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 كلمة 

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

 

إنه لمن دواعى سروور  ن  ندد    دلي  الساد  نعاا  ييةة التدرسس والييةة المعاونه ليا     

والذ  تعده إدار  المعلومات واالحصررررررا  ةاادار  العامه  0202/0200  عن العرا  الجرامعى 

لموكز المعلومرات و التويي  ةرالتعاو  مإ إدار  ييةة التدرسس ةاليليات و الذ  نتم ى ا  سق   

 اليدف م ه فى خدمة الباحثين داخ  الجامعة وخارجيا.

 مع خالص أمنياتى ,,,,,

 رئيس الجامعة                                                                                            

  أ.د / محمود أحمد ذكى                                                                                                  
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المنزلالمحمول

2020/12/1رئيس الجامعةأ.د/ محمود أحمد زكى محمد1
  01144482339

01149000412
02/3377966

أ.د/ محمد حسين محمود محمد2
نائب رئيس الجامعة لشئون 

التعليم والطالب
2021/8/101223737849040/3411045

أ.د/ كمال محمد عطيه عكاشه3
نائب رئيس الجامعة لشئون 

الدراسات العليا و البحوث
2020/1/5 01004706770

 040/3280014

ع/040/3405882

أ.د/ محمود فاروق عبد الحميد سليم4
نائب رئيس الجامعة لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2022/6/2801223156316

040/3350743  ع/ 

040/3333743

تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم

بيان عن السيد أ.د/ رئيس الجامعة والسادة  النواب  في العام الجامعي 2022/2021

 رقم التليفون 
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بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدمدرس متفرغمــدرس

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرالكلية

ب 21133010171382286312411610522111241333245781140162302اآلدا

تجارة 15519514131212426969356149303928415880138151136287ال

تربية  13831861484187818994121215330364694100100215315ال

تربية الرياضية 241891428230126420087981851621616223759109135244ال

نوعية  تربية ال 8193083044215725461151614374178546254169223ال

تمريض 0170100320305802012212203228221141162236238 ال

حقــــوق 120111411045203474171452121628462369ال

صيدلــة 39119310229261029568512441434267810455134189ال

231191189001616007627103169231029398656142الزراعة 

20914824212713916520723528164851732158324643878220324658982117513902565الطب

17152134161112225462831182012661195045111156128229357طب األسنان

482495324336201067601852911674582356396162117179353284637العـلـــوم

هندســــة 371021141197079294118960249915610164192120312381180561ال

حاسبات 0100000023002460000000246كلية ال

4302885122523373768336551798783819911788377947085832170779115652356278233536135اإلجمالــــى

بيان

بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكليات جامعة طنطا فى العام الجامعى 2022/2021

اإلجمالـــــــى
جملـــة أستاذ  متفرغأستاذ
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بيان

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية الطب جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

1457339923334073929181037474377120األشعـة التشخيصية 

571123013611182911201012223124052عالج األورام باألشعاع

00015156156التعليم الطبى 

عالج األورام والطب 

النبوي
1010103033134

1427052001474011511110810192039593190 أمراض عصبيه ونفسيه

2504281316183442018080262686068 الطب الطبيعى والتأهيل

12673210382427511220312526255277طب مناطق حاره وحميات

1681088812224646921434672041616687153أمراض باطنه عامة 

ناسليه 212480636932411110511617104858أمراض جلديه وت

611234418531134410727121426432770أنف وأذن وحنجره

31011111131061174057091811718185775الباثولوجي

3115133101711242541350814344138598الباثولوجيا اإلكلنيكيه

اإلجمالـــــــى



 

 10 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

تابع بيان

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية الطب جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر جملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

الميكروبيولوجيا 

مناعة طبية وال ال
2956061098303809060151584553

عناية  تخدير وال ال

جراحية المركزة ال
113145171212332376451212948311325991108104212

التشريح اآلدمى وعلم 

األجنة
25652322211115264101011412425165066

641677575362157944213619492776التوليد وأمراض النساء

903040702302381501311436137 جراحة القلب والصدر

صدريه 934104171415291121121315162844األمراض ال

قلب واألوعية  طب ال

الدموية
966686191542337532174103627637860138

جراحة العامة 190251160202218428627182353381195124ال

3020611011602080819019جراحة أوعية دموية

376622022322052727229جراحة تجميل وإصالح

110130401140430432201003203275075جراحة عظــــــام

50410019129130140501901948149جراحة مخ وأعصاب

اإلجمالـــــــى
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جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية الطب جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريس ال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

901380214046046180802602672072جراحة مسالك بوليه

صحة العامة وطب  ال

المجتمع
429728100416213701001302323164460

11414286113044428614401161556715998157طب األطفال

61236172112111438520170802525146377الطب الشرعى والسموم

81191721154595410832131023581977طب العين وجراحتها

طبية طفيليات ال 1544050427182518071151683341ال

فارماكولوجيــا  ال

طبية ال
0143252121921301911222123114253

1825343312011230420150702222125264الفسيولوجيــــا الطبية

حيويه  الكيمياء ال

طبيه ال
2958190011093645012080202095665

19260101209436401110221333456974الهستولوجيــــا

0000105105152141031417131932طب طوارئ وإصابات

20914824212713916520723528164851732158324643878220324658982117513902565اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

01005454062 2022/5/26 عميد الكليةأ.د/ أحمد محمد المتولي غنيم1
040/3414062 ع/ 

040/3298636

أ.د/ هويدا إسماعيل حسين إسماعيل2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/6/22

  01222814140

01117835559
040/3420540  

أ.د/ محمد سيد عبد الرحمن فوزى حنتيرة 3
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2021/11/1 01141146700

 040/3309091

ع/040/3309020

أ.د/  محمد محمد عبده الشبينى 4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2021/9/24 01221967042040/3352783

تاريخ شغلهاالوظيفة
رقم التليفون 

اإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الطب البشرى جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

م
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المنزلالمحمول

٢٠٢٢/٠٩/١٥١٩٧٠/١١/٠١أستاذذكرأ.د/ حسام محمد عبد الحفيظ زيتون 1
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01001706457

  047/3236663

047/3223054

01006668018040/3340167 عالج االورام باالشعاع2022/05/13١٩6٥/٠٩/١١أستاذذكرأ.د/ هشام أحمد توفيق جبر2

  01227904167040/3302673 األمراض النفسية والعصبية2021/02/24١٩6٥/٠٩/١٢أستاذذكرأ.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوى3

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩6٤/٠١/٢٩أستاذذكرأ.د/ على عيد عيد الديب4
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01222800335

   040/3357557  

040/3344444

  01006023289040/3312646 طب المناطق الحارة والحميات2021/02/24١٩6٥/١٠/٠١أستاذأنثىأ.د/ فلاير صالح الدين محمد القال5

01001755340  أمراض باطنة عامة2021/02/24١٩6٥/١١/٠١أستاذذكرأ.د/ لؤى محمد مبروك األحول6
   040/3307188

ع/040/3332934

01224070252 األنف واألذن والحنجرة٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٨/٠٣/٠6أستاذذكرأ.د/ مجدى عيسى محب سعفان7
   040/3401117

040/3344410

01003996482 الباثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٣/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ أمانى محمد محمد أبو العينين8
050/2218161 ع/ 

040/3348954

2019/10/23١٩6٥/٠١/٠٣أستاذذكرأ.د/ محمد زكريا حسين حسن9
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 0100545070503/5824588  

٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩٧٠/١٢/٠٤أستاذذكرأ.د/ أيمن عبدالمقصود يوسف عبدالغنى10
ر والعناية المركزة   التخدـي

الجراحية
 01003497767040/3327747

طب الطوارى2018/08/041964/12/4أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد حسنى الهنيدى11

2022/07/03١٩6٥/١١/١٣أستاذأنثىأ.د/ أمل محمد أمين ابو العال حالوة12
ـــــح اآلدمى وعلم  التشـرـي

األجنة

  01224072305

01017557731
048/2995900

01011323710040/3347037 جراحة القلب والصدر2021/02/24١٩6٣/٠6/٢٣أستاذذكرأ.د/ عالء بسيونى سعيد محمود13

01113368042 األمراض الصدرية٢٠٢٢/٠6/٢٢١٩66/١١/١6أستاذذكرأ.د/ أيمن حسن فتحى عبد الظاهر 14
    040/3413446  

040/33544322

01001307271  طب القلب واألوعية الدموية٢٠٢٢/٠٨/٢٠١٩٧٠/٠٤/٢٩أستاذأنثىأ.د/ رغده غنيمى حنفى إسماعيل15
040/3403316   ع/ 

040/3405434

جراحة اوعية دموية2021/02/24١٩6٢/١٢/١٥أستاذذكرأ.د/ عادل حسينى أبو هاشم حسينى16

  01001590523040/3310370 الجــراحة العــــامة٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٥/٠٨/٢٤أستاذذكرأ.د/ شريف محمد كامل شحاته17

01114321200040/9112227  جراحـــة العظــام٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩٧٢/١٠/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد مصطفي حسني السيد18

تاريخ شغلهاالدرجة  قسم تاريخ الميالد النوع  ال

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الطب جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
اإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01224154842047/3233667  جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠٩/١٥١٩66/٠١/١٠أستاذذكرأ.د/ محمد عامر إبراهيم عامر19

بهنسى20 حميد محمود حسن ال 01006722959 جراحة المســالك البولية2022/08/01١٩6٥/٠٢/٢٣أستاذذكرأ.د/عبد ال
  040/3404433

040/9112195

2021/12/23١٩6٣/١١/١٩أستاذذكرأ.د/ خليل محمد عباس عياد21
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01223494845040/3350608  

01005680834040/3601872 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٣/١٠/٢٠أستاذذكرأ.د/ محمد رمضان عبد الرحمن الشنشورى22

01229688665048/2993767 الطب الشرعـــى والسموم2021/02/24١٩6٨/١٠/٠٨أستاذأنثىأ.د/ نيفين أحمد حسن أبو صبيحه23

2022/03/10١٩6٤/١١/٠١أستاذذكرأ.د/ أسامه السعيد صالح شلبى24
طب وجراحة العين )وحدة 

التجميل(
01275050332  01227440810

  040/3315438  

040/3329292

  01091977972040/2380108 الطفيليــــــــات الطبيـة٢٠٢٢/٠٧/٠٤١٩6٨/٠٧/٢٤أستاذأنثىأ.د/ خلود عبد هللا مصطفى النوبى25

  01223700963040/2252750  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠١/١١١٩66/١٠/٣٠أستاذأنثىأ.د/ أمانى عبد الرحيم أحمد عابدين26

برادعى27 01008712956040/3316164  الفسيولوجيـــا الطبيــة2021/02/24١٩6٧/٠٤/٠٢أستاذأنثىأ.د/ هاله فؤاد يوسف فهمى ال

  01285849298047/3310138 الكيمياء الحيوية الطبية٢٠٢٢/٠٥/١٣١٩6٤/٠6/٢٠أستاذأنثيأ.د/ منال محمد على البطش28

  01221579808040/3337586    01221579808الهستولوجيــــــــــــا2022/06/061963/8/22أستاذأنثىأ.د/ أميمه كامل الدسوقى محمد عفيفى29

01009099002 التوليد وأمراض نســاء2022/03/10١٩6٤/٠١/٢6أستاذذكرأ.د/ ضياء منير السيد عجالن30
    040/3344331  

040/3357535

01221482502  األمراض الجلديه والتناسليه2022/08/03١٩6٤/٠٩/٢٨أستاذذكرأ.د/ طارق السيد أمين محمد31
    040/9117636

ع/ 040/3508637

  01223712094040/4311905 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩٧٣/١٠/٠6أستاذأنثىأ.د/ منى عبد الحق عبد العظيم 32

0100528923902/7510399 جراحة تجميل وإصالح٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٤/٠٤/١٧أستاذذكرأ.د/ إيهاب فؤاد مصطفى زايد33

تاريخ شغلهاالدرجة  النوع اإلســـــــــــــــــــمم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الطب جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
قسم تاريخ الميالد  ال



 

 16 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩6٧/٠٥/٠٤أستاذذكرأ.د/عمرو محمد توفيق محمد ذكى البدرى 1
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01005213876

  040/3307979 

040/5470579

حفيظ زيتون 2 2019/04/30١٩٧٠/١١/٠١أستاذذكرأ.د/ حسام محمد عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01001706457

  047/3236663

047/3223054

2019/04/301970/01/22أستاذأنثىأ.د/ نهى محمد عبد المعبود السيد صقر3
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01068643995040/3302511

٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٧٢/١٢/١6أستاذأنثىأ.د/ رانيا عصام الدين محمد علي4
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01002332077040/3415416 

٢٠١٩/٠6/٣٠١٩٧٣/١٢/٠١أستاذأنثىأ.د/ رشا أحمد أحمد علي الشافعي5
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01008806711040/2211164 

2019/06/30١٩6٨/٠٩/٢٨أستاذذكرأ.د/ عمر أحمد محمد حسنين6
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01202006808

01226114849
040/2122571

هادى7 2019/11/251973/11/15أستاذذكرأ.د/ محمد أمين محمد أمين عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01005359186040/2760574

جليل حفيضه8 ٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩6٩/٠٩/١٩أستاذذكرأ.د/ محمد محمد عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01224569391040/2205221

تومى9 حافظ ال 2020/01/28١٩٧٤/٠٨/١٨أستاذذكرأ.د/ محمد عادل عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01288176817040/3333893

2020/03/24١٩٧١/٠٣/١١أستاذأنثىأ.د/ منال فتحي مصطفى هميسة10
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01221472980040/3331423

2020/04/29١٩٧١/٠6/٢٢أستاذذكرأ.د/ سامح أحمد زكى خضير 11
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01118030044048/2570970

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩٧٢/٠١/١٨أستاذذكرأ.د/ السياجي علي عبد العزيز سالمة12
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01113558503040/3421530

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩6٧/١٢/٢٥أستاذذكرأ.د/محمد فؤاد حلمى عبد العزيز شريف13
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01001943928040/2214507

رقم تليفون 

جامعي 2022/2021  طـــــب عن العام ال هيئة المعاونة لها لكليــــــــة ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

التخصص الدقيقالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالنوع



 

 17 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

  

المنزلالمحمول

2020/04/29١٩٧٢/٠٧/١٤أستاذذكرأ.د/ أسامة السعيد محمود محمد غيدة 14
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01201529039

  040/2217701 

047/3608009

2020/05/311969/12/17أستاذذكرأ.د/هيثم هارون  السعيد إمام15
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01223658711040/3321596  

٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩6٨/٠٣/٢١أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد يوسف إسماعيل16
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01227446621040/3414350

٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٤/٠٧/٠٢أستاذذكرأ.د/رضاعبدالسميع عبدالسالم العرباوى17
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01009334485040/5690561

2021/09/29١٩٧١/٠٢/٠٣أستاذأنثىأ.د/ دينا مغازى محمد أبو شعيشع18
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01227440653047/2235352

بربرى 19 2022/05/311970/10/30أستاذذكرأ.د/ على على محمد حافظ ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01227440781040/3302111

٢٠٠٩/١١/٢١١٩6٥/٠٥/١٥أستاذ مساعدأنثىد/عبير سعيد غباشى السيد على20
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01224038313

 040/3303282

040/3304336

٢٠١٥/١٠/٢٩١٩6٧/٠٣/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ هناء محمد على كامل21
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01006632629040/3315757

2019/01/23١٩٨٠/١٠/١١أستاذ مساعدأنثىد/ رشا لطفى محمد يونس 22
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01222662088

 040/3342827

040/2241309

2019/09/301982/11/12أستاذ مساعدأنثىد/ رشا محمود عبد العزيز داوود23
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01223436848040/3326901

٢٠١٩/٠٩/٣٠١٩٨٢/١١/١٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود عبد العزيز داود24
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01222323989040/3326901

2020/09/29١٩٨٠/١٠/٣١أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود الحسينى األشوح25
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01225710679040/2237574

2020/11/30١٩٨١/٠٢/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا صبحى محمد أبو خضرة26
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01003564612040/3348054

طبى تصوير ال تشخيصية وال تابع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 18 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/01/31١٩٧٩/٠٤/١١أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة أنس الشعراوى أحمد27
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01220496695040/3307010

٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٧٨/٠١/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ الشيماء زكريا محمود الشهاوي28
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01222832343040/3324620 

٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٢/٠٢/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ إخالص عبد المنعم إبراهيم نصر شعبان 29
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01007207591040/73244524

2022/01/31١٩٨٤/٠6/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ حنان أحمد ناجى محمد صالح عبد القادر على30
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01227378874

2022/08/281979/07/10أستاذ مساعدذكرد/ إبراهيم عباس السيد نصار31
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01005677331040/3349417

خالق32 نبى عبد ال ٢٠٠١/٠٧/٢٩١٩6٤/١٠/٢٣مدرسذكرد/ حازم محمد عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01223162650040/2240815

٢٠٠٥/٠١/٣٠١٩6٨/٠٣/١٥مدرسذكرد/ محمد سامى حلمى صقر33
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01222241854040/2212188

2009/06/24١٩٧٣/٠٣/٢١مدرسأنثىد/ عبير سعد محمد محمد34
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01224038313040/3401772 

فقى35 2011/12/281976/02/28مدرسأنثىد/ نهى محمد مصطفى ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01061164042040/3341012

٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩٨٠/٠٥/١٤مدرس ذكرد/ أشرف محمد محمد حمزة العجان 36
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01003452664040/2547079

٢٠١٤/٠١/٢6١٩٧٧/٠٧/٠٧مدرس أنثىد/ آيات إبراهيم عبد العزيز عطية37
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
00105546903040/5721685

2014/06/30١٩٧٥/٠٩/٠٥مدرسذكرد/ محمد هاشم هاشم الرفاعي38
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01229508756040/3326454

2016/04/301983/10/27مدرسذكرد/ عمرو أحمد عبد الرحمن مبارك39
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01005611514040/3354794

طبى تصوير ال تشخيصية وال تابع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 19 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١6/٠6/٢٩١٩٨١/٠٤/٢٩مدرس أنثىد/غادة صبحى إبراهيم إبراهيم محمد شرباش40
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01221562727

2017/01/31١٩٧٧/١٢/٣١مدرس أنثىد/ سماح أحمد إبراهيم رضوان41
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01157670102040/3345488

2018/01/31١٩٨٤/٠6/٢٠مدرس أنثىد/ بسمة سمير مصطفى الديب42
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01224896090040/3337114

نجار43 2019/01/23١٩٨٥/١١/١6مدرس أنثىد/ رحاب محمد على ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01278283345040/3304769

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٤/٠٩/٠١مدرس أنثىد/ نيفين سيف اإلسالم شاكر عباس44
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01001651056040/3400699

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٥/٠١/١٤مدرس أنثىد/ لجين نبيل محمد سالم45
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01002021380040/2254204

2019/01/23١٩٨6/١٢/٢٠مدرسأنثىد/ آالء محمد رضا محمد خليل 46
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01002989701

01146677816
040/3322699

حليم محمد47 2019/01/231981/01/09مدرسذكرد/ كريم محمد رمضان عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01221068609

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨١/١٠/٠١مدرس أنثىد/ رشا على محمد صالح48
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01227527582040/2532644

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٥/٠٣/٣٠مدرس أنثىد/ يسرا فؤاد محمد رشاد أحمد سليمان 49
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01007961950040/2543640

2019/01/23١٩٨٧/٠١/١٧مدرسذكرد/ تامر محمود عبد العزيز داود50
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01005223754040/3295253

2019/02/231986/10/20مدرسأنثىد/ نجالء سامي فهمي أبوطيرة51
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01062169165

٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٧٧/٠٣/٢٧مدرس أنثىد/ هويدا محمود محمد مختار عبد ربه52
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01207496998040/33373870

طبى تصوير ال تشخيصية وال تابع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 20 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٧/٠6/٠٤مدرس أنثىد/ هبة محمد عاطف محمد  جاد سواح53
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01068087946040/2216185

2019/09/29١٩٨٤/٠6/٢٢مدرسذكرد/ محمد السيد محمد حجازى54
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01115974483

2020/05/311988/11/09مدرسذكرد/ أحمد مصطفى حليم محمد الشرقاوى55
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01283373321

01143393719

طباخ 56 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠١/٣٠مدرس أنثىد/ أميرة رشدى إسماعيل ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01140246463040/5712388

2020/11/30١٩٨٨/٠١/٢٩مدرس أنثىد/ لميس محمد حامد غيث 57
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01004224733040/3307789

2020/11/30١٩٨٧/١٠/٢١مدرس أنثىد/هبة محمد سمير حلمى صنقر58
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01095221210040/2383321

2020/11/30١٩٨٨/٠٥/١٩مدرس أنثىد/ لينة طارق مصطفى حبلص59
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01002257434040/3302922

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٧/٠6/٠٤مدرس أنثىد/ خلود حمدى محمد أحمد الشوربجى 60
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01099707456

01223358776

  040/3338775

040/3300920

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٧/٠6/٠١مدرس أنثىد/الشيماء مجدى محمد فؤاد عمار61
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01096476269040/3517601

2021/02/28١٩٨٧/٠٧/٢٣مدرسأنثىد/ سارة عصام حسبي حمادة62
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01060655427

2021/02/281986/04/23مدرسأنثىد/ نورا عبد المنعم نعمان عطيه درويش63
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01006271102040/331392

٢٠١٢/٠٢/٠٥١٩٨٢/٠٩/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ إيمان عزت منتصر مرعى64
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01062325588040/33513700

٢٠١٥/٠١/٢٨١٩٨6/١٠/٠6مدرس مساعدأنثىط/ شيماء محمود دسوقي الشرابي65
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01005385877040/3408494

طبى تصوير ال تشخيصية وال تــابــع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 21 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2017/01/30١٩٩٩/٠٣/٢٨مدرس مساعدذكرط/ أحمد ممدوح أحمد جبر66
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01003387002

بحيري67 2017/01/301987/09/20مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد كمال ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01003902336040/5471703

٢٠١٧/٠١/٣٠١٩٨٧/٠٣/٢١مدرس مساعدأنثىط/شيماء جمال الدين عبدالرحيم محمود68
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01095869452040/3330595

فخراني69 ٢٠١٧/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠١/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ دعاء عاشور طه أحمد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01009171204048/2360198

2017/04/27١٩٨٨/١٠/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ إسراء صالح محمد أمين صالح70
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01022959842  01142743883040/3330441

صادق طة الرويني71 2017/09/121989/10/28مدرس مساعدأنثىط/ إيمان عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01100171817

01016777768
040/5724042

٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٩٠/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ رنا عادل عبد المنعم عطا72
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01281287001040/3319935

صفتي 73 2018/04/01١٩٨٩/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ هند جالل بيومي ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01001192863040/3407986

2018/04/01١٩٨٩/٠١/٠٢مدرس مساعدأنثىط/آالء يحيي محمد على يحيي74
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01009195061040/2547268

2018/04/01١٩٨٩/٠٢/٢١مدرس مساعدأنثىط/ إيمان كامل رفعت كامل سلطان75
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01062063978

01063063973
048/2756306

٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٨٩/٠١/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ مها عالء الدين شوقي أحمد ملده77
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01064434880040/3309120

٢٠١٨/٠٩/٠١١٩٨٩/١٢/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ نوران عبدالعزيز عبدالجواد عبد العزيز76
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01010647958040/3312188

2018/10/01١٩٨٩/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ إسراء صبحي على هدية78
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01019766468040/5802369

طبى تصوير ال تشخيصية وال تــابــع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 22 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/01/221990/09/28مدرس مساعدأنثىط/ بسنت محمود  عبد العزيز داوود 79
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01092020596040/3326901

٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ أميرة عبد الغنى محمد خضر 80
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01011382271

قاضى 81 ٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٩٠/٠٣/١٠مدرس مساعدأنثىط/  فاطمة السيد السيد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01285600636048/2976962

خالق بدره82 2019/01/22١٩٨٩/١٢/٢6مدرس مساعدذكرط/  أحمد جمال كمال عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01002778404

2019/02/231990/06/27مدرس مساعدأنثىط/ ابرار محمد عبد هللا عبد الحميد السالخ83
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01113952955040/3323348

٢٠١٩/٠6/٢6١٩٩٠/١١/١٠مدرس مساعدذكرط/ محمد أيمن محمد حسن شريف84
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01020807708048/2995900

٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩١/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىط/ غادة السعيد محمد عوض عوض85
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01096027265040/3331248

2020/02/04١٩٩١/١٠/٢٢مدرس مساعدذكرط/ أيمن أحمد السيد الشيخ86
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01010725242040/3416521

2020/02/041991/12/03مدرس مساعدذكرط/ أشرف محمد فتحى السيد داوود87
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01002426269040/3419284

٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩٠/٠٨/١٥مدرس مساعدذكرط/ محمد السعيد فاروق حماد88
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01069943961040/2256126

حميد  على عرابى89 2020/02/04١٩٩١/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ أسماء صفا عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01013005081

بحيرى90 قادر محمد ال 2020/02/04١٩٩١/٠٢/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ أمينة عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01065556489040/312149

2020/11/30١٩٩٠/١١/٢١مدرس مساعدذكرط/ شادى عرفة محمد عبد العليم 91
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01061781730040/3430377

٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٨/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ اسماء حمدى محمد دخيل 92
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01111881683

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ نور توحيد محمد محمد موافى 93
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01008474262

طبى تصوير ال تشخيصية وال تــابــع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 23 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حكيم أحمد عبد هللا 94 2021/03/08١٩٨٧/٠٩/٢١مدرس مساعدأنثىط/إيمان أحمد عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

   01001709819

01018332032
040/3401523

2021/03/081992/08/08مدرس مساعدأنثىط/إسراء احمد محمود أحمد الشناوي 95
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01119363973

٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٣/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/أيه كمال محمد السيد أحمد 96
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01128658210040/3346177

٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٨/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ زينب صبحى أحمد سيد أحمد كامل 97
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01009384853

فتاح شتا 98 2021/03/08١٩٩٢/٠٩/١٠مدرس مساعدأنثىط/ ريهام سامى أحمد عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
مدير للعيادة الشاملة من 3/6/2015 لمدة عام01090551220 

تطاوى99 2021/04/041993/03/01مدرس مساعدأنثىط/ دولت ناضر إبراهيم ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى

  01061152302

01554072455

٢٠٢٢/٠٣/٢٧١٩٩٠/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ سمر عبدالعاطى عبدهللا ابراهيم جاد 100
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01117595950

٢٠٢٠/٠٤/١٥١٩٩٠/٠6/٠١معيد ذكرط/ عمرو يحى عبدالمطلب سلطان101
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01285872037040/3316663

هادى حماد 102 2021/09/04١٩٩٣/٠٢/١٤معيدأنثىط/ دينا مصطفى عبد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01095222111

2022/04/271991/12/05معيدأنثىط/ ايمان محمد عبدالرازق سليمان103
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01120221207

خولى104 ٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/١٠/٠١معيد أنثىط/ نهله خالد على مصطفى ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01557540422

2022/06/15١٩٩٣/٠٩/١٧معيد أنثىط/ هبه هللا شلبى فتحى الغول105
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01001712993

طبى تصوير ال تشخيصية وال تــابــع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 24 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/07/24معيد أنثىط/ سمية طارق رجائى محمد حسين106
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01228611521

