 3/30/3151 3/8/0238 أستاذ عبد السالم دمحم شكلأ.د/ إيمان  6

 23221031113 اإلستعاضة الصناعية 3/3/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ هدى دمحم أمين رشاد 1

 23000001305 اإلستعاضة الصناعية 02/4/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ مها مصطفى حليم فهمى 8

 23226216848 اإلستعاضة الصناعية 01/32/3158 01/32/0238 أستاذ مساعد دمحم إبراهيم عبد هللاد/ سعيد  1

 23223553882 إستعاضة صناعية 6/1/3144 6/1/0224 مدرس د./ دمحم نبيل دمحم عطية الجندى 32

 23000052314 أمراض الفم 0/0/3141 3/8/0221 أستاذ أ.د/ عادل دمحم راغب عبد العاطى 3

 23223512066 أمراض الفم 08/33/3153 32/1/0232 أستاذ أ.د/ ناهد عماد الدين عبدة عظمة 0

 23223818112 أمراض الفم 02/1/3154 3/8/0234 أستاذ أ.د/ سناء محمود أنيس صالح 1

 23226112402/23084860441 أمراض الفم 0/8/3154 8/8/0234 أستاذ أ.د/ هناء دمحم حسن الجزيرى 4

 23001812584 أمراض الفم 3/1/3155 3/8/0235 أستاذ شكريه دمحم إسماعيل غنيمأ.د/  5

 23235411166 أمراض الفم 1/4/3156 3/8/0236 أستاذ أ.د/إيمان صبحى عبدة الشامى 6

 23223108023 أمراض الفم 30/6/3151 01/1/0221 أستاذ أ.د/ آمال دمحم خليل الديب 1

 23001388552 أمراض الفم 3/1/3158 3/8/0238 أستاذ مساعد مجاهدد/إيمان محى الدين إبراهيم  8

 23222001041 أمراض الفم 01/30/3155 3/8/0236 مدرس د/ وفاء عبد الرحمن مصطفى منصور 1
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0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام الجامعي   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223513511 طب أسنان أطفال 4/1/3152 4/1/0232 أستاذ أ.د/ فاطمه عبد المنعم الهنداوى 3

 23226836561 طب أسنان اطفال 5/4/3155 3/8/0235 أستاذ أ.د/ أمينه دمحم النبوى الحصرى 0

 23223251162 طب أسنان اطفال 3/4/3156 3/8/0236 أستاذ عبد الهادى غنيمأ.د/ نجوى  1

 23225166844 طب الفم 08/3/3144 3/8/0224 أستاذ أ.د/ سامية أحمد السيد درويش 3

 23225218818 طب الفم 1/3/3141 3/8/0221 أستاذ أ.د/ماهر دمحم محمود التونسى 0

 23221543144 طب الفم 01/1/3141 3/8/0221 أستاذ أ.د/ آمال عبد الرحيم الحصى 1

 23000368231 طب الفم 30/0/3141 3/8/0221 أستاذ أ.د/ دمحم دمحم مسعد نصار 4

 23226013151 طب الفم 00/30/3153 3/8/0230 أستاذ أ.د/ منى يحى عبد الرازق 5

 23225026226 الفمطب  34/0/3155 3/8/0235 أستاذ أ. د/ إبتسام عبد الخالق إبراهيم الزقزاق 1

 23223828511 طب الفم 3/1/3155 3/8/0235 أستاذ أ.د/ دمحم عبد هللا محمود إبراهيم 8

 23000115421 طب الفم 0/5/3156 3/8/0236 أستاذ أ.د/ أميمه دمحم حلمى عفيفى 1

 23222555111/ 23220001153 طب الفم 01/1/3156 3/8/0236 أستاذ أ.د/ لبنى عبد المنعم الجمال 32

 23226610636 طب الفــم 31/33/3151 36/1/0202 أستاذ أ.د/هدى دمحم عبده الجندى 33

 23225202281 طب الفم 13/1/3144 13/8/0224 مدرس د./ عبد العزيز أحمد دمحم سعيد 30

 23220001112 طب الفم 0/0/3154 3/8/0234 مدرس د/عبد المحسن عبد المحسن شيبوب 31

 23001812460 العالج تحفظي 01/30/3148 3/8/0221 أستاذ مصطفى دمحم أحمد حسنأ.د/  3

 23220001128 العالج تحفظي 04/8/3141 04/8/0221 أستاذ أ.د/ حسين يحيى السيد عبد ربة 0

 العالج تحفظي 0/4/3152 3/8/0232 أستاذ أ.د/ تهانى محمود دمحم حمدي 1
 

 23000115112 العالج تحفظي 3/1/3152 3/8/0232 أستاذ أ.د/ ميرفت دمحم حسن سالمه 4
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23264141680 العالج تحفظي 38/32/3151 3/8/0238 أستاذ جنيدأ.د/ ثريا دمحم زكى  5

 23000005646 العالج تحفظي 1/4/3158 3/8/0238 أستاذ أ. د/ وداد دمحم عبد هللا عثمان 6

 232246106611 /23222461061 العالج تحفظي 35/1/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ على إبراهيم عبد هللا السيد 1

 ــــــ العالج تحفظي 1/32/3155 3/8/0238 مدرس اللطيف دمحم  المحالوىد/ سالم عبد  8

 23332514040 بيولوجيا الفم 33/33/3154 3/8/0235 أستاذ أ. د/ نجالء بهجات ناجى 3

 23220862111 بيولوجيا الفم 1/1/3162 36/1/0202 أستاذ متفرغ أ.د/ ألفت دمحم أحمد جاب هللا 0

 23334436322 جراحة الفم والوجه والفك والتجميل 01/3/3156 3/8/0236 أستاذ متفرغ خضرأ.د/ دمحم دمحم سعد  3

 23021216613 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 01/1/3151 3/8/0231 أستاذ متفرغ أ.د/ عبد الفتاح عبد المنجى صدقه 0

 23221182186 جراحة الفــــم والوجهة والفك والتجميل 13/3/3158 3/8/0238 أستاذ متفرغ أ.د/ دمحم مناى سيد شوشان 1

 23221182186 جراحة الفم والوجه والفك والتجميل 1/1/3152 1/1/0232 مدرس متفرغ د/ سمير السيد عبد العال 4

 23008054584 التركيبات الثابتة 12/1/3141 3/8/0221 أستاذ متفرغ أ.د/ جابر إبراهيم مسعود 3

 23085343882 التركيبات الثابتة 33/3/3162 36/1/0202 أستاذ متفرغ أحمد عيادأ.د/ دمحم فرج  0

 23000024318 التركيبات الثابتة 05/1/3155 3/8/0235 أستاذ مساعد متفرغ د/ دمحم صديق دمحم كامل 1

 23225316363 تقويم أسنان 3/8/3141 3/8/0221 أستاذ متفرغ أ.د/ مدحت دمحم السخاوى 3

 23001812480 تقويم أسنان 0/6/3156 3/8/0236 أستاذ متفرغ محمود إبراهيم على الشناوىأ.د/  0

 23000105006 تقويم أسنان 38/30/3156 3/8/0231 أستاذ متفرغ أ.د/ صفاء مختار دمحم جاب هللا 1

 23226602443 تقويم أسنان 34/4/3151 3/8/0231 أستاذ متفرغ أ.د/ إيمان مصطفى عباس الشوربجى 4

 23223436542 عالج الجذور 32/5/3151 3/8/0231 أستاذ متفرغ أ.د/ على محمود أحمد فرج 3

 23063882862/23006182862 عالج الجذور 31/33/3151 36/1/0202 أستاذ متفرغ أ.د/ حاتم عبد الحميد دمحم الحدينى 0
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 2112/2121العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة جامعة طنطا فى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 6 0 2 2 4 0 هندسة معمارية
  

6 8 2 2 32 38 08 5 6 3 03 6 01 11 19 45 91 

 0 3 3 فيزيقا ورياضيات
 

6 0 2 2 1 1 0 
 

02 6 06 6 1 1 30 35 31 14 35 25 91 

 0 3 3 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
 

4 2 3 
 

32 6 
  

38 1 05 1 5 6 5 31 32 01 31 17 43 

   هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية
0 

 
0 3 0 

 
5 5 

  
33 6 31 1 1 1 32 6 31 05 17 25 42 

 0 2 0 هندسة قوى وآالت كهربائية
 

6 3 3 
 

1 3 2 3 02 1 01 1 6 32 4 31 32 01 32 13 52 

 8 0 31 هندسة اإلنشاءات
 

5 1 0 
 

8 2 
  

42 5 45 00 2 04 6 46 6 50 39 11 27 

 2 1 3 3 2 2 الرى والهيدروليكا
  

0 1 
  

6 4 32 1 3 5 6 34 1 03 21 11 31 

 3 هندسة األشغال العامـة
   

4 3 
  

4 3 
  

1 0 33 31 2 1 2 02 2 02 22 2 31 

 3 2 5 هندسة القوى الميكانيكية
 

5 3 3 
 

8 2 
  

02 3 03 35 3 33 3 06 0 08 49 3 42 

 1 هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكى
 

0 
 

0 2 
  

1 
 

0 
 

36 2 36 4 3 32 4 34 5 31 31 5 35 

 519 157 342 084 325 311 61 86 16 11 000 50 312 3 4 01 68 2 1 35 11 3 02 8 10 اإلجمالــــى
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 0231/0202بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الهندسة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23344480111/23341222430 08/23/0231 عميد الكلية ا.د/ محمود أحمد زكى 3

 23001111841 28/20/0202 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ دمحم حسين محمود دمحم 0

 23001684065 32/30/0231 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث أ.د/ أحمد دمحم أحمد نصر 1

 23211201153 23/25/0238 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ أيمن إبراهيم بكرى 4
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 2112/2121بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الهندسة جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 11222422313 الرى والهيدروليكا 12/11/1273 23/19/2121 أستاذ مساعد د/ تامر عبد هللا السيد جادو 1

 11221723517 هندسة األشغال العامة 14/11/1295 21/15/2121 أستاذ أ.د/ حافظ عباس أحمد عفيفى 2

 11222715141 هندسة قوى و آالت كهربائية 17/3/1293 23/2/2121 أستاذ احمد دمحم رفعت متولى عزمىأ. د/  3

 ــــ هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية 19/13/1275 23/11/2119 أستاذ مساعد د/ أميره صالح أحمد عاشور 4

 11112214555 الحاسبات و التحكم األلي 15/11/1297 24/14/2121 أستاذ أ.د/ أمانى محمود دمحم سرحان 5

 ـــ الفيزيقا والرياضيـــــــات 13/15/1299 15/19/2121 أستاذ درويش دسوقى أ.د/ منى أحمد 9

 11112922251 الهندسة المعمارية 17/11/1273 31/14/2112 أستاذ د/ والء أحمد السيد دمحم نور 7

 11123243111 القوى الميكانيكيــــة 19/19/1293 11/13/2117 أستاذ أ.د/ السيد عبد العظيم دمحم العجوز 3

 11221723573 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 23/17/1299 24/14/2121 أستاذ د/ أحمد دمحم عبد الرحمن القصاص 2

 11119314494 هندسة اإلنشاءات 15/13/1297 21/11/2113 أستاذ أ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهندسة المعمارية

 23344480111/23341222430 العمارة والهندسة المعمارية 31/24/3164 01/20/0226 أستاذ أ.د/ محمود أحمد زكى دمحم 3

 23216236181 التخصص البيئى فى العمارة 21/30/3160 01/21/0232 أستاذ أ.د/ أحمد عبد الوهاب أحمد رزق 0

 23221131115 تصميم والحفاظ على التراث 02/28/3112 08/33/0238 أستاذ أ.د/ شهيرة سيد حسن شرف الدين 1

 ـــ تكنولوجيا البناء 02/28/3114 12/21/0231 أستاذ عبير سامى يوسف دمحم داودأ.د/  4

 23220611152 تخطيط عمرانى 31/33/3118 12/24/0231 أستاذ أ.د/ والء أحمد السيد دمحم نور 5

 ـــ نظريات وتاريخ العمارة 26/21/3115 01/21/0231 أستاذ أ.د/ إيمان صبرى عبد اللطيف أبو ورده 6

 23201238811 الحفاظ على التراث 03/25/3168 12/24/0234 أستاذ مساعد د/ أيمن جمال الدين عبد التواب 1

 ـــ الهندسة المعمارية 05/28/3115 13/32/0231 أستاذ مساعد د/ دينا أحمد أحمد المليجى 8

 23000054841 المعماريةالهندسة  23/20/3165 13/23/0238 أستاذ مساعد د/ إنجى إبراهيم الدرويش 1

 23222016051 الهندسة المعمارية 36/23/3110 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ أسامة عبد النبي عبد الرحيم قنبر 32

 23003121252 الهندسة المعمارية 35/25/3111 12/30/0238 أستاذ مساعد د/ مى وهبة دمحم حسن مدكور 33

 23004411001 التحكم البيئى فى العمارة 02/24/3111 12/30/0238 مساعدأستاذ  د/ نيفين يوسف عزمى يوسف 30

 23223816541 عمارة 31/26/3116 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ نيرمين على دمحم عمر 31

 23225180410 الهندسة المعمارية 08/30/3114 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ إنجى حسن سعيد عبد المعطى 34

 23003214121/23211862221 الهندسة المعمارية 36/21/3114 08/30/0230 مدرس سعد الدين دمحمد / جيهان  35

 23335122542 الهندسة المعمارية 08/32/3111 08/28/0231 مدرس د/ حسنى أحمد عبد المجيد دوير 36

 23265500052/23232266816 الهندسة المعمارية 30/21/3182 08/28/0231 مدرس د/ إيمان دمحم عبد العزيز الشهابي 31

 23001438264 الهندسة المعمارية 26/21/3114 12/21/0231 مدرس د/ أحمد دمحم على الشناوى 38

 23330112882 التصميم والتخطيط البيئى 31/21/3115 13/30/0231 مدرس د/ مصطفى دمحم سعيد سليمان 31

 23202356235 التخطيط العمرانى وتنسيق المواقع 21/20/3181 13/30/0231 مدرس د/ أحمد حسين حسنى على أبو السعادات 02
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهندسة المعمارية
 23001548412 الهندسة المعمارية 01/30/3111 01/24/0235 مدرس د/ لبنى عبد هللا عبد الفتاح أغا 03

 23003616828 الهندسة المعمارية 05/20/3111 13/30/0235 مدرس د/ وسام أبو حجاج عبد الحكيم مهنا 00

 23003616828 الهندسة المعمارية 05/20/3111 13/30/0235 مدرس د/ والء ابو حجاج عبد الحكيم مهنا 01

 23001116123/23221133800 الهندسة المعمارية 03/20/3118 01/20/0231 مدرس د / مروة أحمد قمر الدولة عبد المتعال 04

 23260012212 الهندسة المعمارية 31/26/3118 12/25/0231 مدرس د / عزة صبحي رجب السقا 05

 23223111300 الهندسة المعمارية 25/21/3183 01/32/0238 مدرس د/ ماجد دمحم سامى  جمال الدين 06

 23232266816 الهندسة المعمارية 21/21/3180 08/33/0238 مدرس د/ بهاء الدين دمحمعبد اللطيف البوشى 01

 23081311151 الهندسة المعمارية 03/21/3186 01/26/0202 مدرس د / رانيا الغمرى عشماوى 08

 23222650310 الهندسة المعمارية 23/32/3183 04/21/0230 مدرس مساعد مهندس/ سارة حسنى أحمد شعالن 01

 23223286436 الهندسة المعمارية 28/33/3184 03/21/0234 مدرس مساعد مهندس/ أنس مصطفى حسني السيد 12

 23230446022 الهندسة المعمارية 02/21/3181 23/30/0235 مدرس مساعد يوسف أسامة دمحم الخياطمهندس /  13

 23226222512 الهندسة المعمارية 01/21/3188 05/21/0236 مدرس مساعد مهندس / دمحم صبرى رضوان دمحم جمعة 10

 23008526326 الهندسة المعمارية 01/21/3188 28/20/0231 مدرس مساعد مهندس / هاجر أبو اليزيد السيد المطاهر 11

 23222021511 الهندسة المعمارية 02/28/3185 20/20/0231 مدرس مساعد مهندس/ دمحم السعيد عبد الحميد متولي 14

 23214465642/23352615150 الهندسة المعمارية 26/26/3181 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس / سهام على حامد السيد الموزى 15

 23004116124 الهندسة المعمارية 25/21/3112 34/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ رانيا عبده فتحى عبد النبى على الدين 16

 23341333134 الهندسة المعمارية 24/20/3110 05/30/0231 مدرس مساعد مهندس / عال أحمد دمحم رضا أحمد زعير 11

 23205001131 الهندسة المعمارية 32/25/3112 28/20/0202 مدرس مساعد إبراهيم علىمهندس / نورهان محمود دمحم  18

 الهندسة المعمارية 31/21/3114 06/28/0202 مدرس مساعد مهندس / دمحم مصطفى أحمد أبو هالل 11
 

 23238051161 المعماريةالهندسة  02/24/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس / والء دمحم إبراهيم القلينى 42

 23223554561 الهندسة المعمارية 01/21/3188 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس / هالة سعيد دمحم يسن 43
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الهندسة المعمارية
 23216384103 الهندسة المعمارية 00/21/3112 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس / آالء عبد المطلب دمحم زعير 40

 23233808181 الهندسة المعمارية 30/20/3111 20/20/0236 معيــــــــــــــــد أسامة أحمد جاهينمهندس / نسمة  41

 23223201116 الهندسة المعمارية 01/23/3114 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس / سارة دمحم صالح الدين  عصر 44

 الهندسة المعمارية 20/28/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس / فاطمة أحمد الحسينى األشوح 45
 

 23086316651 الهندسة المعمارية 34/30/3110 31/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس / سلمي إبراهيم دمحم صالح الدين الشين 46

 23226528400 الهندسة المعمارية 23/23/3115 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / سارة هشام احمد حلمى بر 41

 23265306035 الهندسة المعمارية 01/32/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / فاطمة مجدى عبد الوهاب زيدان 48

 23085144613 المعماريةالهندسة  21/26/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / نسمة كمال الدين بيومى أحمد العاصى 41

 23306126133 الهندسة المعمارية 23/20/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / مى مجدى متولى حسان دمحم 52

 23355563316 الهندسة المعمارية 21/33/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / يسرا ايمن محمود الشافعى 53

 الهندسة المعمارية 21/23/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد إسراء طارق عبد الستار أحمد أبو العزممهندس /  50
 

 23001411014 الهندسة المعمارية 31/30/3114 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس / أميرة جابر أبو الفتوح أحمد عطية 51

 الهندسة المعمارية 04/28/3114 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس / روزال يوسف حنا سعد حنا 54
 

 23218855381 الهندسة المعمارية 05/23/3114 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس / داليا سامى دمحم الشافعى مصطفى 55

 23212112283 الهندسة المعمارية 21/21/3114 06/30/0231 معيــــــــــــــــد مهندس /  مريم دمحم جمال عطية الشيخ 56

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس / دمحم مصطفى دمحم حبيب 51
 

 الهندسة المعمارية
 

 23306128846 الهندسة المعمارية 12/21/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس /  فدوي أيمن عباس الشريف 58

 23020021051 الهندسة المعمارية 31/30/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد حسام الدين عبد الفتاح دمحم حمدمهندس /  إسراء  51

 23083633425 الهندسة المعمارية 23/32/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس /  شيماء السيد أحمد جاد دياب 62

 23202666121/23553121446 الهندسة المعمارية 31/30/3115 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس /  الهام فتوح السيد الدمرداش 63
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية

 ـــ هندسة كيميائية 21/25/3166 12/24/0234 أستاذ أ.د/ منى أحمد درويش دسوقى 3

 23228131155 التحليل العددى ) الرياضة الهندسية ( 25/23/3111 06/26/0231 أستاذ أ.د/ وحيد كمال دمحم زهره 0

 23226181816 علوم المواد الناو 21/21/3110 01/20/0231 أستاذ مساعد أبو شعيشعد/ حاتم فؤاد  1

 23333110201 علوم المواد 06/30/3111 12/24/0231 أستاذ مساعد د/ سها طلعت وفا عبد الهادي 4

 23083318452 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 21/21/3161 08/21/0231 أستاذ مساعد د/ عادل ماهر وهبه 5

 23001580331 تويولوجيات رقمية 31/23/3112 08/21/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم شكرى أحمد السيد نايل 6

 23001616351 الطاقة الشمسية 32/20/3114 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ صالح دمحم صالح شلبى 1

 04/21/3115 12/21/0231 أستاذ مساعد د/ نهال أبو الفتوح على 8
تطبيقات الليزرفى صناعة المواد 

 عالية التقنية
23336426064 

 إدارة البحيرات الشاطئية 36/24/3110 01/25/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم على بك عبد الرحمن 1
23226255511  

23026513834 

 23225664886 الفيزيقا الهندسية 12/21/3114 01/21/0231 أستاذ مساعد د/ أسامه السيد عبد الرازق حاتم 32

 ـــ الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 21/23/3163 08/21/3118 مدرس د/ فتحي رجب موسي السيد 33

 23333451251 ميكانيكا نظرية 25/21/3168 13/30/0221 مدرس د/ عبد هللا عباس جالل 30
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية

 23225002588 كهربيةهندسة  04/21/3114 01/32/0228 مدرس د/ فهيم عبدالحميد عباس فراج 31

 23228611111 رياضيات هندسية 35/21/3111 01/21/0221 مدرس د/ منال دمحم عبد السالم هيكل 34

 23225338155 بحوث العمليات 28/21/3111 01/21/0221 مدرس د/ تامر السيد دمحم محمود 35

 العددىالتحليل  01/24/3114 33/21/0230 مدرس د/ دمحم مصطفى عبده البرهامى 36
23225621052  

23110133611 

 رياضيات هندسية 30/32/3114 13/21/0230 مدرس د/ عاصم عمر على الشناوى 31
23225351101  

2346211101 

 23262123454 الفيزيقا الهندسية 01/21/3111 06/21/0230 مدرس د/  أيمن ربيع عبد القادر السيد 38

 23226041350 ميكانيكا الموانى 01/33/3114 06/33/0230 مدرس د/ ياسر السيد دمحم جميل 31

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 31/21/3115 21/26/0234 مدرس د/ أشرف دمحم ابو الهيثم 02
23228640846  

232081816151  

23026432220 

 23004601318 والرياضيـــــــات الهندسيةالفيزيقا  32/30/3180 13/30/0231 مدرس د/ وفاء أحمد حماد دمحم حماد 03

 23221583543 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 04/28/3185 08/21/0202 مدرس د/ إيمان دمحم رمضان الغمري 00

 23262123454 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 01/21/3111 12/21/0221 مدرس مساعد مهندس/ أمل دمحم فرحات 01

 ــ الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/23/3185 01/28/0231 مدرس مساعد مهندس/ علي عبد المتعال السعيد محرز 04
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية

 23221503284 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 24/33/3186 32/20/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم سمير دمحم عبد اللطيف 05

 23346124083 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 02/33/3186 25/24/0236 مدرس مساعد بهنسى جمعةمهندس/ طاهر عبد الفتاح  06

 23221251153 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 12/23/3181 21/30/0236 مدرس مساعد مهندس/ مى فتحى دمحم زيدان حسن 01

 23221525043 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 01/21/3181 00/20/0231 مدرس مساعد مهندس/ منار دمحم أحمد عمران 08

 23263311131 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 08/24/3188 08/33/0231 مدرس مساعد مهندس/ كاميليا دمحم أبو الفضل البس 01

 23331111488 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 05/26/3112 33/28/0238 مدرس مساعد مهندس/ إيمان إبراهيم سعيد عبدالمولى السودانى 12

 23331411030 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/24/3112 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس/ دمحم خالد عبد الجليل عبد الجليل أبو حمر 13

 23221811841 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 31/21/3110 20/23/0231 مساعد مدرس مهندس/ محمود عبد الحميد عبد الفتاح سليمان نصر 10

 23334243083 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/21/3112 12/24/0231 مدرس مساعد مهندس/ رضا رجب خليل حسين الخضراوى 11

 23263560560 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 06/20/3113 00/26/0202 مدرس مساعد مهندس/ سمر إبراهيم عبد السالم عبد الباقى 14

 23213112118 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 21/26/3185 06/28/0202 مدرس مساعد مهندس/ سعدية يوسف عوض أبو الفضل 15

 23001141646 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 36/30/3181 01/24/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ أمينة ماهر متولى حسنين 16

 23331411030 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 06/32/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ خالد صالح السعيد سيد أحمد المسيرى 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية

 23266241318 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 05/32/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ نهلة محمود محمود مسلم 18

 23221384821 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 31/20/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم فوزى دمحم كمال شريف 11

 23221431613 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 08/21/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ أحمد دمحم عبد الكريم األخضر 42

 23033681188 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 00/24/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ عاصم حسن سيد أحمد فليفل 43

 23211186441 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/23/3113 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ أسماء عبد اللة مصطفى دمحم عرب 40

 23264230626 رياضيات 30/28/3112 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ أسماء مصطفى عبد العزيز الشهابى 41

 23016166868 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 21/25/3110 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ يسرا دمحم السيد بيومى 44