2022/07/24١٩٩٤/٠٢/٢٥معيد أنثىط/ منه هللا محمد احمد رويشه107
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01000203556

٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٣/٠٩معيد ذكرط/ حسام الدين حسن حسن عراقيب108
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
01099708782

بهنسى109 ٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٨/٠١معيد أنثىط/ رانيا عبدالرحمن سعد ال
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01009111754

2022/07/24١٩٩٣/٠١/٠٤معيدأنثىط/ اسراء احمد محمد احمد جوالى 110
األشعة التشخيصية 

والتصوير الطبى
 01063632242

طبى تصوير ال تشخيصية وال تــابــع : قسم االشعة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 25 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبى2022/04/261995/06/24معيدأنثىط/ عبير عبدالمنعم السيد قاسم1 تعليم ال 01201468894ال

طبى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩6/٠١/٠١معيد ذكرط/ عبدهللا جمال عبدهللا عبدالكريم 2 تعليم ال 01100575103 ال

طبى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٣/٠6معيد أنثىط/ شرين جمال ابراهيم طه شما3 تعليم ال 01032726864 ال

طبى2022/04/26١٩٩٤/١١/٠٨معيدأنثىط/ مى محمد مصطفى السيد سالمة4 تعليم ال 01028531137 ال

طبى2022/04/261994/03/14معيدأنثىط/ رندى مسعد ابراهيم فودة عالم5 تعليم ال 01120565178ال

طبـــى تـعلـيم ال  قسم  : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 26 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006668018040/3340167 عالج االورام باالشعاع٢٠١٥/٠١/٢٢١٩6٥/٠٩/١١أستاذذكرأ.د/ هشام أحمد توفيق جبر1

 01223642372040/2544632عالج االورام باالشعاع٢٠١6/٠٢/٢٩١٩6٩/٠٣/٠6أستاذأنثىأ.د/ حنان شوقى محمود على2

01005259294 عالج االورام باالشعاع2016/04/30١٩6٩/١٢/٢٠أستاذأنثىأ.د/ فاطمه زكريا حسين حسن3
  040/3299151 

040/34020138

 01005269172040/3312108عالج االورام باالشعاع2016/04/301966/08/27أستاذأنثىأ.د/ سمر جالل يونس إسماعيل4

عالج االورام باالشعاع٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩6٧/٠١/٢6أستاذذكرأ.د/ عالء محمد محمد ماريه5
  01005302940

01148971516

  040/2231717

040/3415034

01221967042040/3352783عالج االورام باالشعاع2019/07/27١٩6٤/٠٧/١٣أستاذذكرأ.د/ محمد محمد عبده الشبينى6

خالق جاد7 فتاح عبد ال  01227165528040/3307176عالج االورام باالشعاع2019/08/31١٩٧٢/١١/١٥أستاذأنثىأ.د/ أمنية عبد ال

01224449916عالج االورام باالشعاع2019/08/31١٩٧٣/٠٥/١٥أستاذذكرأ.د/عمرو عبد العزيز السيد غانم8
 040/2238587  

040/9512539 

حميد  محمد علم الدين9   01285222757040/3411239عالج االورام باالشعاع٢٠١٩/٠٨/٣١١٩٧٣/٠٣/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد عبد ال

01094420401040/3311936 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٠/٠٩/٣٠١٩٧٤/٠٧/٠٩أستاذأنثىأ.د/ نهال محمد علي المشد10

01224351806 عالج االورام باالشعاع2021/10/27١٩٧٣/١١/٠6أستاذأنثىأ.د/ لميس محمد عبد العزيز سعد11
 040/3302408  

02/24488447 

01227939561عالج االورام باالشعاع2022/05/311975/10/19أستاذأنثىأ.د/ رشا عبد الغني محمد محمد خضر 12
 040/2255522  

040/9512539 

 قســم : عالج االورام باالشعاع 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 27 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حليم محمد أبو حمر13  01006576588040/3333529 عالج االورام باالشعاع٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩6٥/٠٩/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ عبد ال

  01006515927040/2542445 عالج االورام باالشعاع٢٠١٣/٠٤/٢٨١٩٧6/٠٥/١٩أستاذ مساعدأنثىد/ نسرين محمد صبرى عفيفى مطر14

  01223891822040/3340976 عالج االورام باالشعاع2017/05/30١٩6٨/٠٩/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ وليد أحمد المرسى أحمد15

قاضي16  01225929528040/3609447عالج االورام باالشعاع2020/10/311979/09/01أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء محمد علي ال

01141450042040/3315734 عالج االورام باالشعاع٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٠/٠٤/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة غريب محمد خير هللا17

 01222454642040/3317328عالج االورام باالشعاع٢٠٠٢/٠١/٢٩١٩6٥/٠٣/١٥مدرسذكرد/ عصام أحمد محمد أبو زينه18

عالج االورام باالشعاع2008/06/30١٩٧٠/١١/١٢مدرسأنثىد/ رباب محمود موسى أبو صباع 19
  01114765977

01227503558
040/2082264 

  01097819969040/2401234عالج االورام باالشعاع2012/04/041975/06/18مدرسذكرد/ وائل منصور سعيد منصور20

01005329189040/2380763 عالج االورام باالشعاع٢٠١6/٠٩/٢٩١٩٧٣/١٠/٠٧مدرس ذكرد/ بهاء سيد إبراهيم سيد أحمد21

01226345257040/3350710عالج االورام باالشعاع2018/04/30١٩٨١/٠٧/٠٢مدرس أنثىد/ مروة أبو السعود طه إبراهيم سالم22

01225177525040/3322986عالج االورام باالشعاع2019/04/30١٩٨٤/٠٢/٢٥مدرس أنثىد/ سارة عبد الرحمن محمد زغلول  23

01144016638040/3355615عالج االورام باالشعاع2020/06/29١٩٨٤/٠٤/١6مدرس أنثىد/ ساره حامد محمدى شعبان األكشر24

  تــابـــع قســم : عالج االورام باالشعاع 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 28 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01288893945040/3274177عالج االورام باالشعاع٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/١١/٢١مدرس أنثىد/ رضوى عبد المنعم محمود أحمد عوض25

01147259967040/2381489 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠٣/٠١مدرس أنثىد/ سالي حامد محمود مشعل26

فالح 27 01231221231 أشعة عالجية2016/03/30١٩٨٤/٠٧/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ رنا على نجيب ال

01006144540040/3321995عالج االورام باالشعاع2016/03/301987/05/27مدرس مساعدأنثىط/ منه هللا محمد عبد العال عبد العال فودة28

01276918912 عالج االورام باالشعاع٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٨٨/١١/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ غادة محمود سالم أحمد جاب هللا29

01285859950 عالج االورام باالشعاع٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٩/٠٥/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ سارة محمد فريد محمد أحمد30

01231221231 عالج االورام باالشعاع2019/02/23١٩٨٨/١٠/٠6مدرس مساعدأنثىط/ رنا سعيد السيد عطا31

بحيرى32 دين ال 01009432421047/3230562عالج االورام باالشعاع2020/03/031990/04/01مدرس مساعدأنثىط/ ندى سمير شمس ال

01091472993040/2662155 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٠/٠6/٣٠١٩٩٠/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ سهر سامى السعيد محمد أبو العطا 33

01118686189040/3560788عالج االورام باالشعاع٢٠٢٠/٠٨/٠٥١٩٩٠/١١/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ االء ابراهيم زكى الشريف34

01278268936 عالج االورام باالشعاع2021/03/08١٩٩٠/٠٧/١٤مدرس مساعدأنثىط/أسماء رافت عبد الغفار خليل35

01003713459عالج االورام باالشعاع2021/03/081991/02/02مدرس مساعدأنثىط/ شروق جمال أحمد على بدر36

  تــابـــع قســم : عالج االورام باالشعاع 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 29 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01226195607040/3560841 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٨/٠٢/١٨مدرس مساعدأنثىط/ اسالم سعيد محمد بسيونى37

01270760016040/3283448عالج االورام باالشعاع2022/08/21١٩٨٩/١٠/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ يمنى مصطفى حسين حجازى38

باري رزق39 01004703050040/3315650عالج االورام باالشعاع2022/08/21١٩٨٨/٠٨/٠١مدرس مساعدذكرط/ احمد جالل عبدال

01009039577عالج االورام باالشعاع2019/07/24١٩٩٠/٠١/٠٩معيدأنثىط/ دينا مصطفى محمد عثمان درويش40

قادر ايوب 41 حكم محكمة إدارية بالقرار 1969 بتاريخ 1/12/2015عالج االورام باالشعاع٢٠٢١/٠١/٢٩١٩٩٢/٠٨/٢6معيدأنثىط/ سارة محمد عبد ال

01228849338 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٠/٠٧/٠٨١٩٩٢/٠٨/٠١معيدأنثىط/ آيه حمدى احمد حسن 42

دين فايد 43 عالج االورام باالشعاع2021/01/29١٩٩٠/٠٨/٠١معيدأنثىط/ مى هاشم محمد صالح ال

واحد سليمان 44 01206933744عالج االورام باالشعاع2022/01/271992/07/23معيدأنثىط/ زينب محمد عبد ال

بدوى45 01096969569 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠6/٠٥معيدأنثىط/ ساره محمد جمال محمد ال

01012812004 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٩/١٠معيدأنثىط/ فتحية السيد عبدالحميد حسن الخلوانى46

01110509818 عالج االورام باالشعاع2022/07/24١٩٩٢/١١/٢٣معيدأنثىط/ دينا جمال حماد الدرينى47

01099036404عالج االورام باالشعاع2022/07/241993/12/16معيدأنثىط/ مى مصطفى محمد السباعى البحيرى48

بقرى49 عالج االورام باالشعاع٢٠٢٣/٠٢/٠٤معيدأنثىط/ ايه خضر خضر ال

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

  تــابـــع قســم : عالج االورام باالشعاع 

تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 30 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نبوي٢٠١٨/٠٤/٣٠١٩٧١/١١/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد فتحي عبده شتا1 01271111207040/2010032الطب ال

نبوي2016/03/30١٩٨٧/١٠/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ هند إبراهيم مصطفى أبو الفتوح المالح 2 01008707643040/2547801 الطب ال

نبوي2017/02/021987/04/18مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة سليمان السيد الساهي3 01095582447040/3332874الطب ال

نبوي٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٨6/٠٤/٢١مدرس مساعدأنثىط/ الشيماء ماجد محمد عبد النبي الطواب4 01281117722040/2082876 الطب ال

نبوى طب ال  قســم : عالج االورام وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 31 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01128885196040/3315380األمراض النفسية والعصبية2010/08/31١٩6٤/٠٢/٠٨أستاذأنثىأ.د/ مى عبد الرؤوف سيد احمد  عيسى1

صاوى2 دين فتح هللا ال   01227904167040/3302673األمراض النفسية والعصبية2011/07/31١٩6٥/٠٩/١٢أستاذذكرأ.د/ حسام ال

  01002226485040/3273355األمراض النفسية والعصبية2011/07/31١٩66/٠٤/٠٨أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد محمد عبد الحى3

  01115227331040/3302375األمراض النفسية والعصبية٢٠١٢/٠١/٣١١٩6٥/٠٩/١٠أستاذأنثىأ.د/ عزه عباس إبراهيم غالى4

صفا5 فتوح أبو ال 00113415416040/3415416 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩6٤/١٠/٢٥أستاذذكرأ.د/أشرف على أبوال

  01001359069048/2999049 األمراض النفسية والعصبية2013/10/30١٩6٥/٠٨/١١أستاذذكرأ.د/ عادل عبد الكريم بدوى محمد6

جمال7 حميد ال 10204131446األمراض النفسية والعصبية2014/04/301965/01/22أستاذذكرأ.د/ طارق محمد عبد ال
  040/3412229

040/3400767

األمراض النفسية والعصبية٢٠١٤/٠6/٣٠١٩6٨/٠٩/١٩أستاذذكرأ.د/ حازم عبد الرحمن على فايد8
 01005642935

01274715555

  040/3316880  

040/3400788

صعيدى9 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٤/٠6/٣٠١٩٧١/٠٩/١٨أستاذذكرأ.د/ إيهاب أحمد شوقى  أحمد ال
  01005282254

01116770908

  

 040/22561124

نفسية والعصبية قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 32 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01144656670 األمراض النفسية والعصبية2015/04/27١٩٧٠/٠١/١٤أستاذذكرأ.د/ إيهاب شوقى محمد إبراهيم10
 

 047/32250441

األمراض النفسية والعصبية2017/07/311973/11/01أستاذذكرأ.د/ محمد خليل محمد خليل يوسف11
  01143166319

01002703130

 040/2241309  

ع/040/2222101

دايم موسى12 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٧٠/٠٢/٠٣أستاذذكرأ.د/ صبرى محمد عبد ال
  01007622400

01098745666
047/9103413

هنيدي13 فتوح حمزة ال 01009022481األمراض النفسية والعصبية٢٠١٩/٠١/٢6١٩٧٤/٠٢/٠٩أستاذذكرأ.د/ ياسر أبو ال
 050/6492057  

040/2276543 

بهنسي14   01228934238040/2543020 األمراض النفسية والعصبية2019/09/29١٩٧٢/١٢/١٢أستاذذكرأ.د/ وفيق سعيد كامل  محمود ال

حكيم عبد السالم  سليم15 01069000317040/3339525األمراض النفسية والعصبية2021/06/291976/10/01أستاذذكرأ.د/ محمد عبد ال

01224007621 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٧٥/٠٤/١٥أستاذذكرأ.د/ خالد حسين رجاء محمد راشد16
  040/2123603  

ع/ 040/2255411

01006753771األمراض النفسية والعصبية2008/09/28١٩6٨/٠٢/١٩أستاذ مساعدذكرد/ عمرو عادل محمد هيبه17
 040/3401730 

ع/ 040/3354533

01006566426األمراض النفسية والعصبية2014/04/30١٩6٣/٠6/٢6أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد بسيونى الشامى18

01225104747040/3339899األمراض النفسية والعصبية2021/06/29١٩٧٨/١٠/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ ريهام عبد الرحمن لطفى  أحمد عامر19

بهى رجب20 01117898368040/5302403األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٨١/٠٩/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ أسامة عبد هللا ال

01007303254040/5692094 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٨٠/١١/٠٧أستاذ مساعدذكرد/ أيمن محمد عبد السالم عبد العال الملط21

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوع
رقم تليفون 

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

اإلســـــــــــــــــــمم



 

 33 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01112778373040/2246519 األمراض النفسية والعصبية2021/09/29١٩٧٨/٠٧/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ محمود إبراهيم مصطفى الحسانين22

األمراض النفسية والعصبية2021/10/271979/01/18أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين دسوقي أحمد السيد أبو حمر 23
  01094878948

01008298786
040/2732313  

01065554872 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٣/٠٣/٣١١٩٧٥/١٢/٢٧مدرسأنثىد/ سماح عبد الرؤوف محمد عفيفى24
  040/3291412

040/3296482

حميد سند25 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٣/٠٧/٣١١٩٧٥/٠٩/٢٣مدرسذكرد/ أشرف محمد عبد ال

  01223871441040/3316966 األمراض النفسية والعصبية2014/11/30١٩٧٧/٠٣/٢6مدرسذكرد/ وسام عبد السالم محمد غريب26

األمراض النفسية والعصبية2016/02/291980/02/28مدرسأنثىد/ فاطمة أحمد السباعى الديب27
  01001382426

01024941971
040/3289595

هادى بسيونى28 01002428559 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٨/٠٤/٣٠١٩٨٢/٠6/٢٧مدرسذكرد/ محمد عبد العزيز عبد ال

01003478577040/2020340األمراض النفسية والعصبية٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٠/٠٩/١٥مدرسذكرد/ محمود حامد محمود على نصار29

خالق 30 01006179912040/3357294 األمراض النفسية والعصبية2018/05/30١٩٨٠/١٠/١٠مدرسذكرد/ حازم محمد محمد عبد ال

01004260607040/547012األمراض النفسية والعصبية2018/10/271981/07/23مدرسذكرد/ إسالم فتح هللا محمد كامل الدسوقى 31

األمراض النفسية والعصبية٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٣/٠٤/٢١مدرسذكرد/ أحمد مصطفى الدسوقى كشك32
  01112961961

01223780720
040/5320643

صاوى على الكردى33 01222502545040/2570173األمراض النفسية والعصبية2019/09/29١٩٨٢/١١/١٥مدرسذكرد/ عالء محمد ال

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 34 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد فودة34 01001961744040/2015655األمراض النفسية والعصبية2020/11/30١٩٨٤/٠٢/٢٧مدرسذكرد/ باسم حمدى عبد ال

فتوح السيد بالل35 01096054022األمراض النفسية والعصبية2020/11/30١٩٨٣/٠٨/٢٧مدرسأنثىد/ أسماء أبو ال

األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨٤/٠٨/٢٠مدرسأنثىد/ نهى فوزى حمدى محمد فنون36
  01023982840

01023982820
040/3351115

لة لبيب عطا هللا37 01282559115040/2218554 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/٠٢/١٠مدرسأنثىد/ نعمة عطا ال

األمراض النفسية والعصبية2021/09/29١٩٨٥/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ مروة يسن عبد المنعم بدر38
  01003639129

01003639125
040/2715075

01015310254040/3356657األمراض النفسية والعصبية2022/02/271987/04/13مدرسذكرد/ أحمد أسامة عبد رب الرسول طلبة39

01118111372040/3324046 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٤/٠٨/٠٤مدرسذكرد/ عمرو محمد أمين السرنجاوى40

01225841278040/5722094 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/١١/٠٣مدرسأنثىد/ مي أحمد أحمد سالم41

01013314067 األمراض النفسية والعصبية2022/02/27١٩٨6/١١/١٨مدرسذكرد/ مصطفى شعبان حسينى قنديل42

01145002821040/2382815األمراض النفسية والعصبية2022/02/271986/03/29مدرسذكرد/ مصطفى ممدوح عبد الحي كامل43

حوراني44 01110220279040/2221184 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨6/٠٩/٢٨مدرسذكرد / محمود السيد محمود ال

01007727654040/5472666األمراض النفسية والعصبية٢٠١٥/٠١/١١١٩٨٥/٠٥/١٣مدرس مساعدذكرط/ رائد أحمد عبد المعبود سيد أحمد45

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 35 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

وهاب حنوره46 يا مصطفي عبد ال 01004598268 األمراض النفسية والعصبية2017/02/02١٩٨٧/٠١/٢6مدرس مساعدأنثىط / دال

047/220212األمراض النفسية والعصبية2017/06/221969/10/27مدرس مساعدذكرط/ عالء عبد الكريم سليمان ابراهيم 47

01225575891040/2254121 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٨/٠٧/١٥مدرس مساعدذكرط/ مصطفي محمد العوضي الشيخ48

01006643164األمراض النفسية والعصبية2017/10/04١٩٨٨/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد سعيد محمد عوض على49

01024188789045/3115354األمراض النفسية والعصبية2018/08/05١٩٨٩/٠٩/١٤مدرس مساعدذكرط/ أسامة إبراهيم محمد إبراهيم يونس50

01008928948047/3162188األمراض النفسية والعصبية2018/08/05١٩٨٩/٠٨/٣٠مدرس مساعدذكرط/أحمد سامي محمود الكتامي51

01226130298040/3304420األمراض النفسية والعصبية٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٨٩/٠٢/١٧مدرس مساعدأنثىط/ سارة سليم أحمد سليمان52

01068050816 األمراض النفسية والعصبية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠6/٠6مدرس مساعدذكرط / بهاء رضا احمد محمد السطيحه53

نعناعى54 01202448896 األمراض النفسية والعصبية2019/10/03١٩٩٠/٠٨/٢٠مدرس مساعدأنثىط /ايه محمد السيد ال

01002024383األمراض النفسية والعصبية2020/02/041990/11/10مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد أحمد رويشة55

01095771143 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٠/٠6/٣٠١٩٩٠/١١/١٢مدرس مساعدأنثىط / نهال حاتم سعد محمد عامر 56

01060466551 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٠/٠٨/٠٢١٩٩٢/٠٨/٠٩مدرس مساعدأنثىط / تقى خالد طلعت محمد 57

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 36 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

وكيل 58 لطيف محمد ال 01095946314 األمراض النفسية والعصبية2021/01/06١٩٩١/٠٥/١٥مدرس مساعدأنثىط/ هدى عبد ال

بدار 59 01284805732األمراض النفسية والعصبية2021/06/291982/03/31مدرس مساعدذكرط/ أحمد أشرف السيد ابراهيم ال

01228777442 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩١/١٢/١6مدرس مساعدأنثىط/ سارة عالء السيد احمد عبد المطلب محسن 60

01095548586األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٢/٠٨/١٣مدرس مساعدأنثىط/ االء دسوقى أحمد السيد سعد أبو حمر 61

01060542647 األمراض النفسية والعصبية2022/08/21١٩٨٨/٠٩/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد فرج محمد عبد الرحمن فراج62

01007573251040/2544628األمراض النفسية والعصبية2022/08/211988/09/30مدرس مساعدأنثىط/ سمر عاطف محمد زيدان محمد63

نبى الغراب64 01017424111040/3603188 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٨/٠٩/١٧مدرس مساعدذكرط/ عبدالرحمن على عبدال

01090722313040/2255750األمراض النفسية والعصبية2022/08/21١٩٩٢/٠٧/٢6مدرس مساعدأنثىط/ سارة زكريا محمد الرمادى65

01227036199األمراض النفسية والعصبية2016/01/20١٩٨٧/٠٧/٠6معيدأنثىط / دعاء جمال الدين السعيد محمد على66

01285856652040/3571149األمراض النفسية والعصبية2018/07/15١٩٩٠/١٠/٠١معيدأنثىط/ أميره فتح عبد العاطى عبد الجواد الفيومى67

01063309620األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٩/٠٢معيدذكرط/ عبدالرحمن عبدالحكيم عبدالوهاب عساف68

فالح69 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/١٢/٢٠معيدأنثىط/ نورهان على نجيب محمد ال

01126868476 األمراض النفسية والعصبية2022/04/27١٩٨٩/٠٢/٠٧معيدأنثىط/ سمر فضل هللا مرزوق فضل هللا70

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 37 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001509460األمراض النفسية والعصبية2022/04/271989/09/04معيدذكرط/ أحمد ابراهيم احمد الشيخ71

ندبة للمستشفى الجامعى الرئيسى852 بتاريخ 0106623142121/6/2011 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/١٢/٠٧معيدذكرط/ محمد مجدى مصطفى الشناوى72

01098404210 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٤/١٩معيدأنثىط/ منى حسن عباس دويدار73

خولى74 01014464611 األمراض النفسية والعصبية2022/04/27١٩٩٠/٠٢/٢٥معيدذكرط/ مصطفى محمد جمال عامر ال

01012022690األمراض النفسية والعصبية2022/04/271990/10/12معيدأنثىط/ سهر سيد احمد عبدالعظيم شعبان75

حليم احمد الشاعر76 01060027676 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٩/٢٧معيدذكرط/ كريم عصام عبدال

01151785937األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٣/١٢معيدأنثىط/ اسراء على حامد صالح77

خالق الشاذلى78 01014689295 األمراض النفسية والعصبية2022/04/27١٩٩٠/٠6/٠٤معيدذكرط/ عصام محمد عبدال

هادى هالل79 01023563735األمراض النفسية والعصبية2022/04/271990/06/12معيدذكرط/ هانى حامد عبدال

01019238656 األمراض النفسية والعصبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/٠٩/٢٥معيدأنثىط/ اسماء رضا السيد عيدالشاذلى80

نوسانى81 01066815747األمراض النفسية والعصبية2022/06/29١٩٩٣/١٢/١٤معيدذكرط/ محمد على عبدالمعطى ال

01111454126األمراض النفسية والعصبية2022/06/29١٩٩٣/٠٨/٢٧معيدأنثىط/ ندى طلعت احمد عبداللطيف قاسم82

01007809600األمراض النفسية والعصبية2022/07/24١٩٩٣/٠٣/٢٠معيدأنثىط/ مى عبدالحكيم محروس محمد عامر83

نفسية والعصبية  تـــابــــع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 38 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١١/٠٥/١٠١٩6٢/١١/١٢أستاذأنثىأ.د/ ميرفت عبد الستار محمود السرجانى1
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01001565077

  040/2238067

040/2252793

٢٠١١/٠٥/١٠١٩6٤/٠١/٠٤أستاذذكرأ.د/ على عيد عيد الديب2
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01222800335

 040/3357557  

040/3344444  

خالق السايح3 2014/03/27١٩6٥/١٠/٢٠أستاذأنثىأ.د/ منال على عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01006907517040/3338987

2016/05/311967/07/07أستاذأنثىأ.د/ حنان محمد عماره السعدنى4
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01223598098

  040/3338637

ع/ 040/3342993

بربرى5 ٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩6٩/١١/٠٤أستاذأنثىأ.د/ أمل محمد إبراهيم ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01001264626

  040/3314511

ع/ 040/3352236

٢٠٢١/٠٨/٣١١٩6٩/٠١/٠١أستاذذكرأ.د/ السيد محمد حامد راجح 6
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01225882757040/3414194

2021/08/31١٩٧٠/١١/٣٠أستاذأنثىأ.د/ منال شوقى حسين سيد أحمد 7
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
040/3350865

2012/06/061965/12/13أستاذ مساعدذكرد/ عالء محمد محمد السالوى8
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01222560710

  040/3304773

040/3342095

٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٧٣/٠٩/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ سلوى المرسي عبد الغني السيد9
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01001069575

  040/3323116

040/3342612

هوى10 ٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٧٥/٠٣/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ مروى أحمد محمد أبو ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل

  01001827935

01002382707
040/3318062

خولى11 2018/06/27١٩٧6/٠٨/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ رضوى مصطفى  ذكى ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01223827097040/3313127

حليم الميداني12 2018/06/271973/12/31أستاذ مساعدأنثىد/ سماح حمدي عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
040/3321285

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٧6/٠٤/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء شوقى محمود األشقر13
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01227167875040/35012374

تأهيل   طبيعى والروماتيزم وال قســـم : الطب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 39 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/09/30١٩٧٨/٠٤/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء وسيم بدير عبد الرحمن ندا14
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01069579672040/2734979

2020/04/29١٩٧٩/١٠/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء أحمد محمود حبلص15
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01224580471

  040/3343335

040/3416464

2020/10/31١٩٨١/٠٧/١٠أستاذ مساعدذكرد/ محمد حسن كامل أبو زيد16
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01006773622040/5460471

٢٠٢١/١١/٣٠١٩٨٢/٠٣/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ سوزان عزت الشحات جادو17
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01220529772040/2246761

جواد18 ٢٠٠٥/١٢/٢٨١٩66/١٢/١٩مدرسذكرد/ وائل محمد أحمد عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
040/2221158

2012/06/06١٩٧٥/١٢/١١مدرسأنثىد/ دعاء محمد محمد إسماعيل عبده19
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01228988000040/3336392

حميد محمود طبرة20 2012/12/181984/09/27مدرسأنثىد/ سمر عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01007501572040/5460471

٢٠١٥/٠٧/٣٠١٩٧٥/٠٢/١٤مدرسأنثىد/ نيفين فتحي محمود إبراهيم درويش21
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01289590893

  040/3316872

040/3283630

٢٠١6/٠٧/٣١١٩٧٨/٠٢/٠٥مدرسذكرد/ محمد إبراهيم راغب زغلول  زغلول22
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل

 01223534544

 01068687586
040/2965132

2017/01/31١٩٨٤/٠٤/٢٣مدرسأنثىد/ ريهام عبد المنعم محمد أحمد 23
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 0122420149403/5858661

بنا24 2017/11/291971/07/22مدرسأنثىد/ هناء أحمد سامى أحمد  ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01223321660040/2235108

٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٠/٠٩/٠6مدرسأنثىد/ شيرين عبد السالم محمد علوان 25
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01273068528040/3319562

وهاب 26 ٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٠/٠٩/٢٩مدرسأنثىد/ شيماء عبدالمنعم محمود عبدال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01002919097040/2540180

تأهيل   طبيعى والروماتيزم وال  تــــابـــع قســـم : الطب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 40 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2020/03/31١٩٨١/٠٩/٢6مدرسأنثىد/أميرة محمد إبراهيم محمود الشرقاوى27
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01222814159040/3302484

2020/04/291984/05/16مدرسأنثىد/ هبه عبد العزيز هاشم حنوت28
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01224389006

  040/3340902

040/3295848

٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨٣/٠٨/١٧مدرسذكرد/عبد هللا السيد عبد المنعم محمد عالم29
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01285728310040/3322299

2021/03/27١٩٨٥/٠١/٠٥مدرسأنثىد/ هبة أحمد حلمى المقدم30
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01093651208040/2010080

خولى31 2021/03/27١٩٨٤/٠٨/١٤مدرسأنثىد/ رانيا السعيد المرسى ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01222877279040/3304487

2021/09/29١٩٨٤/٠٢/٠6مدرسأنثىد/ رحاب محمود محمد سالم32
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01065559261040/3356078

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/٠١/٢١مدرسأنثىد/ رضوى حلمى حمد أحمد شلبى33
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01275032600040/3301171

برقى34 هام محمود أحمد ال ٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠٤/٢٨مدرسأنثىد/ إل
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01221410630040/3302301

خير35 2021/09/29١٩٨6/١٢/٢٠مدرسأنثىد/ مى أحمد توفيق أبو ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01223751316

2022/03/231987/08/01مدرسأنثىد/ أسماء أحمد مجدي عبد المنعم أبو كامل 36
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01222883836040/3415803

بهوتى 37 ٢٠٠٩/٠٥/١٢١٩٨٠/٠٥/١١مدرس مساعدأنثىط/ إيمان ماهر محمد على ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01231231221040/5721360

٢٠١٥/٠١/١١١٩٨6/٠٨/١٥مدرس مساعد أنثىط/ سارة سليمان محمد سليمان حسن38
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01227870972

 066/3328050

بور سعيد

2016/03/30١٩٨٧/٠٩/١٨مدرس مساعدأنثىط/ منى هالل أحمد عمارة39
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01225780883040/2172784

تأهيل   طبيعى والروماتيزم وال  تــــابـــع قســـم : الطب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 41 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد على الششتاوى40 2016/03/301987/11/02مدرس مساعدأنثىط/ إسراء عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01285805516040/3346611

يا نادر جمعه المليجي41 ٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٨/٠6/١٨مدرس مساعد أنثىط/ دال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01063576814040/3314622

٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٨/٠٢/٠٥مدرس مساعد أنثىط/ علياء ممدوح عبد العزيز فرج42
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01069468486

2017/10/04١٩٨6/١٢/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ دينا حمدي محمد عبد الال43
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01001936287040/3301424

حميد علي الشنتناوي44 2018/05/291989/06/18مدرس مساعدأنثىط/ آية عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01006758394040/3318324

٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٨٨/١٢/٠٥مدرس مساعد أنثىط/ سها فوزي أمين إبراهيم خالف45
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01027611093040/5750061

2019/01/22١٩٨٩/٠٩/٠٢مدرس مساعد أنثىط/ صباح عبد المنعم حسين عبيد46
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01068164889040/5324692

2019/06/26١٩٩٠/٠٤/٠١مدرس مساعد أنثىط/ احسان خليفة سعد السيد 47
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01008627036

2019/08/01١٩٩١/٠٢/١٥مدرس مساعد أنثىط/ مها كمال الدين طه خالف48
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01012392496040/3318779

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٣/٢٧مدرس مساعد أنثىط/ شيماء الحسينى السيد سالمه49
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01014283408

٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٢/٠٣/٠٨مدرس مساعد أنثىط/ نوريهان عبد العزيز إبراهيم على الجزار50
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01271082843

2021/06/29١٩٩٢/٠٧/٠6مدرس مساعدأنثىط/ دينا عباس ياسين سعد مرجان 51
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل

بري52 2021/08/021991/05/25مدرس مساعدأنثىط/ أية أشرف عبد العزيز ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01000674260

تأهيل   طبيعى والروماتيزم وال  تــــابـــع قســـم : الطب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 42 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/١٠/١٠مدرس مساعد أنثىط/ امنية فتحى احمد سيف 53
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01091310804

فتيانى54 ار السيد كمال ال ٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٧/١٢/١٨مدرس مساعد أنثىط/ أث
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01024841034040/3308226

لطيف نور الدين عيد55 2017/07/02١٩٩٠/٠٩/٢6معيدأنثىط/  غادة عبد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01226336924040/3588018

فقى 56 2021/09/041992/04/12معيدأنثىط/ غادة معروف محمود عيد ال
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01069511259

٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٧/٢٩معيدأنثىط/ امانى سعد احمد جحا57
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01142841733

٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/٠6/١6معيدأنثىط/ نورهان السيد محمد حبيشى58
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01097460706

2022/04/27١٩٩١/٠١/٠٧معيدأنثىط/ يوستينا كمال عبدالمسيح صرابامون حنا59
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01066062368

2022/04/271992/09/05معيدأنثىط/ مارينا عادل مرقص حنين60
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01275736536

٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٢/١٢/٢٠معيدأنثىط/ ماريان عزيز وهبه عبده61
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
 01285585818

2022/07/24١٩٩٢/١١/٢٢معيدأنثىط/ ساره محمود حسن كامل62
الطب الطبيعى والروماتيزم 

والتأهيل
01001620290

تأهيل   طبيعى والروماتيزم وال  تــــابـــع قســـم : الطب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 43 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

قال1   01006023289040/3312646كبد وجهاز هضمى2007/06/30١٩6٥/١٠/٠١أستاذأنثىأ.د/ فلاير صالح الدين محمد ال

جندى2 01223427988040/33102010كبد وجهاز هضمى2008/02/26١٩6٢/١٠/٢٥أستاذذكرأ.د/ أيمن محمد ال

كبد وجهاز هضمى٢٠٠٩/٠٢/٢٤١٩6٣/١٠/٢٨أستاذذكرأ.د/ أسامه السيد سعد الدين نجم3
  01005702809

01067780057
040/3406434

كبد وجهاز هضمى٢٠١١/٠٥/٣١١٩6٣/١١/٠٨أستاذذكرأ.د/ جالل الدين مصطفى  القصاص4
  01006788350

01226964991

  040/2380205

040/2231477

01000406665040/3331337 كبد وجهاز هضمى2011/07/31١٩66/٠6/٠٣أستاذذكرأ.د/ شريف عبد العزيز حامد السعدنى5

فرت6 01224378188كبد وجهاز هضمى2012/08/291967/10/11أستاذذكرأ.د/ عاصم أحمد عبد الرحمن ال
 040/3403986  

040/3343561  

01004694431 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٣/٠١/٣٠١٩6٩/٠٥/٢٥أستاذأنثىأ.د/ حنان حامد سيد أحمد سليمان7
  040/3416798

040/3601872

قادر السيد صالح8 01222576296 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٣/٠١/٣٠١٩66/٠٩/١٤أستاذذكرأ.د/ رأفت عبد ال
 040/2737557  

040/3327918 

  01062883737040/3318378 طب المناطق الحارة والحميات2013/11/24١٩6٧/٠٢/٢١أستاذذكرأ.د/ جمال كامل بيومى قاسم9

بساط10 هادى ال 040/2120533  01060776855طب المناطق الحارة والحميات2014/06/301965/06/07أستاذأنثىأ.د/ حنان أحمد عبد ال

0100656515203/4801987 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٤/١٠/٢٩١٩6٧/٠١/١٥أستاذأنثىأ.د/سحر عبدالتواب عبدالعزيز سيد اليمانى11

01006749628040/3404114طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٧٠/٠١/١6أستاذذكرأ.د/ صبرى عبداللطيف  مصطفى أبوسيف12

01117109990040/33101333 طب المناطق الحارة والحميات2017/07/31١٩٧٢/٠٨/٠٨أستاذأنثىأ.د/ دينا حازم عبدالرحمن يوسف زيادة13

حميات   حارة وال  قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 44 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طب المناطق الحارة والحميات2019/08/261973/03/09أستاذذكرأ.د/ وائل وحيد عبد المعطي مياح14
  01006568158

01116431065
040/2101670

01147117052040/3285324 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٧٣/٠٨/١٤أستاذأنثىأ.د/ لبنى أحمد فهمي عبد القادر أبو علي15

01223193691طب المناطق الحارة والحميات2021/09/29١٩٧٥/٠٩/٣٠أستاذذكرأ.د/ لؤى أسامة أنور منصور16
   040/3405003

ع/ 040/3405252

01113020070040/3306669طب المناطق الحارة والحميات2021/10/27١٩٧6/١٠/١١أستاذذكرأ.د/ عبد الرحمن عبد الرؤوف حسن  قبطان17

01007766446040/3294737طب المناطق الحارة والحميات2021/10/27١٩٧٥/١٢/١6أستاذذكرأ.د/ محمد يوسف أحمد ربيع18

01288226394040/3420504طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٧6/١٠/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ سماح مسعد أبو العينين سليمان19

نوساني20 01003130358040/3309797 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧6/١٠/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ سالي عبد المنعم محمود  ال

طب المناطق الحارة والحميات2018/02/28١٩٧٠/٠٩/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ عواطف المحمدى فرج إدريس21
  040/2014010

040/2223830

هنداوى 22 01224608773040/3327559طب المناطق الحارة والحميات2018/04/301981/01/01أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد عبد العزيز ال

خلواني23 01005608468040/3296110 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٧٩/٠٨/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ والء أحمد منجود ال

باقى24 01000040794047/3225613 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٠/٠١/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ شريف محمد عبد السالم عبد ال

01068086022040/3296969 طب المناطق الحارة والحميات2019/05/29١٩٧٩/١٠/١6أستاذ مساعدأنثىد/ هبة محمد علي العشري25

047/2221650  طب المناطق الحارة والحميات2019/06/091972/01/16أستاذ مساعدأنثىد/ بشرى السيد طلحة حسين26

حميات   حارة وال  تــــابـــع قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 45 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002815304040/2431670 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٧٩/٠٨/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب بدوى محمد الششتاوى27

01147223384040/3280261طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨٠/٠٤/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ ريهام عبد القادر إبراهيم سالم الخولى28

01002204640040/3320437 طب المناطق الحارة والحميات2021/12/29١٩٨٢/٠٨/١6أستاذ مساعدأنثىد/ نهاد إبراهيم عبد السميع حواش 29

01270714939040/2254001طب المناطق الحارة والحميات2022/05/311982/10/10أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء محمود محمد الشعراوى30

صواف31 لطيف محمد ال 040/2123777طب المناطق الحارة والحميات٢٠٠٧/٠٧/٣١١٩٧١/٠٤/١٨مدرسذكرد/ ياسر عبد ال

01227927651طب المناطق الحارة والحميات2017/04/30١٩٨٤/١١/٢١مدرسذكرد/ محمود زكى عبد السميع السيد القديم 32

01224455071040/3404385طب المناطق الحارة والحميات2018/03/29١٩٨٣/٠٥/٣١مدرسأنثىد/ مروة السيد محمد سالمة33

01227140378طب المناطق الحارة والحميات2018/08/29١٩٨٣/٠٩/٢٣مدرسذكرد/ إسالم أحمد توفيق محمد هبة34
 040/3295798

040/5470745

جبالي35 01008978895طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٥/١٠/٣١مدرسأنثىد/ فاطمة على حسن حسين ال

حميد مشعل36 01281418242 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠١/٢6مدرسأنثىد/ شيماء عبد المنعم عبد ال

01009722391040/2222143 طب المناطق الحارة والحميات2020/01/28١٩٨٥/١٢/١٨مدرسأنثىد/ إيمان محمد هالل محمد عبدة37

فتوح خلف38 01099454124040/2543761طب المناطق الحارة والحميات2020/01/281986/01/06مدرسأنثىد/ نهلة أحمد أبو ال

01003911123040/220039 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٤/٠٩/٢٧مدرسأنثىد/ شيماء مصطفى أحمد منصور39

حميات   حارة وال  تــــابـــع قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 46 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ظاهر ناصر40 01008822672040/3421702 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٧/١١/٠١مدرسأنثىد/ منى عرفة عبد ال

قصراوى41 01096298650040/3313302 طب المناطق الحارة والحميات2021/02/28١٩٨٧/١٠/٢٠مدرسأنثىد/ كريمان حلمى محمد السيد ال

01021100027040/3510997طب المناطق الحارة والحميات2014/01/221985/05/06مدرس مساعدأنثىط/ مروة نبوى عبد الرحمن عفيفى الحصرى42

01020018360 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٧/١٢/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ شيماء محمد إبراهيم السيد عيد43

جزار44 واحد حسن ال ناصر عبد ال 01288585733040/3308654طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٨/١٢/٢٣مدرس مساعدأنثىط / نبيله عبد ال

01020815962 طب المناطق الحارة والحميات2017/02/28١٩٨٧/١٠/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ أمل  محمد حسن دويدار45

ات اسماعيل محمد فره46 01126595915طب المناطق الحارة والحميات2017/02/281987/01/31مدرس مساعدأنثىط/ اي

01020086495040/5692307 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٨/٠٧مدرس مساعدذكرط/ إسالم صابر إسماعيل محمد إسماعيل 47

01004672358040/3353822طب المناطق الحارة والحميات2018/02/04١٩٨٩/٠٩/١6مدرس مساعدأنثىط/  رانيا ممدوح حامد الكافوري48

01225548976040/3328305طب المناطق الحارة والحميات2018/02/04١٩٨٩/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/  منه هللا  محمد محمد جابر الصواف49

01018251472040/5343407طب المناطق الحارة والحميات2018/04/29١٩٨٨/١٢/١٨مدرس مساعدأنثىط/  إبتسام على محمد علي شادي50

حميات   حارة وال  تــــابـــع قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 47 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01062722855طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ أسماء محمد مراد الزفتاوي51

01092691308040/2543761 طب المناطق الحارة والحميات٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٩٠/٠٨/٠6مدرس مساعدأنثىط/ مي احمد ابو الفتوح عبد الحميد خلف52

01014113098040/3502669 طب المناطق الحارة والحميات2019/02/23١٩٩٠/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مادونه مجدى فهمى ابراهيم سالمه53

01011449279040/3522117طب المناطق الحارة والحميات2019/09/021990/06/30مدرس مساعدأنثىط/ مريم نبيل نجيب حنا سعد هللا54

01004834666 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٨٩/١٠/٣١مدرس مساعدأنثىط/ سمر حسنى محمد سالمه55

01002363666 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٢/٠٤/١٨مدرس مساعدأنثىط/ ريهام مصطفى فتحى عيد جامع56

01001910082 طب المناطق الحارة والحميات2020/03/03١٩٩١/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ الشيماء  فتحى زيدان الدسوقى57

01016055510طب المناطق الحارة والحميات2020/06/221991/04/24مدرس مساعدأنثىط/ أميرة شعبان أحمد محمد سليمان 58

01022874667040/2555872 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٩٣/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىط/علياء مرزوق محمد أحمد سليمان 59

01068985264طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٩٢/٠١/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ عفاف يونس محمد يونس 60

حيت 61 01098448668 طب المناطق الحارة والحميات2021/10/04١٩٩٢/٠١/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ مروة عوض مصطفى ال

حميات   حارة وال  تــــابـــع قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 48 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01094615374040/2841261طب المناطق الحارة والحميات2022/02/021992/01/18مدرس مساعدأنثىط/ اميرة عصام عبد المنعم محرم62

قوى مش 63 01009555381 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٢/٠6/٢٨١٩٩١/١١/٢٣مدرس مساعدأنثىط/ ندى فؤاد عبد ال

جواد ادم 64 طب المناطق الحارة والحميات2022/06/28١٩٩٣/٠٥/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ تسنيم فاروق عبد الكريم عبد ال

نجار65 01116908236طب المناطق الحارة والحميات2022/04/27١٩٩٢/١٠/١٩معيد أنثىط/ اسماء محمد سليمان ال

صواف66 01284185267طب المناطق الحارة والحميات2022/05/29١٩٩٤/٠١/٢٣معيد ذكرط/ احمد محمد محمد جابر ال

01068336911طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/١٠/٠١معيد ذكرط/ محمد محمود ذكى محمد حسنين67

01022313634 طب المناطق الحارة والحميات٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٢/١٢/١٩معيد ذكرط/ هالل محمد احمد سالم68

حميات   حارة وال  تــــابـــع قســم : طب المناطق ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 49 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001755340 وحدة الغدد الصماء2011/02/09١٩6٥/١١/٠١أستاذذكرأ.د/ لؤى محمد مبروك األحول1
   040/3307188

ع/040/3332934

2011/02/091964/07/25أستاذذكرأ.د/ وليد سامى يوسف محمد داود2
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01222784454  040/2102333  

01004706770 وحدة الكلى٢٠١١/٠٢/٠٩١٩6٤/٠٢/٢٣أستاذذكرأ.د/ كمال محمد عطيه عكاشه3
 040/3280014

ع/040/3405882

٢٠١١/٠٢/٠٩١٩6٣/٠٥/٠٥أستاذذكرأ.د/ خالد محمد زغلول محمد درويش4
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
 01223638607

  040/3318285

ع/ 040/3272988

ل فراج محمد فراج5 01224541037 وحدة الغدد الصماء2011/03/30١٩6٤/١٢/٠٨أستاذذكرأ.د/ وائ
 040/3341637  

 040/3307167  

2011/07/311964/08/27أستاذذكرأ.د/ محمد السيد محمد عنبه6
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01006023245

  0403401290  

 040/3347546  

0100113351702/22683384 وحدة الغدد الصماء٢٠١١/٠٧/٣١١٩6٣/٠6/٠٥أستاذأنثىأ.د/ ليلى محمود محمد سيد أحمد7

٢٠١٢/٠٨/٢٩١٩6٥/١١/٠٣أستاذأنثىأ.د/ سحر سعد الدين زكى بسه8
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01067861578040/3351589

01007781046040/2255978 وحدة األيض2012/08/29١٩6٥/١٠/٠٨أستاذأنثىأ.د/ نسرين أحمد قطب ناصر9

حميد سليم10 2014/03/271968/12/17أستاذذكرأ.د/ محمود فاروق عبد ال
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01223156316

  040/3350743

ع/ 040/3333743

نجار11 01005356837 وحدة الكلى٢٠١٤/٠٧/٢6١٩6٧/٠٥/١٤أستاذذكرأ.د/ جمال فتحى محمد ال
  040/3333619

  040/3400061

دين أبو السعود12 وحدة أمراض الدم2015/06/29١٩6٧/٠٨/٢٨أستاذأنثىأ.د/ نشوى محمد نور ال
  040/3302528

040/3270550

01227440713040/2161669وحدة الكلى2015/09/30١٩٧٠/٠٢/٠١أستاذذكرأ.د/ عيد محمد عيد الشافعى 13

قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 50 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01003070077وحدة أمراض الدم2015/11/30١٩66/٠٣/٢٩أستاذذكرأ.د/ عاطف محمد طه سعد 14
  040/2232828

  040/2247222

بديوي15 ٢٠١6/٠١/٣٠١٩٧٢/٠٧/١٨أستاذذكرأ.د/ محمد محمد مختار ال
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01223172858

  040/3206959

ع/ 040/3347474

٢٠١٧/٠٣/٢6١٩٧١/١١/٠٤أستاذذكرأ.د/ مدحت عبد المجيد السعيد غازي16
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
 01224400011

  040/3306959

047/2703077

وحدة الروماتيزم2017/03/26١٩6٥/١٢/١٢أستاذأنثىأ.د/ عبير عبد المنعم على شهبه17
  040/3310112

040/3285603

قادر على خضير 18 01223000516وحدة الكلى2018/09/301968/09/04أستاذذكرأ.د/ سامي عبد ال
  040/3280777

ع/ 040/3335010

01223471305 وحدة أمراض الدم٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٧6/٠٣/١٣أستاذأنثىأ.د/ سماح عبد الرحمن السيد الشويخ19
 040/51361214

040/3339888 

01221793033 وحدة أمراض الدم٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧6/١١/٢٢أستاذذكرأ.د/ عمرو محمد أحمد جوالى20
   040/3302759

   040/3295607

2021/08/31١٩6٨/١٢/١٢أستاذذكرأ.د/ ياسر محمد عبد الرؤف إبراهيم21
الغدد الصماء والسكر 

واأليض
 01002717656

بديوي22 حميد محمد ال 01144221579040/3606065وحدة أمراض الدم2021/10/271977/12/17أستاذذكرأ.د/ تامر عبد ال

01227921844040/3281400 وحدة أمراض الدم٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٧٧/١٠/٠٨أستاذأنثىأ.د/ نهى السيد عبد الرحمن عشيبة23

ي24 01221793404وحدة الكلى٢٠٢٢/٠6/٢٩١٩٧٥/٠6/٢٨أستاذأنثىأ.د/ غادة محمود عطية الغزال
  040/3101436

040/3272667

2010/03/30١٩6٧/١٢/١٢أستاذ مساعدذكرد/ طارق أحمد طلعت الشعراوى25
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
 01005113086

  040/3320506

ع/040/3347151

2011/07/311965/05/14أستاذ مساعدذكرد/ شريف السيد عزت محمد26
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01221035524

 ع/ 040/3351605  

040/3405200

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 51 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حليم27 01223185019 وحدة الجهاز الهضمى والكبد٢٠١6/٠6/٢٩١٩٧٧/٠٩/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد الرؤوف عبد ال
   040/3304662

ع/ 040/3351716

01221793045040/5800877وحدة الجهاز الهضمى والكبد2016/06/29١٩٧٤/١٢/١٨أستاذ مساعدذكرد/ عبد هللا أحمد السيد الصاوى28

وحدة الجهاز الهضمى والكبد2019/08/26١٩6٧/١٢/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ أمل عبد المنعم إبراهيم سليم29

01003644880040/2765112وحدة الجهاز الهضمى والكبد2019/09/29١٩٧٩/٠٥/٢6أستاذ مساعدذكرد/ محمد علي الحسيني السباعي30

01226249646040/2454056وحدة الروماتيزم٢٠١٩/١٠/٢٩١٩٨٠/٠٩/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ رشا على السيد عبد النور31

01004635351040/5382442 وحدة أمراض الدم٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٠/١٢/١6أستاذ مساعدأنثىد/ هناء إبراهيم  محمد السيد عقدة32

01221325375 وحدة أمراض الدم2020/03/24١٩٧٩/٠٥/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين عوني عبد السالم هموس33
  040/3301784

040/3272156

01225627936040/3325423الغدد الصماء والسكر واأليض2020/07/281980/01/01أستاذ مساعدذكرد/ ياسر مصطفى محمد حافظ المطاهر34

01007220528040/2121734 وحدة الكلى٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٠/٠٩/١٤أستاذ مساعدأنثىد/  منال سعد أحمد نجم 35

01066883335 وحدة أمراض الدم٢٠٢١/١١/٣٠١٩٨٣/٠١/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ الزهراء عبد العظيم السيد عالم36
  02/22662293

02/22691762

01009143479040/3317199 وحدة الكلى2021/11/30١٩٨٢/٠٤/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ رشا يوسف يوسف حجاج37

حديدى 38 01225777065040/2013469وحدة الجهاز الهضمى والكبد2022/03/291981/11/28أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عطا محمد ال

جواد الغرباوى39  01142381704040/3318844 وحدة اآليض٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨٢/٠6/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ نشوى محمد عبد ال

01090141212040/3403134وحدة الجهاز الهضمى والكبد٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨١/٠٤/٢٩أستاذ مساعدذكرد/ محمد مختار محمد مبروك40

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 52 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نجار41 01140111713040/5760667 وحدة الروماتيزم2016/05/31١٩٧6/٠٩/٠٢مدرسذكرد/ محمد حسن السيد ال

نبوى رزق42 01227047003وحدة الروماتيزم2016/05/311979/12/30مدرسأنثىد/ شيرين محمد ال

01225322978040/3311509 وحدة اآليض٢٠١6/١٠/٣٠١٩٨١/٠١/٠٣مدرسأنثىد/ شيماء سمير أمين مشعل43

خالق العطار44   01056870087040/2480379وحدة الكلى2017/05/30١٩٨١/٠٧/١6مدرسأنثىد/ شيماء حسن رشاد عبدال

01010066817وحدة األيض2017/09/28١٩٨٠/٠٩/١٥مدرسذكرد/ خالد حامد عبد العاطى شلبى45

01001930950040/3205505وحدة الجهاز الهضمى والكبد2017/09/28١٩٨٣/٠١/٠٨مدرسذكرد/ محمد السيد عبد الرؤوف سرحان46

01005157407040/3308606وحدة الكلى٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨٣/١٠/٠٥مدرسذكرد/ وليد عبد الملك طه عبد الرحمن الرفاعى47

حفيظ أبو النصر48 01066276267 وحدة الكلى٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٨٣/١١/٢١مدرسذكرد/ محمد صبرى عبد ال

01223827121040/5700475 وحدة الجهاز الهضمى والكبد2018/01/31١٩٨٣/١٠/٢١مدرسذكرد/ أحمد فوزى محمد عوض سليم 49

01228455117040/3453450وحدة أمراض الدم2018/02/281983/01/01مدرسذكرد/ محمد عبد المتعال السيد صفا 50

01229992127 وحدة الروماتيزم٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٨٣/١٠/٠١مدرسأنثىد/ هايدى على محمد على 51

وكيل52 لطيف محمد ال 01227126225040/5704638 وحدة العالج الطبى لآلورام٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨١/١١/١٨مدرسأنثىد/ منى عبد ال

فضيل عوض53 01011999320040/2531982 وحدة الغدد الصماء2018/12/30١٩٨٢/٠٥/٠٢مدرسذكرد/ أحمد عيسى عبد ال

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 53 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01224365012وحدة الروماتيزم2019/02/231984/05/10مدرسأنثىد/ أمنية محمد عبد المنعم دراج54

01145782637040/5364632 وحدة أمراض الدم٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٢/٠٨/٢6مدرسأنثىد/ نيفين أبو بكر إبراهيم عبد الغفار شلبى55

01008414781وحدة الكلى٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٤/٠٩/٠٩مدرسذكرد/ أحمد عبد الحميد متولى محمد أبو عمر56

01145184998 وحدة الغدد الصماء2019/03/30١٩٨٤/٠٧/٢٥مدرسأنثىد/ صهباء محمود محمود أبو النصر جاد هللا57

040/2230152وحدة أمراض الدم2019/06/261984/10/08مدرسأنثىد/ منى أحمد إبراهيم نجيب أصالن58