 23013111621 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 21/21/3110 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ هاجر مجدى رسالن الزيات 45

 23234654841 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 01/26/3113 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ اية فايز محمود الرزافى 46

 23236512622 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 02/23/3111 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ على صالح صالح على شهاب الدين 41

 23341341216 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 28/21/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم كمال الدين حسين الفخرانى 48

 23008186855 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 02/32/3110 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبد الكريم سعيد عبد الكريم األمير 41

 23341611111 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/23/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مصطفى النويهىمهندس/ هدى كامل السيد  52
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية

 23021188412 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 28/25/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ نادية انور إبراهيم عسل 53

 23231810180 رياضيات 35/20/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد عبد الدايم مهندس/ أمانى فهمى دمحم 50

 23028140231 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 06/26/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ وائل نجا يحيا الدين ابو زيد 51

 23330235435 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 34/25/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ مى دمحم طه حموده 54

 23033411314 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية 23/20/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ هدى منير مأمون عباس 55

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/ عطية احمد عطية عبد الغنى حنوره 56
 

 الفيزيقا والرياضيـــــــات الهندسية
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التحكم األليالحاسبات و 

 ـــ حاسبات وتحكم آلى 30/32/3161 01/21/0324 أستاذ أ.د/ طارق أحمد حلمى أمين 5

 23220124555 حاسبات وتحكم آلى 25/32/3161 13/28/0235 أستاذ أ.د/ أمانى محمود أحمد سرحان 0

 23222218226 آلىحاسبات وتحكم  23/21/3161 01/32/0228 أستاذ مساعد د/ طارق األحمدى عبد العزيز 3

 23266121482 حاسبات وتحكم آلى 35/25/3116 12/33/0235 أستاذ مساعد د/ على حسين أبوطاحون 4

 23226881511 حاسبات وتحكم آلى 23/23/3111 05/33/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد متولى أحمد ناصف 1

 23226113808 حاسبات وتحكم آلى 35/20/3115 08/21/0202 أستاذ مساعد د/ أحمد دمحم عبد هللا الموجى 2

 23224251182 حاسبات وتحكم آلى 08/26/3160 12/30/0224 مدرس د/ دمحم أحمد مرسى شعيب 2

 23223381650/23233188804 حاسبات وتحكم آلى 24/24/3112 08/24/0232 مدرس د/ حامد دمحم حميده سعد 8

 23225248614/23206655218 حاسبات وتحكم آلى 35/33/3115 24/24/0230 مدرس د/ وائل دمحم العوضى أحمد 1

 23003224511 حاسبات وتحكم آلى 24/25/3118 00/25/0234 مدرس د/ هبة هللا دمحم رجب خليل 52

 23006518465 حاسبات وتحكم آلى 33/33/3118 06/21/0234 مدرس د/ ندا دمحم طه الشناوي 55

 23000188108/23221211511 حاسبات وتحكم آلى 31/21/3111 13/28/0234 مدرس الشويميد/ محمود عبد الحميد  50

 23223318558 حاسبات وتحكم آلى 25/32/3118 12/21/0234 مدرس د/ دمحم عرفة دمحم عرفة البدوي 53

 23225141055 حاسبات وتحكم آلى 35/32/3182 01/32/0234 مدرس د/ دينا محمود إبراهيم حسين 54

 23221411411 حاسبات وتحكم آلى 23/21/3180 12/24/0236 مدرس د/ دمحم على إبراهيم عيطه 51

 23226111642 حاسبات وتحكم آلى 28/23/3181 01/20/0231 مدرس د / ريم عبد القادر ابراهيم الخولى 52

 23222601530/23021111116 حاسبات وتحكم آلى 21/24/3182 08/20/0238 مدرس د/ تهاني محمود إبراهيم عالم 52

 23220111211 حاسبات وتحكم آلى 20/28/3181 01/26/0238 مدرس د/ رضا دمحم البسيونى دمحم 58

 23001850581/23001850521 حاسبات وتحكم آلى 12/21/3181 06/28/0231 مدرس د/ عمرو دمحم عبد الغفار دمحم الخولى 51
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التحكم األليالحاسبات و 

 23224811413 حاسبات وتحكم آلى 21/28/3180 12/30/0231 مدرس د/ دمحم عبد اللة عبد الحميد عطية 02

 23224111135 حاسبات وتحكم آلى 23/32/3180 06/20/0202 مدرس د/ هانى أبو زيد الغايش 05

 23220045116/23206082114 حاسبات وتحكم آلى 35/28/3181 12/28/0202 مدرس د/ بسمة غريب السيد على الكيالنى 00

 23003601408 حاسبات وتحكم آلى 01/23/3184 20/21/0231 مدرس مساعد هيثم عاطف زكي مصطفى غلوشمهندس/  03

 23338006151 حاسبات وتحكم آلى 32/25/3186 00/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ مصطفى فريد دمحم الزيتون 04

 23261542508 حاسبات وتحكم آلى 12/21/3186 06/28/0234 مدرس مساعد مهندس/ فاتن عبد الحميد دمحم الشويمى 01

 23265816861 حاسبات وتحكم آلى 31/21/3188 20/26/0235 مدرس مساعد مهندس/ مروة دمحم بدر إبراهيم 02

 23333011111 حاسبات وتحكم آلى 38/21/3181 23/30/0235 مدرس مساعد مهندس/ سندس دمحم نبيل نبيه عبد الغنى حماد 02

 23000035128/23236024242 حاسبات وتحكم آلى 01/20/3188 25/24/0236 مدرس مساعد إبراهيم األقرعمهندس/ مى زكى  08

 23228812655 حاسبات وتحكم آلى 02/26/3188 23/30/0236 مدرس مساعد مهندس/ حمادة دمحم دمحم السيد رزق 01

 23211310153 حاسبات وتحكم آلى 36/20/3113 23/21/0238 مدرس مساعد مهندس/ أسماء على مصطفى حجر 32

 23206163363 حاسبات وتحكم آلى 23/32/3112 24/21/0238 مدرس مساعد مهندس/ يوسف عصام الدين دمحم بسيونى يوسف 35

 23222811181 حاسبات وتحكم آلى 23/23/3113 33/28/0238 مدرس مساعد مهندس/ جمال محمود عبد المعطى إبراهيم الكومى 30

 23341186312 حاسبات وتحكم آلى 04/26/3112 20/32/0238 مدرس مساعد عماد الدين أحمد إبراهيم أحمد الضلعمهندس/  33

 23225605362 حاسبات وتحكم آلى 05/28/3112 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس/ حسان عبد الجليل حسن سالم الديب 34

 23006232361 حاسبات وتحكم آلى 28/33/3113 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/  هبة هللا فتحى فهمى عبد المجيد حسن 31

 23333106186 حاسبات وتحكم آلى 03/24/3111 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم أحمد  طة شهاب الدين 32

 23205341113 حاسبات وتحكم آلى 21/20/3111 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ هند ماهر وهبة عبية 32

 23261214814/23005628161 حاسبات وتحكم آلى 01/26/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/  أحمد دمحم عطية إبراهيم 38
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 التحكم األليالحاسبات و 

 23221114688 حاسبات وتحكم آلى 32/25/3114 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ مروة رضا دمحم بسطويسى 31

 23268012458 حاسبات وتحكم آلى 05/28/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ إيمان عبد المولى حلمى شلبى 42

 23346151112 حاسبات وتحكم آلى 03/25/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم ابراهيم دمحم عبد المهيمن سعد 45

 حاسبات وتحكم آلى 36/21/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد عبدالمتجلى متولى عبدالعال مهندس/ عبدالرحمن حمدى 40
 

 23230826341 حاسبات وتحكم آلى 21/21/3115 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  حنان باهى حسن سعيد 43

 23352413181 حاسبات وتحكم آلى 21/21/3115 24/21/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  هشام مجدى دمحم رزق 44

 23011312114 حاسبات وتحكم آلى 38/32/3114 24/21/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم عالء الدين دمحم الكومى 45

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

 36/28/3115 13/21/0236 أستاذ مساعد د/ أميره صالح أحمد عاشور 3
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
 ــــ

 26/32/3118 13/32/0231 أستاذ مساعد هللاد/عمرو حسين حسين عبد  0
الهوائيات وإنتشار الموجات 

وتصنيف أنظمة اإلتصاالت 

 الالسلكية
23003131042 

 23081238811 اإلتصاالت 25/21/3116 05/33/0231 أستاذ مساعد د/ سامح عاطف نابليون أنيس 1

 23/21/3115 01/32/0221 مدرس د/ هبه على يعقوب الخبى 4
اإللكترونيات واإلتصاالت هندسة 

 الكهربية
23000811404 

 23336312231هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت  31/33/3115 12/26/0232 مدرس د/ سلوى دمحم السعيد عبد الرحمن 5
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية
 الكهربية

 23223853840 إتصاالت السلكية 23/23/3114 13/32/0232 مدرس د/ إنتصار سعيد إبراهيم جميعى 6

 33/33/3115 06/33/0233 مدرس إسماعيل الصعيدي د/ رؤيات 1
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23211453215 

 02/21/3180 01/32/0235 مدرس د/ حسام دمحم حسانين  قاسم 8
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23004258651 

 23/21/3185 01/32/0235 مدرس د/ محمود دمحم محمود سليم 1
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23221632565 

 21/32/3118 13/23/0238 مدرس د/ حسين الطيبي عبد الفتاح سليم 32
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23000136444/23221641416 

 04/26/3181 08/33/0238 مدرس د/ مصطفى دمحم لطفى عمارة 33
اإللكترونيات و اإلتصاالت هندسة 

 الكهربية
23226641535 

 32/21/3118 01/25/0231 مدرس د/ نسيم دمحمى محمود  نسيم 30
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23336060613 

 25/20/3181 08/21/0202 مدرس د/ بسمة الدسوقى أبو المعاطى إبراهيم 31
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23261451204 

 23/21/3115 38/26/0221 مدرس مساعد مهندس/ نانسى أحمد عبد الحميد الشاعر 34
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
 ـــ

 23/25/3181 00/33/0230 مدرس مساعد مهندس/ السيد إبراهيم دمحم على الصعيدى 35
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23221033651 

 28/33/3181 02/20/0234 مدرس مساعد مهندس/ دمحم سعيد سيد أحمد أبو زيد 36
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23224841105 

 33/21/3181 05/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ سمر إبراهيم دمحم فرغلى 31
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23262382616 
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

 01/21/3112 00/26/0231 مدرس مساعد مهندس/ نرمين دمحم عبد الغفور عبد الشافى 38
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23085854360 

 23/21/3112 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس/ هاجر شوقى السيد السيد فوده 31
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23003185104 

 25/26/3110 20/23/0231 مدرس مساعد مهندس/ هبة سليمان سليمان أحمد داود 02
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23215553116 

 31/20/3110 31/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ مرام أحمد وهبة أحمد أبو الخير 03
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23300121822 

 23/21/3113 31/26/0231 مدرس مساعد بسنت سمير عبد الوهاب دمحم عبدالوهاب مهندس/ 00
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23330258551 

 24/21/3181 31/26/0231 مدرس مساعد مهندس/ أحمد رفعت عطا حسنى حواس 01
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23210301460 

 31/21/3110 34/21/0202 مدرس مساعد روحية السيد فرحات إبراهيم عطامهندس/  04
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23268530018 

 24/21/3110 25/21/0202 مدرس مساعد مهندس/ نورهان مجدى عبد الناجى حنفى سالم 05
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

  الكهربية

 21/33/3113 20/20/0236 معيــــــــــــــــد الخالق عبد الخالق حسن بقامهندس/ إسراء عبد  06
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

  الكهربية

 01/20/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/أمانى عادل دمحم وهدان 01
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

  الكهربية

 31/21/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد النجارمهندس/ لمياء دمحم مصطفى  08
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23001418812 

 23/32/3111 36/33/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ أسماء على دمحم شرف الدين 01
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23213143518 
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

 38/32/3111 35/23/0238 معيــــــــــــــــد ابراهيم الدسوقى عمران على دمحممهندس / منه هللا  12
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23218166650 

 06/21/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / دمحم عبد الرحمن السعيد أبو عرب 13
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23350414030 

 35/21/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / مروه احمد حامد دمحم محفوظ 10
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23304126325 

 23/32/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس / مى أحمد سعد شاهين 11
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

  الكهربية

 36/30/3115 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس / مصطفى عبد الواحد عبد الحميد الطباخ 14
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23210851521 

 33/21/3116 00/25/0231 معيــــــــــــــــد عبدالوهاب عيسى عبدالوهاب مهندس / ميرهان دمحم 15
اإللكترونيات و اإلتصاالت هندسة 

 الكهربية
23014683128 

 33/21/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس / رنا خالد سيف دمحم فتح هللا 16
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23238828844 

 35/28/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس /  أحمد دمحم ياسر شبل الخواجة 11
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23013061860 

 23/23/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس /  أميره دمحم سعد شوشه 18
هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت 

 الكهربية
23233631251 
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة قوى و آالت كهربائية

 23001135242 تحليل نظم القوى الكهربية 31/28/3168 12/21/0235 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم رفعت متولى عزمى 3

 23223068212 هندسة الجهد العالى 13/30/3118 12/28/0202 أستاذ أ.د/ ضياء الدين عبد الستار منصور 0

 31/21/3110 12/33/0236 أستاذ مساعد د/ إبراهيم بدير متولى طه 1
هندسة قوى و آالت 

  كهربائية

 23315150100 هندسة اآلآلت الكهربية 08/24/3111 06/21/0231 أستاذ مساعد كمال متولى النمرد/ دمحم  4

 23221818306 هندسة اآلآلت الكهربية 28/32/3111 06/21/0231 أستاذ مساعد د/ سعيد محمود محمود عالم 5

 23/23/3116 13/23/0238 أستاذ مساعد د/ عبد السالم أحمد عبد السالم 6
قوى و آالت هندسة 

 كهربائية
23005581318 

 23261331661 هندسة القوى الكهربية 03/25/3182 01/23/0231 أستاذ مساعد د/ دعاء مختار يحي على مصطفى 1

 23221121310 الكترونيات القوى 24/25/3116 06/26/0231 أستاذ مساعد د/عبد الوهاب حسن عبد الوهاب 8

 23215311121/23224420616 هندسة القوى الكهربية 08/21/3111 13/21/0202 أستاذ مساعد هللا د/ أيمن عبد ربه عبد الفتاح حب 1

 23221541116 الوقاية الكهربية 28/24/3114 08/21/0228 مدرس د/ دمحم أبو العزم حسين 32

 23001415180 هندسة قوى و آالت كهربائية 01/21/3181 12/21/0235 مدرس د/ شريف موسى موسى دبور 33

 23211322241 هندسة قوى و آالت كهربائية 01/30/3182 13/30/0235 مدرس د/ حسام عبد الواحد عبد الغنى صالح 30

 23263411325 هندسة قوى و آالت كهربائية 31/21/3184 08/21/0231 مدرس د/ سمير دمحم السيد داوود 31

 23301040081 هندسة قوى و آالت كهربائية 04/30/3181 12/21/0238 مدرس د/ أحمد السيد إبراهيم الجبالي 34

 23224111151 هندسة قوى و آالت كهربائية 24/30/3185 01/32/0238 مدرس د/ دمحم ممدوح دمحم الشرميلي 35

 23224565120 هندسة قوى و آالت كهربائية 38/21/3188 06/28/0231 مدرس د/ عمرو صالح على السيد زلهف 36

 23221121420 هندسة قوى و آالت كهربائية 36/21/3188 01/21/0231 مدرس د/ فتحى دمحم دمحم البهى أبو شادى 31

 23006818151 هندسة قوى و آالت كهربائية 26/21/3186 12/21/0231 مدرس د / أحمد دمحم الرفاعى عمارة 38

 23221331200 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/25/3186 12/28/0202 مدرس د/ مريم عصام دمحم على الشيخ 31
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة قوى و آالت كهربائية

 هندسة قوى و آالت كهربائية 35/25/3115 25/25/0221 مدرس مساعد مهندس/ داليا زكى بسيونى عبد الحميد 02
 

 23211111852/23231132511 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/30/3181 13/25/0234 مدرس مساعد مهندس/ فاطمة القاسم البيومى خيره 03

 23260143811/23348336518 هندسة قوى و آالت كهربائية 02/24/3188 32/28/0234 مدرس مساعد مهندس/ إيمان جابر أبو الفتوح عطية 00

 23340125441 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/32/3188 25/24/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم جمال دمحم موسى حسين 01

 23081642126 هندسة قوى و آالت كهربائية 25/21/3113 20/26/0236 مدرس مساعد حسن المرسى القزاز مهندس/ محمود 04

 23341341585 هندسة قوى و آالت كهربائية 03/33/3181 21/28/0236 مدرس مساعد مهندس/ محمود فؤاد محمود المرشدى 05

 23011350141 هندسة قوى و آالت كهربائية 21/25/3112 32/28/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم رجب مصطفى القديم 06

 23006431501 هندسة قوى و آالت كهربائية 21/21/3181 01/32/0236 مدرس مساعد مهندس/ روضة رمضان عبد العاطى الغزالى 01

 23306181511 كهربائيةهندسة قوى و آالت  01/33/3112 00/20/0231 مدرس مساعد مهندس/ دمحم أحمد إبراهيم دمحم المزين 08

 23004113331 هندسة قوى و آالت كهربائية 23/32/3112 05/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ قطب دمحم قطب بلضم 01

 23011350141 هندسة قوى و آالت كهربائية 23/23/3110 33/28/0238 مدرس مساعد مهندس/ عبد الرحمن دمحم عبده الشهاوى 12

 23006881161 هندسة قوى و آالت كهربائية 23/24/3110 31/26/0231 مدرس مساعد أحمد باللمهندس/ إيمان خالد  13

 23081041524 هندسة قوى و آالت كهربائية 36/33/3113 31/26/0231 مدرس مساعد مهندس/ إعتماد وجية دمحم نحاس 10

 23260401818 هندسة قوى و آالت كهربائية 23/21/3110 20/21/0231 مدرس مساعد مهندس/ أحمد دمحم عبد الحكيم الخولى 11

 23224823385 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/23/3111 28/20/0202 مدرس مساعد مهندس/ إسماعيل عبد العزيز إسماعيل سليمان 14

 23088621558 هندسة قوى و آالت كهربائية 20/21/3110 06/28/0202 مدرس مساعد مهندس/ رانيا أحمد عبد الحى حماد 15

 23348081230 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/21/3110 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبد العزيز دمحم عبد الفتاح أحمد جبريل 16

 23266184038 هندسة قوى و آالت كهربائية 28/24/3113 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ هيثم إبراهيم على متولى 11

 23331221813 هندسة قوى و آالت كهربائية 23/32/3113 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ محمود دمحم دمحم عقل 18

 23008110462 هندسة قوى و آالت كهربائية 06/21/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ هانى دمحم عبد الفتاح على التونى 11
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 هندسة قوى و آالت كهربائية

 23341415225 هندسة قوى و آالت كهربائية 28/30/3111 36/33/0231 معيــــــــــــــــد شاكرإبراهيم سليمان الغناممهندس/ أالء  42

 23200141466 هندسة قوى و آالت كهربائية 32/23/3111 36/33/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ إسراء فايز أمين دمحم شعبان 43

 هندسة قوى و آالت كهربائية 00/23/3115 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/  هبه نبيل دمحم خليل 40
 

 23356411231 هندسة قوى و آالت كهربائية 33/28/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ سارة دمحم اسماعيل شبل 41

 هندسة قوى و آالت كهربائية 03/23/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ محمود على محمود على خميس 44
 

 هندسة قوى و آالت كهربائية 21/21/3116 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبد اللطيف خالد عبد اللطيف راشد 45
 

 23301331121 هندسة قوى و آالت كهربائية 31/20/3111 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم مصطفى أحمد رضوان 46

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/ عمرو عوض عبد العزيز سعد 41
 

 هندسة قوى و آالت كهربائية
 

 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ محمود على محمود  على خميس 48
 

 هندسة قوى و آالت كهربائية
 

 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/عبد اللطيف خالد عبد اللطيف راشد 41
 

 هندسة قوى و آالت كهربائية
 

 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 إنشاءات
 23223610680 منشأت خرسانية 20/32/3161 01/23/0226 أستاذ أ.د/ صالح الدين دمحم فهمى طاهر 3

 23221888811 تصميمات إنشائية 02/28/3163 21/20/0233 أستاذ أ.د/ عماد السيد أحمد عثمان 0

 23226631133 تحليل وميكنة اإلنشاءات 12/30/3161 24/24/0230 أستاذ أ.د/ أيمن أحمد عبة سليمة 1

 23226834464 هندسة الجيوتقنية واآلساسات 25/21/3161 06/21/0230 أستاذ أ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف 4

 23212822160 منشأت معدنية 36/20/3161 13/21/0231 أستاذ أ.د/ إيهاب عبد الفتاح اللبودى 5

 23001111841 إنشاءات 21/32/3161 13/21/0231 أستاذ ا.د/ دمحم حسين محمود دمحم 6
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 إنشاءات
 23003124400 إنشاءات 31/24/3161 06/20/0234 أستاذ أ.د/ أشرف كمال نظير 1

 23225331264 أبحاث التربة واآلساسات 31/26/3166 12/26/0234 أستاذ أ.د/ مروان مغاورى شاهين 8

 23011111832 وميكانيكا اإلنشاءاتتحليل  20/21/3161 00/26/0231 أستاذ أ.د/ دمحم عبد الخالق محمود صقر 1

 23003215315 منشأت خرسانية 02/32/3115 08/21/0231 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم النبوى عطا 32

 23001684065 الهندسة الجيوتقنية واألساسات 23/21/3111 08/21/0231 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم أحمد نصر 33

 23010211151 الهندسة الجيوتقنية واألساسات 31/24/3111 08/21/0231 أستاذ أ.د/ وسيم رجب دياب عزام 30

 23001823128 منشأت خرسانية 28/25/3113 01/33/0231 أستاذ أ.د/ مريم فاروق غازى 31

 23263111314 منشأت خرسانية 31/33/3110 08/20/0238 أستاذ أ.د/ حمدى محى الدين عفيفى 34

 23221612456/23223125216 خواص ومقاومة المواد 21/21/3161 01/21/0238 أستاذ يوسفأ.د/ عالء الدين دمحم على  35

 23231118150/2306511463 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات 30/21/3115 21/26/0238 أستاذ أ.د/ إسالم دمحم حلمى شبل عز العرب 36

 23226152111 خواص ومقاومة المواد 08/21/3161 01/26/0238 أستاذ أ.د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى 31

 23008818414 إنشاءات 05/20/3118 12/24/0231 أستاذ أ.د/ مصطفي فهمي عباس حسنين 38

 23223188568 إنشاءات 21/32/3118 12/24/0231 أستاذ أ.د/ أمنية فوزي عبد الرؤوف خروب 31

 23225056082 منشأت معدنية 01/20/3161 13/32/0232 أستاذ مساعد د/ محمود حسن بغدادى 02

 23345251222 إنشاءات 36/24/3168 04/33/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد فاروق عبد القادر 03

 23005353636 إنشاءات 03/21/3115 12/33/0235 أستاذ مساعد د/ نشوى دمحم دمحم يوسف عبد التواب 00

 23345251555 إنشاءات 23/24/3114 01/20/0236 أستاذ مساعد د/ نسرين دمحم أحمد قاسم 01

 23221108166/232212212813 إنشاءات 26/20/3118 00/26/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم حلمي عبد المعطي طمان 04

 23011111833 إنشاءات 31/21/3161 06/26/0231 أستاذ مساعد د/ طارق دمحمى عبد الحميد خليفه 05

 23222181811 إنشاءات 26/25/3111 08/23/0202 أستاذ مساعد د/ أحمد طه عبد السالم براغيث 06
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 إنشاءات
 إنشاءات 34/23/3168 01/21/0225 مدرس د/ دمحم على حسن عبده 01

 
 23005221618 إنشاءات 05/28/3111 13/23/0230 مدرس د/هيثم دمحم عبد السميع سند 08

 23225166214 إنشاءات 24/21/3118 06/21/0234 مدرس د/ تامر مصطفى دمحم الكوراني 01

 23228436216/23222111241 إنشاءات 03/25/3183 13/28/0235 مدرس د/ عمرو زكي عبد العظيم القاضي 12

 23003111433/23238003111 إنشاءات 30/30/3181 12/23/0236 مدرس د/ أحمد محمود رشاد الحديدى 13

 23228831441 إنشاءات 08/21/3180 12/21/0238 مدرس د/ محمود أحمد عبد العزيز دمحم 10

 23264151218/23335414441 إنشاءات 35/21/3185 12/21/0238 مدرس د/ رضا نجاتي دمحم علي بحيرى 11

 23265208166 إنشاءات 21/21/3186 08/33/0238 مدرس د/ على حسن عبد الموجود إبراهيم 14

 23004282510/23222211313 إنشاءات 34/33/3182 33/28/0228 مدرس مساعد مهندس/ دمحم السيد دمحم الشرقاوي 15

 23225663561 إنشاءات 32/21/3185 01/24/0234 مدرس مساعد مهندس/ شريف إبراهيم فرج  عبد الخالق 16