01144016639 وحدة الكلى٢٠١٩/٠6/٢6١٩٨٣/١١/١٤مدرسأنثىد/ هناء مبروك رمضان الشيخ59

خالق شلبى60 فتاح عبد ال 040/5301136وحدة الكلى2020/11/30١٩٨٥/٠٣/٠٥مدرسأنثىد/ سها عبد ال

2020/11/30١٩٨٥/٠٩/٢٨مدرسأنثىد/ سما فتحى محمد متولى يوسف61
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
01287690538040/3510123

قرنى منصور62 01069070526وحدة الروماتيزم2020/11/30١٩٨٥/٠١/١٩مدرسأنثىد/ ثناء فرج ال

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠6/٠١مدرسأنثىد/ شيرين على الحسينى على أبو ودح63
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
01099114467040/5715177

12222365107040/2239696 وحدة أمراض الدم٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠٩/٣٠مدرسأنثىد/ رغدة جبر فريد مشعل 64

2021/08/31١٩٨٤/٠6/١٣مدرسأنثىد/ مها السيد أحمد حسن65
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
 01062510035

حميد مصطفى زايد66 2021/09/291986/01/25مدرسأنثىد/ هبه حمدي عبد ال
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
01012677116040/2551245

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 54 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جاويش67 حميد السيد ال ٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/٠٥/١٣مدرسذكرد/ محمود عبد ال
هضمى  جهاز ال وحدة ال

كبد وال
 01008436846040/3306108

حميد عبد هللا68 وحدة الروماتيزم٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٧/٠٣/٠6مدرسأنثىد/ ريهام محمد عبد ال
  01005664646

01068343652
040/2925694

دين السعيد محمد على 69 01287853303 وحدة أمرض الدم2022/02/27١٩٨٧/٠٧/٠6مدرسأنثىد/ دينا جمال ال

01018271268040/2730389وحدة الكلى2022/02/271988/03/01مدرسأنثىد/ سالى ماهر خليفة جمال الدين70

صيفي 71 ٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/١٠/٢٠مدرسذكرد/ أحمد مطاوع السباعي أحمد ال
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
 01060576590

  040/5804535

040/5803449

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/١١/٢٥مدرسأنثىد/ أمانى محمد حسن دويدار72
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
01094481628040/208026

01009156988040/2546526  أمراض باطنة عامة2022/02/27١٩٨٧/٠٧/٠١مدرسذكرد/ محمد جالل عبد العزيز على السيد فليفل73

01006808169امراض الدم2022/02/271987/09/28مدرسأنثىد/ منى محروس عبد اللطيف عبد العاطى 74

٢٠١٣/١٢/٢٣١٩٨٥/٠٨/٢٢مدرس مساعدذكرط/ مؤمن ممدوح أحمد جبر75
هضمى  جهاز ال وحدة ال

كبد وال
 01118028200040/3287015

01007906943040/3302794 أمراض باطنة عامة2015/01/11١٩٨6/٠٧/١٧مدرس مساعدأنثىط/ هدير مجدي كمال محمد خليل76

01119197931040/3337658أمراض زراعة الكلى2015/01/11١٩٨٥/١١/١6مدرس مساعدذكرط / محمود سمير أحمد فوده77

01098288444 أمراض باطنة عامة2017/09/06١٩٨٧/١١/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة شوقى أبو حسين الديش78

01021474339040/3293639 أمراض باطنة عامة٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠6/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ رباب عالء الدين على السيد كشك79

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 55 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01066752494  أمراض باطنة عامة٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٧/١٠/٠٥مدرس مساعدذكرط/ نبيل محمود عبد المجيد الشين80

01009304964040/530258  أمراض باطنة عامة2017/09/06١٩٨٩/٠١/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ سمر رضا عبد الرحمن محمد عمار81

نبى شبكه82 01004279486جراحة عامة2017/09/061987/09/01مدرس مساعدأنثىط/ أمنية صالح عبد رب ال

01068480422040/3502443  أمراض باطنة عامة٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٧/٠٩/١٢مدرس مساعدأنثىط/ هبه محمد عبد ربه عبد هللا83

01000575940040/3313027 بوحدة الروماتيزم٢٠١٨/٠٤/٢٩١٩٨٩/٠٥/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ سمر مدحت يوسف إبراهيم يوسف84

2018/04/29١٩٨٩/١٢/٠٥مدرس مساعدذكرط/ أحمد فكري أبو العز أحمد85
وحدة الجهاز الهضمى 

والكبد
 01069592291040/3312063

01067615765040/3215700امراض الدم2018/04/291990/04/22مدرس مساعدأنثىط/ إيمان عبد هللا أحمد فتحي أبو العنين86

حبيبي    87 حليم محمد ال 01092463703040/2384358 وحدة الكلى٢٠١٨/٠٤/٢٩١٩٨٩/٠٨/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ هبة هللا عبد ال

01004185767040/3334293 أمراض باطنة عامة٢٠١٨/١٠/٢٣١٩٨٩/٠٩/٢٥مدرس مساعدذكرط/ محمد السيد عبد هللا شريف88

01000236186040/5323054  أمراض باطنة عامة2019/05/08١٩٨٩/٠٨/٣٠مدرس مساعدذكرط/ فؤاد طلبه فؤاد عطية89

قناوى 90 01016262934 أمراض باطنة عامة2020/11/301991/07/07مدرس مساعدأنثىط/ يارا نبيل فهمى ال

حكيم شريف91 ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/١١/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ وفاء محمد عبد ال
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
 01007104507

ودود92 01020475008وحدة الكلى2019/08/01١٩٩٠/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ لمياء عبد الرازق عبد ال

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 56 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01008493945وحدة الروماتيزم2019/08/01١٩٩٠/٠٣/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ نورا مصطفى عبد العزيز غريب93

01099494417وحدة الكلى2019/08/01١٩٨٩/١٢/١٣مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد أحمد محمد فهمى94

01091034845وحدة امراض الدم٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٥/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ سالى على محمد موسى الشنوانى95

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٩/٠٤/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ سارة عبد المجيد محمد عبد المجيد 96
الغدد الصماء والسكر 

واأليض
 01092715440

01062098073047/3402369  أمراض باطنة عامة2019/09/02١٩٩٠/١٢/٢٨مدرس مساعدأنثىط/أسماء منير عمارة بيومى أبو العنين97

01289309336040/2733777 أمراض باطنة عامة2020/02/041990/11/20مدرس مساعدأنثىط/ دينا عهدى لبيب داوود 98

جبالى 99 01024301128  أمراض باطنة عامة٢٠٢٠/٠٤/٣٠١٩٩٢/٠٣/١٤مدرس مساعدأنثىط/ منار محمد حمدى ال

01068677547  أمراض باطنة عامة٢٠٢٠/٠6/٢٢١٩٩١/٠٢/٠٤مدرس مساعدذكرط/ أحمد عبد العظيم اسماعيل المغني100

01006909887  أمراض باطنة عامة2020/09/28١٩٩٠/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ نورهان عاطف محمد بسيونى هيبة101

01020490565وحدة الروماتيزم2020/11/301991/01/01مدرس مساعدأنثىط/ غادة عبد العال ابراهيم شعيب102

قناوى103 01016262934 وحدة امراض الدم٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ يارا نبيل فهمى ال

01098477664وحدة الكلى٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٢/١٥مدرس مساعدأنثىط/ امانى على مسعد صقر 104

01015350350 وحدة الروماتيزم2020/11/30١٩٩٠/٠٥/١٠مدرس مساعدأنثىط/ سمر على عبدالغنى أحمد ابو قشطة 105

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 57 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

قادر الجخو 106 قادر ختال عبد ال 2021/01/061991/05/01مدرس مساعدذكرط/عبد ال
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض
01098622038

01287898770  أمراض باطنة عامة٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٨6/٠٧/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ريهام عبدالمجيد عبدالسميع أبو عيده107

01098192581 أمراض باطنة عامة2021/03/08١٩٩١/٠6/١١مدرس مساعدأنثىط/ اميرة محمود إبراهيم رضوان السيد 108

01000655352 أمراض باطنة عامة2021/04/04١٩٩٢/٠6/١٠مدرس مساعدأنثىط/ دينا رضا أحمد أبو عاصى 109

لة محمد شحاتة110 01001848676وحدة أمراض الدم2021/04/04١٩٩١/٠٢/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة سمير عبد ال

01064284389وحدة أمراض الدم٢٠٢١/٠٤/٠٤١٩٩٠/١٢/٣٠مدرس مساعدذكرط/ أحمد  جميل السيد مصباح 111

يزيد السيد 112 يزيد ابو ال 01004993258  أمراض باطنة عامة٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٠/١٢/٠٢مدرس مساعدذكرط/ محمود ابو ال

جزار 113 01030803743 وحدة أمراض الدم2021/12/04١٩٩٢/٠٥/١6مدرس مساعدأنثىط/ هند حسين على الجوهرى ال

01064299463 أمراض باطنة عامة2021/12/041991/10/16مدرس مساعدأنثىط/ مها صالح محمد عبد هللا ابو عالية114

حميد115 01096020632 وحدة الروماتيزم٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩١/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ ايمان احمد بسيونى عبد ال

01068407898 وحدة الروماتيزم٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠٤/٢٠مدرس مساعدأنثىط/  نورا محمد عبد المقصود شحاتة116

01276263631 وحدة الروماتيزم2021/12/04١٩٩١/٠٥/٢٣مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين سالمة عبد الوهاب السعداوى 117

دين السيد جنيدى 118 2021/12/041992/05/27مدرس مساعدذكرط/ محمد عصام ال
هضمى  جهاز ال وحدة ال

كبد وال
01112229261

وحدة الكلى٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٣/٠٤/٢6مدرس مساعدأنثىط/ ايمان السيد الشحات عطية فرج119

 أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٧/١٠/٠٨مدرس مساعدذكرط/ احمد محمد مصطفى رمضان120
  01223420914

01143305779

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 58 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01016058071  أمراض باطنة عامة2022/08/21١٩٨٨/٠٩/١٥مدرس مساعدذكرط/ محمد عبدالرحمن رياض محمود121

هلبى 122 2022/08/301992/01/01مدرس مساعدأنثىط/ سمر درويش مصطفى ال
وحدة الغدد الصماء والسكر 

واأليض

قادر محمود  123 ناصر عبدال  أمراض باطنة عامة٢٠٢٠/٠٧/٠٨١٩٩٢/٠٢/٠١معيد أنثىط/ فاطمة عبدال

01091719969 أمراض باطنة عامة2021/01/31١٩٨6/٠٥/٢١معيد أنثىط/ايمان ابراهيم صالح الدين محمد124

00128239425 أمراض باطنة عامة2022/04/27١٩٨٩/٠١/٣١معيد أنثىط/ علياء عادل فاروق ابراهيم ابوشنادى125

01143139195 أمراض باطنة عامة2022/04/27١٩٨٩/٠٩/٢٠معيد ذكرط/ محمد حسين سعيد عماره126

01093007251 أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/١١/٢٣معيد أنثىط/ نادية صالح محمد الطحان127

نبى الغراب128 01117378038  أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/٠٩/٠١معيد ذكرط/ عمر على عبدال

01029952956  أمراض باطنة عامة2022/05/29١٩٩٣/٠٣/٢٠معيدأنثىط/ ايه ناجى عامر بركات 129

حميد على حسين الحجر130 01092698610 أمراض باطنة عامة2022/07/241993/06/05معيدذكرط/ احمد عبدال

01003524697  أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٩/١١معيد ذكرط/ محمد رضا محمد محمد ابوحمر131

01004960999  أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠١/٠١معيد ذكرط/ محمد سمير لطفى الشرقاوى132

01555797898  أمراض باطنة عامة2022/07/24١٩٩٣/٠٤/١٥معيدأنثىط/ بسمة فريد حسن ابوشعيشع133

01097472446 أمراض باطنة عامة2022/07/241993/08/13معيدأنثىط/ منى اشرف الدسوقى حمزة134

01095104768  أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٩/٢٣معيد ذكرط/ محمد فؤاد عبدالشفيع طلبة داود135

01027692742 أمراض باطنة عامة٢٠٢٢/٠٨/١٩١٩٩٣/٠6/٢٠معيد ذكرط/ محمد عبدالقادر عبدالرحمن السمنودى136

 تــابـــع قســـم : أمراض باطنة عامة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 59 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

لطيف بسيونى1 01227010293  األمراض الجلديه والتناسليه 2008/05/27١٩6٥/٠٣/٠٢أستاذأنثىأ.د/ أمانى محمد عبد ال
  040/3311652

   040/3324388

01221482502 األمراض الجلديه والتناسليه 2008/06/301964/09/28أستاذذكرأ.د/ طارق السيد أمين محمد2
    040/9117636

ع/ 040/3508637

صمد  عبد الكريم3 01001709414040/3309060  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٠٩/٠٣/٣١١٩6٤/١١/٢١أستاذأنثىأ.د/ زينب عبد ال

يا محمود كامل شعبان 4 10013318490040/3318490 األمراض الجلديه والتناسليه 2014/02/26١٩٧١/٠٩/٠٤أستاذأنثىأ.د/ دال

نبى داود5 01144628860040/3298116 األمراض الجلديه والتناسليه 2015/08/31١٩6٥/١١/٠٩أستاذذكرأ.د/ نعيم محمد محمد عبد ال

01001410792040/3300484 األمراض الجلديه والتناسليه 2015/08/31١٩٧٠/٠٤/١٥أستاذأنثىأ.د/ أروى محمد حسن عبد العاطى6

تطاوى7 01224433111040/3420003 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٧١/٠٧/٠٢أستاذأنثىأ.د/ رانيا أحمد رأفت ال

040/3414622 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١6/٠١/٣٠١٩6٨/٠٧/٢٤أستاذأنثىأ.د/ نهله السيد مرسى أحمد غالى8

حكم إبراهيم هديب9 01282169139  األمراض الجلديه والتناسليه 2016/11/30١٩6٨/٠١/٠٩أستاذأنثىأ.د/ عبير عبد ال
  040/3341000

040/3337117

01271057154 األمراض الجلديه والتناسليه 2017/06/221966/02/20أستاذأنثىأ.د/ أمل أحمد أحمد العشماوى10
  040/2212794

ع/ 040/2221355

01226464724  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٢/٠٧/٠٥أستاذأنثىأ.د/ شرين فاروق محمود محمد عبدة 11
  040/2105222

ع/ 040/2010708

فار12 01006023298  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢١/٠١/٣١١٩٧٥/٠٢/٢٠أستاذأنثىأ.د/ نشوى نعيم فتوح ال
  040/3414445

ع/ 040/3418800

تناسليه  جلديه وال قســـم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 60 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01224500857  األمراض الجلديه والتناسليه 2021/11/30١٩٧٩/٠٢/٢١أستاذأنثىأ.د/ دعاء صالح محمد حجاب13
  040/3303118

ع/ 040/3312197

جارحي14 01069469305040/3339525 األمراض الجلديه والتناسليه 2022/02/271976/08/03أستاذأنثىأ.د/ لمياء حموده إسماعيل ال

فتاح أحمد إسماعيل15  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٠٧/١٠/٣٠١٩6٨/٠٧/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ مياده عبد ال
  040/3294111

040/3293749

حمد على نعينع 16 01005333563 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٧١/١١/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ يمنى فريد ال
  040/3336719

02/22759157

01222078480040/2385213  األمراض الجلديه والتناسليه 2019/07/27١٩٧٧/٠٤/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ غاده فوزى رزق حسن عبد هللا17

01223350801 األمراض الجلديه والتناسليه 2021/11/301981/11/01أستاذ مساعدأنثىد/ إنجى سيف اإلسالم شاكر عباس18
 040/3400699  

040/3270175 

01225649650040/3316063  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٢/٠٧/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ ياسمينة أحمد محمد العطار19

01006633675 األمراض الجلديه والتناسليه 2022/08/28١٩٨٠/١٠/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ سها عبد هللا الدسوقى حوام20

جواد  محى الدين 21 040/2222911 األمراض الجلديه والتناسليه 2006/12/26١٩6٨/١٠/١٥مدرسذكرد/ محمد طلعت عبد ال

بدوي22 10403312728040/3312728 األمراض الجلديه والتناسليه 2008/01/30١٩٧٣/١٠/٠١مدرسأنثىد/ مروة عبد العزيز حامد  ال

01112322113 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٠٩/٠١/٢٧١٩٧٢/١١/١١مدرس ذكرد/ شادي فكري عبد السالم إبراهيم23
  040/3314299

040/3281717

01225775148040/2245411  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٨٣/٠٨/٢٠مدرس ذكرد/ محمد مصطفى فوزى عبد الوهاب حسنين24

تناسليه  جلديه وال تـــابــــع قســـم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 61 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هوارى25 فتاح ال 01224441585  األمراض الجلديه والتناسليه 2019/08/26١٩٨٥/٠6/٠١مدرسأنثىد/ إسراء السيد عبد ال

01005203761 األمراض الجلديه والتناسليه 2021/02/281984/04/24مدرسأنثىد/ نسرين صبرى رضوان جمعة26

01005179669  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨6/٠٤/٠٨مدرس أنثىد/ مروة أحمد فخر الدين محمد السامنجي27

حميد الشرنوبى28 01001834296022/6679377  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٢/٠٨/٠٨مدرس أنثىد/ هاجر عطية عبد ال

01002710087040/3315004  األمراض الجلديه والتناسليه 2022/08/28١٩٨٧/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ منة هللا مختار محمد مبروك سليمان29

01220563787040/3307145 األمراض الجلديه والتناسليه 2016/03/301987/03/07مدرس مساعدأنثىط/ دينا حسن مصطفى محمد  فهمى30

01282065400  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١6/٠٣/٣٠١٩٨٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ آية أشرف محمد فتحى فودة31

01110186812040/3402298 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٨٨/٠٨/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ساره حمدي عبدالمنعم أحمد سليمان32

01008017065040/2806256  األمراض الجلديه والتناسليه 2017/02/28١٩٨٨/٠٣/١٥مدرس مساعدأنثىط/هبه سعيد إبراهيم علي العماوي33

01098482056 األمراض الجلديه والتناسليه 2018/11/261988/10/23مدرس مساعدأنثىط/الشيماء محمد إبراهيم السيد الشيخ34

01008801656040/3404034  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٩/٠٤/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ شيماء سعيد علي شمس35

01158541122 األمراض الجلديه والتناسليه 2019/09/02١٩٩٠/٠٣/١٠مدرس مساعدذكرط/ سامح مجدى حسن سرسيق36

تناسليه  جلديه وال تـــابــــع قســـم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 62 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

   

   

المنزلالمحمول

01064119884040/3327927 األمراض الجلديه والتناسليه 2019/09/02١٩٨٩/٠٤/١6مدرس مساعدأنثىط/ مى أحمد عاصم رياض محمد أبو زيد  37

01096028717 األمراض الجلديه والتناسليه 2020/02/04١٩٩٢/٠٢/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ سماح أحمد ابراهيم أحمد الضلع38

01003002570 األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/١١/١6مدرس مساعدأنثىط/ سمر محمد صالح الدين بسيونى سلمان39

01289473189  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٩/٢6مدرس مساعدأنثىط/ ضحى محمد ابراهيم محمد ابو عنبر 40

نجار 41 فتاح على احمد ال 01114745415  األمراض الجلديه والتناسليه 2022/03/07١٩٩٢/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىط/ رانيا عبد ال

01098492925040/2104570 األمراض الجلديه والتناسليه 2022/08/211988/10/25مدرس مساعدأنثىط/ الشيماء انس ابراهيم فرحات42

11121785106  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠٧/٢٠معيدأنثىط/ نهال محمد حسن الشبينى 43

حميد جاد44 01013101844  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/١١/١٤معيدأنثىط/ سمر السيد عبدال

01017219316  األمراض الجلديه والتناسليه 2022/04/27١٩٩٠/٠٩/٠١معيدأنثىط/ ايه السيد محمد عرفات45

01015003565 األمراض الجلديه والتناسليه 2022/05/291992/11/25معيدأنثىط/ صفية على على يوسف سيد احمد 46

01284248786  األمراض الجلديه والتناسليه ٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٥/١٠معيدأنثىط/ امانى العجمى ابراهيم السمادونى47

تناسليه  جلديه وال تـــابــــع قســـم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 63 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006076808أذن٢٠١٣/٠١/٣٠١٩66/٠٩/٠٣أستاذذكرأ.د/ سامح مصطفى رجب السيد1
  040/3416781

ع/ 040/3358896

01224070252 جراحة جيوب انفية2013/09/30١٩6٨/٠٣/٠6أستاذذكرأ.د/ مجدى عيسى محب سعفان2
  040/3401117

ع/ 040/3344410

بدوى عبد العزيز3 040/3356867أنف2016/03/311964/02/12أستاذذكرأ.د/ محمد عبد المنعم رضا ال

01284948668 جراحة أنف وأذن٢٠١6/١٠/٣٠١٩6٧/٠٨/٣٠أستاذذكرأ.د/ حسن مصطفى حجازى حسن صالح4
  040/3341000

040/3336149

صناديقي5 01224021590040/3356953طب السمع واإلتزان2019/01/23١٩66/٠٨/٠٣أستاذأنثىأ.د/ هناء حسين حسين ال

جيوب األنفية2020/12/30١٩٧٣/١١/٠٤أستاذذكرأ.د/ حسام سيد جميل الشريف6 مناظير ال
 01006023248   

01002227398

 040/3289029  

ع/ 040/3342299

01223947970تخاطب2022/03/29١٩٧٢/٠٣/٠٨أستاذذكرأ.د/ محمد السيد محمد درويش7
  040/3320033  

ع/ 040/3355523

  01006023276040/9115294وحدة طب السمع واإلتزان٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٧٨/٠٨/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ أماني محمد نبيه الغريب8

٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٥/٠٥/٢6أستاذ مساعدذكرد/ عماد محمد كامل شحاته9
الحنجرة وجراحة الرقبة 

والرأس

  01099998014

0162977757

   040/3310370

040/3414238

2020/02/26١٩٨٠/٠١/٢٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد الرحمن  لطفى أحمد عامر10
تجميل الوجه ومناظير 

الجيوب األنفية وقاع 
 01224320143040/2234672 

01224048739040/2381085وحدة السمعيات2020/06/291979/10/19أستاذ مساعدأنثىد/ منى أحمد عطية إبراهيم قطيط11

٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٨٠/١٢/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ محمود فوزى مندور مندور12
جراحة األذن وزراعة 

القوقعة
 01002223510040/3305439

01287795957040/3329329 تخاطب٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٧6/٠٢/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء محمد السيد  سراج الدين13

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 

حنجرة   قســـم : األنف واألذن وال



 

 64 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جيوب األنفية2021/04/27١٩٨٢/٠٣/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ محمد أسامة محمد كامل طموم14 01224443456040/3412420 مناظير ال

01224882153040/3319226سمعيات2021/07/311981/09/15أستاذ مساعدأنثىد/ ريهام ممدوح فؤاد الشين15

01064868286 سمعيات٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٣/١١/٢٠مدرسأنثىد/ وسام مصطفى محمد محمد عيسوى16

جيوب األنفية٢٠١٧/١٠/٣١١٩٨٢/٠٩/٠١مدرسذكرد/ كمال عبد المنعم حسين عبيد 17 01063898093040/5324692أورام ال

01221793355040/3313136 تخاطب2018/10/27١٩٨٢/٠١/٠٩مدرسأنثىد/ رانيا مكرم فهمى سيدهم18

نجار 19 01224033147جراحة الرأس والرقبة2018/11/281984/05/02مدرسذكرد/ أحمد على حسن حسن ال

040/2256496جراحة األذن٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٤/٠٩/١٤مدرسذكرد/ هيثم ربيع مهدى األفندى20

040/3291530سمعيات2019/02/23١٩٨6/٠٣/١٠مدرسأنثىد/ نشوى محمد فريد إبراهيم ندا21

01003911442جراحة الرأس والرقبة2019/11/25١٩٨٣/٠٧/٠٤مدرسذكرد/ مصطفى إبراهيم عبد هللا على عمار22

همشرى23 01004317150040/3322990جراحة الرأس والرقبة2020/05/31١٩٨١/٠6/٠٣مدرسذكرد/ أحمد سعد أحمد ال

01004398763040/3313515اذن وقاع الجمجمة٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٧/٢٧مدرسذكرد/ أيمن محمد فؤاد عبد العزيز محمد الشيخ24

تخاطب٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨٤/٠٧/١٣مدرسأنثىد/ الزهراء محمد عطية عمار25 01001883565040/3418692 وحدة  امراض ال

حنجرة2021/03/27١٩٨6/٠٥/٢١مدرسذكرد/ عمرو إبراهيم حسن الكوه26 00100379660 جراحة ال

حنجرة  تـــابـــع  قســـم : األنف واألذن وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 65 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حنجرة2021/09/291988/02/28مدرسذكرد/ أحمد خطاب إبراهيم إسماعيل 27 01003770253األنف واألذن وال

00122338837040/3284664 وحدة السمعيات٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨6/١١/٢٧مدرسأنثىد/ آالء السيد مندور اسماعيل28

حنجرة٢٠١٣/٠١/١٢١٩٨٤/٠6/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ نهال عادل لطفى أحمد 29 01006200840 األنف واألذن وال

تخاطب2016/03/30١٩٨6/٠٥/١٠مدرس مساعدأنثىط/ ندى فهيم عبد السالم عمارة30 01118342012 وحدة أمراض ال

01223336126040/3270021سمعيات2017/02/021987/09/01مدرس مساعدأنثىط/ نيهال محمد مدحت محمود عيسوي عبد الغفار31

01093033012040/3592191 أمراض تخاطب٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٨٨/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ منه هللا عصام أحمد جهجه32

قاضي33 حنجرة٢٠١٨/٠٢/٠٤١٩٨٩/١٠/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد السيد سعد ال 01100331185األنف واألذن وال

01023696875 وحدة السمع واإلتزان2018/06/30١٩٨٩/٠٩/٢١مدرس مساعدذكرط/ مصطفي أحمد محمد علي الرفاعي34

حنجرة2019/02/231990/08/03مدرس مساعدذكرط/ محمد صفوت محمد قاسم قاسم 35 01093368863040/3312674األنف واألذن وال

حنجرة٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٩٠/٠6/٢٥مدرس مساعدذكرط/ ابراهيم طالل محمد الشامي 36 01022373920040/2685206 األنف واألذن وال

حنجرة2020/04/01١٩٩١/٠٤/١6مدرس مساعدذكرط/ اسالم محمد محمد شطا  37 01092362407األنف واألذن وال

حنجرة2020/02/04١٩٩٠/٠٩/٠٩مدرس مساعدذكرط/ معتز  دسوقى عزت أبو عمو38 01001609811األنف واألذن وال

جزار 39 تخاطب2020/09/05١٩٩٠/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىط/ امل فتحى يوسف ال 01019077165وحدة امراض ال

حنجرة  تـــابـــع  قســـم : األنف واألذن وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 66 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حنجرة٢٠٢٠/٠٩/٠٥١٩٩١/١١/٠١مدرس مساعدأنثىط/عال أحمد محمد كامل سلطان 40 01113694825األنف واألذن وال

حنجرة٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٥/٠٥مدرس مساعدذكرط/ مصطفى طارق عبد المنعم فايد 41 01120972369 األنف واألذن وال