 23003250311 إنشاءات 23/21/3185 01/24/0234 مدرس مساعد مهندس/ عبد العزيز أحمد عبد العاطى عدس 11

 23228566211 إنشاءات 33/21/3185 01/21/0234 مدرس مساعد عصام عبد المنعم السيد درويشمهندس/  18

 23228228411/23211112163 إنشاءات 03/26/3186 31/20/0235 مدرس مساعد مهندس/ خالد دمحم رمزى شفيق حمودة 11

 23080011533 إنشاءات 30/32/3181 21/21/0235 مدرس مساعد مهندس/ دمحم عزت يوسف الليثى 42

 23260025648 إنشاءات 38/24/3181 25/24/0236 مدرس مساعد مهندس/ عمرر حسين كامل على خليفة 43

 إنشاءات 02/33/3181 25/24/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم عصام دمحم الكفراوي 40
 

 23221814411 إنشاءات 03/24/3188 28/25/0236 مدرس مساعد مهندس/ أالء دمحم على على محرز 41

 23234588111 إنشاءات 01/32/3188 35/25/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم أحمد دمحم صبحى دمحم لييب 44

 23081216446 إنشاءات 24/20/3112 23/30/0236 مدرس مساعد مهندس/ أحمد فوزى عبد الفتاح سالم 45

 23263561811 إنشاءات 23/26/3181 08/30/0236 مدرس مساعد مهندس/ أحمد حمدى حسن إبراهيم الجندى 46

 23205551431 إنشاءات 34/23/3181 08/33/0231 مدرس مساعد مهندس/ مصطفى دمحم مصطفى دمحم أبو النور 41

 23222633113 إنشاءات 05/23/3112 23/21/0238 مدرس مساعد مهندس/ إسالم دمحم على عبد المحسن عرفة 48
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 إنشاءات
 23338186001 إنشاءات 23/30/3113 21/24/0238 مدرس مساعد دمحم طة عبد المطلب عيسىمهندس/ عبد هللا  41

 23222121111 إنشاءات 23/32/3188 33/28/0238 مدرس مساعد مهندس/ أحمد على عبد الجواد بدوى 52

 23200131355 إنشاءات 36/20/3188 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس/ اشرف أسامة عبد الحميد الخراط 53

 23224603480 إنشاءات 34/21/3181 20/32/0238 مدرس مساعد مهندس/ مصطفى جمال الدين محى الدين 50

 23223211540 إنشاءات 38/25/3113 28/20/0202 مدرس مساعد مهندس/ فرج عبد الجواد فرج عبد الجواد 51

 23224555004 إنشاءات 05/21/3112 12/26/0202 مدرس مساعد مهندس/ إيهاب جاب هللا حسين أحمد الحصرى 54

 23264111161 إنشاءات 23/23/3110 33/21/0202 مدرس مساعد مهندس/ دمحم مجدى حسن دمحم جابر 55

 23344241181 إنشاءات 32/28/3110 28/21/0202 مدرس مساعد مهندس/ عماد الدين مجدى على السيد عجيل 51

 23264112211 إنشاءات 32/30/3112 28/21/0202 مدرس مساعد الخير مهندس/ أحمد دمحم سليمان أبو 58

 23266300301 إنشاءات 21/33/3181 21/21/0232 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم حامد فتحى عبد الغنى 56

 23206114132 إنشاءات 35/25/3113 00/25/0234 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم قمر الدولة مختار الشناوى 51

 23263086331 إنشاءات 23/32/3110 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ رشاد دمحم رشاد أبو اليزيد مناع 62

 23218680021 إنشاءات 32/21/3111 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ على إبراهيم فرج دمحم عبد الخالق 63

 23022131612 إنشاءات 01/21/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ نورا صبحى دمحم الغزالى 60

 23336856210 إنشاءات 31/32/3110 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز على ابو ليمون 61

 23213033101 إنشاءات 01/24/3111 20/30/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ فتحى دمحم فتحى دمحم يوسف 64

 23223042131 إنشاءات 35/24/3111 20/30/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ مصطفى شريف مصطفى اللبودى 65

 23212216300 إنشاءات 23/23/3115 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ مريم ايمن أحمد عبده سليمة 66

 23231851344 إنشاءات 20/24/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم فؤاد احمد الشاعر 61

 23083865113 إنشاءات 23/32/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم هشام دمحم عادل موافى 68

 23013655134 إنشاءات 31/20/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ ابراهيم جمال السيد السيد جمال الدين 61

 23221014141 إنشاءات 01/21/3111 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ احمد خليل ابراهيم خليل سيف الدين 12



 

~ 359 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 إنشاءات
 23208313586 إنشاءات 20/21/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم هنداوى عبد اللطيف على 13

 23002151553 إنشاءات 03/21/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد سليمان جرجسمهندس/  مينا مدحت جرجس  10

 23264512146 إنشاءات 02/21/3111 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ أحمد ايمن دمحم زين العابدين مصطفى 11

 23341115211 إنشاءات 21/30/3111 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/  محمود اسامه عبد هللا ابو النصر 14

 23216054324 إنشاءات 32/26/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ مصطفى عبد الفضيل عبد الحفيظ جبر 15

 23201313154 إنشاءات 35/28/3111 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم  السيد حسين عيسي 16

 إنشاءات 23/23/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/أسامة ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان حجاب 11
 

 إنشاءات 38/21/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم أحمد البالكوسي 18
 

 23346112854 إنشاءات 34/25/3115 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ على فتحى دمحم القلينى 11

 23231602818 إنشاءات 26/23/3115 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ إسراء عبد العزيز عمرو أحمد 82

 23301300020/23211888014 إنشاءات 05/28/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  هاجر دمحمى جوده عبد العزيز الشاعر 83

 23261111816 إنشاءات 04/24/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  حنان على محموددمحم شالطه 80

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم فتحى مرجان شتا 81
 

 إنشاءات
 

 23022488426 إنشاءات 35/21/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  نهال اسامه عبد الهادى حسن على 84

 23262221621 إنشاءات 02/32/3115 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  محمود سعيد أحمد سعيد حبيب 85

 إنشاءات 23/21/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  باهى فتحى احمد القللى 86
 

 23030114111 إنشاءات 08/21/3115 24/21/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  عالء الدين مجدى على عجيل 81

 

 

 

 



 

~ 357 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الرى والهيدروليكا
 25223041034 الهندسة البيئية 24/24/5124 02/20/0252 أستاذ  مساعد د/ دمحم مصطفى حسن الشيمي 5

 25221818321 إدارة الموارد المائية 25/21/5124 35/50/0252 أستاذ  مساعد د/ مسعد بيومى دسوقى أحمد 0

 25000411858 الرى والهيدروليكا 51/55/5123 02/20/0202 أستاذ  مساعد د/ تامر عبد هللا السيد جادو 3

 25084512324 الرى والهيدروليكا 55/22/5182 01/55/0252 مدرس د/ أسعد مطر أسعد أرمانيوس 4

 25205011212 الرى والهيدروليكا 01/23/5181 32/21/0258 مدرس د/ أحمد إبراهيم عبد المجيد الشناوي 1

 25081203528 الرى والهيدروليكا 52/24/5181 32/24/0251 مدرس خليل عمارةد/ هويدا دمحم أحمد  2

 25202305131 الرى والهيدروليكا 25/25/5181 01/21/0251 مدرس د/ آيات النمر دمحم السعيد عبد الوهاب 2

 25002221284 الرى والهيدروليكا 25/20/5188 32/50/0251 مدرس د/ والء عبد هللا عبد هللا عصر 8

 25001823145 الرى والهيدروليكا 51/24/5180 20/24/0250 مدرس مساعد مهندس/ دمحم إبراهيم عبد المجيد إدريس 1

 25222042520 الرى والهيدروليكا 08/25/5181 05/22/0251 مدرس مساعد مهندس/ ريهام عبد البر إبراهيم 52

 25250222022 الرى والهيدروليكا 04/25/5182 54/50/0251 مدرس مساعد مهندس/ دمحم سليمان أحمد سليمان كيره 55

 25211123502 الرى والهيدروليكا 51/55/5182 21/24/0252 مدرس مساعد مهندس/ دمحم رجب البرنس المنشاوى 50

 25252434245 الرى والهيدروليكا 50/28/5181 01/21/0252 مدرس مساعد مهندس/ على دمحم على ندا 53

 25202853214 الرى والهيدروليكا 28/24/5181 02/24/0252 مدرس مساعد دمحم سعيد دمحم القللىمهندس/  54

 25022518140 الرى والهيدروليكا 24/21/5115 08/55/0252 مدرس مساعد مهندس/ أحمد محسن عبد الصادق متولى 51

 22508811231 والهيدروليكاالرى  54/22/5188 54/21/0258 مدرس مساعد مهندس/ صبحى رزق صبحى عمارة 52

 25210131441 الرى والهيدروليكا 51/21/5115 55/28/0258 مدرس مساعد مهندس/ أحمد شلبى ممدوح شلبى أبو شويكة 52

 25555882318 الرى والهيدروليكا 50/21/5113 25/24/0202 مدرس مساعد مهندس/ عبد المنعم أحمد شوقى الخواجة 58

 25021121434 الرى والهيدروليكا 25/25/5112 01/24/0253 معيــــــــــــــــد عبد هللا حسن سالمهمهندس/ عبير دمحم  51

 25200233543 الرى والهيدروليكا 22/28/5110 52/23/0251 معيــــــــــــــــد مهندس/ دينا هانى دمحم لطفى عبد اللطيف زمزم 02

 25203422520 الرى والهيدروليكا 51/22/5110 20/20/0252 معيــــــــــــــــد مهندس/ رنا إسماعيل إبراهيم الشاذلى 05

 25221825212 الرى والهيدروليكا 25/52/5110 20/20/0252 معيــــــــــــــــد مهندس/ بسمة عبد الرؤف دمحم شلبى البسطويسى 00



 

~ 353 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 الرى والهيدروليكا
 25222184211 الرى والهيدروليكا 20/21/5113 52/55/0252 معيــــــــــــــــد مهندس/ محمود بشير عبد النبى دمحمين 03

 الرى والهيدروليكا 52/25/5114 51/25/0258 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم ابراهيم محمود متولىى دمحم 04
 

 25201454022 والهيدروليكاالرى  03/28/5114 51/25/0258 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم احمد السعيد طلبه المراكبي 01

 25021822422 الرى والهيدروليكا 55/50/5114 00/21/0251 معيــــــــــــــــد مهندس/ مجدى على فوزى عبد اللطيف البيومى 02

 25224225281 الرى والهيدروليكا 21/20/5111 00/21/0251 معيــــــــــــــــد مهندس/ هيا جمال عبد الفتاح دمحم الخولى 02

 25201083025 الرى والهيدروليكا 25/25/5112 51/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  عبد الرحمن مصطفى عبد الخالق العزب 08

 25502822282/25204115354 الرى والهيدروليكا 25/25/5112 51/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  إسالم كاشف عبد الحميد كاشف الجمال 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 352 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشغال العامة

 23003111531 مساحة وفوتوجرا مترى 24/33/3160 08/24/0231 أستاذ أ.د/ حافظ عباس أحمد عفيفى 3

 23001154261/2326365651 الهندسة الصحية 24/32/3165 04/33/0231 أستاذ مساعد د/ أحمد المرسى أحمد المرسى 0

 23001111211/23260865422 األشغال العامة 31/21/3113 12/21/0238 أستاذ مساعد د/ أسالم محمود دمحم أبو النجا 1

 23340110115 لصور القمر الصناعى 34/28/3110 08/33/0238 أستاذ مساعد د/ صبحى عبد المنعم عبد الجواد 4

 23228058288 األشغال العامة 02/26/3114 13/30/0238 أستاذ مساعد د/ رجاء طلعت دمحم عبد الحكيم 5

 23004213682 األشغال العامة 38/28/3180 01/25/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد السالم السيد أيوب 6

 23003281414 الهندسة الصحية 23/32/3161 01/21/0232 مدرس د/ عبد العزيز السيد عبد العزيز 1

 األشغال العامة 33/28/3184 12/24/0236 مدرس د/ دمحم محمود عبد المجيد السمدوني 8
 

 23001521346 األشغال العامة 25/21/3183 01/26/0236 مدرس د/ أحمد دمحم عبد الحميد الكافورى 1

 23341314411 األشغال العامة 31/25/3186 01/32/0238 مدرس د/ عصام حلمى محفوظ شرف الدين 32

 23225410145 األشغال العامة 23/32/3114 06/26/0231 مدرس د/ سماح رمضان دمحم 33

 23080088313 األشغال العامة 26/26/3181 23/32/0234 مدرس مساعد مهندس/ أحمد دمحم أبو العال الشريف 30

 23221446043 األشغال العامة 02/20/3181 04/20/0235 مدرس مساعد مهندس/ دمحم عبد هللا دمحم أحمد البردينى 31

 23221115111 األشغال العامة 20/28/3186 13/25/0235 مدرس مساعد مهندس/ عبد الستار جميل دمحم المزين 34

 23266611684/23086168313 األشغال العامة 24/24/3185 23/21/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم مسعد راغب السلمونى 35

 23212862121/23220885011 األشغال العامة 01/24/3181 12/23/0231 مدرس مساعد مهندس/ هنداوى إبراهيم دمحم أبو طويلة 36

 23341508286 األشغال العامة 01/28/3181 12/23/0231 مدرس مساعد السيد أحمد ماضىمهندس/ السيد دمحم  31

 23001822130 األشغال العامة 24/33/3112 01/21/0231 مدرس مساعد مهندس/ عبد هللا عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 38

 23341564124 األشغال العامة 38/23/3110 01/21/0231 مدرس مساعد مهندس/ نادر البدوى كمال عبد العزيز 31

 23331101214 األشغال العامة 03/24/3112 24/20/0238 مدرس مساعد مهندس/ حسن أحمد مصطفى رمضان 02

 23226308118 األشغال العامة 26/20/3181 33/28/0238 مدرس مساعد مهندس/ دمحم عقل عبد هللا عقل 03



 

~ 391 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 
 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 األشغال العامة
 23220131216 األشغال العامة 31/32/3113 01/32/0238 مدرس مساعد / حسام صابر عبد الرؤف دمحم أبو حمر مهندس 00

 23026153541 األشغال العامة 01/32/3181 30/25/0231 مدرس مساعد / دمحم صالح دمحم كامل الشورى مهندس 01

 23230113312 األشغال العامة 38/28/3110 28/20/0202 مدرس مساعد / خالد نعيم عبد العظيم عيد الشرقاوى مهندس 04

 23081233846 األشغال العامة 25/26/3113 32/21/0235 معيــــــــــــــــد / دمحم عبد الستار دمحم يونس مهندس 05

 23353314613 األشغال العامة 21/21/3110 20/20/0236 معيــــــــــــــــد / أكرم السعيد مصطفى العمية مهندس 06

 23332115118 األشغال العامة 34/32/3110 36/33/0236 معيــــــــــــــــد دمحم الربعةمهندس  / دمحم يسرى فاروق  01

 23224568424 األشغال العامة 36/23/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس  / دمحم ناصر دمحم زمزم 08

 23213300158 األشغال العامة 06/21/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس  / كريم دمحم زكريا الزهار 01

 األشغال العامة 02/21/3115 06/30/0238 معيــــــــــــــــد مهندس  / السيد سامح دمحم السيد خلفة 12
 

 23260316121 األشغال العامة 21/21/3115 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس  /  أشرف سيد عطيه السيد يوسف 13
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 القوى الميكانيكيــــة

 23223541581 إنتقال حرارة وتطبيقاتها 34/32/3163 12/21/0228 أستاذ أ.د/ عبد النبى البيومى قابيل 5

 23211041332 القوى الميكانيكيــــة 36/26/3168 13/25/0236 أستاذ أ.د/ السيد عبد العظيم دمحم العجوز 0

 06/32/3160 12/21/0231 أستاذ أ.د/ أيمن إبراهيم دمحم بكرى 3
ميكانيكية الموائع 

 واإلحتراق
23211201153 

 23001511421 إنتقال حرارة 28/33/3168 12/26/0231 أستاذ أ.د/ ياسر عبد الفتاح السمادونى 4

 23225850115 انتقال حرارة 28/26/3116 12/26/0231 أستاذ أ.د/دمحم محجوب بسيونى 1

 23223148811 إنتقال الحرارة وتطبيقاتها 21/20/3113 01/26/0202 أستاذ أ.د/ عبد القادر سعد بخاطره 2

 23226862688 التحكم فى الريونات 03/23/3161 01/20/0232 أستاذ مساعد د/ زكريا على حسين زياده 2

 23221241041/23226803535 القوى الميكانيكيــــة 31/28/3115 01/26/0235 أستاذ مساعد د/ مدحت أبو اليزيد الكيالني 8

 القوى الميكانيكيــــة 31/30/3181 12/24/0238 مساعدأستاذ  د/ هاجر علم الدين دمحم بسطويسى 1
 

 23224486612 القوى الميكانيكيــــة 31/24/3182 01/28/0238 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد الجيد أحمد إبراهيم 52

 23228166162 إنتقال حرارة 01/25/3161 12/30/0238 أستاذ مساعد د/ السيد السعيد دمحم أحمد 55

 23224164115 القوى الميكانيكيــــة 35/26/3161 06/28/0231 أستاذ مساعد خضرى إسماعيل شنيشند/ خالد  50

 23001626315 القوى الميكانيكيــــة 21/21/3183 01/21/0231 مدرس د/ دمحم إبراهيم السيد الخضرى 53

 23004846815 الميكانيكيــــةالقوى  03/21/3115 01/20/0232 مدرس د/على حافظ السيد جاد هللا 54

 23221082412 القوى الميكانيكيــــة 30/24/3114 05/21/0231 مدرس د/ دمحم أسامة عبد الرحمن السمدونى 51

 23268555261 القوى الميكانيكيــــة 21/23/3111 08/28/0231 مدرس د/دمحم إبراهيم دمحم عمرو 52

 23226086215 القوى الميكانيكيــــة 23/23/3185 13/25/0235 مدرس د/ عمر عبد العال السعيد محرز 52

 23220188128 القوى الميكانيكيــــة 01/23/3115 06/32/0231 مدرس د/ أحمد مصطفى دمحم خيره 58

 23211656121 القوى الميكانيكيــــة 03/21/3186 08/23/0202 مدرس د/ أحمد إبراهيم دمحم عبدة 51
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 القوى الميكانيكيــــة
 23221800843 القوى الميكانيكيــــة 01/21/3186 13/25/0202 مدرس التهامى دمحم عبد البرد/ أيمن رفعت  02

 23301560183 القوى الميكانيكيــــة 26/30/3111 21/21/0234 مدرس مساعد مهندس/ عزة دمحم أحمد خضر 05

 23010460242 الميكانيكيــــةالقوى  28/21/3186 21/21/0234 مدرس مساعد مهندس/ أحمد مرسى مصطفى سالم 00

 23222515810 القوى الميكانيكيــــة 03/21/3181 01/25/0235 مدرس مساعد مهندس/ شادى إمام على الموزى 03

 23260512151 القوى الميكانيكيــــة 01/20/3181 21/32/0235 مدرس مساعد مهندس/ على ممدوح دمحم سعد الشرمبيلى 04

 23221151002 القوى الميكانيكيــــة 13/21/3186 08/30/0235 مدرس مساعد المنعم دمحم ناصفمهندس/ حسام عبد  01

 23080562381/23351518415 القوى الميكانيكيــــة 05/33/3181 34/21/0236 مدرس مساعد مهندس/ دمحم السيد الششتاوى حسن زايد 02

 23228164111/23268114111 القوى الميكانيكيــــة 01/33/3181 13/32/0236 مدرس مساعد مهندس/ فريد أحمد حماده فريد محمود 02

 23008161141/23355582211 القوى الميكانيكيــــة 35/24/3188 05/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ على دمحم على دمحم أبو غزالة 08

 23003082131 القوى الميكانيكيــــة 21/28/3181 23/21/0238 مدرس مساعد مهندس/ شريف بدر عبد السالم أحمد 01

 23341161446 القوى الميكانيكيــــة 23/28/3181 23/21/0238 مدرس مساعد مهندس/ أحمد منجى دمحم األطير 32

 23221188186 القوى الميكانيكيــــة 24/26/3112 26/30/0238 مدرس مساعد مهندس/ كريم ربيع قطب العماوى 35

 23303104406 القوى الميكانيكيــــة 08/21/3113 26/30/0238 مدرس مساعد عبد الفتاح البنامهندس/ أحمد دمحم  30

 23080454252/23080454255 القوى الميكانيكيــــة 05/20/3181 20/23/0231 مدرس مساعد مهندس/ دمحم فوزى إبراهيم عبية 33

 23262016620 القوى الميكانيكيــــة 26/21/3113 21/21/0231 مدرس مساعد مهندس/ دمحم زكريا دمحم خطاب 34

 23014583182 القوى الميكانيكيــــة 01/20/3113 23/24/0202 مدرس مساعد مهندس/ محمود دمحم عبد السالم الشنشورى 31

 23358006613 القوى الميكانيكيــــة 02/24/3110 03/21/0202 مدرس مساعد مهندس / دمحم طه اسماعيل راضي 32

 23346101041 القوى الميكانيكيــــة 01/32/3113 32/21/0235 معيــــــــــــــــد مهندس/ أحمد السيد توفيق حسن البنا 32

 23344602122 القوى الميكانيكيــــة 26/21/3111 20/20/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم عاطف رسالن الزيات 38

 القوى الميكانيكيــــة 20/28/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ روان حسن على أبو شنب 31
 

 23260121368/23020222566 القوى الميكانيكيــــة 31/23/3111 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم رأفت عطية السيد شاهين 42
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 القوى الميكانيكيــــة

 2321146384/23081626231 القوى الميكانيكيــــة 32/28/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ احمد دمحم السيد احمد رضوان 45

 23080064158 القوى الميكانيكيــــة 28/26/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ سعيد محمود أحمد دمحم يحيى 40

 23204026311 القوى الميكانيكيــــة 35/21/3115 01/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ عمرو دمحم عبد الوهاب أحمد حجازى 43

 01/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ سعيد إسماعيل دمحم السيد هيبة 44
 

 القوى الميكانيكيــــة
 

 23083165631 القوى الميكانيكيــــة 33/30/3114 01/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ عمرو مجدى دمحم دمحم البرل 41

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  محمود أشرف دمحم الجمل 42
 

 القوى الميكانيكيــــة
 

 23004121562 القوى الميكانيكيــــة 31/33/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم فتحى محمود سليم األكبر 42

 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم دمحم عباس محمود الفولى 48
 

 القوى الميكانيكيــــة
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي

 23224116111 هندسة اإلنتاج 02/30/3166 08/33/0238 أستاذ أ.د/ سامى فريد دمحم عسل 5

 23003111511 هندسة التصنيع 01/21/3166 13/21/0202 أستاذ أ.د/ أحمد دمحم عبد الرحمن القصاص 0

 23262112200/23356634334 هندسة المواد 20/26/3163 12/28/0202 أستاذ د/ عزت السيد عبد العال شعيب 3

 23233212141/23211166213 هندسة اإلنتاج 32/21/3168 12/21/0234 أستاذ مساعد د/ عبدهللا أحمد الشناوى 4

 23334451111/23266512011 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 23/23/3113 00/23/0235 أستاذ مساعد د/محمود عبد هللا دمحم أحمد دمحمين 1

 23331220021 هندسة وعلوم المواد 12/32/3113 12/26/0228 مدرس د/ نادر نبيل الليثى 2

 23263156140 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 30/24/3166 04/20/0221 مدرس د/ صالح أحمد الشوربجى 2

 23223814301 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 23/32/3182 13/28/0235 مدرس د/ ماهر رشاد دمحم سالم 8

 23333155416/23025112543 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 34/21/3185 08/33/0238 مدرس د/ عمار حامد عبد السالم 1

 23302311685/23200553453 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 31/33/3181 08/33/0238 مدرس د/ سعد دمحم إبراهيم عبيد 52

 232631108352/23263110835 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 20/23/3181 08/23/0202 مدرس د/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد 55

 23004040213 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 21/32/3185 13/21/0202 مدرس د/ أحمد أحمد حسن دمحم حوام 50

 23003123101 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 38/21/3181 03/21/0231 مدرس مساعد مهندس/ إبراهيم سعد أحمد الديب 53

 23220131123 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 12/21/3181 23/21/0236 مدرس مساعد مهندس/ هبة أمين عبد العظيم صالح 54

 233302114403/23266563414 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 02/30/3185 20/20/0231 مدرس مساعد مهندس/ وليد دمحم السيد حسونه 51

 23302028185 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 08/21/3181 05/25/0231 مدرس مساعد مهندس/ دمحم رأفت دمحم الوكيل 52

 23211466853 الميكانيكياإلنتاج و التصميم  00/20/3110 08/24/0202 مدرس مساعد مهندس/ حازم عادل حامد عبد الشافى 52

 23345811155 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 32/23/3181 01/24/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم مصطفى إبراهيم دمحم المليجى 58

 23351820326 الميكانيكياإلنتاج و التصميم  30/25/3110 36/33/0236 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم عبد المحسن إبراهيم عمر 51

 23351461450 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 02/23/3111 33/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/  عبد الرحمن عبد اللطيف علي ابو زيد 02
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي

 23204430853 الميكانيكياإلنتاج و التصميم  05/21/3110 33/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبد العال دمحم توفيق الحصري 05

 23221141121 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 25/20/3111 33/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ إسراء أحمد علي السيد 00

 23262453820 الميكانيكياإلنتاج و التصميم  38/24/3111 30/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ دمحم عبد المنعم دمحم عبد العزيز نوير 03

 23203446251 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 31/24/3114 35/23/0238 معيــــــــــــــــد مهندس/ عبد هللا كمال محمود حموده 04

 23263402581 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 30/25/3114 21/21/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ جهاد هشام دمحم يونس 01

 23214423008 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 04/25/3112 21/21/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ مها أحمد دمحم على السقا 02

 23228110241/23221182835 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 06/33/3186 21/21/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/ أشرف جمال دمحم إبراهيم عموش 02

 23344421810 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 05/21/3114 21/21/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم عصام فتح هللا شويل 08

 23233108584 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 35/23/3115 00/25/0231 معيــــــــــــــــد مهندس/  دمحم أحمد أحمد السيد المسلمى 01

 23264501551 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 30/23/3116 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/ أحمد يحيى كمال عبد هللا عبد الحافظ 32

 23254601410 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 31/33/3114 35/20/0202 معيــــــــــــــــد مهندس/  مرح أحمد دمحمى إسماعيل الصعيدى 35
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية الهندسة جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001104015 فيزيقا ورياضيات الهندسة 20/25/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ بهاء الدين دمحم محرم 3

 23225625845 فيزيقا ورياضيات الهندسة 31/25/3148 23/28/0228 أستاذ أ.د/ علم الدين دمحم بسطويسى 0

 23333451251 فيزيقا ورياضيات الهندسة 04/23/3158 00/20/3115 مدرس د/ عبد هللا السيد عبد السالم شلبى 1

 23226541641 فيزيقا ورياضيات الهندسة 06/33/3144 23/28/0225 مدرس إبراهيم عبدة الشناويد/ سعيد  4

 23001422408 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي 12/21/3146 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم طلعت فهيم سيد أحمد 3

 23226021111 والتحكم اآللي هندسة الحاسبات 21/21/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ محمود دمحم فهمى أمين 0

 23010521650/23010521680 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي 23/21/3154 23/28/0234 أستاذ مساعد د/ السيد عبد الحميد سالم 1

 23003264211 قوى وأالت كهربائية 31/25/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ جمال الدين السعيد دمحم على 3

 23000500526 هندسة قوى و آالت كهربائية 04/21/3162 04/21/0202 أستاذ دمحم رشادأ. د/ عصام الدين  0

 23223518112 قوى وأالت كهربائية 31/26/3145 23/28/0225 أستاذ مساعد د/ أحمد إبراهيم شبير 1

 قوى وأالت كهربائية 24/32/3154 23/28/0235 مدرس د/ فايزة عبد الرحمن سليمان سعفان 4
 

 23001358803 هندسة إنشاءات 21/30/3111 23/28/0222 أستاذ دمحم أحمد قاسم أبو شاهينأ.د/  3

 هندسة إنشاءات 01/32/3145 23/28/0226 أستاذ أ.د/ دمحم محمود بهلول موافى 0
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0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية الهندسة جامعة طنطا فى العام الجامعي   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23221141212 هندسة إنشاءات 05/30/3153 23/28/0230 أستاذ أ.د/ عادل إبراهيم الدسوقى 1

 23001368220 هندسة اإلنشاءات 20/21/3153 20/21/0235 أستاذ أ.د/ دمحم الغريب مجاهد صقر 4

 23001132551 هندسة اإلنشاءات 36/33/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ طارق دمحم فوزى الشافعى 5

 23222341111 هندسة اإلنشاءات 23/23/3156 23/28/0236 أستاذ أ.د/ ساهر رأفت إبراهيــــم الخريبى 6

 23000411316/23004113361 اإلنشاءاتهندسة  02/30/3155 23/28/0236 أستاذ أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل 1

 23341116665 إنشاءات 05/30/3158 23/28/0231 أستاذ أ.د/ دمحم  أحمد عبد المحسن ضبعون 8

 23221612456 هندسة إنشاءات 32/28/3154 32/28/0234 أستاذ مساعد د/ السعيد عبد السالم معاطى 1

 23001468103 هندسة إنشاءات 26/21/3156 23/28/0236 مساعدأستاذ  د/ فهمى عبد الفتاح عبد السالم زاهر 32

 23003111411/23225332826 هندسة القوى الميكانيكية 01/32/3156 28/28/0231 أستاذ أ.د/ السعيد خليل محمود المرسى 3

 23002805128 هندسة القوى الميكانيكية 26/20/3141 23/28/0221 أستاذ مساعد د/ الشناوى عبد الحميد الشناوى 0

 23001481255/23023112854 هندسة إنتاج وتصميم ميكانيكى 02/26/3150 23/28/0230 أستاذ أ.د/ عبد الواحد محمود عصر 3

 23221116811 هندسة إنتاج وتصميم ميكانيكى 21/21/3151 23/28/0231 أستاذ أ.د/ عبد الفتاح مصطفى خورشيد 0

 23001108516 هندسة إنتاج وتصميم ميكانيكي 06/21/3145 23/28/0225 مدرس د/ حنفى محمود هنداوى 1

 23201514181 اإلنتاج و التصميم الميكانيكي 35/24/3151 31/30/3111 مدرس د/ عالء الدين عبد اللطيف الحمادى 4
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 0231/0202الجامعي بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية الهندسة جامعة طنطا فى العام 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001183651 هندسة االلكترونات واالتصاالت 25/20/3141 23/28/0221 أستاذ أ.د/ دمحم السعيد محمود نصر 3

 23222346262 هندسة الكترونيات وإتصاالت 25/30/3141 23/28/0232 أستاذ أ. د/ مصطفى محمود عبد النبى 0

 23303035311 هندسة الكترونيات وإتصاالت 36/24/3154 23/28/0234 أستاذ مساعد د/ صالح الدين عبد الغنى خميس 1

 23304504565 هندسة الكترونيات وإتصاالت 06/21/3156 23/28/0236 أستاذ مساعد د/محمود أحمد عطية على 4

 23006511614/23000810111 هندسة الرى والهيدروريكا 01/26/3155 23/28/0235 أستاذ دمحم حسين رشوانأ.د/ إبراهيم  3

 23000810111/230065116140 الرى والهيدروليكا 30/23/3162 36/21/0202 أستاذ أ.د/ باكيناز عبد العظيم زيدان 0
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 2112/2121بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس
 اإلجمالـــــــى

 

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 0 4 الرياضة المائية
  

3 0 3 
 

0 4 
  

8 8 36 2 2 3 3 3 3 0 2 2 13 

 1 1 0 0 0 3 اإلدارة والترويح الرياضي
  

3 6 
  

1 31 02 0 6 3 2 1 6 1 11 12 22 

 6 5 3 2 5 1 2 2 1 1 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب
  

35 35 12 0 2 1 1 5 1 30 21 22 42 

 علم النفس الرياضى
 

2 2 3 3 3 
  

2 0 
  

3 4 5 3 3 2 2 3 3 0 2 5 7 

 0 2 3 3 2 1 علوم الصحه الرياضيه
  

3 2 
  

5 1 8 1 3 2 3 1 0 5 3 5 13 

 3 3 3 0 0 3 مسابقات الميدان والمضمار
  

1 5 
  

1 1 36 1 1 3 0 4 5 1 11 14 25 

الجمباز والتمرينات والتعبير الحركي والعروض 

 الرياضية
1 4 2 1 0 4 

  
0 1 

  
1 34 03 

  
2 1 2 1 1 7 17 24 

 8 0 2 2 3 2 3 3 4 2 مناهج وطرق تدريس
  

1 34 31 2 1 0 2 0 1 5 5 17 22 

 0 3 1 تدريب وعلوم الحركة
 

3 0 
  

4 1 
  

32 6 36 3 0 2 2 3 0 1 11 3 12 

 3 6 منازالت ورياضات فردية
  

6 3 
  

1 4 
  

31 6 05 3 3 0 0 1 1 6 22 2 31 

 علوم الحركة الرياضية
            

2 2 2 0 2 2 3 0 3 1 2 1 3 

 تدريب رياضي
            

2 2 2 2 2 3 3 3 3 0 1 1 2 

 235 127 113 63 15 06 38 33 31 35 314 10 80 2 2 43 01 3 3 00 00 1 8 31 04 اإلجمالــــى
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 0231/0202بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية الرياضية جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001042588 02/1/0238 عميد الكلية أ.د/ عزة شوقى عبدالعزيز الوسيمى 3

 23088136681 01/32/0231 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هانى سعيد عبد المنعم 0

 23266226236 35/33/0238 لشئون الدراسات العليا و البحوث وكيل الكلية أ.د/ عالء دمحم طة حلويش 1

 23003264210 12/1/0231 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/هالة دمحم عمر الصبى 4
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 0231/0202بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا في العام الجامعي  

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 23223121416 مناهج وطرق تدريس 01/33/3163 8/1/0236 أستاذ أ.د/ أمل الزغبى السعيد السجينى 3

 23226232516 منازالت والرياضات  الفردية 00/0/3161 08/32/0231 أستاذ أ.  د/ شريف فؤاد الجروانى 0

 23223801212 علم النفس الريـــــاضى 38/33/3182 01/5/0231 أستاذ مساعد د/ أسامة دمحم الكيالني عبداللطيف 0

 23001508544 الرياضات المائية 30/6/3164 08/32/0231 أستاذ أ.  د/ إيهاب سيد إسماعيل 4

 23008283441 والترويح الرياضياإلدارة   4/1/3161 0/1/0231 أستاذ أ.د/ امانى دمحم دمحم الصفتى 5

 23000661221 علوم الصحه الرياضيــــة 33/5/3164 04/30/0238 أستاذ أ.د/ مجدى محمود على وكوك 6

 23001102636 الجمباز والتمرينات والتعبير الحركى والعروض الرياضية 13/8/3165 1/1/0231 أستاذ أ.د/ يحيى أحمد عطا اللة 1

 23268262621 تدريب وعلوم حركة 03/0/3110 36/1/0202 أستاذ حلويشأ.د/عمرو دمحم طه  1

 23222518621 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب 01/32/3161 32/6/0202 أستاذ أ.د/ شريف فتحى أحمد صالح 3

 23001110116 مسابقات الميدان والمضمار 1/4/3164 36/1/0231 أستاذ د/ خالد عبد الغفار حسين الفالح 32
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الرياضة المائية
  11221723323 سباحة 11/9/1294 22/5/2119 أستاذ  أ.د/ جمال عبد الحليم نصرالجمل 1

  11223523544 تدريب رياضى سباحة 12/9/1294 12/2/2119 أستاذ  أ.د/ إيهاب سيد أحمد إسماعيل فهمي 2

  11111132744 تدريب رياضى سباحة 9/9/1291 25/2/2117 أستاذ  أ.د/ هويدا على محمود السعدنى 3

  11223592242 تدريب رياضى سباحة 13/9/1294 31/11/2117 أستاذ  أ.د/ السيد السيد سعد السيد 4

  11115525247 الرياضة المائية 31/11/1293 27/5/2113 أستاذ أ.د/ دمحم أشرف  عبد الستار عوض 5

  11213344552 سباحة 4/3/1271 31/5/2119 أستاذ أ.د/ منال جويده أبو المجد 6

  11221723321 سباحة 31/5/1294 31/11/2117 أستاذ مساعد د/ أمل حلمى  الجمل 7

  11211511142 الرياضة المائية 21/11/1271 31/11/2117 أستاذ مساعد د/ هبه حلمى لطفى الجمل 8

  11221712351 الرياضة المائية 24/4/1274 23/2/2112 أستاذ مساعد د/ وليد دمحم دمحم دغيم 9

  11111191394 الرياضة المائية 4/7/1279 4/4/2112 مدرس د/ دمحم فاروق السيد غازى 11

 11233115529 /11125224423 الرياضة المائية 22/2/1232 31/2/2113 مدرس د/ عال عبد الحليم يوسف بكر 11

  11124145955 الرياضة المائية 17/7/1232 31/2/2113 مدرس  د/ مروة عاطف دمحم يونس  12

  11112472551 الرياضة المائية 22/3/1233 31/3/2112 مدرس  زكىد/ هشام دمحم كاظم دمحم  13

  11225351992 الرياضة المائية 13/7/1232 31/4/2112 مدرس  د/ رانيا سعيد دمحم عبد اللطيف 14

   الرياضة المائية 21/9/1221 29/9/2112 مدرس  د/ أنجال دمحم الدسوقى أبو المكارم 15

  11112421397 الرياضة المائية 1/2/1221 13/9/2114 معيد  دمحم العربى السيد / أحمد دمحم مسعد 16

  11221512553 الرياضة المائية 27/11/1222 13/9/2114 معيد  السيدة / مارى رشدى مهنا البغدادي 17

 

 



 

~ 375 ~ 
 

 2112/2121الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلدارة  والترويح الرياضي 
  11221194172 الترويــــح الريــــاضـى  27/11/1271 4/4/2112 أستاذ أ.د/ هاله دمحم عمر الصبى 1

  11111931253 اإلدارة الرياضية 23/12/1299 31/2/2114 أستاذ أ.د/ عمرو مصطفى كامل الشتيحى 2

  11223131442 الترويــــح الريــــاضـى  4/2/1292 31/5/2117 أستاذ  أ. د/ أمانى دمحم دمحم الصفتى 3

  11239299939 اإلدارة  والترويح الرياضي  9/2/1279 31/11/2119 أستاذ مساعد  د/ نهى سليمان أحمد القليوبى 4

  11277757715 اإلدارة الرياضية 22/12/1273 31/7/2113 أستاذ مساعد  د/ نيرمين أحمد كمال حيدر 5

  11233141571 الترويــــح الريــــاضـى  12/2/1235 23/1/2112 أستاذ مساعد  د/ أحمد دمحم شوقي إبراهيم 9

  11127141252 الترويــــح الريــــاضـى  1/1/1239 22/2/2112 أستاذ مساعد  د/ سالمه دمحم عبد الوهاب أبو حمر 7

  11213521323 اإلدارة الرياضية  23/7/1273 29/2/2121 أستاذ مساعد  د/ إيهاب دمحم خيرى سيد أحمد 3

  11225135539 اإلدارة الرياضية  4/3/1299 29/2/2121 أستاذ مساعد  د/ ثروت عبد هللا أبو السبح 2

  11224442223 الترويــــح الريــــاضـى  3/12/1279 29/2/2112 مدرس  فتحى أحمد صالح د/ نهى 11

  11111212241 اإلدارة الرياضية  12/5/1239 31/12/2115 مدرس  د/ شريهان يحيى أحمد  مرسى 11

  11221552242 اإلدارة  والترويح الرياضي  9/4/1233 27/9/2113 مدرس  د/ أميرة فتحى عطية بدر 12

  11235111413 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/1/1232 31/3/2112 مدرس  د/ سهام إبراهيم سيد أحمد الفقى  13

  11225421721 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/2/1221 31/3/2112 مدرس  د/ زينب مسعود دمحم البليطى 14

  11121331195 اإلدارة  والترويح الرياضي  9/3/1232 22/5/2112 مدرس  د / دمحم دمحم عبد القوى الخواجه  15

  11121732317 اإلدارة  والترويح الرياضي  13/1/1221 22/9/2121 مدرس  د/ هدى صالح دمحم السيد فرج 19

  11232345999 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/12/1272 24/9/2111 مدرس مساعد  السيد/ أحمد عادل لطفي الجمل 17

  11191752417 اإلدارة  والترويح الرياضي  7/2/1222 1/3/2117 مدرس مساعد السيد/ يحيى خيرى العجيزى 13

  11211771313 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/11/1222 1/3/2117 مدرس مساعد السيدة/ فاطمة دمحم أحمد باشا 12

  11219417123 اإلدارة  والترويح الرياضي  31/2/1222 23/5/2112 مدرس مساعد السيدة/ سارة عادل لطفى عبد النبى بدران  21

  11125151322 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/2/1222 23/5/2112 مدرس مساعد السيدة / سماح دمحم رضا يحيي جمعه 21

  11222312123 اإلدارة  والترويح الرياضي  21/5/1222 23/5/2112 مدرس مساعد الهادىالسيدة / أسماء أحمد شريف أحمد عبد  22

  11121344134 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/5/1221 17/2/2112 مدرس مساعد السيدة/ أمنية مصطفى السيد أبو المعاطى 23

  11124413242 اإلدارة  والترويح الرياضي  1/5/1221 25/12/2112 مدرس مساعد السيدة /هالة صديق سيد احمد عوض 24
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  11121131459 اإلدارة  والترويح الرياضي  11/7/1222 13/9/2114 معيد  السيد / إبراهيم عبد العزيز عبد الجواد إبراهيم 25

 

 2112/2121 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب 

  11233719932 كرة القدم 13/11/1292 23/4/2111 أستاذ أ.د/ هانى سعيد عبد المنعم دمحم 1

  11233354412 كرة سلة 25/2/1271 9/2/2111 أستاذ  أ.د/ أحمد سالمه صابر شحاته 2

  11111573917 العاب مضرب 27/11/1297 23/4/2113 أستاذ  أ.د/ شريف فتحى أحمد صالح 3

  11113122312 كرة يد 4/9/1293 31/3/2119 أستاذ  أ.د/ زينب إسماعيل دمحم إسماعيل 4

  11227233233 كرة سلة 29/11/1275 31/4/2117 أستاذ  أ.د/ فاطمه أحمد حسن بسيونى 5

  11119357335 كرة سلة 7/11/1271 23/2/2112 أستاذ  أ.د/ لمياء فوزى محروس 9

   كرة يد 13/4/1295 25/2/2117 أستاذ مساعد د/ خالد حسين حسن عزت 7

  11195522721 كرة طائرة 3/5/1292 23/4/2111 أستاذ مساعد د/ فايزه دمحم شبل رزق 3

  11224217247 كرة يد 12/3/1275 31/12/2114 أستاذ مساعد أحمد دمحم زكى حسب هللاد/  2

  11121331911 كرة سلة 9/3/1273 31/5/2117 أستاذ مساعد د/ دمحم إبراهيم جاد الحق 11

  11224213511 كرة سلة 1/9/1275 23/2/2112 أستاذ مساعد د/ إيمان دمحم السعودى حسن 11

 11119313323/11193397222 كرة قدم 9/4/1235 22/5/2112 أستاذ مساعد إبراهيم الهنيدىد/ أحمد دمحم  12

  11111175195 كرة قدم 29/1/1233 22/5/2112 أستاذ مساعد د/ منصور دمحم راغب المغربى 13

  11111219273 كرة يد 11/7/1235 22/5/2112 أستاذ مساعد د/ إيمان نجيب دمحم شاهين مصطفى 14
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 2112/2121 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب 

  11112131521 العاب مضرب 23/2/1231 29/3/2112 أستاذ مساعد أحمد حسن حسين عزت د/ 15

  11222941329 العاب مضرب ) تنس طاولة (  9/3/1272 29/3/2112 أستاذ مساعد د/ دمحم حامد دمحم عبد الرحمن شعبان 19

  11111535727 كرة سلة 21/1/1234 3/12/2112 أستاذ مساعد د/ هبة أحمد إبراهيم عاشور 17

  11229195255 تنس طاولة 1/1/1235 22/4/2121 أستاذ مساعد د/ دمحم السيد عبد الجواد دمحم عبد الجواد 13

  11193112251 العاب مضرب 24/11/1231 22/9/2121 أستاذ مساعد د/ محمود دمحم محمود وكوك 12

  11195373371 اسكواش 29/1/1239 31/3/2121 أستاذ مساعد د/ راوية دمحم عبد المنعم مصباح  21

  11229592421 تنس 27/12/1297 27/7/2114 مدرس د/ سحر حسين دمحم الشبينى 21

  11111332219 كرة طائرة 12/2/1233 22/5/2114 مدرس  د/ مهند دمحم منير إبراهيم ابو حمر 22

  11227131323 كرة سلة 21/4/1233 31/5/2115 مدرس د/ السيد يس حسن مرزوق 23

  11195113323 كرة يد 15/3/1234 31/5/2115 مدرس د/ ضياء الدين أحمد علي 24

  11129111417 األلعاب الجماعية والمضرب  19/4/1239 31/5/2117 مدرس د/ منه هللا دمحم عبد الخالق المقدم  25

  11225329212 كرة يد 31/7/1233 1/11/2117 مدرس د/ أحمد السيد أحمد عواض 29

  11122123259 األلعاب الجماعية والمضرب  4/3/1232 31/7/2113 مدرس د / دمحم أبو زيد أمين دمحم السيد 27

 11191533251/11191533251 األلعاب الجماعية والمضرب  1/11/1221 31/2/2113 مدرس د / نجوى عماد عبد الحليم نصر الجمل  23

  11221551231 األلعاب الجماعية والمضرب  13/5/1221 1/2/2113 مدرس د/ هدير على دمحم المطاهر 22

  11127731772 األلعاب الجماعية والمضرب  1/2/1221 31/4/2112 مدرس د / الشيماء على دمحم دمحم سعد ابو دهب 31



 

~ 373 ~ 
 

 2112/2121 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب 

  11197721293 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  1/3/1221 31/4/2112 مدرس د / نهاد محمود رفعت ابراهيم الكنيسى 31

  11239722139 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  15/1/1223 3/12/2113 مدرس مساعد السيده / عمرو ايهاب سيد إسماعيل 12

  11213111713 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  31/5/1222 4/11/2112 مدرس مساعد السيد / عبد العال عادل مهدى احمد سالم 32

  11222934132 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  21/11/1224 11/9/2113 معيد السيد / أحمد سامى سيد أحمد سالم 33

  11124333177 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  15/7/1225 11/9/2113 معيد السيدة /  أسماء دمحم دمحم ياسين 34

  11274352124 كرة طائرة 15/2/1221 13/9/2114 معيد  السيد / دمحم صبحى أحمد دمحم نحيلة 35

  11125142442 كرة طائرة 3/5/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / هناء عبد الرحمن الحسب ابو العنين 39

  11222941111 تنس أرضى 2/4/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / ايمان يحيى حسين اسماعيل القصاص 37

  11194921334 كرة يد  9/1/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / مي دمحم حلمي راغب 33

  11129975312 تنس طاولة 23/11/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / روان جمال عطية حبلص 32

  11112411143 كرة سلة 25/1/1222 13/9/2114 معيد  السيد / حسام جمال عبد الناصر عبد القوي هدهود 41

  11212312152 كرة يد 1/1/1222 13/9/2114 معيد  السيدة / إيمان احمد دمحم منتصر 41

 11199542137/11279293595 كرة يد 11/11/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / أسماء  محمود فتحى الحسينى أبو طالب  42
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 2112/2121التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علم النفس الريـــــاضى
 11111323131 علم النفس 13/11/1231 22/5/2112 أستاذ مساعد د/ أسامة دمحم الكيالني عبد اللطيف 1

 11222723233/11113319733 علم النفس 3/9/1231 23/7/2121 أستاذ مساعد د/ شيماء رياض زكريا المنشاوي 2

 11115539131/11121175551 علم النفس الريـــــاضى 21/7/1237 31/11/2117 مدرس د/ أية مشهور دمحم المهدى 3

 11197711747 علم النفس الريـــــاضى 21/7/1237 27/9/2113 مدرس د/ مروة دمحم دمحم على أبو شامة 4

 11237777232 علم النفس الريـــــاضى 27/2/1221 3/7/2117 مدرس مساعد السيدة/ نهلة مجدى  مجدى فاروق 5

 11193727497 علم النفس الريـــــاضى 4/11/1221 13/4/2112 مدرس مساعد السيد / خالد دمحم عبد الفتاح النخالوى 9

 

 علوم الصحه الرياضيــــة
 11222993113 اإلصابات الرياضية والتأهيل 11/5/1294 23/1/2117 أستاذ أ.د/ مجدى محمود على دكوك 1

 11221122112 فسيولوجيا الرياضة 12/3/1293 22/11/2113 أستاذ أ.د/ فتحى دمحم ندا مصطفى ندا 2

 11113195531 اإلصابات والتأهيل الؤياضى 27/3/1273 22/3/2113 أستاذ أ.د/ أحمد على إبراهيم العطار 3

 11227135935 علوم الصحه الرياضيــــة 27/3/1231 22/2/2112 أستاذ مساعد د/ مروة فاروق غازي 4

 11224441211 علوم الصحه الرياضيــــة 1/1/1231 31/11/2112 أستاذ مساعد د/ أسماء طاهر عبد الحكم نوفل 5

 11114235192 علوم الصحه الرياضيــــة 31/9/1239 27/9/2113 مدرس د/ على مبارك عبد الجليل دمحم 9

 11192554239 علوم الصحه الرياضيــــة 21/9/1221 1/2/2119 مدرس مساعد السيدة/ هبة فتحى فتح اللة أبو عقيلة 7

 11114292335 علوم الصحه الرياضيــــة 13/7/1221 24/7/2112 مدرس مساعد السيد/ دمحم وليد حسنى الميدانى 3