حنجرة2021/03/08١٩٩٢/١٠/١٥مدرس مساعدذكرط/ عماد الدين أسماعيل سعد أ بوالعزم 42 01220242422 األنف واألذن وال

01004323297وحدة طب السمع واإلتزان2021/12/121993/03/14مدرس مساعدأنثىط/ مى عبد هللا مصطفى كمال سالم 43

بسطى 44 حنجرة٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٣/٠١/١٧مدرس مساعدذكرط/ حازم عاطف محمد رجب ال 01000788917 األنف واألذن وال

حنجرة٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٩٠/٠٨/١٧مدرس مساعدذكرط/ احمد محمد هشام على محمد45 01092119122040/3317974 األنف واألذن وال

يزيد العلوى  46 حنجرة2019/07/24١٩٩١/٠٢/١٨معيدأنثىط/ مى محمد أبو ال 01065878604 األنف واألذن وال

وحدة السمع واإلتزان2021/09/04معيدأنثىط/ سارة أحمد محمد نعيم عبد العال 47
  01144069546

01067714755

ليثى 48 تخاطب٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠٥/١٤معيدأنثىط/ عفت ابراهيم أحمد ال 01003228279 وحدة امراض ال

حنجرة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٥/٠١معيدأنثىط/ شيرى شكرى يواقيم ميخائيل 49 11066739228األنف واألذن وال

حنجرة2022/04/27١٩٩٢/٠٨/٢٣معيدأنثىط/ ايمان محمود فارس محمد 50 01021858838 األنف واألذن وال

01065872582وحدة السمع واإلتزان2022/04/271991/01/31معيدأنثىط/ غادة جمال سعد عامر51

حنجرة٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٣/٠٧/٢٢معيدذكرط/ ابراهيم محمد محمد بسيونى عوض52 01227453753 األنف واألذن وال

حنجرة2022/06/29١٩٩٢/١١/١٣معيدذكرط/ مصطفى محمد عبدربه عبدهللا 53 01021671193األنف واألذن وال

01288011870وحدة السمع واإلتزان2022/06/15١٩٩٤/٠٢/٢٠معيدأنثىط/ ندى احمد احمد بسيونى54

تخاطب2022/07/24١٩٩٣/٠٥/٢٠معيدأنثىط/ دعاء سعيد رمضان الشنشورى55 01093071858وحدة امراض ال

حنجرة  تـــابـــع  قســـم : األنف واألذن وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 67 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01005897819040/3322662اورام ثدى٢٠١٤/٠6/٣٠١٩٧١/١١/٠٨أستاذأنثىأ.د/ مها مصطفى فهمى شملوله1

حميد شريف2   01221183274040/3324087 امراض جهاز هضمى٢٠١٥/١٢/٣١١٩٧٣/٠٢/٢١أستاذذكرأ.د/ محمد مصطفى عبد ال

01221020650040/3315353 الباثولوجيا )علم األمراض(2017/06/22١٩٧٢/١٠/٠١أستاذأنثىأ.د/ أمنيه محمد كامل  عبد الكريم رزق 3

  01223712094040/4311905الباثولوجيا )علم األمراض(2017/06/221973/10/06أستاذأنثىأ.د/ منى عبد الحق عبد العظيم 4

  01227380448040/3320033 اورام غدة درقية٢٠١٧/١١/٣٠١٩٧٣/٠٧/١٤أستاذأنثىأ.د/ صافيناز حمدى محمد الشوربجى5

01201892237040/3296201 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧6/٠٧/٢٣أستاذأنثىأ.د/ حنان السعيد محمد الشناوي6

01222948785 الباثولوجيا )علم األمراض(2018/01/31١٩٧6/٠٩/٣٠أستاذأنثىأ.د/ إيمان عادل حسبي سعد7
  040/2245501 

040/2247582

  01287162467الباثولوجيا )علم األمراض(2020/02/261974/10/08أستاذأنثىأ.د/ غاده السيد عبد الرحمن عشيبه8

 01224167969040/3295210 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/٠٧/٢٨١٩٧٧/٠٨/١٩أستاذذكرأ.د/ أيمن محمد السيد عوض السقا9

01008792979040/9115551الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٧٩/١٠/٢١أستاذأنثىأ.د/ دارين عبد العزيز محمد علي 10

يا السيد عبد الحليم وصفي حسن11 01222353636040/3415008 الباثولوجيا )علم األمراض(2020/11/30١٩٧٩/٠6/١٤أستاذأنثىأ.د/ ران

  01002414111040/3352670الباثولوجيا )علم األمراض(2022/01/311980/11/14أستاذأنثىأ.د/علياء عاطف  السيد أحمد  شمس الدين12

  01226837979040/2422290 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٨٠/١١/١٠أستاذذكرأ.د/ محمد على محمد الرشيدى13

باثولوجيا )علم األمراض(  قســــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 68 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فتاح شعير14 01223223496الباثولوجيا )علم األمراض(2007/07/31١٩6٣/٠٣/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ حسن تحسين عبد ال
  040/3305291

040/3357369

01003858292040/3308191الباثولوجيا )علم األمراض(2007/11/26١٩6٨/١٢/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ هبه مصطفى كمال يوسف15

  01005646516040/3411966الباثولوجيا )علم األمراض(2016/05/31١٩٧٧/٠٨/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ مروة عبد الحق عبد العظيم علي16

  01223495826040/3421366الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١6/١١/٣٠١٩٧٧/١١/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ رضوى محمد محمود  الشناوي عريبي17

الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٧/١١/٢٩١٩٧٨/٠٩/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ دينا محمد عادل إبراهيم راضي18
  01227221001

01022651174

 040/3311141  

040/3293236   

  01224799705040/3331150 الباثولوجيا )علم األمراض(2018/02/28١٩٨٢/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ يمنى عبد المنعم فريد زمزم19

01145458813الباثولوجيا )علم األمراض(2018/11/281981/11/11أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء السيد بدير محمد20
  040/3272724

040/3290149

01227130447040/3411417 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٢/١١/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء سمير رياض هالل21

جندى22 01224471051040/3306644 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨٣/١١/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ دينا مجدى محمد لبيب ال

الباثولوجيا )علم األمراض(2021/06/29١٩٨٣/٠٨/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ شروق محمد عز الدين موافى 23
 01281617116

01028460400
040/3300774

  01223315753040/3272087الباثولوجيا )علم األمراض(2021/08/311982/09/09أستاذ مساعدأنثىد/ هبة فؤاد خليفة هراس24

01224368268040/3317591 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨٤/١١/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ نهى محمد األنور حسين عثمان25

01003642577040/3408182الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢١/١١/٣٠١٩٨٤/١٢/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ أالء إبراهيم محمد عامر26

باثولوجيا )علم األمراض(   تـــابــع قســــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 69 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01116426525 الباثولوجيا )علم األمراض(2022/08/28١٩٨6/٠١/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء مصطفى محمد مصطفى عيد27

040/3318490باثولوجيا جزئية2007/08/281969/02/01مدرسأنثىد/ عبير محمود كامل محمد شعبان28

040/3349932الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٠٩/٠٧/٢٩١٩٧٠/٠٧/٠6مدرس أنثىد/ غاده محمد عاطف العياط29

الباثولوجيا )علم األمراض(2017/07/31١٩٨٥/٠٩/٣٠مدرس أنثىد/ بسمة سعيد أنور عامر30
  01004332269

01016660737
040/3274446  

الباثولوجيا )علم األمراض(2019/01/23١٩٨6/٠٩/١١مدرس أنثىد/ هند صالح على أبو صفية31
  01115397683

01229237069

01009542660040/3504330الباثولوجيا )علم األمراض(2019/01/23١٩٨6/١١/١6مدرس أنثىد/ فاطمة محمد خيرى السيد إبراهيم32

01277113304040/3280708الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٧/٠٣/١٨مدرس أنثىد/ نهال عبد الغفارناجى السيد هيبة33

01006632624040/3311055 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨٧/٠٢/٢٢مدرس أنثىد/ رنا محمد عادل عبد المنعم خليفة34

حلبى35 01151650414040/3335695 الباثولوجيا )علم األمراض(2017/10/04١٩٨٨/١١/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ رفيدا عصام عبد العزيز ال

01007173025الباثولوجيا )علم األمراض(2018/02/041988/09/12مدرس مساعدأنثىط/ منار صالح عبد الحكيم إبراهيم النادى36
  040/328144

040/5703476

الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٩٠/٠٣/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ آية سعيد أنور عامر37
  01006190030

01064852208
040/3274446

01000164331040/5705454 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٨٩/٠٣/١٨مدرس مساعدأنثىط/ هند عبد السالم عبد السميع على الرفاعى38

باثولوجيا )علم األمراض(   تـــابــع قســــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 70 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002379613 الباثولوجيا )علم األمراض(2019/08/01١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ اسماء احمد مصطفى عبد الكريم39

01094539391الباثولوجيا )علم األمراض(2019/08/011991/02/06مدرس مساعدأنثىط/ مريم عصام مصطفى كامل عبدة40

فخرانى 41 01092619447040/3560163 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٩/٢6مدرس مساعدأنثىط/ هدى خالد ابراهيم ال

01019688381الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/١٠/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ ريهام حمدى احمد عبد الواحد القاضى  42

01002090699040/3315090 الباثولوجيا )علم األمراض(2021/10/04١٩٩٣/٠٣/١٨مدرس مساعدأنثىط/ بسنت احمد محمد على الشيخ43

01222716562040/3273121الباثولوجيا )علم األمراض(2017/08/271992/11/28معيدأنثىط/ مى محمد صالح الدين شوقى محمد 44

01145781400040/2242997 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠٣/١٥معيدأنثىط/ نهال كامل حسين كامل45

01115311756040/3413583الباثولوجيا )علم األمراض(2018/10/21١٩٩٢/١١/٢6معيدذكرط/ محمد محمد عيد عيد الديب46

01150627640040/3462145الباثولوجيا )علم األمراض(2019/06/16١٩٩٣/٠١/١٠معيدأنثىط/ نادية السيد حامد إبراهيم العفيفى47

01206205994الباثولوجيا )علم األمراض(2019/06/16١٩٩٣/٠٥/١٥معيد أنثىط/ وفية وسام فريد موسى 48

01024912659الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٢/٢١معيدأنثىط/ أميرة إبراهيم محسن محمد حامد 49

01550025636 الباثولوجيا )علم األمراض(٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٥/٠٧معيدأنثىط/ منه هللا أحمد فتح هللا محمد رحاب50

01224704254 الباثولوجيا )علم األمراض(2022/04/26١٩٩٥/٠٩/٠٨معيدأنثىط/ هاجر مصطفى عبدالقوى محمد الجبالى51

01205109982الباثولوجيا )علم األمراض(2022/04/261995/07/30معيدأنثىط/ ايه محمد ابراهيم رواش 52

باثولوجيا )علم األمراض(   تـــابــع قســــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 71 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد مصطفى1 01001856164040/3406434 كيمياء إكلينكية٢٠٠٩/١٠/٢٧١٩6٣/٠6/٠٢أستاذأنثىأ.د/ أمل حلمى عبد ال

01003996482 كيمياء إكلينيكية٢٠٠٩/١١/٢١١٩6٣/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ وسام صالح محمد إبراهيم2
 050/2218161

ع/ 040/3348954

حميد محمود الشرنوبى3 أمراض الدم2010/07/28١٩6٥/٠٩/١١أستاذأنثىأ.د/جيهان عبدال
  01006331460

011147922088
048/2235342

01222818651040/3302788أمراض الدم2010/07/281963/12/23أستاذذكرأ.د/ سعيد محمد حماد عبده4

بندارى  محمد5 كيمياء إكلينيكية٢٠١٠/٠٧/٢٨١٩66/٠٢/٢١أستاذأنثىأ.د/ أمل سعيد ال
  01224264343

01222373308
040/3294712

دين أحمد هزاع6 أمراض الدم٢٠١٠/٠٧/٢٨١٩66/٠٩/٠٣أستاذأنثىأ.د/ سحر محى ال
  01006332672

01006632672

 040/3332937 

040/33332817

01001834509040/3316456 أمراض الدم2010/07/28١٩6٤/٠٨/٠٥أستاذأنثىأ.د/ هبه أحمد محمد مراد7

باثولوجيا اإلكلينيكيه2013/11/241968/06/27أستاذأنثىأ.د/ هاله محمد محمود ناجى8 01226495321040/3354322ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٣/١١/٢٧١٩6٨/٠١/٠١أستاذذكرأ.د/ هشام أحمد عيسى السروجى9 01003996547040/3311802 ال

حميد عطيه10 باثولوجيا اإلكلينيكيه2014/06/30١٩6٩/٠٧/١٠أستاذأنثىأ.د/ جيهان فاروق عبد ال   01225005616040/3302747ال

01005300764040/3307195أمراض الدم2018/04/30١٩66/٠6/١٢أستاذذكرأ.د/ محمد عطيه سعد عطيه11

01112066246040/3342322أمراض الدم2018/07/30١٩٧١/١١/٢١أستاذأنثىأ.د/ معالي محمد مبروك ابو العينين 12

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٣/١٢/٣٠أستاذأنثىأ.د/ وسام صالح محمد إبراهيم13 01007140073040/3401117ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه   قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 72 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01229354182040/3327747 أمراض الدم٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧١/٠٧/٢٢أستاذأنثىأ.د/ غادة عبد المؤمن محمد سليمان14

لطيف15 01003410121040/3294381 حيتان وراثية2015/04/27١٩٧٤/٠6/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ أمل عزت أحمد عبد ال

فتاح إبراهيم الشوره16 01221709974040/3557329أمراض الدم2015/05/301976/09/03أستاذ مساعدأنثىد/ عال عبد ال

نبى17 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٧٧/٠٥/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ أميرة يوسف أحمد حسن عبد ال 01069620001040/3309019 ال

01006023268040/3347878 أمراض الدم٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٧٥/١٢/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ حسام عبد المحسن إبراهيم هديب18

باثولوجيا اإلكلينيكيه2019/12/30١٩٧٩/١٠/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ سارة محمد عمرو أنور حمام19 01280618520040/3302112 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/03/241980/08/01أستاذ مساعدأنثىد/ مها محمود عبد الغنى محمد هجرس 20 01066626338040/3350609ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٢/٠١/٣١أستاذ مساعدذكرد/ محمد طارق عبد المنعم عبد الغفار21 ال
  01229947800

01098283264
040/3341223

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٢/٠٣/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ رضوى محمود دسوقى الشرابى22 01001089019040/3340849ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2021/02/28١٩٨٢/١٠/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ منى محمد وطنى محمود23 01224337432040/3335341 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2021/08/311982/08/23أستاذ مساعدذكرد/ محمد حسنى محمد فودة24 01003626948040/2228815ال

خولى25 01224489930 كيمياء حيوية٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨٣/٠٣/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ رشا عادل محمد ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/01/31١٩٨٣/١١/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ دينا أدم الشحات على26 01222800371040/20123727ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه  تــــابـــع  قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 73 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/07/27١٩٧٤/٠٥/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ نيفين نعيم محمد بيومي27 01223701162040/5831424ال

01006781842040/3272352كيمياء إكلينيكية2011/09/06١٩٧١/٠٣/١6مدرس ذكرد/ محمد مصطفى أنور إبراهيم شعالن 28

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٥/٠١/١6مدرس أنثىد/  دينا إبراهيم السيد عبد الحى29 01229903793ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠٢/٠٣مدرس أنثىد/ سارة ممدوح حامد شعيب30 01115062504 ال

01007707838 هيماثولوجى2020/02/26١٩٨6/٠٧/٠٢مدرسأنثىد/  منة هللا حمدي أحمد أبو طبيخ علي31

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/11/301985/10/01مدرسأنثىد/ يسرا عبد المنعم فريد زمزم32 01004925357040/3331150ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٥/٠٩/٣٠مدرس أنثىد/  رانيا سعيد أنور عامر33 01224950280040/3274446 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨6/٠٨/٢٣مدرس أنثىد/  إيمان إبراهيم إبراهيم فرغلي34 01067612460040/22277730 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/08/28١٩٨٧/١٢/٢6مدرسأنثىد/ نشوى سعد محمد  عابدين35 01003527077040/5470125 ال

بسيونى36 باثولوجيا اإلكلينيكيه2006/06/171976/12/05مدرس مساعدأنثىط/ أميرة السيد ال 01231231231040/3312390ال

دين 37 قادر محى ال باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٠٧/١٢/١٧١٩٧٩/١٢/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ رحاب محي الدين عبد ال 01224455717040/9112122 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٣/٠٢/٠٩١٩٨٤/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ دينا محمد حسن رجب38 01223623353ال

01007500667 كيمياء حيوية2015/04/04١٩٨6/٠٩/٠٨مدرس مساعدأنثىط/  نهى يوسف أمين علي39

باثولوجيا اإلكلينيكيه  تــــابـــع  قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 74 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

باثولوجيا اإلكلينيكيه2016/05/111988/01/14مدرس مساعدأنثىط/ رغد عبد السالم مصطفى إبراهيم40 ال
  01231231231

01204439811
040/3318125

جيزاوى41 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/٠6/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ دعاء السيد أحمد ال 01092976060 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2016/06/02١٩٨6/٠٧/٠٥مدرس مساعدذكرط/ أحمد مصطفى إبراهيم محمد الجوهرى42 01060535495ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2017/01/30١٩٨٧/٠٧/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مروة عبد الستار السيد سالمة43 01064035322ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2017/01/30١٩٨٨/١١/١٤مدرس مساعدأنثىط/ أسماء محمد عبد الستار أحمد أبو عميرة44 01065215206040/25454412ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٧/٠١/٣٠١٩٨٨/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىط/ روان سعيد سعد محمود 45 01224937686040/3354778ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٧/٠١/٣٠١٩٨٨/٠٤/١6مدرس مساعدأنثىط/ شيماء صبحى على السيد قاسم46 01004506454040/2568872 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2017/01/31١٩٨٨/٠٨/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ سارة عادل مصطفى عبد اللطيف السنديونى47 01100147515 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2018/02/041987/05/01مدرس مساعدأنثىط/ مني عبد الرحيم غريب عدس48 01286478901040/3352950ال

فقي49 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٩/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىط/ إيمان رزق الحسانين ال ال
   01119663235

01091454333 

  040/2430602

040/2432580

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠6/١٢مدرس مساعدأنثىط/عزة إبراهيم إسماعيل الغريب رسالن50 01004573421 ال

حداد51 باثولوجيا اإلكلينيكيه2018/02/28١٩٩٠/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مروة محمد سعيد مسعد ال 01097737373 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2018/09/011989/10/25مدرس مساعدأنثىط/ ريم مصطفى محمد عونى الحسينى52 01068414181040/2019310ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه  تــــابـــع  قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 75 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٩/٠٤/١٠مدرس مساعدأنثىط/ مي إسماعيل مصطفي الشرقاوي53 01115490778040/3588453 ال

قادر المغربى54 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٩/٠٤/٢6مدرس مساعدأنثىط/ رانيا محمد ماهر عبدال 01011371226040/2228331ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2019/02/23١٩٩٠/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىط/ ساره سامى محمد سليمان عبدالغنى55 01098910182 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2019/01/221989/12/03مدرس مساعدأنثىط/ مادونا ممدوح يوسف الطوخى 56 01285858760ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠١٩/٠6/٢6١٩٩٠/٠١/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ جهاد عبد العليم على جمعة57 01098025105 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2019/10/03١٩٨٩/٠٤/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ بسنت صفوت محمد قاسم58 01095750853040/3288260ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/02/04١٩٩١/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ ناردين سامح سليمان منصور59 01275363593ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/02/04١٩٩١/١٢/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ ندى السيد طه السيد60 01283031712ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩١/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ آالء محمد عبد الرحمن سويلم 61 040/3305049ــال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٩/١٤مدرس مساعدأنثىط/ هاجر محمد فتحى محمد السيد العطار62 01096961343 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/11/30١٩٩١/٠٧/١٥مدرس مساعدأنثىط/ غادة شوقى خالد أحمد مسلم 63 01002262476 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2020/11/301991/07/15مدرس مساعدأنثىط/ سارة جمال السيد الراعى 64 01016677648ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٧/١٥مدرس مساعدأنثىط/ ايه عبد العزيز الشحات أحمد أبو زيد 65 01092857636 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه  تــــابـــع  قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 76 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جمال66 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢١/١٢/١٢١٩٩٢/٠6/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ايمان رمضان حامد ال 01116731028 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2021/12/04١٩٩٢/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىط/ امال عبد العزيز عبد اللطيف النعمانى67 01119979128 ال

حميد خطاب68 باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/08/211987/03/07مدرس مساعدأنثىط/ دعاء سمير عبدال 01017290635040/3558413ال

قدوس69 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٩/٠١/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ ريهام مصطفى احمد عبدال ال
  01009208023

01064650255

فتاح شعير 70 باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٨/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ لينة حسن تحسين عبد ال ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/08/30١٩٩٢/١٠/٢١مدرس مساعدأنثىط/ أريج جمال محمد أبو الريات71 01158571100 ال

خميسى72 باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/04/271989/08/19معيدأنثىط/ غادة احمد حامد ال 01211179280ال

بهوتى73 يا بركات بركات ال باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٩/٠١معيد أنثىط/ دال 01010312318 ال

قادر الشويخ74 باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/04/27١٩٩١/١٢/١٤معيد أنثىط/ هند سمير عبدال 01092883617ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/04/27١٩٩١/٠٩/١١معيد أنثىط/ ساره عبدالرازق حامد حبسه75 01126685974ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/05/29١٩٩٣/١١/١6معيد أنثىط/ ايه محمد حسن بشنه76 01068119727ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/٠٨/٠٥معيد أنثىط/ هند توفيق رجب المزين77 01061890615ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/٠٩/١6معيد أنثىط/ اسماء رجب عبدالعزيز عراقيب78 01094576773 ال

بربرى79 باثولوجيا اإلكلينيكيه2022/06/15١٩٩٢/١٢/١٢معيدأنثىط/ دعاء عزت محمد ال 01127048580 ال

باثولوجيا اإلكلينيكيه  تــــابـــع  قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 77 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01006557126040/3357270بيولوجيا جزئية2008/05/271965/02/12أستاذأنثىأ.د/ إيمان أحمد حسين عيسى1

  0100545070503/5824588 مناعة وفيروسات٢٠٠٨/٠٥/٢٧١٩6٥/٠١/٠٣أستاذذكرأ.د/ محمد زكريا حسين حسن2

٢٠١١/٠٧/٣١١٩66/٠٩/٢6أستاذأنثىأ.د/ عزه محمود محمد حسن3
ميكروبيولوجيا مناعة ) 

مكافحة عدوى (
 01001052017

 040/2234061  

040/2241772 

 01227240110040/3401245 ميكروبيولوجيا2011/07/31١٩66/١١/١٩أستاذأنثىأ.د/ إبتسام كامل الدسوقى  محمد عفيفى4

فتاح سليم غنيم5 01222888140040/3304215بيولوجيا جزئية2014/06/301971/05/23أستاذأنثىأ.د/ نجالء فوزى عبد ال

دين 6 حميد  محمد علم ال   01225210409040/3288115 بكتريولوجى٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٥/٠١/١٥أستاذأنثىأ.د/ رشا عبد ال

خالق سالم7   01069008516040/2236490بكتريولوجى٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٧٣/٠١/٢6أستاذأنثىأ.د/ حنان سمير عبد ال

01004988881040/3424062 بكتريولوجى2020/03/24١٩٧٣/٠6/٠١أستاذأنثىأ.د/ منى أسامه محمد أبو رمضان8

ناغي9   01067706363040/2384129بكتريولوجى2020/12/301977/03/15أستاذذكرأ. د/ وجيه سالم محمد  سالم ال

  01005165958040/3337551 بكتريولوجى٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٠/١١/٠٧أستاذأنثىأ.د/ مروة محمد عزت عبد المنصف 10

  01229347564040/3311990بكتريولوجى2022/06/27١٩٨١/٠٢/١٨أستاذأنثىأ.د/ وسام حاتم سعد عامر11

مناعة  طبية وال  قســـم : الميكروبيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 78 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2009/05/26١٩٧١/٠١/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ أمل عبد الرشيد على وافى12
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01002222700040/3330066  

وهاب13  01221098230040/3349005بكتريولوجى2017/05/30١٩٧٨/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ مروة أحمد علي عبد ال

01228603947040/3601357بكتريولوجى٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨١/١٢/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ كريمان أحمد إبراهيم عشرة14

حميد شلبى15 01003394369 بكتريولوجى٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨١/٠٨/٠٧أستاذ مساعدأنثىد/ مروة مصطفى عبد ال
 040/3310099  

040/2081403 

01003972249040/3272203 بكتريولوجى2020/04/29١٩٨٣/٠٢/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ مي عاطف السيد أحمد شمس الدين16

01225373149040/3419965بكتريولوجى2021/12/291983/05/07أستاذ مساعدأنثىد/ رضوى عبد المطلب طه عيسى17

 01005816216048/2752244 ميكروبيولوجى٢٠١١/٠٩/٠6١٩٧٩/٠٧/٠٤مدرسأنثىد/ أسماء مصطفى مصطفى مصطفى18

01225495006040/2239049 بكتريولوجى٢٠١6/٠6/٢٩١٩٨٣/٠٨/٢٢مدرسأنثىد/ سارة مينا سامى مسيحة19

01227511542040/3346412 بكتريولوجى2017/07/31١٩٨٤/١١/٠٢مدرسأنثىد/ سارة يوسف مكسويل رياض20

01222253421040/3335644بكتريولوجى2018/07/301985/08/25مدرسأنثىد/ مروة  سامى جميل طه21

٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٥/٠٩/١٢مدرسأنثىد/ إيمان السيد على حجازى22
ميكروبيولوجيا مناعة ) 

مكافحة عدوى (
 01099008274040/3102710

مناعة  طبية وال   تــــابـــع قســـم : الميكروبيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 79 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

نبي العراقي شلبي23 ٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٢/٠٩/١١مدرسأنثىد/ رشا عبد ال
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01221793166040/3311115

01201500472040/3270084 بكتريولوجى2019/07/27١٩٨٧/٠٣/٢٩مدرسأنثىد/ إسراء عبد العزيز محمد على24

01119446833040/3600302بكتريولوجى2020/01/281986/11/24مدرسأنثىد/ مروة جمال سيد أحمد محمد بهى25

01231231231040/3344344 بكتريولوجى٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٧/١٢/٢٢مدرسأنثىد/ أالء فتحى شفيق عبد المعطى سعيد26

01223613980040/3300774بكتريولوجى2021/05/31١٩٨٤/١٠/٢٤مدرسأنثىد/ مى محمد عز الدين موافى27

نادى28 حكيم ال 01224333203بكتريولوجى2021/09/29١٩٨٧/٠٩/١٢مدرسأنثىد/ مها صالح عبد ال
  040/5703476

040/3281144

01224121515بكتريولوجى2022/02/27١٩٨٩/٠١/٢٨مدرسأنثىد/ بسنت مصطفى طه يوسف جبر29

01013326853بكتريولوجى٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠٨/١٤مدرس مساعدأنثىط/ منى عبد العزيز السيد جاب هللا30

حمد عبد هللا عيسى 31 01282460488 بكتريولوجى٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠٨/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ شيماء شيبة ال

فتاح عماره32 2019/08/01١٩٩٠/٠٣/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ منار محمود محمد عبدال
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 01288113967