 11119734125 علوم الصحه الرياضيــــة 1/9/1223 24/7/2112 مدرس مساعد السيد/ دمحم جمال دمحم عبد اللطيف 2

 11221145395 علوم الصحه الرياضيــــة 1/3/1224 5/3/2121 مدرس مساعد السيد/ دمحم فتحى دمحم ندا مصطفى 11

 11113217232 علوم الصحه الرياضيــــة 1/11/1225 11/9/2113 معيــــــــد السيدة/ مي عبدالرحمن جاب هللا عبدالرحمن 11
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مسابقات الميدان والمضمار
 11111315349 مسابقات ميدان ومضمار 13/3/1292 31/2/2115 أستاذ أ.د/ غاده دمحم عبد الحميد عبد الفتاح 1

 11112211173 مسابقات ميدان ومضمار 19/12/1271 29/3/2112 أستاذ أ.د/ دعاء دمحم محى الدين دمحم 2

 11223722339 ألعاب قوى 3/4/1294 22/3/2112 أستاذ أ.د/ خالد عبد الغفار حسين الفالح 3

 11223747173 مسابقات ميدان ومضمار 13/1/1275 31/5/2117 أستاذ مساعد د/ إيهاب دمحم فهيم عبده 4

 11123124995 ميدان ومضمارمسابقات  29/2/1293 22/4/2121 أستاذ مساعد د / وفاء على دمحم مبروك 5

 11113131393 مسابقات ميدان ومضمار 9/11/1275 27/11/2112 مدرس د/ إيناس عزت أحمد عبد اللطيف 9

 11111131331 مسابقات ميدان ومضمار 7/12/1232 31/7/2112 مدرس د/ دمحم حلمي الجنايني 7

 11114224912 مسابقات ميدان ومضمار 12/12/1237 31/7/2117 مدرس د/ إبراهيم حمدى إبراهيم يحيى 3

 11114411923 مسابقات ميدان ومضمار 22/3/1239 31/9/2113 مدرس د/ نهى اشرف عبد العظيم شتيوي 2

 11222512331/11211523232 مسابقات ميدان ومضمار 11/1/1275 31/9/2113 مدرس د/ دمحم ابراهيم عوض عبدالسالم الشرقاوى 11

 11119127331 مسابقات ميدان ومضمار 7/1/1232 31/7/2113 مدرس عبد هللاد/ زينب فيصل  11

 11225351313 مسابقات ميدان ومضمار 11/12/1233 31/7/2113 مدرس د/ شيماء حسنين عبد المنعم حسنين 12

 11279239247 مسابقات ميدان ومضمار 3/2/1221 25/11/2112 مدرس د/ غادة عرفة عبد القادر الغريبى 13

 11112117232 مسابقات ميدان ومضمار 1/11/1223 24/7/2112 مدرس مساعد السيد /  دمحم مصطفى عبد الحافظ السيسى 14

 11123331732 مناهج وطرق تدريس 12/3/1221 3/11/2112 مدرس مساعد السيدة / اسماء عبدالعظيم عبدالفتاح سيد احمد رماح 15

 11115331131 مناهج وطرق تدريس 31/3/1223 14/11/2112 مساعدمدرس  السيدة / نهي فاروق دمحم عطية 19

 11199221331 مسابقات ميدان ومضمار 11/11/1225 12/2/2121 مدرس مساعد السيد / عبد الحليم حمدى إبراهيم يحىي 17

 11125433332 مسابقات ميدان ومضمار 24/11/1224 22/4/2121 مدرس مساعد السيد / أمير على محمود عبيد 13

 11122479112 مسابقات ميدان ومضمار 21/3/1222 5/3/2121 مدرس مساعد السيدة / اسماء دمحم احمد زلع 12

 11127749172 مسابقات ميدان ومضمار 2/11/1221 13/9/2114 معيد السيدة / شيماء سعد صالح صبرى 21

 11194245247 مسابقات ميدان ومضمار 12/9/1221 13/9/2114 معيد السيدة / أسماء عبد العزيز عبد الجواد منصور 21

 1112577133/11211173593 مسابقات ميدان ومضمار 1/3/1225 13/2/2113 معيد السيد / أحمد مسعد السيد الباجورى 23
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 2112/2121الجامعى بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 الجمباز والتمرينات والتعبير الحركى والعروض الرياضية
  11223321919 طرق تدريس الجمباز 31/3/1295 31/11/2117 أستاذ أ.د/ يحى أحمد دمحم عطا هللا 1

  11191222297 تمرينات والعروض الرياضية  12/11/1291 23/4/2112 أستاذ  عبد العظيم فتح هللا درباله أ.د/ السيد 2

  11224252731 الجمباز 24/4/1291 29/12/2112 أستاذ  أ.د/ ميرفت أحمد كمال دمحم 3

  11221723343 طرق تدريس الجمباز 12/11/1292 23/2/2119 أستاذ أ.د/ هشام دمحم دمحم حسن النجار 4

  11211522223 تمرينات والعروض الرياضية  2/3/1295 31/5/2117 أستاذ  أ. د/ حنان حلمى الجمل 5

  11142914443 طرق تدريس التعبير الحركى 21/3/1293 29/3/2112 أستاذ  أ.د/ نجوى دمحم دمحم رمضان 9

  11222253211 تعبير الحركى  3/4/1271 22/2/2112 أستاذ  أ.د/ مرام سراج الدين ربيع 7

  11223971455 تمرينات والعروض الرياضية  9/5/1292 12/2/2119 أستاذ مساعد د/ السعيد دمحم السعيد العدل 3

  11111923722 تمرينات والعروض الرياضية  1/3/1292 23/3/2117 أستاذ مساعد د/ زيزيت عزيز صبحى إسكندر 2

  11232527433 الجمباز 11/12/1292 25/2/2117 أستاذ مساعد بسيونىد/ عمرو دمحم عبد الرازق  11

  11229391337 الجمباز 12/3/1271 29/12/2112 أستاذ مساعد د/ رضا سعد يس سيد أحمد 11

  11221579925 تمرينات والعروض الرياضية  1/1/1234 31/3/2112 أستاذ مساعد د/ إيمان جمال حافظ السيد 12

  11113133541 تمرينات والعروض الرياضية  2/11/1235 31/12/2112 أستاذ مساعد السيد عنتر الحنشد/ داليا  13

  11222515253 تمرينات والعروض الرياضية  19/3/1277 22/4/2113 مدرس د/ على مصطفى محمود المغربل 14

  11113221311 تمرينات وعروض رياضية  1/3/1239 31/11/2114 مدرس د/ علي مصطفى علي حسن غالب 15

  11221449141 جمباز 21/1/1235 31/12/2114 مدرس د / رحاب رشاد سالم 19

 22/5/1233 31/4/2112 مدرس د / سماح كامل إبراهيم أبوستيتة 17
الجمباز والتمرينات والتعبير 
 الحركى والعروض الرياضية

11273757552  

 12/11/1233 31/12/2112 مدرس مصطفىد/ زينب جمال بشير مصطفى  13
الجمباز والتمرينات والتعبير 
 الحركى والعروض الرياضية

11117451919  

  11123451231 تمرينات  22/11/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / الشيماء دمحم زكريا عيد 12

  11112212345 تمرينات  11/4/1221 13/9/2114 معيد  السيدة / ايمان سامى عبد الخالق متولى 21

  11113123149 تمرينات  1/7/1222 13/9/2114 معيد  السيدة / حكمت حامد السعيد الهمشرى 21
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 مناهج وطرق تدريس
 11117722719 طرق تدريس 22/11/1291 27/4/2114 أستاذ أ.د/ أمل الزغبى السعيد السجينى 1

 11223221532 مناهج 1/7/1292 31/3/2112 أستاذ أ.د/ حنان دمحم دمحم عبد اللطيف 2

 11223221532 مناهج 13/12/1273 22/9/2119 أستاذ البحيرىأ.د/ أمانى رفعت بسيونى  3

 11119235492 طرق تدريس 12/12/1275 31/11/2119 أستاذ أ.د/ سالى دمحم دمحم عبد اللطيف 4

 11229192923 طرق تدريس 31/3/1231 31/5/2119 أستاذ مساعد د/ هبة سعيد عبد المنعم دمحم سعيد 5

 مناهج وطرق تدريس 1/12/1234 23/2/2113 مدرس د / مصطفى مسعد دمحم نصار 9
 

 11217537113 مناهج وطرق تدريس 1/4/1221 23/11/2113 مدرس د/ صفاء أحمد لطفى أبو سنة 7

 المناهج وطرق التدريس 1/3/1221 31/12/2113 مدرس د/ علياء على دمحم الخولى 3
11193412373/
11192952327 

 11195977129 مناهج وطرق تدريس 11/12/1233 31/12/2113 مدرس د/ أسماء دمحم دمحم السمين 2

 11231739391 مناهج وطرق تدريس 5/11/1232 31/12/2113 مدرس د/ ميادة رمضان دمحم دمحم ساطور 11

 11234543143 مناهج وطرق تدريس 23/9/1272 23/2/2112 مدرس د/ أشرف فتحي دمحم حباظة 11

 11113739993 مناهج وطرق تدريس 29/2/1232 31/3/2112 مدرس زغلولد / ميلودى دمحم سعد  12

 11112525457 مناهج وطرق تدريس 22/11/1232 22/2/2112 مدرس د/ إسالم رأفت عبد الفتاح شهيه 13

 11191451442 مناهج وطرق تدريس 1/3/1232 31/12/2112 مدرس د/ مريم دمحم إبراهيم عمران 14

 مناهج وطرق تدريس 31/1/1232 25/11/2112 مدرس حسام الديند/ نهال عادل أحمد  15
11121222771/
11125959157 

 11223233991 مناهج وطرق تدريس 7/1/1221 12/11/2119 مدرس مساعد السيده/ ماجدة ابو اليزيد الغباشى 19

 11199147543 تدريسمناهج وطرق  11/12/1221 1/11/2117 مدرس مساعد السيده/ شيماء السيد عبد الغفار 17

 11279339121 مناهج وطرق تدريس 25/7/1222 27/1/2113 مدرس مساعد السيده/ إسراء عبد الرافع شبل راضى 13

 11279551212 مناهج وطرق تدريس 21/1/1224 11/9/2113 معيد السيد/ مؤمن أسامه رشاد إسماعيل المصري 22

 11122353223 مناهج وطرق تدريس 21/7/1223 11/9/2113 معيد السيد/ كرم مغربى لطفى المغربي 12
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تدريب وعلوم حركة 
  11111434531 علوم حركة 27/4/1271 31/2/2114 أستاذ  ا.د/ ياسر عاطف غريب غرابه 1

  11225711721 تدريب رياضى 21/4/1274 22/9/2115 أستاذ  أ.د/ عمرو دمحم حسن على تمام 2

  11193191917 ميكانيكا حيوية 21/2/1272 24/2/2113 أستاذ  أ.د/عمرو دمحم طه حلويش 3

  11123352591 سالح  1/12/1272 2/5/2112 أستاذ  أ.د/ هبه روحى عبده أبو المعاطى 4

  11111771377 كرة طائرة 1/1/1277 22/9/2119 أستاذ مساعد د/ إيناس دمحم عبد المنعم هاشم 9

  11119952224 تدريب رياضى 31/11/1293 22/9/2121 أستاذ مساعد د/ خالد السيد سرور 7

   التدريب وعلوم الحركة الرياضية 11/12/1233 22/9/2121 أستاذ مساعد د/  ميادة حمدى يحيى 3

  11145542342 التدريب وعلوم الحركة الرياضية 25/1/1234 31/12/2114 مدرس د/ إيثار صبحي  فتحى دمحم شامه 2

  11272232911 التدريب وعلوم الحركة الرياضية 14/11/1234 31/5/2115 مدرس د/ سالي سامي الوزير 11

  11119313119 التدريب وعلوم الحركة الرياضية 14/3/1235 31/3/2119 مدرس د/ أحمد رياض زكريا 11

  11239333232 تدريب وعلوم حركة  14/3/1232 31/3/2117 مدرس د/  نانسى مجدى حسنى حسنين ابو فريخة 12

  11223193132 تدريب وعلوم حركة  4/5/1232 31/12/2113 مدرس د / عمر سعد محمود وكوك 13

  11113511123 تدريب وعلوم حركة  25/2/1221 22/5/2112 مدرس د/  أحمد دمحم دمحم ندا 14

  11121371393 تدريب وعلوم حركة  1/1/1221 31/12/2112 مدرس د/ دمحم مجدى حسنى أبو فريخة  15

  11113391112 تدريب وعلوم حركة  11/2/1222 4/11/2115 مدرس مساعد المنشاوىالسيد/ دمحم رياض زكريا  19

  11114913913 تدريب وعلوم حركة  15/3/1222 23/3/2117 مدرس مساعد السيدة/ أسماء دمحم النحراوى 17

  11273233927 تدريب وعلوم حركة  1/3/1222 3/11/2117 مدرس مساعد السيدة / أيه دمحم عطية خطاب  13
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 المنازالت والرياضات الفردية 

  11119111529 مالكمة 22/2/1293 31/3/2115 أستاذ دمحم الجروانىأ.د/ شريف فؤاد  1

  11223914372 تدريب رياضى منازالت 1/3/1295 23/2/2119 أستاذ  أ.د/ إيهاب دمحم فوزى أحمد البديوى 2

  11111113993 مبارزة 13/3/1293 9/2/2111 أستاذ  أ.د/ السيد سامى صالح الدين ندا 3

  11224111137 مصارعة 9/9/1271 23/2/2111 أستاذ  دمحم يوسف جادأ.د/ إيهاب صبرى  4

  11223344552 مصارعة 22/2/1271 23/2/2111 أستاذ  أ.د/ نبيل حسنى طنطاوى الشوربجى 5

  11199119119 كاراتية 19/9/1293 23/11/2112 أستاذ   أ.د/ عالء دمحم طه حلويش 9

  11239121315 تايكوندو 5/3/1275 22/2/2112 أستاذ   ا.د / مروة دمحم طلعت دمحم 7

  11113319423 رفع أثقال 3/12/1272 29/3/2112 أستاذ مساعد د/ زين العابدين  عبد المحسن 3

  11113919993 مالكمة 4/11/1273 29/3/2112 أستاذ مساعد د/ دمحم زكريا جزر حامد بلضم 2

  11194179337 مصارعة 11/11/1272 31/11/2112 أستاذ مساعد د/ دمحم سعد شفيق غرابة 11

  11227191171 تايكوندو 19/11/1279 31/11/2112 أستاذ مساعد د/ سيد دمحم المرسى أبو زيد 11

  11213711332 جودو 11/3/1237 31/11/2112 أستاذ مساعد د/ مى عاصم دمحم السيد حمودة 12

 مالكمة 9/11/1277 31/11/2112 أستاذ مساعد د/ إيهاب عزت أحمد عبداللطيف 13
11225115152  
11117511595 

  11111127544 جودو 21/1/1277 23/1/2121 أستاذ مساعد د/ محمود السيد أحمد بيومى 14

  11233411125 مبارزة 2/7/1295 31/3/1222 مدرس د / عبير عبد المنعم عبد الوهاب دمحم 15
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 المنازالت والرياضات الفردية 

  11223215323 مبارزة 11/3/1275 22/5/2117 مدرس د/ محمود دمحم عبد الرحيم يس 19

  11233241911 مصارعة 14/1/1275 31/3/2111 مدرس د/ أسامه حسنى طنطاوى الشوربجى 17

  11112444122 تايكوندو 1/9/1239 22/1/2115 مدرس د / غفران حسنى حامد سالمة 13

  11123131212 المنازالت والرياضات الفردية  13/2/1232 31/5/2117 مدرس د/ أحمد عبد القوى سعيد الفقى 12

  11115374122 المنازالت والرياضات الفردية  3/7/1234 2/11/2117 مدرس د/ دمحم هنداوى السيد أبوالمجد 21

  11295345913 المنازالت والرياضات الفردية  11/3/1221 31/7/2113 مدرس د/ رغدة محد عصمت غانم 21

 المنازالت والرياضات الفردية  31/2/1232 31/3/2112 مدرس عبد الحميد علىد/ منى إبراهيم  22
11113212412  
11235419733 

  11221551231 المنازالت والرياضات الفردية  13/2/1221 22/5/2112 مدرس د/ دمحم أحمد عبد الحي الطويل 23

  11233152599 المنازالت والرياضات الفردية  5/12/1239 22/5/2112 مدرس د/ منى السيد عبد الفتاح عبد الوهاب 24

 جودو  1/11/1233 23/1/2121 مدرس د /  السيد نصر السيد دمحم السيد  شادى 25
11197925933  
11211173593 

  11231173432 المنازالت والرياضات الفردية  24/5/1223 29/9/2112 مدرس مساعد السيد /  طه أحمد رشاد شلبى 29

  11111532172 تايكوندو 31/1/1222 13/9/2114 معيد  السيدة / اسراء دمحم شعبان دمحم الناطور 27

  11112112953 مالكمة 12/4/1222 13/9/2114 معيد  السيدة / ايه احمد دمحم ابو حمر 23

  11121131193 المنازالت والرياضات الفردية  21/3/1224 11/9/2113 معيد السيد / دمحم السعيد السيد النادى  22
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 2112/2121بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علوم حركة رياضية
  11123777232 علوم حركة رياضية 13/11/1221 25/11/2117 مدرس مساعد السيدة/ آية دمحم السيد طه خليفة 1

  11277132311 علوم حركة رياضية 1/2/1222 25/3/2113 مدرس مساعد السيده / بسمة حسنى أحمد عبدة 2

  11122133129 حركة رياضية علوم 11/12/1222 11/9/2113 معيد السيده / مها أحمد عبدالرحمن شعبان  3

 11153595229/11111721315 علوم حركة رياضية 3/11/1223 2/3/2112 مدرس مساعد السيده / أالء  دمحم عبده على نافع  1
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 اإلســـــــــــــــــــم م
 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها
 23004013101 األلعاب الجماعية ورياضات المضرب 32/8/3158 32/8/0238 أستاذ مساعد  د/ عزه إبراهيم خليل 3

 23001414882 مسابقات الميدان والمضمار 33/32/3141 3/8/0226 أستاذ  أ.د/ علي محمود عبيد 3

 23220122620 مسابقات الميدان والمضمار 01/5/3141 3/8/0221 أستاذ  أ.د/ فوقيه السعيد دمحم برغوث 0

 23000421811 مسابقات الميدان والمضمار 32/5/3152 3/8/0232 أستاذ  أ.د/ حمدى إبراهيم  يحى 1

 23000304131 وتمرينات وتعبير حركى وعروض رياضية جمباز 33/1/3148 3/8/0228 أستاذ  أ.د/ سلوى عبد الهادى شكيب 3

 23223016411 جمباز وتمرينات وتعبير حركى وعروض رياضية 08/1/3153 3/8/0230 أستاذ   أ.د/ هناء عفيفى دمحم عفيفى 0

 23000623613 جمباز وتمرينات وتعبير حركى وعروض رياضية 8/8/3156 08/32/0235 أستاذ   أ.د/ وفاء دمحم كمال الماحى 1

 23331444221 اإلدارة والترويح الرياضي 35/8/3148 35/8/0228 أستاذ  أ.د/ فاطمه إبراهيم صقر 3

 23223261110 اإلدارة والترويح الرياضي 32/5/3141 3/8/0221 أستاذ  أ.د/علية حسن خيرهللا عثمان 0

 23001636213 والترويح الرياضي  اإلدارة 35/1/3151 3/8/0231 أستاذ  أ.د/ مجدى أحمد دمحم شندى 1

 23001253288 اإلدارة  والترويح الرياضي 32/3/3158 3/8/0238 أستاذ  أ.د/ يحيى فكرى دمحم محروس 4

 23221381111 مناهج وطرق تدريس 05/30/3150 3/8/0231 أستاذ  أ.د/دمحم سعد زغلول 3

 23226261035 مناهج وطرق تدريس 00/5/3151 3/8/0231 أستاذ  أ.د/ ماجده عقل دمحم صابر 0

 23016662210 التدريب وعلوم الحركة الرياضية 36/1/3154 36/1/0234 أستــاذ  أ.د/ دمحم جابر أحمد بريقع 3

 23223012153 تدريب وعلوم حركة 01/8/3162 36/1/0202 أستــاذ  أ.د/ مجدى حسنى حسين أبو فريخه 0

 23006161266 علوم الصحه الرياضيــــة 06/5/3158 3/8/0238 أستــاذ  سعدأ.د/ فاطمة سعد عبد الفتاح دمحم  3

 23223823626 علوم الصحه الرياضيــــة 3/1/3162 36/1/0202 أستــاذ  أ.د/ مسعود كمال دمحم غرابه 0

 23220511221 الرياضة المائية 01/5/3158 3/8/0238 أستاذ مساعد  د/ أحمد المحمدى القاضى 3

 23001042588 علم النفس الريـــــاضى 30/1/3162 36/1/0202 أستاذ  عزه شوقى عبد العزيز الوسيمىأ.د/  3
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 2112/2121العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض جامعة طنطا فى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 33 33 1 36 36 2 8 2 8 2 31 31 2 2 2 1 2 3 2 4 2 0 2 1 2 تمريض إدارة التمريض

 0 2 تمريض األطفـــال
 

0 2 4 
  

2 32 
  

2 38 38 2 5 2 1 2 30 30 1 31 31 

 6 2 1 2 2 2 تمريض صحة مجتمع
 

3 2 1 
  

2 31 31 2 0 3 8 3 32 33 1 22 31 

 4 2 تمريض باطنى وجراحة
 

3 2 5 
  

2 4 
  

2 34 34 2 5 2 36 2 03 03 1 35 35 

 3 2 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة
 

2 2 1 2 3 2 1 2 0 2 34 34 2 1 2 1 2 38 38 1 32 32 

 2 2 تمريض حاالت حرجة وطواري
  

2 1 2 
 

2 5 2 
 

2 8 8 2 4 3 3 3 5 6 1 13 14 

 تمريض صحة نفسية وعصبية
 

0 
 

3 2 4 
  

2 1 
  

2 34 34 2 4 3 1 3 33 30 1 25 29 

 211 127 3 16 11 1 56 1 11 2 324 324 2 0 2 41 2 1 2 01 2 1 2 30 2 اإلجمالــــى
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 0231/0202بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التمريض جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23263365601 36/1/0202 قائم بعمل  عميد الكلية أ.د/ عصمت دمحم عبد القوى جميعى 3

 23263365601 35/1/0238 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د/ عصمت دمحم عبد القوى جميعى 0

 23013441516 31/5/0202 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د/ سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد 1

 23224328460 01/1/0231 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ أم إبراهيم على المليجى الساعى 4
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 0231/0202بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التمريض جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 23001520535 تمريض  صحة المجتمع 31/0/3110 36/4/0238 أستاذ مساعد د/ إنتصار أبو الغيط الحسينى 3

 23013441516 تمريض أطفال 8/3/3112 01/4/0202 أستاذ أ.د/ سحر محمود الخضر أحمد عبدالجواد 0

 23081632001 تمريض إدارة التمريض 05/5/3168 1/30/0231 أستاذ مساعد د/ كريمه أحمد السيد دمحم 1

 23014161245 تمريض األمومة والنســـــاء والتوليد 31/33/3161 0/30/0231 أستاذ مساعد د/ منال عبد هللا سيد أحمد 4

 23004420511 تمريض الصحة النفسية والعصبية 32/6/3165 34/5/0202 أستاذ د/ مرفت حسنى أحمد شلبى 5

 23238225563 تمريض حاالت حرجة وطوارى 0/8/3116 0/30/0231 أستاذ مساعد د/ جيهان عبدالحكيم أحمد 6

 23306111111/23261302182 تمريض باطنى وجراحه 0/30/3113 03/1/0202 أستاذ أ.د/ عفاف عبد العزيز عبد العزيز بصل 1
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض إدارة التمريض

 23223801516 إدارة خدمات التمريـض 0/30/3110 01/4/0202 أستاذ أ.د/ رضا عبد الفتاح سيد أحمد 3

 23081632001 إدارة خدمات التمريـض 05/5/3168 01/4/0202 أستاذ أ.د/ كريمه أحمد السيد دمحم 0

 23221311141 إدارة خدمات التمريـض 08/1/3161 01/4/0202 أستاذ د/ صفاء دمحم الدمرداش البرى 1

 ــــــــــ إدارة خدمات التمريـض 02/8/3161 00/5/0234 أستاذ مساعد د/ شرين رجب عبد الصمد درغام 4

 23531113461 إدارة خدمات التمريـض 5/30/3111 12/5/0231 أستاذ مساعد د/  لبنى خميس دمحم إبراهيم 5

 23003111400 إدارة خدمات التمريـض 01/30/3165 13/5/0235 أستاذ مساعد د/ سمر حسنى أحمد غديرى 6

 23220281101 إدارة خدمات التمريـض 3/1/3111 01/3/0231 أستاذ مساعد هبة كمال عباس عبيد د/ 1

 23033556013 إدارة خدمات التمريـض 3/1/3161 06/1/0230 مدرس د/ مها عيد دمحم شقير 8

 23302110384 إدارة خدمات التمريـض 0/6/3116 13/1/0236 مدرس د/  أمل حمدى عوض أبو رمضان 1