2019/08/011990/09/27مدرس مساعدأنثىط/ أميرة عزت زكى إبراهيم عيد 33
ميكروبيولوجيا مناعة ) 

مكافحة عدوى (
01020195699

مناعة  طبية وال   تــــابـــع قســـم : الميكروبيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 80 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تكليف للعمل منسق اكاديمى للبرنامج الدراسى للطالب الماليزين لمدة عام بالقرار 2269 بتاريخ 011206906344/8/2018 بكتريولوجى٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٩/٢٣مدرس مساعدأنثىط / أيه جابر غمرى رضوان34

جعيرى35 فتاح ال ٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٤/٢٠مدرس مساعدأنثىط / رنا ايهاب عبد ال
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 01110963269040/3291245

خالق36 2021/10/04١٩٩١/١٠/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ مريم محمد أحمد فوزي عبد ال
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة

  01120393788

012113591087
040/3609467

2021/10/041992/07/07مدرس مساعدأنثىط/نورهان أحمد محمد أحمد أبومنصور 37
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01062522100040/3609785

٢٠٢٢/٠٨/٣٠١٩٩٢/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ ليلى طاهر محمود أحمد سلطان38
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 01022941936

٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠6/١١معيدأنثىط/ نورا صبحى سالم محمد سالم شكل 39
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01095008818048/2200372

2019/06/16١٩٩٣/٠٨/٠٨معيدأنثىط/ ريم أحمد حسن حسين نوفل40
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 01112343256

2019/06/161993/10/01معيدأنثىط/ علياء جمال أحمد محمد السعدى41
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01099273690045/3428538

٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠6/١6معيدأنثىط/ فرح خالد سعيد محمد صالح42
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
 01154195214040/3320817

2021/03/21١٩٩٥/٠6/٢١معيدأنثىط/ اآلء  رضا محمد بسطويسى 43
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01553953795040/3417660

2022/04/26١٩٩٥/٠٤/٢٥معيدأنثىط/ مى شاكر صالح على ابوعاصى44
الميكروبيولوجيا الطبية 

والمناعة
01090505056

مناعة  طبية وال   تــــابـــع قســـم : الميكروبيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 81 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2012/07/31١٩6٤/١٠/١6أستاذذكرأ.د/ أشرف محمد محمد غالى1
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01001809097040/5704200

٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩6٨/١٠/٠٢أستاذذكرأ.د/ أحمد صبحى محمد بسيونى2
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01223346094040/3416621

٢٠١٤/٠٥/٢٢١٩66/٠٧/٠٩أستاذذكرأ.د/ وسام فريد عبد العزيز موسى3
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01224607319040/3302528

2016/03/31١٩٧٠/١٢/٠٤أستاذذكرأ.د/أيمن عبدالمقصود يوسف عبدالغنى4
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01003497767040/3327747

2016/05/311970/10/06أستاذذكرأ.د/ ياسر محمد عمرو أحمد راغب5
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01224462887040/3360300

برادعى6 ٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩6٩/١٠/٠٢أستاذأنثىأ.د/ غاده فؤاد يوسف فهمى ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
040/3316164

ضبع7 حميد ال ٢٠١٧/٠6/٢٢١٩6٥/٠٧/٠٣أستاذذكرأ.د/ أحمد  على عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223433573040/3405315

2017/02/27١٩6٣/١٠/٠٨أستاذذكرأ.د/ نبيل على محمد الشيخ8
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01001576606040/3303938

2017/08/291969/11/18أستاذذكرأ.د/ صبري محمد أمين حمود9
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01221793439

  048/2526588

040/3352106

٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩6٧/٠٤/١٣أستاذأنثىأ.د/ هدى السيد أحمد عز10
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01222768250

  047/2235059

040/3307387

٢٠١٨/٠6/٢٧١٩6٣/١٢/٠١أستاذذكرأ.د/ أشرف السيد المرسى الزفتاوى11
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01223713667040/3405420

قادر12 2018/06/27١٩6٥/٠١/٠٨أستاذذكرأ.د/ هشام محمد معروف عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223144809040/3333887

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 82 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جبالي13 2021/01/311970/01/21أستاذذكرأ.د/أحمد سعيد أحمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01005121944040/3405012

٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٥/٠6/١٧أستاذأنثىأ.د/ نجاة سيد محمد محمد الشماع14
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01229411075040/3325391

2006/02/27١٩6٣/٠٩/٠١أستاذ مساعدذكرد/ هشام السيد الشيخ أحمد15
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01224644025040/3306082

بابلى16 2006/07/29١٩6٥/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ مجدى السيد سيد أحمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01111679707040/3411552

وهاب حمزه17 2008/08/31١٩6٣/٠١/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
040/3319765

٢٠٠٨/٠٩/٢٨١٩66/٠١/١٣أستاذ مساعدذكرد/ أيمن عبد األعلى احمد الرشيدى18
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

حافظ19 ٢٠١٢/٠٥/٠٨١٩6٩/٠٤/٠٨أستاذ مساعدذكرد/ أحمد على أحمد عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01227237374040/3419454

2015/11/30١٩6٥/٠١/٢٢أستاذ مساعدذكرد/ رضا صبحى سالمه عبد الرحمن20
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223473326040/3285603

2017/09/281974/04/20أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عصام الدين محمد علي21
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01001802978

  040/335069

040/3330456

يزيد22 دين أبو ال ٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٥/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد محي ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01226526769

٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٧١/٠٨/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ رباب محمد محمد محمد23
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
040/3413486

2017/12/30١٩٧٣/١٠/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد علي محمد عبد هللا24
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01006546182

  047/2247266

040/9115143

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 83 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فتاح مجاهد25 2017/12/301977/05/28أستاذ مساعدأنثىد/ منى محمد عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01145130150040/3292202

٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٠/١٢/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ نجالء خليل محمد خليل يوسف26
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223144809040/3333887

٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٠/٠١/١٠أستاذ مساعدذكرد/ عطية جاد  الحق إبراهيم عطية 27
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01273693928

قادر مصطفى28 2019/07/27١٩٧٧/١٢/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء فاروق عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01275959533

01005406231
040/3411944

2019/07/271976/12/01أستاذ مساعدذكرد/ محمد سمير عبد المنعم عبد الغفار29
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01275959533

01005406231

  040/3349783

040/3272203

٢٠١٩/١٠/٢6١٩٧٥/٠٢/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان رمضان سالمه أحمد 30
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01224374423040/2231671

2020/01/28١٩٧٠/٠٣/٢٥أستاذ مساعدذكرد/ أحمد فؤاد السيد على ماضى31
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01221793222040/3308530

2020/01/28١٩6٧/١٢/١٩أستاذ مساعدأنثىد/ جيهان محمد عزت حامد درويش32
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01224758984040/3300199

2020/02/26١٩٧٩/٠٤/١١أستاذ مساعدأنثىد/ جيهان مرسى عيد مرسى عيد 33
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002229764

  040/3308540

040/3280649

خالق أحمد إسماعيل34 ٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٨٢/٠٨/١٤أستاذ مساعدذكرد/ سامح عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002977048040/2383163

٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٨٠/٠٩/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ منى بلوغ المراد محمد فياض35
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01225124747

01227024972
040/9112069

قال 36 2020/07/28١٩٧٢/١٠/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب سعيد محمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01285700765

  040/3318745

040/3418334

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 84 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/01/311972/08/24أستاذ مساعدذكرد/ سامح محمد فتحي صادق الدسوقي37
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01003701120

  040/2121955

040/3417705

٢٠٢١/٠٢/١٤١٩٧٠/٠٧/١١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد شوقي محمد إبراهيم38
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
048/2993908

٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٨٢/١٠/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد محمد حسن أفندى39
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01225131526

 040/2125908

040/2125957

برل40 2021/10/27١٩٨٢/١١/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد شبل عبد الغنى محمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01063345623

2021/11/301981/04/04أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء فوزى السيد عامر41
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01225865765040/5717906

٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٧٥/١٠/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ محمد فوزى على ابوسمك42
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٤/٠٩/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ أمانى فهيم عبد السالم عمارة43
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01008372249

2003/09/10١٩6٧/٠٢/٢6مدرسأنثىد/ سوزان منير فهيم نخله44
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01224449911

  02/3859693

02/3859693

ل إبراهيم محمود مصباح45 2004/06/291969/05/16مدرسذكرد/ وائ
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01223758770040/3328562

٢٠٠٧/١٢/٣٠١٩٧٣/٠٣/٢١مدرسذكرد/ محمد أحمد لطفي إبراهيم46
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223758902040/3402121

تطاوي47 2008/12/31١٩6٥/٠٩/١١مدرس ذكرد/ هشام إبراهيم شوكت  ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01005258922040/3334976

قحافى48 2008/12/31١٩٩١/٠٨/١٩مدرس ذكرد/ سامح عرفة حسن ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 85 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2008/12/31١٩٧٤/١٢/١٨مدرس أنثىد/ تيسير محمود أحمد عبد الرحيم49
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01001309494040/3417981

٢٠٠٩/٠6/٢٤١٩٧٥/١٢/٠6مدرس ذكرد/ معتز محمد السيد حسين50
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  040/2250019

040/2219500

٢٠١٠/٠٨/٣١١٩٧١/٠٤/٢٧مدرس ذكرد/ تامر  محمد نجيب عبد المنعم 51
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
040/5471048

بسيوني عريبي52 2011/01/31١٩٧٨/٠٣/٢٣مدرسذكرد/ محمد السيد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01006076861040/3327447

2011/07/311965/01/29مدرسذكرد/ هشام السيد حمزة العشرى53
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
040/3308010

٢٠١٢/٠١/٣١١٩٧٧/٠٣/٢6مدرس ذكرد/ وسام محمد أبو العزم نصار54
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01227372420

  040/3292228

040/3306239

٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩٧٩/١٢/٠٩مدرس أنثىد/ منية محمد محمد مبارك55
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01001138424040/2219500

2012/12/26١٩6٤/٠٥/٢٨مدرسذكرد/ سامح محمد رفعت محمد سعيد الشهداوي 56
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01223676191040/3309060

2013/02/271980/03/15مدرسذكرد/ محمد مصطفى إبراهيم سيد محمود57
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002415850040/3413220

٢٠١٣/٠٤/٢٨١٩٨٠/٠6/١٠مدرس ذكرد/ أحمد عبد العزيز عبد العزيز شامة58
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01004397462

  040/3270883

040/3316713

٢٠١٤/٠٣/٢٧١٩٨٠/٠٧/٢٧مدرس أنثىد/ منى رأفت محمد كامل الغمرى59
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01221413987040/2236584

2014/05/22١٩٨٢/٠١/٠١مدرسأنثىد/ رضوى فتحى إبراهيم منصور60
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01005255397

   40/3343530  

040/3401969

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 86 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2014/09/301981/05/10مدرسذكرد/ عمرو أحمد مجدى عبد الفتاح أبو المجد61
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01003805749040/5383091  

قبالوى62 صمد ال ٢٠١٤/٠٩/٣٠١٩٧٩/٠٩/٠٩مدرس أنثىد/ أميرة محفوظ عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01224289845047/2566172

2014/10/29١٩٨١/٠٩/٠١مدرس أنثىد/ مى مختار محمد محمد قاسم 63
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01228207301

  040/5831268

040/5834909

2016/01/30١٩٨٣/٠٧/١٥مدرس ذكرد/ حاتم عبد الفتاح إبراهيم محمد الشوره64
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01224248315

01093878990

بليهى65 فتاح ال 2016/02/29١٩٨٣/٠6/١٥مدرس ذكرد/ أحمد عادل عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01141873712040/3340995

بدرى66 ٢٠١6/٠٢/٢٩١٩٨٣/٠٨/٠٥مدرس ذكرد/ عمرو عرفة محمد عرفة ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01283945351

  040/2250604

040/2405926

٢٠١6/٠٥/٣١١٩٨٢/٠٩/٢٢مدرس ذكرد/ أحمد محمد فتوح عبد الحميد عبد الرحمن67
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01224778144

2017/01/31١٩٨٤/٠٢/١٣مدرسذكرد/ محمد على أحمد أبو جبة68
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01061871613040/9501001

2017/03/261984/09/30مدرسذكرد/ معتز محمد عمروعبد المعز أبو سبع69
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01000029988

٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٨٤/٠6/١٠مدرس ذكرد/ إسالم عبد هللا رفاعى مرسى70
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01093387374

٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٨٤/٠٩/٠٢مدرس أنثىد/ أمانى محمد السيد أحمد أبو طالب71
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01270706727040/3312111

2017/09/28١٩٨٤/٠٩/٢٣مدرسأنثىد/ ليلى أحمد عبد المطلب على االحول72
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01144016588

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 87 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2017/10/311984/11/20مدرسأنثىد/ شيماء مصطفى صبحى الرهوان73
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01222697298

٢٠١٨/٠٤/٣٠١٩٨٣/١١/١٩مدرس ذكرد/ وائل شبل حسن عيسى74
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01001655400040/3339279

٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٢/٠٩/١٩مدرس أنثىد/ مرام إبراهيم محمد عزيز المازنى 75
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002631795040/3341503

فتاح محمد محمد هالل76 2019/03/30١٩٨٥/٠٨/١٩مدرسأنثىد/ رحاب عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01092256826040/3351428

2019/03/301986/01/25مدرسأنثىد/ دينا أحمد على المال77
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01005336059

واحد78 ٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨٥/٠٩/١٩مدرس أنثىد/ وفاء مدحت عطيه عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01069395933040/5303935

2019/07/27١٩٨٥/٠٤/٠٨مدرس أنثىد/ شيماء وحيد صالح الدين زهره79
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01110141102040/2767827

2019/07/27١٩٨٥/٠٢/١٢مدرس أنثىد/ مروة أحمد محمود أبو جبل80
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01004190210040/2441414

2019/08/26١٩٨6/١١/٠٨مدرس ذكرد/ طارق عبد الحي عبد اللطيف مصطفى81
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01003591332040/3313663

٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨6/١٠/٠١مدرس أنثىد/ علياء محمد بالل المليجي سالم82
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01068936038040/3293027

٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٧/٠٣/٢١مدرس أنثىد/ آالء محمد فتحي أبو حجر83
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01099220280040/3356427

2020/11/30١٩٨٤/١٢/٢٢مدرسذكرد/ حسين جمال إسماعيل المواردي84
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01060654259040/2927351

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 88 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/09/291987/08/05مدرسذكرد/ محمود عبد الستار محمد المحسب 85
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01023912236

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/١٠/٠٧مدرس أنثىد/ شيماء السعيد إبراهيم شعبان 86
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01229333026040/2568111

طبال 87 ٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠٤/٠٧مدرس أنثىد/ نشوى إبراهيم حمودة ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01020526560040/2540495

فرت88 2021/09/29١٩٨٧/١٠/٠١مدرسأنثىد/ مروة أحمد العرابى ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01008618309040/2762489

2022/02/271988/09/16مدرسذكرد/ أسامة محمد عطية عيسي89
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01288037713040/256984

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٧/٠٧/٠٨مدرس ذكرد/ أمجد شعبان السيد الشيخ90
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01096377883040/245482

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٧/٠٩/٢6مدرس ذكرد/ سليمان رمضان احمد ناصر91
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01097929609

2022/02/27١٩٨٩/٠٣/٠١مدرسأنثىد/أمنية علي حبيب المسيري92
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01010369787040/212703

2022/02/271988/01/16مدرسذكرد/ خالد محمد سيد أحمد حمامه93
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01011195639040/5471938

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٩/٠٢/١٩مدرس ذكرد/ مصطفي محمد حامد خضر شاهين94
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01007679748040/3346288

2022/03/23١٩٨٩/٠٣/٢٠مدرس أنثىد/ هند احمد محمود سيد أحمد غنيم95
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01007098584040/2544060

2022/08/28١٩٨٧/٠٨/٠٨مدرس ذكرد/ سعد أحمد محمد محرم الداغر96
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01090663262040/3560224

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 89 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/08/28١٩٨٧/٠6/٢٧مدرس ذكرد/ أحمد كمال محمد طه97
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01003329324040/35001363

٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨6/١٢/٠٨مدرس ذكرد/ احمد محمد العشري أحمد الكاشف98
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
00100719400040/2547234

خير99 بيومي ناصف أبو ال ٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٨/٠6/٠١مدرس ذكرد/ أحمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01023201206

2013/12/31١٩٨٥/٠٣/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ أميرة أحمد صديق مكرم هللا100
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01143296997040/2225919

نمورى101 2013/12/261985/08/23مدرس مساعدأنثىط/ مروة محسن محمد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
00100503009040/2541558

٢٠١٥/٠١/٢٨١٩٨6/٠٧/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ رشا إبراهيم أبوالفتح إبراهيم عبد اللطيف102
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01000528971040/2541558

٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/٠٨/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ هند محمود منيب حسن الشاذلى103
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01064542053040/13404087

دين إبراهيم السيد الديب104 2016/05/11١٩٨6/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرط/ حسام ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01000504087

2016/05/111987/09/15مدرس مساعدأنثىط/ أسمهان السعيد عبد السالم يوسف105
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01093919749

٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/١٠/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ شيماء السعيد ابراهيم شعبان106
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01229333026

٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٥/٢6مدرس مساعدأنثىط/ نسيبة خليل عبد الفتاح يوسف عزالعرب107
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01003340713040/3302891

وهاب بو شنب108 2017/09/06١٩٨٨/٠١/١٩مدرس مساعدأنثىط/ إيمان حمدي عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01005518097040/26755555

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 90 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2017/09/061987/09/30مدرس مساعدأنثىط/ حنان السعيد محمد الكالوي109
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002047005040/3319121

٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٩/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ إسراء حسن عبد الوهاب عبد الجواد110
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01010473318

2018/02/28١٩٨٨/٠٩/٣٠مدرس مساعدذكرط/ محمد السعيد عبد الغفار حماده111
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01092650891

2018/08/05١٩٨٩/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرط/ محمد زكريا زكريا وفا112
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01017397773

2018/08/05١٩٨٩/٠٩/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ زهرة الوادي محمد صالح الدين شوقي 113
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
00103888318

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/١١/١٩مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة السيد إسماعيل أبو هرجه114
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01011371667

فتاح عبد المنجي صدقة115 ٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٩٠/٠٣/٢١مدرس مساعدأنثىط/ ندي عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01097306692040/3315004

2018/08/05١٩٨٩/١١/١١مدرس مساعدأنثىط/ أريج قطب علي قطب غلوش116
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01020103170

2018/08/051989/09/19مدرس مساعدأنثىط/ رضوي عماد عيسي السيد محمد117
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01285517960

01023472929

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٩٠/٠٣/٢6مدرس مساعدذكرط/ أحمد عاصم أبو زيد كليب118
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01001152577

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ مي كمال محمد عبد هللا119
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01008018208040/3561446

خالق صقر120 حربي عبد ال 2018/08/05١٩٨٩/٠١/١٤مدرس مساعدأنثىط/ سالي ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01069748771

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 91 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/08/051989/12/09مدرس مساعدأنثىط/ سلمي المتولي عبد المنعم قنديل121
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01009859048

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠٢/١٩مدرس مساعدأنثىط/ زينب توفيق رجب المزين122
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

  01003297837

01147041237

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠6/١٨مدرس مساعدأنثىط/ نهي أسامة أحمد المبيض123
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01001235486040/3317451

لطيف السيد 124 2018/08/05١٩٨٨/١٢/٣١مدرس مساعدذكرط/ مصطفي عزام عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01008252774

2017/10/281988/08/27مدرس مساعدأنثىط/ مروة مسعد الجوهري صبره125
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01007211203040/3560457

قادر حسانين126 ٢٠١٧/١٠/٢٨١٩٨٧/٠٧/٠١مدرس مساعدأنثىط/ علياء محمد عبد الرحيم عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01000629011040/9112303

2017/10/28١٩٨٧/٠١/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد سعيد أحمد أبوالعال الشرقاوي127
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01021559948040/3304714

2018/10/01١٩٨٩/٠٩/١٥مدرس مساعدذكرط/ مصطفي إسماعيل أبو زيد شرف 128
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01009470868

2019/08/01١٩٩٠/٠٥/١٧مدرس مساعدأنثىط/ شيماء سعد محمد عوض ابو يوسف129
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01010116084

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٩/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ ايمان محمد طاهر سالم ابو عمر130
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01090822808040/3560240

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىط/ اسماء بدر الدين حسين على عبودة131
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01027647402

حليم كمال نيده132 2019/08/01١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مى عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01012328193040/3338697

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 92 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/08/011990/04/03مدرس مساعدذكرط/ احمد جمال احمد عراقيب133
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01002504529

جنيدى134 قادر الحسب ال ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرط/ الحسب عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01001970641

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠١/١٣مدرس مساعدذكرط/ مصطفى محمد عبدالستار محمد الباجوري135
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01116297741

2019/08/01١٩٩٠/٠٥/١٣مدرس مساعدذكرط/ أحمد رضا عثمان الروينى136
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01007682546

واحد137 واحد على عبد ال 2019/08/011990/05/25مدرس مساعدذكرط/ أحمد عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01065043864

بحيرى138 ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠١/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد سعيد على حسن ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01024259293

٢٠١٩/١٠/٠٣١٩٩٠/٠٥/٠٢مدرس مساعدذكرط/ محمد أحمد أحمد المالح139
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01064844793

2019/10/03١٩٩٠/٠٧/٠٥مدرس مساعدأنثىط/دعاء عبدالرؤف عبدالعزيز الزفتاوى140
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01002135802

2019/10/031989/08/27مدرس مساعدذكرط/ عبد هللا نبيه عبد هللا العرابي141
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01063525976040/2244332

٢٠١٩/١٠/٠٣١٩٩٠/١١/١٠مدرس مساعدأنثىط / فاطمه صبري مختار شعالن142
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01060518423

2020/03/03١٩٩٠/٠١/١٠مدرس مساعدذكرط/ مصطفى محمود عبد الرحيم  شهاب143
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01062066577

يع اسماعيل محمد عامر144 2021/01/06١٩٩٠/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/اسراء رب
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 93 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/01/06١٩٩٠/١١/٢١مدرس مساعدأنثىط/ دينا عبد هللا العيسوى عامر145
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩١/٠٢/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ رغده محمد فؤاد اسماعيل خليل فايد 146
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٨٩/١٢/١٥مدرس مساعدأنثىط/ منار محمد اسماعيل حسن العتره147
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01004660818

2021/01/06١٩٩١/٠٧/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ مى صالح سالم أبو شعره148
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

2021/01/061990/06/15مدرس مساعدأنثىط/ هبه زكريا محمد خطاب 149
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01004774825

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩١/١٠/٢٥مدرس مساعدأنثىط/غادة عبد الوهاب سيف الدين عبد الوهاب150
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01008019609

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩١/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/هاجر مصطفى السيد راضى151
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01006211704

2021/01/06١٩٩١/٠٢/٠٢مدرس مساعدذكرط/ محمد جمال متولى نعيم 152
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01090743698

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 94 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

# 

  

المنزلالمحمول

فتاح عبد الغفار  الديب 153 2021/01/061990/05/01مدرس مساعدذكرط/ محمد حمدى عبد ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01069442290

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩١/٠١/٢٢مدرس مساعدذكرط/ سليم حافظ فتحى حجازى 154
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩٠/١١/٢٨مدرس مساعدذكرط/ مهاب عبد الملك عبد العظيم عيد155
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01024839044040/3309100

2021/10/04١٩٩٢/٠٣/٣١مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة محمد سامى عبد السميع العياشى156
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

2021/10/041992/02/22مدرس مساعدذكرط/ محمود طلعت محمد حسب هللا الجبالى157
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01092415231

قاضى 158 ٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٤/٢٢مدرس مساعدذكرط /عمر محمد فتحى ال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01141917116

لطيف عامر 159 2021/10/04١٩٩٠/٠٥/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ سحر السيد حسنى عبدال
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01004180154

2021/10/04١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدذكرط/أحمد عبدالنبى ابراهيم عبدالنبي المغربى160
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01092939382

2021/10/04١٩٩١/١١/١١مدرس مساعدأنثىط/ أيه ابراهيم عبد الحفيظ ابراهيم مشعل 161
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01009167298

٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٣/٠٢/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ أيه حسن مصطفى حجازى 162
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01275872141

٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩١/١٠/١٥مدرس مساعدذكرط/ اسالم محمد احمد ابراهيم سالم 163
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01004415074

2021/10/04١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ دعاء كيالنى زكريا ابراهيم164
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
ندب سيادتة لتولى مهام المشرف العام على المستشفيات الجامعية517بتاريخ0100938587714/4/2011 

2021/10/041992/07/24مدرس مساعدذكرط/ حسام ابراهيم السيد ابراهيم هشام 165
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
انهاء خدمة لالنقطاع عن العمل من 9/4/2020 بالقرار 53 بتاريخ 6/1/2021 10932302200

٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٨٥/١٠/١٥مدرس مساعدأنثىط/ أميمة محمد فخر الدين على الديب166
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01004584669

٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠٨/٢١مدرس مساعدذكرط/ محمد محسن كامل شتا 167
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01007248236

2021/12/04١٩٩٣/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نشوى عاطف محمد احمد بدوى 168
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 95 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/12/121992/08/28مدرس مساعدأنثىط/هديل ابراهيم عبد المجيد محمد الصغير169
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01090884208

٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٢/١٢/٠6مدرس مساعدأنثىط/هبة صالح الدين اسماعيل جاويش170
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01069914549

٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٠/٠٨/٢١مدرس مساعدذكرط/ محمد مصطفى السيد ابو فراج 171
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01010632778

2022/03/07١٩٩٢/٠٨/٠٩مدرس مساعدانثى ط/ ميادة هادى محمود السيد سكير 172
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01095315597

2022/03/071992/04/20مدرس مساعدأنثىط/ مارتينا فرج وهبة ميخائيل 173
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01062724792

٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٢/٠٤/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ أيه ابراهيم عبد المنعم مصطفى 174
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01013538961

2022/08/21١٩٨٧/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرط/ احمد محمد احمد ابراهيم175
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01141779238040/3317757

2022/08/21١٩٨٧/١٢/٢١مدرس مساعدذكرط/ هانى محمد السيد عمر176
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01092551137

2019/07/24١٩٩٠/٠٩/١٥معيد أنثىط/ ايمان على  عبد السميع الرفاعى177
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
100803114020

٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠١/٢٠معيد أنثىط/ الشيماء سليمان عبد الحميد األسرج 178
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01018940354

٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠6/٠١معيد أنثىط/ أمانى محمد بدر على بدر 179
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01018038038

2022/01/27١٩٩١/١٠/١٩معيدأنثىط/ رحاب صالح الدين محمد احمد طه 180
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01000507975

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 96 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/05/291993/09/25معيدأنثىط/ اسماء رجب محمد عيد181
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01026382543

يا جمال عبدالمقصود احمد حجاب 182 ٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/٠٨/٠6معيد أنثىط/ ران
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
__

٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/٠٤/١٠معيد أنثىط/ هبه عبدالحميد محمد عبدالجواد البرقى183
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01115054431

2022/06/15١٩٩٢/١٢/٢٢معيدأنثىط/ فاطمة عادل مؤمن محمد الشاذلى 184
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01013306847

2022/07/241993/06/06معيدذكرط/ احمد محمد احمد ابوالدهب185
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01069784512

٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٢/١١معيد ذكرط/ محمود جمال احمد عراقيب186
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 00106241117

٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٤/١٠معيد ذكرط/ احمد زكريا فريد عريبى187
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01146640280

2022/07/24١٩٩٣/٠١/٠١معيدأنثىط/ آيه هللا حمدى عبدالحفيظ محمد البهى188
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01098959739

2022/07/241993/07/16معيدأنثىط/ غدى اسامه مكرم عبيد 189
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
01095041700

٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٣/١٣معيد أنثىط/ ريهام زكى زكى المعزاوى190
 التخديـر والعناية المركزة 

الجراحية
 01029952954

جراحية  عناية المركزة ال تخديـر وال  تــابـــع قســـــم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 97 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هادى شتا1 2009/10/27١٩6٣/٠٢/١٥أستاذذكرأ.د/ عبد الرازق عبد ال
نمو وتطور الخصية 

والمبيض
01224702588040/3401245

01003383173040/3303160علم األحياء التطورى2010/07/28١٩6٢/١١/٢6أستاذذكرأ.د/ محمد عبد المحسن مرسى الصعيدى2

نمو وتطور الكبد2011/02/09١٩6٥/١١/١٣أستاذأنثىأ.د/ أمل محمد أمين ابو العال حالوة3
  01224072305

01017557731
048/2995900

صواف4 01287319509040/3280868تطور الجهاز العصبى٢٠١٢/١٢/٠٨١٩6٣/٠١/١٢أستاذأنثىأ.د/ منال السيد إبراهيم ال

٢٠١٥/٠٨/٣١١٩6٩/٠٧/١6أستاذأنثىأ.د/ دعاء عادل محمد هيبه5
نمو وتطور نخاع العظام 

والكبد
 01005001491040/3324694

برماوى6 فتاح ال 2015/08/31١٩6٨/١٢/٠6أستاذأنثىأ.د/ منال إبراهيم عبد ال
تأثير الملوثات البيئية على 

أعضاء الجسم
 01001248580

  040/3311113

040/3315500

2015/08/311968/06/27أستاذأنثىأ.د/ مايسه فهمى محمد سالم7
التأثير التشوهى الستنشاق 

البانج على األجنة
01001542165

   048/2574125

040/2574152 

٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٧٢/٠٧/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ رباب محمد أحمد عامر8
التأثيرات على الجهاز 

الهرمونى
 01222649464

 040/3353941  

040/3289045   

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٠/٠٤/١٢أستاذ مساعدذكرد/ ريمون سمير عزيز إسطفانوس9
تأثير الكابوبالتين 

والكارفيديلول على أعضاء 
 01222459660

 040/3509916

040/3401222

2021/10/27١٩6٨/٠٣/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ قدريه السيد محمد المرشدى10
تأثير األندروجين على 

أعضاء الجهاز التناسلى
 01006578483

  040/3333153

040/3272504

صعيدي11 نبي ال 2022/03/291979/02/05أستاذ مساعدأنثىد/ والء سيد عبد ال
دراسة نمو اللسان وبعض 

أجزاء القناة الهضمية
01008817799040/3311965

٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٨١/٠٧/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد صالح أحمد عاشور12
العالقة بين العمر والعادات 

ية على بعض الجسم الغذائ
 01006615160040/2382315

٢٠٠٩/٠6/٢٤١٩٧١/١٢/٢٤مدرسذكرد/ محمد جاب هللا محمد حمامه13
تأثير خالصة المرميرازيد 

على األجنة
01280602244040/2454484

تشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة   قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 98 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

لة هنطش 14 2011/12/28١٩٧١/١٢/٠٤مدرسذكرد/ إيهاب محمد عبد ال
تأثير حبة البركة الوقائى 

على أعضاء الجسم
 01221839795

  040/2580809

040/2584051

2013/03/311979/10/19مدرسأنثىد/ دعاء أحمد إبراهيم رضوان15
التأثير الوقائى للكركم على 

الخصية والبروستاتا 
01224122255

   040/3345488

040/3355779

حنفي كامل16 ٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩٧٧/٠٤/١٥مدرسأنثىد/هند أحمد محمد ال
دراسة القرنية والغشاء 

المخاطى المبطن لألنف
 01224252785

  040/2230161

0403288442

لطيف17 2016/10/30١٩٨٢/١٢/١٨مدرسأنثىد/ رشا عبد العزيز محمد عبد ال
تأثير األدوية المضادة 

لإلكتئاب على بعض 

  01004107871

01120003881

  040/2546549

040/2551110

2017/09/28١٩٨٣/٠٧/٠٨مدرسأنثىد/ هبة محمد عبد الرحمن عراقيب18
ترميم عيوب الغضروف 

المفصلى بإستخدام الخاليا 
01222328006040/3508052

2017/10/31١٩٨٣/٠6/١٠مدرسأنثىد/ أمل محمد عبد الستار حمادة19
عالج إصابة النخاع الشوكى 

بواسطة الخاليا الجذعية

  01112224971

  01112224961

  040/3284757

040/5324646

٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨٣/١٢/١٧مدرسأنثىد/ أميمة كامل أحمد دقماق20
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01144514865040/2632089

قادر إبراهيم21 ٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٥/٠٩/١٨مدرسأنثىد/ سارة محمد ربيع عبد ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01221481288040/3311351

2020/01/28١٩٨٥/١٢/٠١مدرسأنثىد/ أسماء رمضان إبراهيم عزام22
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01009322334

2020/11/301986/09/09مدرسأنثىد/ رضوى ربيع عطية إسماعيل23
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01288740746

  040/5300699

040/5301880

هلباوى24 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨6/١٢/١6مدرسأنثىد/ نهال فريد توفيق محمد ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01227022743040/5709305

٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠٣/٠٥مدرسأنثىد/ شيماء ممدوح حسين مطاوع25
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01001209892040/3321736

2018/02/04١٩٨٧/٠٩/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ وئام أحمد محمد كامل سلطان26
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01126414689040/3294800

تشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة    تـــابـــع قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 99 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/08/051988/02/22مدرس مساعدأنثىط/ عزة مصطفى محمد أبو شنادى27
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01015314391

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٨/٠6/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ مرام مفرح محروس غبلاير28
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة

  01226124567

01001576795

هادى إبراهيم 29 ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٩/٠٨/١٩مدرس مساعدأنثىط/ نانسي ناجى عبد ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01201906195

2019/08/01١٩٨٩/٠٢/٠6مدرس مساعدأنثىط/ مروة ابراهيم فرج الموافى30
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01061034893

2020/04/011990/05/10مدرس مساعدأنثىط/ روضة فؤاد عبد المجيد مصطفى31
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01020266315

جليل محمد أحمد بتن32 ٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٠/١٢/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ أسماء عبد ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01226600793040/3349014

2021/09/01١٩٩٢/٠١/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ ميرنا محمد أبو بكر رمضان محمد بكرة33
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01065595476040/5422359

2021/10/04١٩٩٠/٠٩/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ نوران حمدى عبد هللا سعد مرجان34
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة

  01026872007

01033201126

2022/04/12١٩٩٢/٠٨/١٠مدرس مساعدأنثىط/ أميرة بكر محمد إمارة35
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01118094559040/4651640

٢٠١٧/٠٨/٢٧١٩٩٢/٠٣/٢١معيدأنثىط/ اسراء واصف قطب ابو السبح36
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01069442402

خالق عبد المقصود منجود37 ٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩١/٠٢/١6معيدأنثىط/رنا عبدال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01014543616

2019/06/16١٩٩٢/١٢/٠٨معيدأنثىط/ سمر محمود أحمد لعج38
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01003435984

2019/06/161992/02/15معيدأنثىط/ أسماء كامل رفعت كامل سلطان39
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01157810516040/3071130

تشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة    تـــابـــع قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 100 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٧/٢٥معيدأنثىط/ هاله قطب محمد عبد الرحمن40
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01095938788040/3451150

١٩١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٩/١٨معيدأنثىط/ أسيا محمد إبراهيم سعد عقاب41
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 00112336617

2021/03/21١٩٩٤/٠٨/٢٣معيدأنثىط/ عنان راضى عبد العظيم السطيحة42
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01090909162040/3416512

2021/03/211994/02/05معيدأنثىط/ منى جمال محمد محمد43
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01113253365040/2227982

٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٣/١٢/١١معيدأنثىط/ والء عبد المنعم محمد حسن عمايم 44
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01129528909

٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٥/٠٥/٠٣معيدذكرط/ أحمد سعد ربيع عبدهللا45
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة

حميد موسى الشيخ46 2022/04/27معيدأنثىط/ سهام سعد عبدال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة

برلسى47 2022/04/261994/10/13معيدأنثىط/ امل نايل مرسى ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01094673853

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠١/٢6معيدأنثىط/ سماح جالل مصطفى المنسى48
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
 01094301783

بيلى49 2022/04/26١٩٩٤/١٠/٠٤معيدأنثىط/ ايناس سمير عبدالغفار ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01068123897

جزار50 2022/04/26١٩٩٥/١٢/١6معيدأنثىط/ االء فرج سيد احمد ال
ــــــح اآلدمى وعلم  التشـري

األجنة
01018210733

تشـريــــــح اآلدمى وعلم األجنة    تـــابـــع قســـم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 101 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

توليد وأمراض نســاء2009/10/27١٩6٤/٠١/٢6أستاذذكرأ.د/ ضياء منير السيد عجالن1 01009099002 ال
  040/3344331  

040/3357535  

توليد وأمراض نســاء٢٠٠٩/١٠/٢٧١٩6٤/٠٣/٠٤أستاذأنثىأ.د/ لمياء محمد مبروك األحول2 01001755320 ال
 040/3306755

ع/040/3334937

توليد وأمراض نســاء٢٠١٣/٠٩/٣٠١٩6٥/٠٨/٢٢أستاذأنثىأ.د/ منال مصطفى عبد هللا حسن3  ال
  01007909340

01001909321

   040/3321372

ع/ 40/3356757  

توليد وأمراض نســاء2013/12/31١٩6٨/١٠/٢٣أستاذذكرأ.د/ أحمد توفيق مرسى سليمان4   01110102233040/3339091  ال

هوارى5 توليد وأمراض نســاء2013/12/311966/09/20أستاذذكرأ.د/ طارق محمد السبع محمود ال 01224931146 ال
    040/3403986    

040/3510045

خولي6 توليد وأمراض نســاء٢٠١6/٠٩/٢٩١٩٧٢/٠٨/٢٠أستاذأنثىأ.د/ دينا جمال يوسف ال   01005279419040/2250221  ال

توليد وأمراض نســاء٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٠/٠١/٣٠أستاذأنثىأ. د/ شاهيناز حمدى محمد الشوربجى7 01006700410040/3338775  ال

توليد وأمراض نســاء2021/10/30١٩٧٤/٠٩/١٧أستاذذكرأ.د/ أيمن عبد العزيز السيد الدرف8  ال
  01224474812

01011156387

  040/9112256

040/5672963

توليد وأمراض نســاء2022/05/311975/05/25أستاذذكرأ.د/ عادل الشحات السيد الجرجاوى9   01002057250040/3306923 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٧٢/٠٧/٠٨أستاذذكرأ.د/ وليد ممدوح السيد عطا هللا10  ال
  01114438779

01117108880
040/3310133

توليد وأمراض نســاء٢٠١٧/٠١/٣١١٩٧٢/١١/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد عيد  محمد عثمان11 01220193988 ال
  040/3420524

ع/ 040/3390006

قادر برج12 توليد وأمراض نســاء2017/03/26١٩6٣/١١/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ هشام محمد السعيد عبد ال 01064412277040/3334633  ال

توليد وأمراض نســاء2018/09/301969/10/04أستاذ مساعدذكرد/ عبد الغفار سعيد عبد الرحمن  داود 13 01224815001040/2741313 ال

توليد وأمراض نســاء   قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 102 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

توليد وأمراض نســاء٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩6٤/٠٩/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ منال عبد الرؤف فرحات متولى14 ع/ 01001622765040/3340785  ال

توليد وأمراض نســاء2019/09/29١٩٧6/١٠/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ منى خالد محمد أبو المعاطى عمر15 040/3314249 ال

توليد وأمراض نســاء2020/02/26١٩٧6/٠١/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ نجالء على محمد حسين16   01222861330040/3326454 ال

بهوتي17 توليد وأمراض نســاء2020/06/29١٩٧٧/٠٢/٠٧أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين بركات بركات ال  ال
  01067460466

0127566357

 040/2845248  

040/2845263 

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٧6/١٠/١٠أستاذ مساعدذكرد/ أيمن شحاته أبو العزم داوود18  ال
  01008585143

01020972067
040/5381110 

حمامى19 توليد وأمراض نســاء٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨٠/٠٨/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ ناريمان محمود إبراهيم ال 01220508007040/2544826  ال

توليد وأمراض نســاء2020/08/30١٩٨٠/٠٨/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمود عبد الغنى محمد هجرس20 01005185142040/3270175  ال

قادر الشويخ21 توليد وأمراض نســاء2021/07/311981/02/14أستاذ مساعدذكرد/ شريف لطفى عبد ال 01221561506040/3318979 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٢/٠١/٣١١٩6٩/١٠/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ محمد فوزى على أبو سمك22 01005743643  ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٠6/٠6/٢٧١٩6٩/٠٨/٢٧مدرسذكرد/ محمد أحمد طلعت الشعراوى23 01224441787  ال
   040/3346651

ع/ 040/335634

توليد وأمراض نســاء2016/12/31١٩٨٢/٠١/٢٠مدرسأنثىد/ أمل عبد السميع بدوى السكرى24 01000653879  ال
  040/2933487

040/3318979

خياط25 توليد وأمراض نســاء2017/11/291981/04/16مدرسذكرد/ أحمد محمود سعد ال 01007981804040/3353395 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٢/٠6/١٤مدرسذكرد/ هاشم عادل لطفى أحمد26 01287026074040/3272087  ال

توليد وأمراض نســاء    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 103 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

توليد وأمراض نســاء٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٣/٠٨/١6مدرسأنثىد/ دعاء نادي محمد شتات27 01142254033040/3357307 ال

نمورى28 توليد وأمراض نســاء2018/08/29١٩٨٣/١٢/١١مدرسذكرد/ محمد محسن محمد ال 01003692231  ال

بسيونى29 توليد وأمراض نســاء2019/12/301984/11/26مدرسأنثىد/هبه راضى مصطفى محمود ال 01111833575040/5703733 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٣/١١/٠٥مدرسأنثىد/ مى نبيل محمود عجيز30 01062388870  ال

نجار31 توليد وأمراض نســاء2019/12/30١٩٨٤/٠١/١٨مدرسذكرد/ رامى محمد جمال الدين محمد ال 01002636651040/2540495 ال

توليد وأمراض نســاء2021/02/28١٩٨٥/٠٧/٢٣مدرسأنثىد / ياسمين إبراهيم محمد المصرى32 01227209682040/2551619 ال

توليد وأمراض نســاء2022/03/23١٩٨٧/٠٢/٠6مدرسذكر د/ محمد عطية خضر السيد رسالن33 01020760422040/3308568 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠٩/١٥مدرسذكرد/ مصطفى حسين حيدر محمد إمام34 01094103743 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/١٢/١٥مدرس مساعدذكرط/أحمد صالح على أبو االغا35  ال
  01063400580

01065632952

هابط36 توليد وأمراض نســاء2017/04/27١٩٨٨/٠٩/١٥مدرس مساعدأنثىط/ دعاء احمد محمد إمام ال 01027675723040/3601551  ال

توليد وأمراض نســاء2017/10/041988/10/09مدرس مساعدذكرط/ شريف محمد عيسي علي أبو زيد 37 01000193174040/2545142 ال

لطيف38 توليد وأمراض نســاء٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/٠٢/١٢مدرس مساعدأنثىط/ سلمي سامي أحمد عبد ال 01000735688040/5673725  ال

توليد وأمراض نســاء٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٨٩/٠١/١٥مدرس مساعدذكرط/ محمد عزمي وجيه أبو راضي39 01020225733040/2430602  ال

توليد وأمراض نســاء    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 104 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

توليد وأمراض نســاء2019/01/22١٩٩٠/٠١/١١مدرس مساعدذكرط/ ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم سيد احمد عالم40 01064956872  ال

توليد وأمراض نســاء2019/01/221990/07/30مدرس مساعدذكرط/ السيد سامى السيداألبشيهى41 01067237726040/3601720 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٠/٠٧/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود السيد عبد هللا42 01061906023  ال

بحيرى43 توليد وأمراض نســاء٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩١/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نهله عبدالمعبود عبدالمنعم ال 01092824336 ال

دين أنور غراب 44 توليد وأمراض نســاء2020/11/02١٩٩١/٠6/١٠مدرس مساعدذكرط/ حمدى عالء ال  ال

برلسي45 توليد وأمراض نســاء2021/03/081992/10/04مدرس مساعدذكرط/ محمد سليم محمد ال 01095681229 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩١/١٢/٠٧مدرس مساعدذكرط/ حاتم حسين حسين حسين  بدوي 46 00102513231  ال

لبيدي 47 توليد وأمراض نســاء2021/03/08١٩٩٢/٠٥/١٣مدرس مساعدأنثىط/ روان رمضان سيد أحمد ال 01124638606 ال

توليد وأمراض نســاء2021/09/04١٩٩٣/٠١/٠٧معيد ذكرط/عبد الحكيم احمد عبد الحكيم أحمد عبد هللا 48 01019663436 ال

توليد وأمراض نســاء2021/09/04١٩٩٢/٠٨/٢٩معيد ذكرط/أيمن محمد عبد العزيز موسى القالع 49 01550832477 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٨/٠٥معيد أنثىط/ شيماء صبحى حامد خليل50 01066579540 ال

توليد وأمراض نســاء٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٣/٠٤/١٨معيد ذكرط/عبدالرحمن صابر عبدالرحمن عبدالقادر51 ــ ال

دين الجوهرى52 توليد وأمراض نســاء2022/06/15معيدذكرط/ ضياء شمس ال  ال

هنداوى امام53 حكيم ال توليد وأمراض نســاء2022/06/291992/10/20معيدأنثىط/ ايه عبدال 01014566037 ال

توليد وأمراض نســاء    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 105 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صدر٢٠١٠/٠٢/٢٧١٩6٣/١٢/٠٥أستاذذكرأ.د/ حسام فؤاد على فوزى1 قلب وال 01280192727040/3347905 جراحة ال

صدر٢٠١٠/٠٢/٢٧١٩6٥/٠٧/٠٧أستاذذكرأ.د/ عبد المحسن محمود الحبش حماد2 قلب وال 01220908909040/2080903 جراحة ال

صدر2011/02/09١٩6٣/٠6/٢٣أستاذذكرأ.د/ عالء بسيونى سعيد محمود3 قلب وال 01011323710040/3347037 جراحة ال

01224644025047/562292جراحة قلب مفتوح2013/01/301967/10/30أستاذذكرأ.د/ السيد محمد السيد المستكاوى4

صدر٢٠١٨/٠6/٢٧١٩6٨/١٠/٢٧أستاذذكرأ.د/ إبراهيم محمد خيرى السيد ياسين5 قلب وال جراحة ال
  01003130358

01005259095
040/3309797

ونيس المحروقى 6 ٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٠/٠٧/١٧أستاذذكرأ.د/ أحمد فريد عبد ال
جراحة قلب اطفال 

وعيوب خلقية
01227465691040/3335859

صدر2018/10/27١٩٧١/٠١/٠٣أستاذذكرأ.د/ مهاب محمد إبراهيم صبرى 7 قلب وال 01008007007 جراحة ال
  040/3301800

ع/ 040/3333472

صدر2020/01/281969/04/20أستاذذكرا.د/ عصام عبد الرحمن محمد حسن 8 قلب وال 01227902186040/3337544جراحة ال

صدر٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٧٢/٠٢/٢٤أستاذذكرأ.د/ العطافي المتولي جاد هللا 9 قلب وال جراحة ال
  01114326456

01200030006
040/3401388

نصر جاد هللا 10 صدر2017/12/30١٩٧٩/٠٩/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود محمود أبو ال قلب وال 01003385855040/3308330جراحة ال

وهاب11 صدر2018/12/30١٩٧٨/٠٨/١٤أستاذ مساعدذكرد/ عمرو عبد المنعم عبد ال قلب وال  01006632652040/2544096جراحة ال

صدر  قلب وال  قسم : جراحة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 106 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صدر2020/03/24١٩٧٧/١١/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ عمرو أحمد عبد العال  عرفات12 قلب وال 01002415848040/3273634جراحة ال

قهوجى13 ٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٧٧/٠٥/١٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد شفيق مهران ال
جراحة صمامات وعيوب 

خلقية بالقلب
01277719212040/3292202

صدر٢٠١٠/٠٧/٢٧١٩٧٤/٠١/٢١مدرسذكرد/ طارق السيد الشاذلي عمران14 قلب وال 01227975095040/3408734 جراحة ال

صدر2012/04/04١٩٧٣/٠٩/٠٩مدرسذكرد/ مصطفى عبد الرؤوف مصطفى عيسى15 قلب وال 040/3296232جراحة ال

جارية16 صدر2017/08/291981/07/19مدرسذكرد/ محمد عبد الرحمن سعد ال قلب وال 10065955262040/2080413جراحة ال

صدر٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٢/١١/٢٧مدرسذكرد/ محمد عبد المنعم أبو المجد تركى17 قلب وال   01220180127040/3318449 جراحة ال

دين إبراهيم عامر غنيم18 صدر٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٣/٠٥/١٥مدرسذكرد/ أحمد عماد ال قلب وال جراحة ال
  01117337000

01067670525
040/2545029

فتاح مرسى19 صدر2018/10/27١٩٨٤/٠٧/١٥مدرسذكرد/ أحمد عادل عبد ال قلب وال جراحة ال
  01008607508

01140704758
040/3316809

خولى20 صدر2021/09/291986/09/21مدرسذكرد/ أحمد محمد جمال ال قلب وال 01224024023جراحة ال

صدر٢٠١٣/١٠/٢١١٩٨٥/١٠/١٨مدرس مساعدذكرط/ محمد على محمود أحمد 21 قلب وال 01149485048 جراحة ال

صدر٢٠١6/١٢/٣١١٩٨٧/٠٢/١6مدرس مساعدذكرط/ محمد السيد أمين محمد شعيب22 قلب وال 01026224089040/3283034جراحة ال

صدر  قلب وال تابع  قسم : جراحة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 107 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صدر2017/12/27١٩٨6/١٢/١٠مدرس مساعدذكرط/عمرو عاطف سيد أحمد محمود عطية23 قلب وال 01007222523040/2242405 جراحة ال

صدر2019/06/261990/01/09مدرس مساعدذكرط/ شريف محمد أحمد نجم24 قلب وال 01061627128040/3304375جراحة ال

صدر٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩١/١٠/١٧مدرس مساعدذكرط/ أحمد السيد مندور إسماعيل25 قلب وال 01061627129040/3304376 جراحة ال

صدر2020/10/11١٩٩٠/٠٩/٠٥مدرس مساعدذكرط/ مصطفى حسن محمد حسن راضى26 قلب وال 01025615779040/3308149جراحة ال

صدر2021/10/04١٩٩٢/٠٨/٠٨مدرس مساعدذكرط/ بيشوى كامل بسخرون بنيامين 27 قلب وال 01282924251جراحة ال

صدر2022/03/07١٩٩٢/٠٨/٠١مدرس مساعدانثى ط/ سمر أحمد عبد الغنى الرشيدى 28 قلب وال جراحة ال

صدر٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٩٢/٠٧/٢٩مدرس مساعدذكرط/ كريم محمد حسين المسيرى29 قلب وال 01211627798040/3285035جراحة ال

همشرى30 صدر٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠١/٠٨معيــــــدذكرط/ مصطفى عبدهللا احمد ال قلب وال 01099216563 جراحة ال

صدر2022/04/27١٩٩٠/٠٢/٢٠معيــــــدذكرط/ احمد مجدى محمد حامد المزين31 قلب وال 01002940666 جراحة ال

بر سيف الدين32 صدر2022/04/271989/01/05معيــــــدذكرط/ محمد ابراهيم عبدال قلب وال 01001997817جراحة ال

صدر٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٩/٣٠معيــــــدذكرط/ محمود سامى فؤاد ابراهيم حبيب33 قلب وال 01066454166 جراحة ال

صدر٢٠٢٢/٠6/٢٩١٩٩٣/٠٧/٠١معيــــــدذكرط/ عبد الرحمن محمد محمود خلف 34 قلب وال 01010876941 جراحة ال

صدر  قلب وال تابع  قسم : جراحة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 108 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

قادر بحر1 صدرية2008/02/27١٩6٣/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ هدى مختار عبد ال 01227063866 األمراض ال
 040/2210881  

040/2256806   

صدرية2008/07/291963/08/09أستاذذكرأ.د/ أمجد عبد الرؤوف فرحات متولى2 01223636830األمراض ال
  040/3415051

ع/040/3341776

ظاهر 3 صدرية٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩66/١١/١6أستاذذكرأ.د/ أيمن حسن فتحى عبد ال 01113368042 األمراض ال
  040/3413446  

040/33544322  

صدرية٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩6٨/٠٢/٠٩أستاذذكرأ.د/ باسم إبراهيم الشافعى أمين سكيك4 01223798033األمراض ال
  040/3420661

ع/040/3413500

صدرية2015/12/31١٩6٨/٠6/١١أستاذأنثىأ.د/ غاده عاطف بسيونى عطيه5 01001874404 األمراض ال
  040/3415051

ع/040/3341776

صدرية2017/08/291972/12/09أستاذذكرأ.د/عادل صالح محمد علي بديوي6 األمراض ال
  01005611010

01005611515
040/5477568

صدرية٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٢/١٠/٢١أستاذذكرأ.د/أحمد شوقى محمد إبراهيم 7 01005587644 األمراض ال
  047/2230441

040/9112285

دين إبراهيم ابراهيم 8 صدرية2018/07/30١٩٧٢/٠٢/٠٢أستاذذكرأ.د/ إبراهيم صالح ال األمراض ال
  01223420218

01223420918

  040/2539591

ع/040/2530629

صدرية2019/04/30١٩6٩/٠٣/٢٥أستاذذكرأ.د/ يوسف محمد يوسف منصور9 01005367386األمراض ال
   040/2765099

040/2765455 

صدرية2019/12/30١٩٧٥/١٠/٠6أستاذذكرأ.د/محمد سيدعبدالرحمن محمد فوزى حنتيرة10 01141146700األمراض ال
 040/3309091

ع/040/3309020

صدرية٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٧٤/١٢/٠٤أستاذأنثىأ.د/ جيهان حسن علي أبو المجد11 األمراض ال
  01006413962

01140460275
040/3414193

صدرية٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧٠/١٠/٠١أستاذذكرأ.د/ أيمن شحاتة أبوزيد الديب 12 01005681755 األمراض ال
  03/5436910

045/3440990

قللي13 صدرية2019/08/26١٩٧٧/٠٥/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ ريهام محمد أحمد ال 01227650268040/3307912 األمراض ال

صدرية  قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 109 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223650568األمراض الصدرية وتدرن2019/08/261978/08/30أستاذ مساعدأنثىد/ راجية سمير عبد الرؤوف سيد شرشر14
  040/2383340

040/3338024

يا عزت محمد الشعراوى15 صدرية٢٠٢٠/٠٩/٣٠١٩٨١/٠٢/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ دال 01005838339040/2383263 األمراض ال