 23201228288 إدارة خدمات التمريـض 04/1/3118 01/8/0231 مدرس د/ والء مصطفى عبد الحليم عيد 32

 22321651554 إدارة خدمات التمريـض 05/1/3181 12/1/0231 مدرس د / زهور زكريا السعيد 33

 23211225056 إدارة خدمات التمريـض 32/6/3185 06/8/0231 مدرس د/ رحاب عبد المنعم أبو شاهين 30

 23351143626 إدارة خدمات التمريـض 35/0/3185 06/8/0231 مدرس د/ سهام على محمود على 31

 23225584183 إدارة خدمات التمريـض 13/32/3181 04/1/0202 مدرس د/ مروة سمير دمحم دمحم سرور 34

 ــــــــــ إدارة خدمات التمريـض 34/3/3114 8/5/0225 مدرس مساعد السيدة/ ماجده مصطفى أحمد مجاهد 35

 23268184316 إدارة خدمات التمريـض 01/1/3180 32/1/0233 مدرس مساعد السيدة / سماح أبو العنين عبد هللا أبو العنين 36
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض إدارة التمريض

 23334182341 إدارة خدمات التمريـض 31/32/3181 05/1/0236 مدرس مساعد السيدة/ ساره عبد المنجى مصطفى دمحم 31

 23011515102 إدارة خدمات التمريـض 34/3/3188 08/32/0231 مدرس مساعد السيدة/ لولى دمحم شوقى أبو زيد البص 38

 23341146216 إدارة خدمات التمريـض 1/0/3188 4/1/0238 مدرس مساعد السيدة/ دعاء عبد الفتاح عيسى دمحم إدريس 31

 23224841052 إدارة خدمات التمريـض 01/8/3188 01/1/0238 مدرس مساعد السيدة/ أسماء حسنى بالل ونس 02

 23262818166 إدارة خدمات التمريـض 32/3/3112 02/0/0231 مدرس مساعد السيدة/ سالى عبد المنجى مصطفى دمحم مرسى 03

 23203486610 إدارة خدمات التمريـض 1/1/3112 00/6/0231 مدرس مساعد السيدة/ مشيرة دمحم السيد إبراهيم 00

 23235300141 إدارة خدمات التمريـض 32/30/3113 04/1/0235 معيــــــــــــــد السيدة/ نوال مهدى دمحم عبد الغنى 01

 23235585411 إدارة خدمات التمريـض 33/3/3110 12/1/0236 معيــــــــــــــد السيدة/ ناهد دمحم ياسين العزقالنى 04

 23232038040 إدارة خدمات التمريـض 32/30/3110 6/1/0231 معيــــــــــــــد دمحم سالمة أبو صالحالسيدة/ سلوي رمضان  05

 23216010645 إدارة خدمات التمريـض 06/5/3111 30/0/0238 معيــــــــــــــد السيدة/ أسماء مسعد دمحم ابراهيم شحاته 06

 23005364568 إدارة خدمات التمريـض 35/6/3115 5/0/0231 معيــــــــــــــد السيدة/  أسماء على دمحم الجبار 01

 23204366080 إدارة خدمات التمريـض 3/3/3114 5/0/0231 معيــــــــــــــد السيدة/ بسمه رمضان عبد العاطى على البسيوني 08

 23220812044 إدارة خدمات التمريـض 04/1/3115 1/0/0202 معيــــــــــــــد السيدة/ سارة عبد الجيد حسن عطية العكل 01

 23080082154 إدارة خدمات التمريـض 8/33/3111 1/0/0202 معيــــــــــــــد السيدة/ علياء عاشور المغاورى شحاتة 12
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 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض أطفال

 23301100841 أطفال تمريض 6/5/3161 12/30/0231 أستاذ أ.د/ وفاء حسن حسن الصريطى 3

 23013441516 تمريض أطفال 8/3/3112 12/30/0231 أستاذ أ.د/ سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد 0

 تمريض أطفال 32/1/3164 06/3/0234 أستاذ مساعد د/ ثناء على أحمد العوانى 1
 

 23225822831 تمريض أطفال 1/32/3111 01/8/0238 أستاذ مساعد د/ أميرة دمحم سعد دمحم 4

 23083810212 تمريض أطفال 1/6/3165 08/3/0202 أستاذ مساعد د/ نجفه حافظ فرج المهدى 5

 23265510110 تمريض أطفال 01/6/3116 08/3/0202 أستاذ مساعد د/ صباح دمحم السيد شرشور 6

 23235318681 تمريض أطفال 3/1/3168 12/1/0221 مدرس د/ مها السيد العربى أبو زيد العشماوى 1

 33321124124 تمريض أطفال 4/6/3115 06/1/0230 مدرس د/ ساميه دمحم أحمد حجازى 8

 23226253061 تمريض أطفال 04/1/3183 13/1/0236 مدرس د/ رشا شوقى فتحى العشرى 1

 23006114121 تمريض أطفال 31/1/3118 13/1/0236 مدرس د/ نجوى رمضان اسماعيل ماجور 32

 23081532143/23013860138 تمريض أطفال 3/3/3185 12/4/0238 مدرس نهلة عبد النبي السيد الكندوزد/   33

 23234660316 تمريض أطفال 3/3/3186 12/4/0238 مدرس د/ بسمة محمود عبد الحميد على داود 30

 23003131325 تمريض أطفال 34/0/3188 06/8/0231 مدرس د/ زينب السيد حافظ السيد 31

 23305661216 تمريض أطفال 02/1/3186 06/8/0231 مدرس د/ أمل أبو العزم عبد الرحمن 34

 23266345121 تمريض أطفال 1/1/3181 04/1/0202 مدرس د/ مى حسن حسن الشرقاوى 35

 23230801843 تمريض أطفال 3/1/3181 04/1/0202 مدرس د/ نجوى إبراهيم مبروك بركة 36

 23336141313 تمريض أطفال 3/1/3188 35/1/0236 مدرس مساعد جمال الدين السيدة/ أمل أحمد على 31



 

~ 329 ~ 
 

 0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى 

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض أطفال

 23334083115 تمريض أطفال 31/1/3181 34/1/0231 مدرس مساعد السيدة/ سهام عيد هاشم الحلفاوى 38

 23251303111 تمريض أطفال 32/1/3181 38/1/0238 مدرس مساعد السيدة/ سمر الدسوقى دمحم عدس الدسوقى 31

 23263218610 تمريض أطفال 31/1/3112 31/1/0231 مدرس مساعد السيدة/ سهر وصفى محمودعطية مليكة 02

 23215116054 تمريض أطفال 3/3/3113 00/6/0202 مدرس مساعد السيدة/ إيمان صالح المتولى عبد الرحمن جاللة 03

 23203311151 تمريض أطفال 3/1/3110 12/1/0236 معيــــــــــد السيدة/ راندا عبد الحكيم أحمد حسن يونس 00

 23211512105 تمريض أطفال 02/32/3110 6/1/0231 معيــــــــــد السيدة/ سمر عبد الرحمن عبد الرحمن رضوان 01

 23341381550 تمريض أطفال 32/4/3114 30/0/0238 معيــــــــــد السيدة/ هاجر عبد الحميد عبد الحميد فرغلى 04

 23343101141 تمريض أطفال 06/3/3114 5/0/0231 معيــــــــــد السيدة/ امانى لبيب مصطفى حجازى 05

 23022511133 تمريض أطفال 4/0/3115 5/0/0231 معيــــــــــد السيدة/ إيمان سامى راضى المهدى حبيب 06

 23230262141 تمريض أطفال 01/4/3115 1/0/0202 معيــــــــــد السيدة/ ميادة ابراهيم عبد اللطيف السيد يونس 01

 23215431161 تمريض أطفال 35/1/3116 1/0/0202 معيــــــــــد السيدة/ أسماء يحيى يوسف ابو خلة 08
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض  صحة المجتمع

 23001520535 تمريض  صحة المجتمع 31/0/3110 12/33/0234 أستاذ مساعد د/ إنتصار أبو الغيط الحسينى 3

 23001821042 تمريض  صحة المجتمع 34/30/3113 12/1/0235 أستاذ مساعد د/آمال دمحم أحمد الزفتاوى 0

 23261101184 تمريض  صحة المجتمع 12/33/3166 12/33/0235 أستاذ مساعد د/ حنان أبو الجميلين إبراهيم عيسى 1

 23216255614 تمريض  صحة المجتمع 01/1/3116 12/4/0238 أستاذ مساعد د/  فاطمة السيد سليمان نوالى 4

 23261513142 تمريض  صحة المجتمع 8/8/3118 13/3/0238 أستاذ مساعد خاتوند/ سامية إبراهيم دمحم  5

 23018110033 تمريض  صحة المجتمع 05/1/3115 13/3/0238 أستاذ مساعد د/ لوله عبد الوهاب عبد العاطى 6

 23012312144 تمريض  صحة المجتمع 01/8/3161 01/6/0226 مدرس د/ نجوى على إبراهيم أبو عيشه 1

 23354115111 تمريض  صحة المجتمع 00/8/3168 01/1/0228 مدرس د/ ربيعه عبد ربه دمحم عبد ربة 8

 23228121541 تمريض  صحة المجتمع 32/0/3180 12/1/0235 مدرس د/ سميرة السيد مصطفى المزين 1

 23012260152 تمريض  صحة المجتمع 8/5/3184 12/1/0238 مدرس د/  نهلة سعيد محمود إسماعيل 32

 23215115516 تمريض  صحة المجتمع 02/8/3186 12/1/0231 مدرس د/  إيمان يوسف على عوض 33

 23264151503 تمريض  صحة المجتمع 05/0/3181 12/1/0231 مدرس د / ساره دمحم أحمد الجمال 30

 23222100131 تمريض  صحة المجتمع 1/32/3181 12/1/0231 مدرس د/ هند رضا على قطب القسط 31

 23212121812 تمريض  صحة المجتمع 06/1/3188 04/1/0202 مدرس د/ أميرة أحمد أمين البيلى 34

 23301650141 تمريض  صحة المجتمع 3/3/3188 04/1/0202 مدرس د/  ناهد كرم محمود السمرى 35

 23301314548 صحة المجتمعتمريض   3/4/3181 31/8/0231 مدرس مساعد السيدة/  سمر أحمد سيد أحمد مقلد 36

 23226151314 تمريض  صحة المجتمع 01/30/3181 31/33/0238 مدرس مساعد السيدة/ سامية إبراهيم مبروك بركة 31
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض  صحة المجتمع

 23221102052 تمريض  صحة المجتمع 31/30/3112 34/3/0234 معيـــــــــد السيدة/ هدير بسيونى سعد محمود نصار 38

 23211102416 تمريض  صحة المجتمع 32/6/3113 04/1/0235 معيـــــــــد محمود أحمد العباسىالسيدة/ شيماء هانى  31

 23218242300/2325842610 تمريض  صحة المجتمع 6/4/3110 12/1/0236 معيـــــــــد السيدة/ نادية إسماعيل السعيد الدسوقى عزام 02

 23203016611 تمريض  صحة المجتمع 04/32/3110 6/1/0231 معيـــــــــد السيد / أحمد سالم عبد المنعم المزين 03

 23234011031 تمريض  صحة المجتمع 30/32/3110 30/0/0238 معيـــــــــد السيد ة/ اسالم السيد مراجع عمر على مرعى 00

 23234331633 صحة المجتمعتمريض   35/1/3114 5/0/0231 معيـــــــــد السيدة / أمنية السيد مصطفى أحمد نعيم 01

 23268465501 تمريض  صحة المجتمع 32/1/3111 5/0/0231 معيـــــــــد السيدة / الهام دمحم عبد المقصود عامر 04

 23221615141 تمريض  صحة المجتمع 6/3/3116 1/0/0202 معيـــــــــد السيدة / أمل مصلحى حامد حشيش 05

 23220811111 تمريض  صحة المجتمع 31/1/3116 1/0/0202 معيـــــــــد دمحم المرسى حمامةالسيدة / نورهان  عبدالرحمن  06
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض باطنى وجراحه

 23221116548/23261852664 تمريض باطنى وجراحه 32/4/3166 01/1/0238 أستاذ أ.د/ نجوى رجب عطيه جاد 3

 23224328460 تمريض باطنى وجراحه 06/8/3110 12/1/0238 أستاذ أ.د/ أم إبراهيم على المليجى الساعى 0

 23306111111/23261302111 تمريض باطنى وجراحه 0/30/3113 01/1/0231 أستاذ عبد العزيز بصلأ.د/ عفاف عبد العزيز  1

 23226115218 تمريض باطنى وجراحه 31/8/3165 12/30/0231 أستاذ ا.د/ هانم فتح هللا دمحم 4

 23341125501 تمريض باطنى وجراحه 05/5/3168 00/3/0235 أستاذ مساعد د/ أمانى لطفى عبد العزيز 5

 23010881352 تمريض باطنى وجراحه 3/1/3111 13/1/0236 أستاذ مساعد د/ سهام أحمد عبد الحى 6

 23261852664 تمريض باطنى وجراحه 35/30/3164 13/8/0236 أستاذ مساعد د/ منيره بسيونى عبد هللا الشيمى 1

 23265153011 تمريض باطنى وجراحه 36/1/3111 12/1/0238 أستاذ مساعد د/ رشا السيد أحمد سالم 8

 تمريض باطنى وجراحه 4/30/3161 12/30/0231 أستاذ مساعد د/ فاطمة عباس دمحم سالم 1
 

 تمريض باطنى وجراحه 03/30/3161 12/5/0225 مدرس د/ سحر المتولى عبد العال بدوى 32
 

 23331812130 باطنى وجراحهتمريض  38/1/3168 06/0/0228 مدرس د/ رضا عبد السالم  البسطويسى 33

 23226845656 تمريض باطنى وجراحه 5/6/3168 4/4/0230 مدرس د / أمانى كمال دمحم عبد هللا 30

 23261026248 تمريض باطنى وجراحه 6/6/3181 12/4/0238 مدرس د/ زينب فريد فؤاد بهجت 31

 23211446341 تمريض باطنى وجراحه 06/8/3181 08/32/0231 مدرس مساعد السيدة / مريم إبراهيم عبد الحميد الشافعى 34

 23346110146 تمريض باطنى وجراحه 31/32/3188 01/0/0238 مدرس مساعد السيدة / شيماء عبد السالم عبد القادر خليل 35

 23222031311 تمريض باطنى وجراحه 02/6/3184 12/4/0231 مدرس مساعد السيدة/ رانيا جمال عباس الجندى 36

 23021350206 تمريض باطنى وجراحه 35/1/3113 38/1/0231 مدرس مساعد السيدة / علياء وحيد دمحم الصعيدى 31



 

~ 411 ~ 
 

0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تمريض باطنى وجراحه

 2321413861/23266130421 تمريض باطنى وجراحه 1/32/3188 05/30/0231 مدرس مساعد السيدة/ أسماء كمال أحمد الشين 38

 23344150882 تمريض باطنى وجراحه 02/1/3181 31/1/0231 معيـــــد المعداوىالسيدة / سمر طارق عبد الخالق  31

 23265114128 تمريض باطنى وجراحه 3/32/3113 34/3/0234 معيـــــد السيدة / أسماء صالح إبراهيم فايد 02

 23265121113 وجراحهتمريض باطنى  31/0/3113 04/1/0235 معيـــــد السيدة / هبة على عبد الاله على عتمان 03

 23231416415 تمريض باطنى وجراحه 38/33/3112 04/1/0235 معيـــــد السيدة/ سالى دمحم مرسى منصور 00

 23218111625 تمريض باطنى وجراحه 3/1/3110 12/1/0236 معيـــــد السيدة / إسالم إبراهيم عبد الحق سعيد فرج 01

 23308131525/23231515110 تمريض باطنى وجراحه 00/4/3110 12/1/0236 معيـــــد حمادالسيدة / شيماء ممدوح دمحم أحمد  04

 23204145215 تمريض باطنى وجراحه 5/5/3111 6/1/0231 معيـــــد السيدة / شيماء مصطفي دمحم مصطفي جلو 05

 23235421881 وجراحهتمريض باطنى  3/32/3111 6/1/0231 معيـــــد السيدة/ آيه صبري عبد الحميد عطا 06

 23204145215 تمريض باطنى وجراحه 3/3/3111 30/0/0238 معيـــــد السيدة / سالمه عادل ابراهيم عطية دمحم 01

 23221111211 تمريض باطنى وجراحه 00/3/3111 30/0/0238 معيـــــد السيدة / نادية دمحم رجب كساب 08

 23234118821 تمريض باطنى وجراحه 32/30/3114 5/0/0231 معيـــــد السيدة / إيناس احمد فؤاد مقاوي السيد 01

 23212011418 تمريض باطنى وجراحه 4/1/3114 5/0/0231 معيـــــد السيدة / فاطمة ممدوح عبدالباسط جبر بديوى 12

 23236105553 وجراحهتمريض باطنى  36/3/3111 5/0/0231 معيـــــد السيدة / إيمان دمحم عمارة عبدالحميد السعدنى 13

 23268001361 تمريض باطنى وجراحه 04/4/3111 5/0/0231 معيـــــد السيدة / أمينة السيد عبد العزيز أحمد طه 10

 23213118285 تمريض باطنى وجراحه 1/4/3116 1/0/0202 معيـــــد السيدة / خلود مصطفى مصطفى مصطفى حلبة 11

 23302311514 تمريض باطنى وجراحه 5/1/3116 1/0/0202 معيـــــد السيدة / نجالء فتح دمحم سالم 14

 



 

~ 411 ~ 
 

 

0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األم وحديثى الوالدةتمريض صحة 

 23261552028 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 04/1/3162 13/5/0235 أستاذ أ.د/ منال حسن أحمد حسن 3

 23014161245 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 31/33/3161 00/6/0231 أستاذ مساعد د/ منال عبد هللا سيد أحمد 0

 23085144241 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 1/32/3165 12/1/0238 أستاذ مساعد د/ عزه فؤاد دمحم األدهم 1

 23006221604 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 08/1/3161 08/1/0202 أستاذ مساعد د/ غاده عبد السالم رضوان بالل 4

 23226605624 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 35/3/3161 08/8/0220 مدرس د/ ناهد النبوى دمحم الصباغ 5

 23000160136 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 01/4/3165 12/1/0228 مدرس د/ منار دمحم زكى صادق 6

 23226181318 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 8/1/3110 01/1/0228 مدرس د/ إيمان دمحم على جويلى 1

 23304514452 صحة األم وحديثى الوالدة تمريض 1/3/3118 06/1/0230 مدرس د/ رابعة السيد شعبان شحاتة 8

 23225521430 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 00/3/3111 12/4/0234 مدرس د/ منى عبد الحليم إبراهيم العجمى 1

 23333231120 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 5/30/3115 12/1/0235 مدرس د/ سينا فاروق مهدى أبوالنبل 32

 23235682235 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 06/6/3180 12/1/0231 مدرس زكى دمحم هاشم د/ شيماء دمحم 33
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األم وحديثى الوالدةتمريض صحة 

 23353351511 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 33/1/3185 01/8/0234 مدرس مساعد السيدة/ إنعام إبراهيم دمحم النجار 30

 23268165261 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 3/0/3184 01/8/0234 مدرس مساعد السيدة/ إقبال إبراهيم عبد المنعم 31

 23311811114 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 5/3/3186 01/1/0236 مدرس مساعد السيدة/ فايزة دمحم السيد سليمان 34

 22308562842 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 1/1/3186 31/1/0231 مدرس مساعد السيدة/ توحه على السيد أبو حطب 35

 23261501115 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 06/33/3181 01/0/0238 مدرس مساعد السيدة/ إيمان أحمد عبد الوهاب  الخولى 36

 23264151850 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 03/0/3188 02/0/0231 مدرس مساعد السيدة/ سهير محمود عبد الحميد محمود 31

 23221160521 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 01/4/3188 12/4/0231 مدرس مساعد دعاء سمير أبواليزيد  الخواجةالسيدة/  38

 23200511411 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 31/3/3112 35/32/0231 مدرس مساعد السيدة/ منار جمال دمحم على عبد هللا 31

 23342001521 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 35/32/3181 35/32/0231 مدرس مساعد السيدة/ منى دمحم جمعة  عبد العال 02

 23222811111 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 05/33/3181 34/3/0234 معيــــــــــد السيدة/ آية نصر محمود السماحى 03

 23221614521 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 3/3/3110 04/1/0235 معيــــــــــد السيدة/هند عطية عبد الجليل جويدة 00
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 األم وحديثى الوالدةتمريض صحة 

 23222416236 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 38/3/3110 12/1/0236 معيــــــــــد السيدة/إيمان عبد الهادى شحاتة عبد الهادى 01

 23030111056 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 02/0/3111 6/1/0231 معيــــــــــد السيدة/ إيمان عبد الكريم أبو اليزيد اللبودي 04

 23350115818/23032834014 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 05/1/3111 30/0/0238 معيــــــــــد السيدة / فاتن عبد الحميد سعد خلف محجوب 05

 23084608211 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 38/1/3115 5/0/0231 معيــــــــــد السيدة / والء أحمد إبراهيم الدسوقى الصعيدي 06

 23261641013 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 3/1/3115 5/0/0231 معيــــــــــد السيدة / أسماء السعيد دمحم سالمه 01

 23213546608 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 6/4/3116 1/0/0202 معيــــــــــد السيدة / نسرين طلعت ذكى أبو الفتح 08

 23301811110 تمريض صحة األم وحديثى الوالدة 1/1/3114 1/0/0202 معيــــــــــد السيدة / إيمان دمحم سالم عبد المنعم جبارة 01
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 والعصبية تمريض الصحة النفسية

 23263365601 تمريض الصحة النفسية والعصبية 34/3/3166 01/0/0231 أستاذ أ.د/ عصمت دمحم عبد القوى جميعى 3

 23004420511 تمريض الصحة النفسية والعصبية 32/6/3165 01/4/0202 أستاذ أ.د/ مرفت حسنى أحمد شلبى 0

 23001116553 تمريض الصحة النفسية والعصبية 05/5/3113 01/6/0236 أستاذ مساعد د/ أمل إبراهيم معوض صبره 1

 23083151510 تمريض الصحة النفسية والعصبية 08/3/3114 12/5/0231 أستاذ مساعد د/ شيرين دمحم أبو زيد سعد 4

 تمريض الصحة النفسية والعصبية 35/5/3168 13/3/0238 أستاذ مساعد د/ هاله أحمد السعيد السايس 5
 

 23236012616 تمريض الصحة النفسية والعصبية 31/6/3166 08/33/0238 أستاذ مساعد د/ زبيده عبد الجواد حسين الشريف 6

 23002562114/23223801516 الصحة النفسية والعصبيةتمريض  06/32/3111 00/5/0234 مدرس د/ سوزى رجب دمحم موسى 1

 23260212150 تمريض الصحة النفسية والعصبية 06/0/3181 13/8/0236 مدرس د/  آيات سيف اليزل عبد الرؤف عكة 8

 23322166633 تمريض الصحة النفسية والعصبية 00/5/3181 13/8/0236 مدرس د/ سوزان عبد المنعم عبد الغفار 1

 23002650111 تمريض الصحة النفسية والعصبية 33/3/3116 01/8/0231 مدرس سمر مبروك عبدالسالم النحراوىد/  32

 23221618181 تمريض الصحة النفسية والعصبية 1/1/3185 12/4/0238 مدرس د/ إسالم دمحم أحمد جادو 33

 23200534148 الصحة النفسية والعصبيةتمريض  1/32/3185 12/1/0238 مدرس د/ فريدة السيد عبد القوى عثمان 30

 23085111014/23221242356 تمريض الصحة النفسية والعصبية 05/6/3188 04/1/0202 مدرس د/ مروة عبد الفتاح أحمد زويل 31
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 والعصبية تمريض الصحة النفسية

 23083088158 تمريض الصحة النفسية والعصبية 38/8/3188 01/3/0236 مدرس مساعد السيدة/ شيماء مسعد دمحم الرفاعى 34

 23222513668 تمريض الصحة النفسية والعصبية 08/1/3181 03/1/0238 مدرس مساعد السيدة/ أنغام السيد توفيق حافظ خليل 35

 23264103612/23221028643 تمريض الصحة النفسية والعصبية 1/1/3113 31/33/0238 مدرس مساعد السيدة/ صارة عبد اللة عبد الجليل عبد العال 36

 23230110221 تمريض الصحة النفسية والعصبية 05/1/3113 01/8/0202 مدرس مساعد شيماء فتحى عبد الرؤف دمحم شلبىالسيدة/  31

 23080152263 تمريض الصحة النفسية والعصبية 31/4/3112 34/3/0234 معيـــــــد السيدة/ والء عبدالسالم عبد القادر  خليل 38

 23232213086 تمريض الصحة النفسية والعصبية 01/4/3110 12/1/0236 معيـــــــد االجهورىالسيد/ أحمد إبراهيم السعيد  31

 23262301611 تمريض الصحة النفسية والعصبية 05/1/3111 6/1/0231 معيـــــــد السيده / فايزة سالمة عبد المطلب أبو طاحون 02

 23085115343 تمريض الصحة النفسية والعصبية 13/32/3110 30/0/0238 معيـــــــد السيده / منى عادل ابراهيم الشرقاوى 03

 23263161534 تمريض الصحة النفسية والعصبية 3/1/3114 5/0/0231 معيـــــــد السيده / أمل إبراهيم عبد اللطيف السيد يونس 00

 23203286185 الصحة النفسية والعصبيةتمريض  02/1/3115 5/0/0231 معيـــــــد السيده / أسماء رضا إبراهيم البربري 01

 23223610160 تمريض الصحة النفسية والعصبية 38/30/3111 1/0/0202 معيـــــــد السيده / أمل أحمد السيد احمد دياب 04

 23223116216 تمريض الصحة النفسية والعصبية 02/8/3114 1/0/0202 معيـــــــد السيده / هدى رياض دمحم حسن على 05
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0231/0202بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى   

 المحمول التخصص الدقيق تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 حاالت حرجة والطوارئتمريض 

 23338046261 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 05/33/3115 12/5/0238 أستاذ مساعد د/ صفاء عيد سيد أحمد خليل 3

 23238225563 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 0/8/3116 12/5/0238 أستاذ مساعد د/ جيهان عبدالحكيم أحمد 0

 23305465166 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 0/6/3180 12/8/0202 أستاذ مساعد د/ هبة على زين العابدين منير  الميت يزيدي 1

 23351414140/23343436040 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 1/4/3118 12/1/0231 مدرس د/ نجوى إبراهيم عباس 4

 23355341318 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 06/32/3118 01/4/0235 مدرس د/ شرين دمحم عبد اللطيف 5

 23203830011 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 01/1/3118 12/1/0235 مدرس د/ زينب دمحم شعبان عايشه 6

 23338443461 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 05/1/3181 12/1/0238 مدرس د/ زينب عادل عبد الغني عالم 1

 23260184610 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 1/33/3181 04/1/0202 مدرس د/ نجوى سعيد جمعة العشماوي 8

 23303083303/233352166111 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 01/0/3188 38/5/0236 مدرس مساعد العترالسيدة / نادية مصطفى السيد  1

 23000513228 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 3/4/3181 05/1/0236 مدرس مساعد السيدة / رقيه إبراهيم عبد الستار النجار 32

 23261326430 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 34/0/3181 05/1/0236 مدرس مساعد السيدة / عبير فاروق مغربى مغربى الفار 33

 23001061161/23338621115 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 8/0/3188 05/1/0236 مدرس مساعد السيدة / هناء عاطف السيد البنا 30

 23202501136 والطوارئتمريض حاالت حرجة  31/8/3115 1/0/0202 معيـــــد السيدة / هدير السيد حسن الكنانى 31

 23330032514 تمريض حاالت حرجة والطوارئ 32/1/3115 1/0/0202 معيـــــد السيدة / محمود مرسى دمحم كرم صالح الدين 34
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التمريض جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23003111404 تمريض إدارة التمرض 36/1/3116 36/1/3116 أستاذ أ.د/ سهام إبراهيم حموده 3

 23226821402 تمريض إدارة التمرض 33/3/3145 3/8/0225 أستاذ أ.د/ فؤاده دمحم أحمد شعبان 0

 23221031441 تمريض إدارة التمرض 34/1/3156 3/8/0236 أستاذ مساعد عبد المنعم زهراند/ صفاء  1

 23223011841 تمريض صحة المجتمع 31/33/3143 3/8/0220 أستاذ أ.د/ بسيمة عزت  السيد جويد 3

 23221545211 تمريض صحة المجتمع 8/1/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ إقبال  فتح هللا نور الدين 0

 23262013208 تمريض  صحة المجتمع 1/30/3151 36/1/0202 أستاذ أ.د/ لطيفه محمود فوده 1

 23353154211 تمريض  صحة المجتمع 30/4/3162 36/1/0202 أستاذ مساعد د/ نعمات مظلوم دمحم 4

 23225432612 تمريض باطنى وجراحه 12/33/3158 3/8/0231 أستاذ أ.د / هند دمحم دمحم العزازى 3

 23001154411 تمريض أطفال 31/3/3155 3/8/0235 أستاذ أ.د/ إبتسام دمحم على السيد 3

 23212411365 تمريض أطفال 1/1/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ رحمه سليمان يوسف 0

 23265124321 تمريض صحة األم وحديثى الوالدةالمجتمع 02/30/3158 3/8/0231 أستاذ مساعد د/ فاطمه أحمد دمحم أبو روميه 0

 23223628502 تمريض صحة األم وحديثى الوالدةالمجتمع 1/1/3156 3/8/0236 مدرس د/ إيمان عبد العزيز الخياط 1

 23330321414 تمريض صحة األم وحديثى الوالدةالمجتمع 8/30/3151 36/1/0202 مدرس د/علية دمحم دمحم الرفاعى 4

 23223161611/23226821402 تمريض الصحة النفسية والعصبية 13/3/3158 3/8/0238 أستاذ أ.د/ ناهد دمحم أحمد المرسى 3
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 2112/2121النوعية بطنطا جامعة طنطا فى العام الجامعى بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 32 31 2 36 35 3 6 2 1 3 01 35 8 2 2 1 6 2 3 8 3 2 2 2 2 إعالم تربوى

 35 31 4 6 5 3 0 3 1 2 01 06 1 0 2 1 2     1 3   0 6 2 إقتصاد منزلى

 32 32 7 1 1 2 1 2 6 2 12 01 1 2 2 31 2 3 2 5 3     4 6 التربية الفنيـــة

 32 29 13 31 32 1 6 1 4 4 00 36 6     1 4 3 2 4 2     4 0 التربية الموسيقية

 43 23 15 30 33 3 5 2 6 3 13 31 34     36 30     2 3     3 3 تكنولوجيا التعليم

 23 13 5 34 31 3 4 2 1 3 1 5 4 1 3 3 3 2 0 3 2 2 2 2 2 علوم تربويــه ونفسية

 213 195 53 14 61 33 06 4 11 1 344 320 40 5 3 51 01 0 1 01 4 2 0 35 1 اإلجمالــــى
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 0231/0202بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية النوعية جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23225046015 1/32/0231 قائم بعمل عميد الكلية أ.د/ حمدى إسماعيل شعبان 3

 23000613160 31/1/0231 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ نجالء فاروق عبد الحميد الحلبى 0

 23004221663 13/1/0202 الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوثتكليف للقيام  بعمل وكيل  أ.د/ رانيا عبده  محمود اإلمام 1

 23014035508 34/1/0202 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ أكرم دمحم عبد اللطيف نمير 4

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 412 ~ 
 

 0231/0202بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية النوعية جامعة طنطا في العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 23233581532 إقتصــاد منزلــي 38/32/3110 34/1/0202 أستاذ أ.د/ آيه دمحم فوزى الششتاوى 3

 23081181881 التربية الموسيقية 36/6/3112 8/8/0231 أستاذ أ.د/ هاله معروف دمحم أحمد عامر 0

 23224662213 تكنولوجيا التعليم 32/1/3113 3/8/0238 أستاذ مساعد د / حسناء عبد العاطي  إسماعيل الطباخ 1

 23221523518/2304434153 الفنيةالتربية  06/8/3168 1/1/0231 أستاذ أ.د/ محمود السيد أحمد مصطفى 4

 23266181226 علوم تربويــه ونفسية 4/6/3163 01/5/0231 أستاذ مساعد د/ ثريا دمحم حسن سراج 5

 23214144088/2301311156 اإلعالم التربوى 6/1/3111 12/32/0231 أستاذ مساعد د/ علياء عبد الفتاح رمضان 6

 

 

 

 



 

~ 413 ~ 
 

 0231/0202المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى  بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلعالم التربوى

 23268110161 المسرح 33/33/3114 12/1/0235 أستاذ مساعد د/ مايسه على زيدان سليمان 3

 23331033101 المسرح 8/5/3165 13/1/0236 أستاذ مساعد دمحم الملطد/عزه حسن  0

 23214144088 صحافة 6/1/3111 12/4/0236 أستاذ مساعد د/ علياء عبد الفتاح رمضان 1

 23003404046 صحافة 32/4/3163 01/0/0231 أستاذ مساعد د/ عبد الحكم محمود السيد حطب 4

 23001211018 المسرح 32/1/3118 01/1/0231 مساعدأستاذ  د/ شيرين جالل دمحم أحمد 5

 23223311132 المسرح 32/4/3115 01/1/0231 أستاذ مساعد د/ لبلبه فتحى خليفه السيد 6

 23000810210 المسرح 32/33/3116 01/1/0231 أستاذ مساعد د/ هاله فوزى عبد الخالق خليل 1

 23223261418 صحافة 03/1/3114 06/0/0202 أستاذ مساعد د/ أميره صابر محمود أحمد 8

 صحافة 35/3/3116 01/4/0202 أستاذ مساعد د/ وفاء السيد دمحم سالم خضر 1
 

 23263468825 المسرح 01/3/3111 08/4/0232 مدرس د/ عادل أمين أمين شداد 32

 22322523181 إذاعة وتليفزيون 33/3/3161 6/1/0233 مدرس د/ طارق محمود يوسف الشوربجى 33



 

~ 414 ~ 
 

 0231/0202المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى  بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلعالم التربوى

 23221546808 المسرح 36/0/3182 08/4/0231 مدرس د/ دمحم محمود الفرت 30

 23004116303 صحافة 35/0/3111 12/1/0231 مدرس د/ أمل السعيد دمحم العقدة 31

 23005806626 صحافة 1/0/3116 12/1/0231 مدرس د/ هاله بسيونى دمحم كتاكت 34

 23232631131 صحافة 36/1/3116 06/3/0234 مدرس د/ وليد العشرى إبراهيم على 35

 23014818226 صحافة 05/30/3180 13/8/0235 مدرس د/ دمحم محمود عبد الغني عطيوي 36

 23262453165 المسرح 1/30/3180 13/3/0236 مدرس د/ أماني جميل العطار 31

 23221808660 وإذاعة وتليفزيونصحافة  3/0/3186 01/0/0231 مدرس د/  سماح بسيونى دمحم كتاكت 38

 23002861512 صحافة 08/1/3181 13/1/0231 مدرس د/ حمزة السيد حمزة خليل 31

 23221231136 صحافة 05/4/3181 01/8/0231 مدرس د/ نجوى عباس دمحم البندارى 02

 23024050233 المسرح 01/1/3181 06/32/0231 مدرس د/ فايزه أحمد أحمد مسعود 03

 23083215140 صحافة 31/1/3185 13/5/0202 مدرس آمال حمدي حسن ناصفد/  00

 صحافة 0/0/3111 4/1/0230 مدرس مساعد السيدة/ شيماء عبد النبي محمود ابو عامر 01
 



 

~ 415 ~ 
 

 0231/0202المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى  بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلعالم التربوى

 23225104616 صحافة 1/5/3183 4/1/0230 مدرس مساعد السيدة/عال عبد الجواد حسن عبد الجواد 04

 23221811288 المسرح 32/0/3186 01/3/0236 مدرس مساعد فيشا السيدة/ سالى جمال مصطفى 05

 23221133111 المسرح 05/1/3183 30/32/0236 مدرس مساعد السيدة/ صفاء مصطفى حجازي حجازي 06

 23014682102 المسرح 3/1/3160 01/1/0231 مدرس مساعد السيد/ دمحم عالء عبد هللا الخطيب 01

 23008616211 صحافة 35/33/3188 3/32/0231 مدرس مساعد دمحم الديبالسيدة/ نهى أحمد محمود  08

 23225513010 المسرح 5/30/3184 0/6/0238 مدرس مساعد السيدة/ رشا أحمد عبد الرحيم دياب 01

 23203211360 المسرح 01/30/3186 32/1/0238 مدرس مساعد السيدة / نادية مصطفى محمود الفراش 12

 23211488123 المسرح 1/3/3188 06/6/0231 مدرس مساعد محمود أحمد جادالسيدة/ أحالم  13

 23260130620 صحافة 1/4/3181 3/30/0231 مدرس مساعد السيدة/ أسماء عبد القادر حامد البخومى 10

 23265010645 صحافة وإذاعة وتليفزيون 5/6/3112 31/4/0235 معيـــــد السيدة/ فاطمة مجدى دمحم عمارة حراز 11

 23025103621 مسرح 31/33/3110 31/4/0235 معيـــــد السيدة / منة هللا دمحم محمود إبراهيم الشيشينى 14



 

~ 419 ~ 
 

 0231/0202المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى  بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 اإلعالم التربوى

 23083011642 صحافة وإذاعة وتليفزيون 3/32/3114 0/5/0231 معيـــــد السيدة / إسراء جمال موسي إبراهيم المحسناوي 15

 23231451414 مسرح 8/1/3114 0/5/0231 معيـــــد السيدة / سوسن مصطفي جمعة محمود 16

 23221006581 مسرح 1/0/3116 1/33/0238 معيـــــد السيدة / حنان طالل دمحم لملوم سكران 11

 23084611111 صحافة وإذاعة وتليفزيون 00/1/3115 1/33/0238 معيـــــد السيدة / اية حمدى دمحم عبد السالم اسماعيل 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 417 ~ 
 

0231/0202بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى بيان   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 إقتصــاد منزلــي

 إدارة منزل ومؤسسات 31/30/3112 13/3/0238 أستاذ أ.د/ نجالء فاروق عبد الحميد الحلبى 3
 

 23233581532 مالبس ونسيج 38/32/3110 08/0/0238 أستاذ أ.د/ آيه دمحم فوزى الششتاوى 0

 23262141551 مالبس ونسيج 08/5/3110 12/4/0238 أستاذ أ.د/ هيام دمرداش حسين الغزالى 1

 23223512011 مالبس ونسيج 8/6/3114 01/6/0238 أستاذ أ.د/ إيرينى سمير مسيحـــــه 4

 23223548064 إقتصــاد منزلــي 01/0/3115 08/33/0238 أستاذ أ.د/ رانيا دمحم أحمد حموده 5

 مالبس ونسيج 03/1/3113 12/1/0231 أستاذ أ.د/ لمياء إبراهيم أحمد عبد الفتاح 6
 

 22300185805 مالبس ونسيج 31/5/3111 01/1/0236 أستاذ مساعد د/ أسماء سامى عبد العاطى سويلم 1

 23226151616 مالبس ونسيج 12/5/3113 06/1/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان حامد دمحم ربيع 8

 23001548502 إقتصــاد منزلــي 01/1/3114 0/3/0238 أستاذ مساعد د/ وئام دمحم دمحم حمزه 1



 

~ 413 ~ 
 

0231/0202بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى بيان   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 إقتصــاد منزلــي

 23003111450 ونسيجمالبس  31/8/3113 13/3/0238 أستاذ مساعد د/ ميمنه دمحم األباصيرى هاشم 32

 23001285648 مالبس ونسيج 5/1/3183 01/1/0238 أستاذ مساعد د/ نانسي عبد المعبود الصاوي 33

 23218133326 مالبس ونسيج 1/0/3183 01/6/0238 أستاذ مساعد د/ والء زين العابدين السيد المهر 30

 23215345616 مالبس ونسيج 04/32/3111 12/30/0238 أستاذ مساعد د/ شيرين رياض زكريا المنشاوي 31

 تغذية وعلوم األطعمة 3/3/3111 12/1/0231 أستاذ مساعد د/ سماح عبدهللا عبدهللا السمالوى 34
 

 مالبس ونسيج 03/33/3112 08/3/0202 أستاذ مساعد د/ دمحم أحمد المليجى مصطفى 35
 

 23205561510 تغذية وعلوم األطعمة 01/1/3116 13/5/0202 أستاذ مساعد د/ دعاء إبراهيم دمحم قابيل 36

 23001818180 نبات وميكروبيولوجى 01/8/3163 01/32/0220 مدرس د/ مرفت فتحى فريد عوض 31

 23003218533 إدارة منزل 01/30/3112 01/4/0224 مدرس د/ عبير أنور أحمد هالل 38

 23204641183 إدارة منزل 38/6/3113 06/5/0221 مدرس د/ جيهان دمحم عبد هللا الحداد 31

 23001011121 تغذية وعلوم األطعمة 01/1/3161 32/5/0233 مدرس د/ أمل دمحم دمحم كويله 02



 

~ 412 ~ 
 

0231/0202بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى بيان   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 إقتصــاد منزلــي

 23005145258 تغذية وعلوم األطعمة 02/1/3118 31/3/0230 مدرس د/ رانيا شمس الدين فخر الدين 03

 23211131186 مالبس ونسيج 32/6/3185 12/1/0235 مدرس د/ رنا عباس نافع سليمان 00

 23225056383 تغذية وعلوم األطعمة 30/32/3115 01/0/0231 مدرس د/ فاتن يوسف إبراهيم مخيمر 01

 23011031510 إقتصــاد منزلــي 8/8/3181 01/0/0231 مدرس د/ منى السيد عبد الحميد عوف 04

 23261614181 تغذية وعلوم األطعمة 01/1/3185 12/1/0238 مدرس د/ فاطمة وصال دمحم سرحان 05

 22326011021 مالبس ونسيج 00/4/3184 4/1/0230 مدرس مساعد السيدة/ مروة فوزى دمحم الهارونى 06

 3/8/0238 مدرس مساعد السيدة/ سحر أنيس السعيد الفخرانى 01
 

 23013581051 مالبس ونسيج

 23011866102 تغذية وعلوم األطعمة 3/3/3113 08/1/0231 مدرس مساعد السيدة/ مريم دمحم سالم مصطفى الطحان 08

 23231801552 إقتصــاد منزلــي 3/32/3112 31/1/0234 معـــــيد السيدة/ عفاف على إبراهيم دمحم 01

 23232008011 إقتصــاد منزلــي 33/1/3111 8/1/0238 معـــــيد السيدة/ إيمان مصطفى  سمير دمحم سليمان 12

 23231331041 إقتصــاد منزلــي 02/1/3114 3/30/0231 معيـــــد السيدة/ موسى صالح الدين موسى سند 13

 



 

~ 421 ~ 
 

 

0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول  الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التربية الفنية
 23225814414 أشغال معادن 01/4/3113 01/0/0231 أستاذ أ.د/ السيد دمحم عبد الرحيم مزروع 5

 23001231831 نحت 4/4/3112 01/0/0231 أستاذ أ.د/ عبد الواحد عطيه عبد الواحد 0

 23220125461 خزف 1/30/3166 01/32/0234 أستاذ أ.د/ حسان رشيد عبد العزيز 3

 23221523518 أشغال خشب 06/8/3168 13/5/0235 أستاذ أ.د/ محمود السيد أحمد مصطفى 4

 23004126821 خزف 8/5/3161 12/1/0235 أستاذ أ.د/ سعيد عبد الغفار العنانى 1

 23226363048 طباعة منسوجات 1/1/3161 13/1/0236 أستاذ أ.د/ مها دمحم السيد عامر 2

 23001658160 أشغال فنية 35/3/3110 06/1/0231 أستاذ فوزى بهنس الديبأ.د/ منال  2

 23004221663 طباعة منسوجات 05/1/3111 12/5/0231 أستاذ أ.د/ رانيا عبده  محمود اإلمام 8

 23228130280 تصميم 01/8/3110 12/5/0231 أستاذ أ.د/ حسن حسن حسن طه 1

 23003286155 نسيج 01/1/3113 13/5/0202 أستاذ أ.د/ مها على حسن الشيمى 52

 23003111341 أشغال فنية 34/8/3115 30/33/0230 أستاذ مساعد د/ شريف ربيع عبد الرحمن 55

 23225151164 خزف 4/5/3110 12/4/0234 أستاذ مساعد د/ أسماء دمحم إبراهيم العسيلى 50

 23222502388 طباعة منسوجات 04/0/3110 13/1/0236 أستاذ مساعد د/ رحاب أحمد البسيونى عطيه 53

 23011561431 نسيج 31/6/3111 12/1/0238 أستاذ مساعد د/أسماء دمحم محمود خطاب 54

 23003111102 رسم تصوير 32/30/3116 06/6/0231 أستاذ مساعد د/أماني احمد عبد المنعم حبيب 51

 23221315211/23222618432 تصميم 36/8/3113 06/6/0231 أستاذ مساعد د/ هدى عبد العزيز دمحم مطر 52

 23208511131 نسيج 01/5/3161 1/8/0228 مدرس د/ عبير دمحم المتولى سيد أحمد 52

 23001461613 تصميم 3/4/3116 12/33/0236 مدرس د/ سميه دمحم دمحم عيسى 58

 23341132522 تصميم 00/3/3115 08/0/0230 مدرس د/ إيمان على دمحم الشرقاوى 51

 23001514160 رسم تصوير 8/1/3180 33/1/0230 مدرس د/ مروة محمود سليمان دمحم 02

 23353824444 أشغال معادن 03/1/3115 01/0/0231 مدرس د/ نشوى أحمد على عبد الوهاب 05

 23088110002 أشغال فنية 0/30/3182 06/0/0234 مدرس د/ منار محمود دمحم عودات 00



 

~ 421 ~ 
 

0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول  الميالدتاريخ  تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التربية الفنية

 23212481111 رسم تصوير 30/1/3181 13/1/0236 مدرس منى إبراهيم حمدي الطبجيد /   03

 23231152456 نسيج 36/30/3111 01/6/0236 مدرس د/  رضوى إبراهيم زكريا 04

 23220542332 رسم تصوير 4/4/3185 12/4/0231 مدرس د/ شيرين خميس دمحم عمارة 01

 23000521313 نحت 00/1/3184 13/3/0238 مدرس د/  شرين دمحم عدلي بسيوني 02

 23233220211 أشغال معادن 8/1/3181 01/6/0238 مدرس د/  سالى سمير رمضان زيدان 02

 23001826241 نسيج 00/0/3188 12/4/0231 مدرس د/ منار أحمد الششتاوى 08

 23343541082 تصميم 05/1/3181 04/1/0202 مدرس د/ يسرا مسعد عبد الغفار 01

 23345211451 رسم تصوير 32/1/3111 08/6/0221 مدرس مساعد السيدة/ داليا حمدي أحمد سيف 32

 23322610184 خزف 1/3/3185 4/6/0231 مدرس مساعد السيدة/ شيماء يوسف أحمد إبراهيم الجبالى 35

 23232041111 طباعة منسوجات 3/6/3181 33/3/0234 مدرس مساعد السيدة/ حنان طه إسماعيل فسيخ 30

 23226411450 أشغال معادن 34/1/3185 3/0/0234 مدرس مساعد السيدة/ أمنية رياض زكريا المنشاوي 33

 23206061562 تصميم 01/1/3113 34/1/0236 مدرس مساعد السيدة/ شروق إيهاب الدسوقى سعد 34

 23235488141 أشغال خشب 08/3/3181 01/32/0236 مدرس مساعد السيدة/ نورهان صالح على غيط 31

 23221312881 التربية الفنية 02/0/3111 31/4/0235 معـــــيد السيدة/ أسماء حمادة مصطفى عوض 32

 23334124456 التربية الفنية 02/1/3114 0/5/0231 معـــــيد السيدة/ أسماء دمحم أبو اليزيد بسيوني عوض 32

 23340414318 التربية الفنية 34/0/3115 1/33/0238 معـــــيد السيدة/ سارة أحمد السيد البدوى 38
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0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التربية الموسيقية

 3081181881 بيانو 36/26/3112 13/25/0236 أستاذ أ.د/ هاله معروف دمحم أحمد عامر 5

 3002010081 بيانو 23/21/3110 12/33/0236 أستاذ أ.د/ جيهان عزت راغب الشافعى 0

 3081614125 موسيقى عربية )قانون( 38/24/3113 12/33/0236 أستاذ أ.د/ دينا عادل أحمد المحالوى 3

 3225283500 موسيقى عربية )قانون( 32/21/3165 12/33/0236 أستاذ دمحم عبد اللطيف نمير أ.د/ أكرم 4

 3024202133 نظريات وتأليف 21/28/3110 08/20/0238 أستاذ أ.د/ جاكلين جمال سيدهم ميخائيل 1

 3004181210 موسيقى عربية )عود( 30/33/3168 01/26/0202 أستاذ أ.د/ أيمن عيد توفيق نــدا 2

 3223256681 بيانو 01/20/3110 12/21/0235 أستاذ مساعد د/ سهام أحمد رحمة هللا 2

 3080011384 بيانو 08/21/3111 01/25/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان الجوهرى سليمان 8

 3001061365 بيانو 12/28/3182 06/28/0231 أستاذ مساعد د/ مريم حلمي سعد عبد االسيد 1

 3004801450 موسيقى عربية )عود( 01/21/3110 12/32/0231 أستاذ مساعد شفيع دمحم بدراند/ ميرال محمود  52

 3004121842 نظريات وتأليف 31/30/3162 01/21/0221 مدرس د/ هشام أحمد الهادى حجازى 55

 3001521511 بيانو 30/30/3183 21/20/0233 مدرس د/ دمحم حلمي مراد 50

 تربية موسيقية 08/21/3118 12/21/0231 مدرس د/ هبة إبراهيم عزوز دمحم 53
 

 أوركسترا كمان 01/21/3116 26/28/0234 مدرس د/ مصطفى حلمى إبراهيم أمين 54
 

 3228110200 بيانو 25/20/3182 01/32/0234 مدرس د/ مروة كمال فؤاد الجمل 51

 3001611645 سمعى وإيقاع حركىتدريب  31/28/3180 01/32/0234 مدرس د/ مروة السيد األحمدي عمارة 52

 3004211364 تدريب سمعى وإيقاع حركى 20/21/3181 01/33/0231 مدرس د/ مالك فخرى فهيم عطية 52

 3081522103 تدريب سمعى وإيقاع حركى 24/33/3188 01/23/0231 مدرس د/ كرستين فايز لبييب ميخائيل 58

 3016511135 بيانو 21/24/3112 04/21/0202 مدرس د/ امل رمضان بيومى الدوباى 51

 3001315516 غناء عالمى 31/33/3181 13/25/0202 مدرس د/ نورهان ماجد السيد عبد الغنى 02
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0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

شغلهاتاريخ  الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م  المحمول القسم تاريخ الميالد 

 التربية الموسيقية
 3002861824 أوركسترالى )تشيللو( 24/21/3181 08/21/0202 مدرس د/ سارة السيد األحمدى عمارة 05

 3081625151 بيانو 21/20/3114 34/20/0225 مدرس مساعد السيدة/ سوسن دمحم جابر أحمد عسكر 00

 3004413228 تدريب سمعى وإيقاع حركى 38/21/3116 32/28/0221 مدرس مساعد خليلالسيد/ تامر دمحم عامر  03

 3263118222 موسيقى عربية )عود( 38/21/3186 08/26/0230 مدرس مساعد السيد ة/ إسالم حسن عبد الباقى عامر 04

 3004361444 موسيقيةتربية  24/21/3184 06/33/0231 مدرس مساعد السيدة/ شيماء دمحم عز الدين حسن الحداد 01

 3234310411 موسيقى عربية )عود( 33/33/3186 02/28/0234 مدرس مساعد السيد/ عبد الحليم سامى عبد الحليم رمضان 02

 3023611416 موسيقى عربية )عود( 32/23/3181 24/32/0235 مدرس مساعد السيد/ أحمد صابر المتولى إبراهيم 02

 3264111031 أوركسترالى )فلوت( 21/28/3113 01/23/0238 مدرس مساعد الغنى طلبة يوسفالسيد/ أحمد بيومى عبد  08

 3084604434 التربية الموسيقية 00/33/3111 12/24/0231 مدرس مساعد السيدة/ سلمى أكرم دمحم منير 01

 3005510125 الموسيقيةالتربية  34/21/3184 34/33/0226 معيـــــد السيدة/ ريهام رفعت دمحم أبو المعاطي 32

 3008255661 التربية الموسيقية 31/21/3181 34/33/0226 معيـــــد السيد/ إبراهيم دمحم عوض أبو العزم 35

 3003151111 نظريات وتأليف 23/23/3110 31/21/0234 معيـــــد السيدة/ آية صبرى يوسف إبراهيم الجندى 30

 3228850805 التربية الموسيقية 12/21/3110 34/24/0235 معيـــــد إبراهيمالسيدة/ وسام فتحى عبد العليم  33

 083380081 التربية الموسيقية 00/25/3111 30/24/0236 معيـــــد السيدة/ ميرنا يعقوب فليبس واصف 34

 3344163144 التربية الموسيقية 01/28/3114 20/25/0231 معيـــــد السيدة/ نسمة صبري يوسف طاهر الجندي 31

 3000101328 التربية الموسيقية 06/33/3115 28/21/0238 معيـــــد السيد/ احمد دمحم دمحم حامد احمد 32

 300418210 التربية الموسيقية 13/32/3116 21/33/0238 معيـــــد السيدة/ هاجر أيمن عيد توفيق 32

 التربية الموسيقية 01/21/3111 23/30/0231 معيـــــد السيدة/ إسالم سمير حمودة القمرى 38
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0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التربية الموسيقية
 23081181881 بيانو 36/6/3112 13/5/0236 أستاذ أحمد عامرأ.د/ هاله معروف دمحم  5

 23002010081 بيانو 3/1/3110 12/33/0236 أستاذ أ.د/ جيهان عزت راغب الشافعى 0

 23081614125 موسيقى عربية )قانون( 38/4/3113 12/33/0236 أستاذ أ.د/ دينا عادل أحمد المحالوى 3

 23225283500 موسيقى عربية )قانون( 32/1/3165 12/33/0236 أستاذ أ.د/ أكرم دمحم عبد اللطيف نمير 4

 23024202133 نظريات وتأليف 1/8/3110 08/0/0238 أستاذ أ.د/ جاكلين جمال سيدهم ميخائيل 1

 23004181210 موسيقى عربية )عود( 30/33/3168 01/6/0202 أستاذ أ.د/ أيمن عيد توفيق نــدا 2

 23223256681 بيانو 01/0/3110 12/1/0235 أستاذ مساعد هللاد/ سهام أحمد رحمة  2

 23080011384 بيانو 08/1/3111 01/5/0231 أستاذ مساعد د/ إيمان الجوهرى سليمان 8

 23001061365 بيانو 12/8/3182 06/8/0231 أستاذ مساعد د/ مريم حلمي سعد عبد االسيد 1

 23004801450 موسيقى عربية )عود( 01/1/3110 12/32/0231 مساعدأستاذ  د/ ميرال محمود شفيع دمحم بدران 52

 23004121842 نظريات وتأليف 31/30/3162 01/1/0221 مدرس د/ هشام أحمد الهادى حجازى 55

 23001521511 بيانو 30/30/3183 1/0/0233 مدرس د/ دمحم حلمي مراد 50

 تربية موسيقية 08/1/3118 12/1/0231 مدرس د/ هبة إبراهيم عزوز دمحم 53
 

 أوركسترا كمان 01/1/3116 6/8/0234 مدرس د/ مصطفى حلمى إبراهيم أمين 54
 

 23228110200 بيانو 5/0/3182 01/32/0234 مدرس د/ مروة كمال فؤاد الجمل 51

 23001611645 تدريب سمعى وإيقاع حركى 31/8/3180 01/32/0234 مدرس د/ مروة السيد األحمدي عمارة 52

 23004211364 تدريب سمعى وإيقاع حركى 0/1/3181 01/33/0231 مدرس د/ مالك فخرى فهيم عطية 52

 23081522103 تدريب سمعى وإيقاع حركى 4/33/3188 01/3/0231 مدرس د/ كرستين فايز لبييب ميخائيل 58
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 0231/0202النوعية بطنطا فى العام الجامعى بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 التربية الموسيقية

 23016511135 بيانو 1/4/3112 04/1/0202 مدرس د/ امل رمضان بيومى الدوباى 51

 23001315516 غناء عالمى 31/33/3181 13/5/0202 مدرس د/ نورهان ماجد السيد عبد الغنى 02

 23002861824 أوركسترالى )تشيللو( 4/1/3181 08/1/0202 مدرس د/ سارة السيد األحمدى عمارة 05

 23081625151 بيانو 1/0/3114 34/0/0225 مدرس مساعد السيدة/ سوسن دمحم جابر أحمد عسكر 00

 23004413228 تدريب سمعى وإيقاع حركى 38/1/3116 32/8/0221 مساعدمدرس  السيد/ تامر دمحم عامر خليل 03

 23263118222 موسيقى عربية )عود( 38/1/3186 08/6/0230 مدرس مساعد السيد ة/ إسالم حسن عبد الباقى عامر 04

 23004361444 تربية موسيقية 4/1/3184 06/33/0231 مدرس مساعد السيدة/ شيماء دمحم عز الدين حسن الحداد 01

 23234310411 موسيقى عربية )عود( 33/33/3186 02/8/0234 مدرس مساعد السيد/ عبد الحليم سامى عبد الحليم رمضان 02

 23023611416 موسيقى عربية )عود( 32/3/3181 4/32/0235 مدرس مساعد السيد/ أحمد صابر المتولى إبراهيم 02

 23264111031 أوركسترالى )فلوت( 1/8/3113 01/3/0238 مدرس مساعد يوسفالسيد/ أحمد بيومى عبد الغنى طلبة  08

 23084604434 التربية الموسيقية 00/33/3111 12/4/0231 مدرس مساعد السيدة/ سلمى أكرم دمحم منير 01

 23005510125 التربية الموسيقية 34/1/3184 34/33/0226 معيـــــد السيدة/ ريهام رفعت دمحم أبو المعاطي 32

 23008255661 التربية الموسيقية 31/1/3181 34/33/0226 معيـــــد السيد/ إبراهيم دمحم عوض أبو العزم 35

 23003151111 نظريات وتأليف 3/3/3110 31/1/0234 معيـــــد السيدة/ آية صبرى يوسف إبراهيم الجندى 30

 23228850805 التربية الموسيقية 12/1/3110 34/4/0235 معيـــــد السيدة/ وسام فتحى عبد العليم إبراهيم 33

 22083380081 التربية الموسيقية 00/5/3111 30/4/0236 معيـــــد السيدة/ ميرنا يعقوب فليبس واصف 34

 23344163144 التربية الموسيقية 01/8/3114 0/5/0231 معيـــــد السيدة/ نسمة صبري يوسف طاهر الجندي 31

 23000101328 التربية الموسيقية 06/33/3115 8/1/0238 معيـــــد السيد/ احمد دمحم دمحم حامد احمد 32

 22300418210 التربية الموسيقية 13/32/3116 1/33/0238 معيـــــد السيدة/ هاجر أيمن عيد توفيق 32

 التربية الموسيقية 01/1/3111 3/30/0231 معيـــــد السيدة/ إسالم سمير حمودة القمرى 38
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0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تكنولوجيا التعليم

 23225046015 تكنولوجيا التعليم 02/26/3160 13/21/0235 أستاذ أ.د/حمدي  إسماعيل عبد العزيز  شعبان 3

 23224662213 تكنولوجيا التعليم 32/21/3113 12/28/0202 أستاذ أ.د / حسناء عبد العاطي  إسماعيل الطباخ 0

 23306121331 تكنولوجيا التعليم 23/33/3161 01/20/0231 أستاذ مساعد د/ مجدى عبد البديع دمحم أحمد 1

 23001601552 تكنولوجيا التعليم 32/23/3112 01/32/0224 مدرس د/ أحمد فتحي أحمد الصواف 4

 23008233136 تكنولوجيا التعليم 12/26/3112 04/24/0225 مدرس د/ أبو المجد كمال أبو المجد 5

 23006420436 المكتبات ونظم المعلومات 12/24/3110 23/24/0228 مدرس د / أيمن مصطفى إبراهيم الفخرانى 6

 23001545535 تكنولوجيا التعليم 31/32/3111 06/23/0232 مدرس د/ حسن دياب على غانم 1

 23200114421 وسائل تعليمية ومكتبات 25/20/3116 21/21/0233 مدرس د/ أمل إبراهيـــم إبراهيم حمــاده 8

 23088862031 تكنولوجيا التعليم 35/28/3116 28/30/0233 مدرس د/ تامر سمير عبدالبديع عبدا لجواد 1

 23201204216 تكنولوجيا التعليم 08/28/3115 12/21/0230 مدرس د/ وليد يسرى عبد الحى الرفاعى 32

 23011021118 تكنولوجيا التعليم 26/32/3116 24/20/0231 مدرس د/ إبراهيم دمحم إبراهيم عجمى 33

 وسائل تعليمية ومكتبات 36/33/3183 01/32/0234 مدرس د/أميرة ابراهيم عبد الغني سعد 30
 

 23001111185 وسائل تعليمية ومكتبات 32/21/3111 01/32/0234 مدرس د/ فيرونيا القمص سولاير عبدة سعد 31

 23225046015 وسائل تعليمية ومكتبات 23/21/3180 21/32/0234 مدرس د/ حنان جالل إبراهيم قلقيلة 34

 23221131402 وسائل تعليمية ومكتبات 28/23/3183 20/21/0235 مدرس دمحم سالمةد/ دمحم عصام  35

 23221140681 وسائل تعليمية ومكتبات 33/33/3111 12/32/0236 مدرس د/ وليد السيد دمحم عرفة 36

 23224365122 وسائل تعليمية ومكتبات 30/28/3118 12/33/0236 مدرس د/ فاطمة دمحم عبدالباقى أبو شنادى 31

 23006330515 وسائل تعليمية ومكتبات 30/23/3116 12/33/0236 مدرس د/ أحمد إبراهيم دمحم موسى 38

 23211111111 وسائل تعليمية ومكتبات 30/21/3184 12/33/0236 مدرس د/ دينا عبد اللطيف دمحم عبد الهادي 31

 23216154118 وسائل تعليمية ومكتبات 31/24/3185 12/33/0236 مدرس د/ هويدا سعيد عبد الحميد شرف 02

 23264411400 وسائل تعليمية ومكتبات 23/24/3181 12/33/0236 مدرس د/ سناء عبد الحميد نوفل عبد الحميد 03
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0231/0202بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 تكنولوجيا التعليم
 23341585186 وسائل تعليمية ومكتبات 32/21/3186 12/24/0231 مدرس د/ أسماء عبد المنعم دمحم المهر 00

 23332014010 وسائل تعليمية ومكتبات 21/20/3181 26/21/0231 مدرس محمود لطفى المغربىد/ إسالم  01

 23006523305 وسائل تعليمية ومكتبات 26/20/3185 08/21/0231 مدرس د/ سمر أحمد بركات الذهبي 04

 23004804120 وسائل تعليمية ومكتبات 26/23/3182 01/26/0238 مدرس د/ أحمد إبراهيم عبد الكافي الهابط 05

 23348116482 وسائل تعليمية ومكتبات 21/24/3188 01/32/0238 مدرس د/ آية طلعت أحمد إسماعيل 06

 23006585146 وسائل تعليمية ومكتبات 01/33/3185 12/30/0238 مدرس السيدة/ إيمان عبد القادر الليثى 01

 23220803122 وسائل تعليمية ومكتبات 31/30/3180 12/30/0238 مدرس د/ ريهام أحمد  فؤاد الغندور 08

 23203343115 وسائل تعليمية ومكتبات 03/21/3181 01/23/0231 مدرس د/ نهلة أحمد حامد بسيونى 01

 23085861253 وسائل تعليمية ومكتبات 21/25/3181 01/23/0231 مدرس د/ مروة أمين زكى دمحم الملوانى 12

 23012622612 وسائل تعليمية ومكتبات 20/21/3114 01/21/0231 مدرس العاصيد /هاني دمحم المتولي  13

 23221866461 وسائل تعليمية ومكتبات 36/23/3118 31/32/0221 مدرس مساعد السيد/ وائل السيد السيد زعويل 10

 23012622612 وسائل تعليمية ومكتبات 25/23/3180 23/20/0234 مدرس مساعد السيدة/ غادة أحمد دمحم جعيطر 11

 23222626131 وسائل تعليمية ومكتبات 33/20/3184 23/32/0234 مدرس مساعد السيدة/ رشا يسري دمحم الوشاحي 14

 23344116583 تكنولوجيا التعليم 23/20/3188 03/20/0236 مدرس مساعد السيدة/ زينب خيرى أحمد العجيزى 15

 23341013402 تكنولوجيا التعليم 36/25/3112 35/30/0236 مساعدمدرس  السيدة/ غادة إبراهيم دمحم أبو شادى 16

 23233111858 تكنولوجيا التعليم 26/20/3113 01/21/0231 مدرس مساعد السيدة/ نور جالل دمحم أبو زيد 11

 23218110551 معلم حاسب آلي 28/23/3110 01/26/0202 مدرس مساعد السيدة/ حسناء الدسوقى عيسي الدسوقي 18

 23226833658 عام 35/21/3110 34/24/0235 معيـــــد السيدة/ نرمين سعيد شلبي عبد الدايم 11

 23218486111 عام 08/32/3110 20/25/0231 معيـــــد السيدة/  مي دمحم السيد الشرقاوي 42

 معلم حاسب آلي 32/21/3110 20/25/0231 معيـــــد السيدة/  هبة هللا أشرف دمحم الشاطبي 43
 

 23341111011 معلم حاسب آلي 21/24/3115 21/33/0238 معيـــــد السيدة/  ياسمين على إبراهيم عبد الغنى 40

 23221126105 تكنولوجيا التعليم 21/21/3114 21/33/0238 معيـــــد السيدة/ إسالم جمال الدين أبو اليزيد 41
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0231/0202التربية النوعية بطنطا فى العام الجامعى بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجة اإلســـــــــــــــــــم م

 علوم تربويــه ونفسية

 23266181226 صحة نفسية 24/22/5125 01/21/0251 أستاذ مساعد د/ ثريا دمحم حسن سراج 5

 23226085124 أصول تربية 02/25/5121 32/25/0228 مدرس العصامىد/ عبير فوزى عبد الفتاح  0

 23204416522 مناهج وطرق تدريس 32/28/5128 35/21/0251 مدرس د / محمود أحمد إبراهيم الوكيل 3

 23002515261 مناهج وطرق تدريس تربية موسيقية 50/25/5184 22/21/0254 مدرس مساعد السيدة/ ناردين عطا هللا كامل 4

 23268400240 مناهج وطرق تدريس تربية موسيقية 55/24/5182 25/52/0254 مدرس مساعد السيدة/ وسام مصطفى سيد مصطفى حسب هللا 1

 23081415442 مناهج وطرق تدريس تربية موسيقية 22/21/5188 25/52/0254 مدرس مساعد السيدة/ وفاء دمحم عبد المطلب جاد عبدة 2

 23205122582 مناهج وطرق تدريس الحاسب االلى 25/52/5182 50/52/0252 مدرس مساعد عطية إسماعيلالسيدة/ إيمان شعبان  2

 23011612580 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 21/22/5112 28/24/0252 مدرس مساعد السيدة/ فاطمة مجدى يوسف فرج حشاد 8

 23343344481 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 21/55/5181 25/52/0252 مدرس مساعد السيدة/ امال صالح الدين محمود رضوان 1

 23210631663 مناهج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى 25/25/5188 24/22/0258 مدرس مساعد السيدة/ أسماء شعبان المتولى خفاجه 52

 23004863813 مناهج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى 50/25/5110 24/52/0258 مدرس مساعد السيدة/ آالء ظريف عبد الفتاح فرج 55

 23016140615 مناهج وطرق تدريس حاسب ألى 04/23/5115 20/21/0251 مدرس مساعد السيدة/ أمانى حسين صادق دمحم عزب 50

 23210518616 مناهج وطرق تدريس حاسب ألى 21/21/5181 08/21/0251 مدرس مساعد السيد/ دمحم حرز هللا منصور عبد العزيز 53

 23081328030 مالبس ونسيج 21/25/5181 51/23/0254 معيـــــد السيدة/ والء أحمد دمحم مسعد إبراهيم 54

 23221201435 مالبس ونسيج 02/22/5110 50/24/0252 معيـــــد السيدة/ نورا دمحم نبيه إسماعيل 51

 23083351851 علوم تربويــه ونفسية 08/55/5110 01/21/0252 معيـــــد السيدة/  تقوى صالح متولى خليل 52

 23212341661 علوم تربويــه ونفسية 50/25/5113 01/21/0252 معـــــيد السيدة/ أسماء السيد الشناوى السيد سنجاف 52
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 0231/0202بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بكلية التربية النوعية جامعة طنطا فى العام الجامعي 

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 23210548041 تربوية والنفسيةعلوم  31/30/3148 3/8/0221 أستاذ مساعد د/ يسرى جالل دمحم تعيلب 5

 23002800116 علوم تربوية والنفسية 05/4/3151 3/8/0231 أستاذ مساعد د/ دمحم عبد المطلب جاد عبده 0

 23351811103 علوم تربوية والنفسية 03/1/3142 3/8/0222 مدرس غير متفرغ د/ يسرية دمحم سليمان 3

 23083441305 علوم تربوية والنفسية 04/3/3144 5/5/3118 مدرس د/ سميحة دمحم محمود أبو النصر 4

 23086326536 علوم تربوية والنفسية 3/1/3152 13/8/0232 مدرس د/ أحمد الششتاوى البسيونى النجار 1

 23225281111 علوم تربوية والنفسية 3/1/3151 3/1/0231 مدرس د/ مواهب السيد سليمان صابر 2

 22300310236 إعالم تربوى 01/30/3153 03/3/0223 أستاذ مساعد عثمان الضبعأ.د/ رفعت عارف دمحم  5

 23004112420 تربية فنية 30/4/3141 3/8/0221 أستاذ مساعد د/ ماجدة شوقى بطرس ميخائيل 5

 23266180481 إقتصاد منزلى 04/3/3153 3/8/0233 أستاذ أ.د/ عادل جمال الدين إبراهيم الهنداوى 5

 23221561433 إقتصاد منزلى 34/33/3150 3/8/0231 أستاذ عبد الحميد الباجورى أ.د/ عادل 0

 22303352513 إقتصاد منزلى 3/0/3152 3/8/0232 مــدرس د/ فيوليت صبحى أوسة عوض 3

 إقتصاد منزلى 01/5/3151 3/8/0231 مــدرس د/ نبيلة عبد الستار السيد على 4
 

 23220108841 تربية موسيقية 32/1/3150 3/8/0231 مساعدأستاذ  د/ آمال حسين محمود خليل 3
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الحاسبات جامعة طنطا فى العام الجامعى 

 البيان

 اإلجمالـــــــى معاونى أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ  
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مــدرس
مدرس 
 متفرغ

 جملـــة
مدرس 
 مساعد

 العام جملــة معـيـــد

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القسم

 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 علوم الحاسب

 2 2 2 نظم المعلومات
 

2 3 
  

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 اإلجمالــــى
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0231/0202عن العام الجامعى   بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحاسبات والمعلومات   

 المحمول القسم تاريخ الميالد تاريخ شغلها الدرجــة اإلســـــــــــــــــــم م

 2300111141 علوم الحاسب 03/21/3180 01/28/0238 مدرس د/ أسامة عبد الهادي فتوح غنيم 3

 23/20/0202 استاذ مساعد د/ نانسى عباس على الحفناوى 0
 

 نظم المعلومات
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 2112/2121بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا الذين فى أجازات خاصة ومهمات علمية فى العام الجامعى 

 البيان

 أخرى أجازة خاصة مهمة علمية إعارة

 أستاذ
أستاذ 
 مساعد

 أستاذ مدرس
أستاذ 
 مساعد

 أستاذ مدرس
أستاذ 
 مساعد

 أستاذ مدرس
أستاذ 
 مساعد

 مدرس

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث الكلية

 01 30 00 36 04 31 الطب
    

0 4 32 48 33 38 51 41 3 2 0 1 1 1 

 1 4 1 0 32 2 الهندسة
    

2 1 1 0 3 5 5 1 
      

 1 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 3 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 الصيدلة

 1 1 0 2 2 2 1 0 3 3 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 1 2 3 3 الزراعة

 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 2 0 التمريض

 4 3 0 3 3 0 اآلداب
      

2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 

 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 3 3 5 2 2 التربية النوعية

 5 3 4 0 5 2 2 2 2 2 2 2 6 3 3 2 0 2 التجارة
      

 1 1 2 2 2 2 3 1 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 0 1 3 2 3 3 التربية

 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 3 2 التربية الرياضية
     

1 

 1 1 2 2 3 2 31 4 1 1 30 2 1 3 2 2 2 2 5 1 30 5 1 3 العلوم

 1 1 2 2 0 0 32 8 0 4 1 4 2 2 2 2 3 2 1 0 1 1 3 5 طب األسنان

 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 8 2 الحقوق
        

 2 1 5 0 1 1 11 326 41 05 11 31 38 6 0 3 3 2 61 42 51 18 50 08 اإلجمالى

 

 
 



 

~ 435 ~ 
 

 
 

 2112/2121بيان بعدد معاونى أعضاء هيئة التدريس القائمين بأجازات دراسية وبعثات  بجامعة طنطا افى العام الجامعى 

 البيان

 أجازة خاصة منح دراسية بعثة إشراف مشترك اجازات دراسية بعثات داخلية بعثات خارجية

مدرس 
 مساعد

 معيد
مدرس 
 مساعد

 معيد
مدرس 
 مساعد

 معيد
مدرس 
 مساعد

 معيد
مدرس 
 مساعد

 معيد
مدرس 
 مساعد

 معيد

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث الكلية

 1 17 31 54     8 5     40 04     8 5               3 الطب

   1 4 32                                     0 1 طب األسنان

 2 5 2 5             3 4   0 4 0             3 1 الصيدلة

 1 9 3 6     31       5 6 0   31               0 0 العلوم

 1 1 3 1                     3 0                 التجارة

 1 1 2 2                                         الحقوق

 1 4 2 4                                       3 التربية

 1 1 2 2                                         التربية الرياضية

 1 2 3 5                                       3 التربية  النوعية

 1 11 4 6             3       43 30             1 0 الهندسة

 1 1 2 2                   0   3               3 الزراعة

 1 1 2 1               3       3                 اآلداب

 1 4 2 3               3                         التمريض

 3 52 12 11 2 2 03 5 2 2 41 16 0 4 61 01 2 2 2 2 2 2 30 34 اإلجمالى
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