خالق جنه16 صدرية٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٧6/٠٩/١١أستاذ مساعدأنثىد/ سلوى عاطف عبد ال 01227560179040/3356066 األمراض ال

صفتى17 صدرية2017/12/30١٩٨١/٠٩/١٧مدرسأنثىد/ رشا جالل بيومى ال 01003301644040/3353428 األمراض ال

لواتى18 حميد ال صدرية2018/05/301982/11/26مدرسأنثىد/ والء موافى عبد ال 01142336623األمراض ال
  047/3190941

047/3231295

صدرية٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٣/١٢/٠٥مدرسأنثىد/ هبه أحمد محمد سالم19 01275135060040/9115726 األمراض ال

صدرية٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨6/٠١/٠٢مدرسأنثىد/ سمر أيمن محمد منصور20 01117842333040/3328314األمراض ال

فقى21 صدرية2019/01/23١٩٨٣/١١/٠6مدرسأنثىد/ سهام عزت فتحى  ال 01009752607 األمراض ال

صدرية2019/06/261983/01/23مدرسأنثىد/ مى محمود عوض صالح22 01224163658040/3354209األمراض ال

صدرية٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٥/٠٨/٢٥مدرسذكرد/ محمد سامى محمود عبد المجيد تركى23 01270011700040/3342284 األمراض ال

خولي 24 جليل ال جليل عبد ال صدرية2021/04/27١٩٨6/٠6/٠١مدرسأنثىد/أميرة عبد ال 01111492201040/2432170األمراض ال

وهاب محمود الجوهري 25 صدرية2015/01/28١٩٨6/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ دينا عبد ال 01020095403األمراض ال

صدرية2016/07/14١٩٨٧/٠١/٢١مدرس مساعدأنثىط/ هبة هللا الحسينى السيد سالمة26 01090777172040/3319429األمراض ال

صدرية تابع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 110 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صدرية٢٠١6/٠٧/١٤١٩٨٧/٠٨/١6مدرس مساعدأنثىط/ بسمة السعيد سعد المرشدى 27 01000887213040/2761953األمراض ال

صدرية٢٠١٧/١٠/٢٨١٩٨٧/٠٤/١6مدرس مساعدأنثىط/ مني عبد السالم طه أبو النجا الجزار28 01098079144040/3081688 األمراض ال

صدرية2017/10/28١٩٨٧/١١/١٩مدرس مساعدأنثىط/ إيمان محمد على عبيدو29 01005449954 األمراض ال

صدرية2018/10/231989/02/23مدرس مساعدذكرط/ عماد حمدي هالل يونس30 01220855588األمراض ال

صدرية٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٩٠/٠٨/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ مارتينا رضا عبده جرجس31 00128583365040/3517805 األمراض ال

فقى32 فتاح محمد ال صدرية٢٠١٩/١٠/٠٣١٩٩٠/٠٤/١٠مدرس مساعدأنثىط/ ايمان عبد ال 01096247952040/3321459 األمراض ال

صدرية2019/11/04١٩٨٩/٠٨/١٠مدرس مساعدأنثىط/ عال عبد العزيز داود رميح33 01096247952040/3321459 األمراض ال

صدرية2021/03/081991/10/31مدرس مساعدأنثىط/ مروة طاهر مرسى شرشر 34 األمراض ال

جنزورى 35 صدرية٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٩١/٠٥/١١مدرس مساعدأنثىط/ سارة محمد عبد السميع ال 01116943313 األمراض ال

صاوى على زهرة36 فتاح ال صدرية٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٩٢/٠6/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ عال عبد ال 01091584687األمراض ال

جندى 37 صدرية2022/08/21١٩٨٩/٠٣/١١مدرس مساعدأنثىط/ روفايدة ابراهيم مصطفى ابراهيم ال 01000925312 األمراض ال

لطيف راشد 38 صدرية2020/08/101992/06/23معيدأنثىط/ سارة خالد عبد ال 01091232861األمراض ال

صدرية٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠٣/٢٨معيد ذكرط/ محمود مكرم محمد أبو غنيمة 39 األمراض ال

صدرية تابع قسم : األمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 111 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

وهاب1 01001709854أمراض قلب2008/09/28١٩6٣/٠٥/٠٩أستاذذكرأ.د/ أيمن محمد السعيد عبد ال
    040/3324505

ع/ 040/3407673

01067818143047/3243212أمراض قلب2011/12/08١٩6٥/١٠/٠٥أستاذذكرأ.د/ أسامه عبد العزيز محمد عبد العاطى2

 طب القلب واألوعية الدموية 2011/12/08١٩66/١٢/١٩أستاذذكرأ.د/ إيهاب عبد الوهاب عبد الرحمن حمدى3
  01119748525

01288681790

ع/040/3403737 

040/3318956   

01093995966 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٢/١٠/٢٣١٩6٣/٠٧/٢٧أستاذذكرأ.د/ محمود زكى توفيق العمروسى4
  040/3511220  

ع/ 040/3292245

01012828963040/3408043  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٤/٠١/٢6١٩6٤/١١/٢6أستاذأنثىأ.د/ عزه العفيفى عبد العليم العفيفى5

فتاح عبد العظيم األصفر6 01145541032 أمراض قلب2014/03/27١٩٧٠/٠٤/٠١أستاذذكرأ.د/ عبد ال
 048/2790000  

048/2415116   

01001307271أمراض قلب2014/04/301970/04/29أستاذأنثىأ.د/ رغده غنيمى حفنى إسماعيل7
   040/3403316

ع/ 040/3405434

01005333047 أمراض قلب٢٠١٧/٠٣/٢6١٩٧٣/٠٩/٠١أستاذأنثىأ. د/ رانيا جابر محمود عامر8
   040/3346310

ع/ 040/3347450

01001313233 أمراض قلب٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٧٠/٠٢/٠٢أستاذذكرأ.د/ عمرو محمد حامد بدر9
   040/3308989

   040/3313233

01222791604 أمراض قلب2019/09/30١٩6٥/٠١/١٣أستاذأنثىأ.د/ سحر عبد هللا عمر الشدودى10
  040/3334567

ع/ 040/3415535

01027801306أمراض قلب2019/09/301967/10/12أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد عبد العال هنديه11
   048/3233320

ع/ 048/312579

صعيدى12 01227801306040/2226063 أمراض قلب٢٠١٩/١٢/٣٠١٩6٨/٠6/١٥أستاذأنثىأ.د/ منى عادل السيد ال

01005752857أمراض قلب٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٧٣/٠٨/٢6أستاذذكرأ.د/ تيمور مصطفي عبد هللا حسن 13
  040/3324243

ع/ 040/3415678

قلب واألوعية الدموية  قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 112 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حفناوى14 01006966094040/3411829  طب القلب واألوعية الدموية 2022/05/31١٩6٥/١١/٠٨أستاذأنثىأ.د/ سوزان بيومى فتوح ال

01222261900040/3341366أمراض قلب2022/07/271976/04/25أستاذذكرأ.د / سامح سمير محمد خليل15

01223118015 أمراض قلب٢٠٠٧/٠٧/٣١١٩6٥/١١/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ راندا محمد عبد المجيد محمد16
  040/2123839

ع/ 040/2101213

بربرى17 أمراض قلب2007/07/31١٩6٢/١١/٢٢أستاذ مساعدذكرد/ ياسر حسين محمد ال
  01227440678

01227440679

      

  040/3297077

ع/ 

جندى18 لطيف راغب ال 01005142242 طب القلب واألوعية الدموية 2009/01/27١٩6٨/٠٤/١٠أستاذ مساعدذكرد/ إيهاب عبد ال
 048/2662744  

  02/5796129   

01008105511أمراض قلب2009/10/27١٩6٧/١٠/١٤أستاذ مساعدذكرد/ حاتم محمد فتحى السكرى19
   040/3412023

ع/ 040/5709492

01062434473أمراض قلب٢٠١٣/٠6/٢٧١٩٧٠/١٠/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ إيناس السيد محمود سالم دراز 20
  040/2127844

     048/279134

01224332615040/2420823 أمراض قلب٢٠١6/١٠/٣٠١٩٧٥/٠٥/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد نسيم حسين حسين21

01090668850047/3253565 أمراض قلب2020/02/26١٩٧6/٠٩/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ لمياء عبد الغنى محمد محمد خضر22

دين إبراهيم الشربينى23 01224214937 طب القلب واألوعية الدموية 2020/05/311976/03/08أستاذ مساعدأنثىد/ وفاء صالح ال
    040/3291274

ع/ 040/2402404

 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨٠/٠٥/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد العال إبراهيم أحمد خلف هللا24
  01224855117

010050577592
040/3455135

 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٧٩/٠6/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ إبتسام خيرت إبراهيم عبد الحي25
  01067575917

01003373469
040/3318133

01222809007040/3300380  طب القلب واألوعية الدموية 2021/07/31١٩6٨/١١/٠6أستاذ مساعدذكرد/ أيمن أحمد حامد الشيخ26

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 113 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جواد األعرج27 01227558639040/2545620أمراض قلب2021/09/291980/06/20أستاذ مساعدذكرد/ أحمد فاروق عبد ال

خالق أحمد أبو عمر28 01096085665040/2292737  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٧٤/١٢/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ محمود عبد ال

أمراض قلب٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٧٩/٠٩/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمه أبو السعود طه إبراهيم29
  01223640822

01026194470

    040/3350710

ع/ 040/3354956

01006023254040/3405066  طب القلب واألوعية الدموية 2006/12/26١٩٧٠/٠٩/١٩مدرسذكرد/ إسالم محروس محروس إسماعيل 30

دين أحمد عبد المجيد 31 00117236628 طب القلب واألوعية الدموية 2006/12/261970/12/09مدرسذكرد/ كمال ال
  040/3288187

ع/ 040/3520509

 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٠٧/١٢/٣٠١٩٧١/٠٩/٠٣مدرسأنثىد/سماح إسماعيل عبد العزيز أبو حمر32
  040/3307638

040/3411147

040/3300206 طب القلب واألوعية الدموية 2007/12/30١٩٧٣/٠٥/١٧مدرسذكرد/أحمد صالح أحمد شهيب33

01001596186047/2233539 طب القلب واألوعية الدموية 2008/05/27١٩6٤/١٠/٢6مدرسذكرد/ خالد عبد السالم محمد الشرنوبى34

01288916569040/3309818 طب القلب واألوعية الدموية 2009/07/29١٩٧٣/١٠/٠١مدرسذكرد/ أيمن أحمد جزر جعفر35

01006800775040/3336586 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٣/٠٥/٢٧١٩٧٧/١٢/٠١مدرس أنثىد/ إيمان عبد العزيز حسين الشيخ36

01224477952040/3315946  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٣/٠6/٢٧١٩٧6/٠٧/١٥مدرس أنثىد/ شيماء أبو بكر السعيد يوسف محمد37

ليثي38 01226440218040/3411100  طب القلب واألوعية الدموية 2013/11/24١٩٧٨/٠١/٠٢مدرسأنثىد/ أماني محمد أحمد ال

 طب القلب واألوعية الدموية 2014/09/301980/05/01مدرسذكرد/ محمد عبد العال إبراهيم أحمد خلف هللا39
  01224855117

010050577592
040/3455135

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 114 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد رميح40 01223181981040/3318804 أمراض قلب٢٠١٥/٠٧/٣٠١٩٧٥/٠6/١٨مدرس أنثىد/ سها عبد ال

01001107327040/3403134 أمراض قلب٢٠١6/٠٥/٣١١٩٨١/٠٧/٠٤مدرس أنثىد/ دينا عبد السالم مصطفى مارية41

01286853330  طب القلب واألوعية الدموية 2016/07/31١٩٨٠/١٠/٢٣مدرسأنثىد/ علياء السيد حسن شعبان42
    040/3319339

ع/ 040/3401100

 طب القلب واألوعية الدموية 2017/06/221982/01/09مدرسذكرد/ محمد صبحى على إسماعيل عمارة43
  01223250919

01115533049
040/3504367

هادى نصار44 01223516864  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٨٢/١٠/٢٧مدرس ذكرد/محمد بيومى محمد عبدال

01211333448040/2543553 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٤/٠٧/٠٣مدرس ذكرد/ عمرو فايز عبد الرحمن القصاص45

بربرى46 01062080044040/3608822  طب القلب واألوعية الدموية 2018/09/30١٩٨٣/٠٢/٠١مدرسذكرد/ محمد أحمد الجوهرى ال

فتاح محمد حبيب47 01281141735040/3270630 طب القلب واألوعية الدموية 2019/02/231983/09/01مدرسأنثىد/ مروة عبد ال

01141451139040/3346580  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٤/٠٨/١٨مدرس أنثىد/ ساره إبراهيم أحمد نصر الدين إبراهيم 48

01111300044040/3306561 طب القلب واألوعية الدموية 2019/04/30١٩٨٤/٠6/١٥مدرس ذكرد/ أسامة ممدوح حامد شعيب49

نجار50 01286268497040/3304769 طب القلب واألوعية الدموية 2019/04/30١٩٨٣/١٢/١٩مدرس أنثىد/ بسمة محمد على ال

01227738755040/3317195 طب القلب واألوعية الدموية 2019/10/26١٩٨١/٠١/٠٧مدرس ذكرد/ محمد حامد محمد جبر شريف51

01282288242 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٩/١١/٢٥١٩٨١/٠٨/٠6مدرس ذكرد/ رامى محمد حامد عتلم52

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 115 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01144303077040/3273710 أمراض قلب٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٨٤/٠٨/١٧مدرس أنثىد/هبة محمد صفوت محمد صالح الدين موسى53

خالق عقل 54 01115210510  طب القلب واألوعية الدموية 2021/02/28١٩٨٥/٠6/١٣مدرسذكرد/ خالد نصر عبد ال

قوي شعبان 55 01222280283 طب القلب واألوعية الدموية 2021/02/281987/04/01مدرسذكرد/ محمود نسيم عبد ال

دايم56 فتاح عبدال 01069664077040/3420260  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/١٠/٢٥مدرس ذكرد/محمد عزالرجال عبدال

01064381721  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/٠٥/٢٥مدرس ذكرد/ محمد أحمد حسن عبد الرؤوف خليل57

نبى الغراب58 طب قلب2021/12/29١٩٨٥/٠٥/٢٩مدرسأنثىد/ أسماء رمضان عبد ال
  01110746742

01110796792
040/3604061

 طب القلب واألوعية الدموية 2021/12/291985/09/19مدرسذكرد/ حازم كامل أحمد سيد أحمد شلبى 59
  0106763718

01118573300
040/3354998

إنهاء خدمة لإلنقطاع عن العمل من 1/6/2019 بالقرار 8 بتاريخ 1/1/2020 ـــــــ   انهاء خدمة لالنقطاع عن العمل من 1/6/2020  ) اليوم التالى النهاء اللجازة الخاصة لمرافقة الزوجة )مصرية الجنسية والمكتسبة الجنسية البريطانية والتى تعمل بانجلترا   بتاريخ 6/1/2021 01061914283  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩٨٧/٠٧/٢٠مدرس أنثىد/ مروة دسوقى أحمد السيد أبو حمر60

01003462505040/3332211 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/١١/١٢مدرس أنثىد/ نوران مصطفى منصور محمد 61

01227412473  طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/28١٩٨6/٠٥/٠٤مدرسذكرد/ شريف فتحي أحمد سيف62

01274088786040/3330808 طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/281985/12/26مدرسأنثىد/ حنان سعد السيد أحمد سالم63

 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٣/٠٥/٢٢١٩٨٣/٠6/٠١مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمود محمد أبوزيد مشالى64
  01226468963

01144044447

دين أحمد طه65 01015612153أمراض قلب2014/10/04١٩٨٨/٠٣/٠6مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين كمال ال

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 116 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01143003206 طب القلب واألوعية الدموية 2015/01/11١٩٨6/٠٩/٠٣مدرس مساعدذكرط/ محمد على محمد عشيبه66

01005780710 طب القلب واألوعية الدموية 2015/01/11١٩٨6/١٠/١٧مدرس مساعدذكرط/ أحمد حسن أحمد محمد طه67

01144400854040/3295456 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١6/٠٣/٣٠١٩٨٧/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ يسرا هشام محمد محمد  أبو العنين68

وهاب عيسى69 01002707285040/3270451  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/٠٩/٠٨مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد عبد ال

حارتي70 01287853303  طب القلب واألوعية الدموية 2016/05/11١٩٨٧/١١/١٧مدرس مساعدذكرط/ سامح محمد أحمد ال

01007274458 طب القلب واألوعية الدموية 2017/09/061988/06/01مدرس مساعدأنثىط/ إيمان حسن عبد الرؤف مبروك الدقله71

جمال72 01155533916  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٩/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ ريهام مصطفي عبد الرؤف عبد هللا ال

01002881997040/3315421  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/١١/٠١مدرس مساعدذكرط/ أحمد مسعد أحمد الغلبان73

حميد الطوخى74 01099417306048/3788019  طب القلب واألوعية الدموية 2017/09/06١٩٨٨/٠٥/٠٨مدرس مساعدذكرط/إسالم عبدالمطلب عبدال

01006749553040/3271373 طب القلب واألوعية الدموية 2017/09/061988/07/11مدرس مساعدأنثىط/ نوران ابراهيم السيد خليل محمد75

01000698579040/3600295  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٣/١٧مدرس مساعدأنثىط/ ريهام سلمي أبو المجد رشيد76

حكيم عبد هللا 77 01095511295040/401523 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/١١/٠٥مدرس مساعدذكرط/ محمد أحمد عبد ال

01092242259040/3314831  طب القلب واألوعية الدموية 2017/09/06١٩٨٨/١٢/٠٤مدرس مساعدذكرط/ محمد عادل لطفى أحمد على78

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 117 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صواف79 01228189980040/2342376 طب القلب واألوعية الدموية 2017/09/061988/09/25مدرس مساعدأنثىط/ سالي محمد عيد علي ال

01010568645  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٨/٠١مدرس مساعدذكرط/ وليد عبد هللا عبد العظيم رشدي80

هادي فتحى السطيحة81 01095266229 طب القلب واألوعية الدموية 2018/04/29١٩٨٩/٠٩/١٣مدرس مساعدأنثىط/ إيمان عبد ال

01007978267040/3302794 طب القلب واألوعية الدموية 2018/05/29١٩٨٨/١١/٢١مدرس مساعدذكرط/ محمود مجدي كمال محمد خليل82

بتانوني83 فتاح ال 01289983030 طب القلب واألوعية الدموية 2018/02/28١٩٨٩/٠٧/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ لمياء أحمد عبد ال

01142232299040/3598249 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٩/١٠/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد منير محمد الزغبي84

01114625086  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٩/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرط/ صالح الدين إبراهيم عبد السالم قطب عجمي85

 طب القلب واألوعية الدموية 2018/02/28١٩٨٩/٠٤/١٨مدرس مساعدذكرط/ محمد صالح إسماعيل قاسم86
  01282118535

01021173376
040/3306946

01007288767040/3343070 طب القلب واألوعية الدموية 2018/02/281990/02/01مدرس مساعدأنثىط/ سلمي محمد السيد محمد الشقفي87

01098403633040/5704565  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/١٠/٢١مدرس مساعدذكرط/ محمد حسن أحمد سنارة88

01222607028  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٨/٠٩/٠١١٩٨٩/٠٥/١٩مدرس مساعدأنثىط/ آيه حسين إبراهيم على سعودي89

ين حمدى محمد حمدى ابراهيم الشافعى90 01012392672040/3303150  طب القلب واألوعية الدموية 2019/04/01١٩٩٠/٠٥/٢٠مدرس مساعدأنثىط/رن

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01112049970040/3302165 طب القلب واألوعية الدموية 2019/05/081991/01/23مدرس مساعدذكرط/ احمد جمال سعد شاهين91

01003814422  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٩١/٠١/٠٧مدرس مساعدذكرط/ احمد ابراهيم دسوقى الشال92

01020473365040/3254186 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٨/١٢مدرس مساعدذكرط/ امير رشاد عبد السميع عبد الحليم طلحه93

01124382111040/2238088  طب القلب واألوعية الدموية 2019/08/01١٩٩٠/٠٩/٢٩مدرس مساعدذكرط/محمد ابراهيم عبدالفتاح السعيد ابواألسعاد94

01092454245 طب القلب واألوعية الدموية 2020/03/031991/07/09مدرس مساعدذكرط /أحمد عالء الدين على السيد كشك95

 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩١/٠٨/٢٣مدرس مساعدأنثىط/ ريم أيمن سيد أحمد راشد96
  01021172276

01223304666
040/2454546

01123262648 طب القلب واألوعية الدموية 2020/04/01١٩٩٢/٠٢/٠٥مدرس مساعدذكرط/ محمد أحمد الرفاعى مخلوف عمارة97

01143383805 طب القلب واألوعية الدموية 2020/04/30١٩٩١/٠٧/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود رمضان عبد الرازق98

01283638525 طب القلب واألوعية الدموية 2020/06/22١٩٩١/١١/٣٠مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد محمد رشاد عطية جودة 99

01110937717 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٢/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ هدير احمد سليمان غنيم 100

01227237272  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٢/٠٧/٣٠مدرس مساعدذكرط/ ايمن خالد السيد فهمى جاد  101

01115403296  طب القلب واألوعية الدموية 2021/06/29١٩٩٢/٠6/١٧مدرس مساعدذكرط/ عالء رافت العيسوى ابو اليزيد الخطيب 102

نجار103 01098572668 طب القلب واألوعية الدموية 2022/03/071992/07/15مدرس مساعدأنثىط/ اسالم محمد فتح هللا محمد ال

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01010452853  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٣/٠٩/٢٥مدرس مساعدذكرط/ محمود عبد الفتاح سعد محمود عامر 104

01063167830  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد فوزى عبدالمقصود ابوعجيلة 105

بالط106 01067840607040/3312339  طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/21١٩٨٧/١١/٢6مدرس مساعدذكرط/ أحمد عبد المجيد ابراهيم ال

حميد عامر107 01064620208 طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/211990/08/04مدرس مساعدذكرط/ محمد صبحى عبد ال

00100057093040/4718541  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٩/٠٣/١٩مدرس مساعدذكرط/  شريف عيسى محمد عيسى شاهين108

01092241994 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٩٠/٠٤/٠٢مدرس مساعدأنثىط/  ندا السيد محمد الدن 109

01221505394040/3589785  طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/21١٩٨٨/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نانسى ابراهيم كامل عدس 110

00114920034040/3329029 طب القلب واألوعية الدموية 2022/08/211989/09/30مدرس مساعدذكرط/عمرو محمد ناصر عبدالمغنى الشيخ111

01021172276040/2454546  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠١٧/٠٧/٠٢١٩٩٠/٠٤/٣٠معيدأنثىط/ إيمان حسام عبد الرؤوف الشيخ112

فتاح محمد هالل113 01096499979 طب القلب واألوعية الدموية 2021/03/08١٩٩٢/٠٨/٠٥معيدأنثىط/ دعاء عبد ال

نور114  طب القلب واألوعية الدموية 2022/04/27١٩٩٢/٠٨/١٧معيدذكرط/ محمد جمال على ابوال

01117105465 طب القلب واألوعية الدموية 2022/04/27١٩٩٢/٠٥/١٨معيدأنثىط/ مها مصطفى السيد حسين المهر115

01017844956 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٧/٠٨معيدأنثىط/ مروة ربيع محمود سالمه116

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

بهنسى117 01276263438  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/٠٨/٠١معيدذكرط/ مصطفى حامد مصطفى ال

01144331857  طب القلب واألوعية الدموية 2022/04/27١٩٩١/٠١/١٧معيدذكرط/ محمد فاتح احمد شوشة118

01006786499 طب القلب واألوعية الدموية 2022/04/271992/09/19معيدأنثىط/ ساره اشرف عبدهللا عبدالغفار119

فتاح هاشم120 دين احمد عبدال 01228542467  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٨/١٢معيدأنثىط/نورهان حسام ال

ورورى121 01093667351  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٣/٠6/٢٣معيدذكرط/ ايه السيد ياسين اسماعيل ال

01016058071  طب القلب واألوعية الدموية 2022/04/27١٩٩٢/٠٢/٠١معيدأنثىط/ دينا محمد السيد االبشيهى122

01009002876 طب القلب واألوعية الدموية 2022/05/291993/07/15معيدأنثىط/ سمر سمير محمد حسن ماضى123

إعتبارامن 28/9/2011 وأقدمية 0115114214022/5/2002  طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٤/٠٢/٢٠معيدذكرط/ احمد زكريا عبدالصادق حسن الرصاصى124

01017821430 طب القلب واألوعية الدموية ٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٣/١٠/٢٥معيدأنثىط/ اروى اشرف توفيق عبدالكريم محمد125

 طب القلب واألوعية الدموية 2022/05/29١٩٩٣/١١/٢٣معيدأنثىط/ يارا محمد عيد السقا126
  01001590523

01110629269
040/3310370  

قلب واألوعية الدموية  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

  01001590523040/3310370جراحة أطفال2012/01/311965/08/24أستاذذكرأ.د/ شريف محمد كامل شحاته1

01005245751040/3307609 جراحة أطفال٢٠١٢/١٢/٢6١٩6٤/١٢/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد فتحى محمد متولى2

  01005245751040/3352270جراحة اورام2013/01/30١٩66/٠٢/٢١أستاذذكرأ.د/ صالح الدين على الجوهرى الشناوى 3

01227440672040/2745252جراحة اطفال2013/01/30١٩6٧/٠٣/٠٣أستاذذكرأ.د/ محمد حسن مظهر عاشور4

01227111043وحدة جراحة األطفال تخصص جراحة أطفال2016/07/31١٩66/٠٤/٠٤أستاذذكرأ.د/ حسام سمير أحمد حسن5
 040/3315492  

040/3317816   

جراحة جهاز هضمى ومناظير٢٠١6/١١/٣٠١٩6٥/١٠/٢٣أستاذذكرأ.د/ إبراهيم حسام الدين محمد عثمان6
  040/3352148

040/3401772

  01001655143048/3408802 جراحة جهاز هضمى ومناظير٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩6٧/٠٤/٢٠أستاذذكرأ.د/ حمدى عبد الهادى محمد عبد المعطى7

نشرتي8   01004614550040/3352605 جراحة جهاز هضمى ومناظير2018/05/30١٩6٩/٠٩/٢٥أستاذذكرأ.د/ حمدي صدقي عبد هللا ال

  040/3354445  01006023235جراحة جهاز هضمى ومناظير2018/05/301967/03/09أستاذذكرأ.د/ شريف عبد العظيم أحمد مصطفى9

  01006245403040/5477744 جراحة اورام٢٠١٨/٠١/٣١١٩6٢/١١/٣٠أستاذذكرأ.د/ أيمن عبد الحميد عبد الرحمن  النمر10

صواف11 جراحة اطفال٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٣/٠١/٢٧أستاذذكرأ.د/محمد ابراهيم ابراهيم ال
  01222530433

01223321524

2018/01/31١٩٧١/٠٧/١٤أستاذذكرأ.د/ محمد  حمدي أحمد سعيد أبو رية12
جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
 01001543024040/3347147  

جــراحة العــــامة   قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

بقري 13 حافظ ابراهيم ال   01222775338040/3417005جراحة اطفال2018/08/291972/11/15أستاذذكرأ.د/ تامر عبد ال

جراحة أطفال٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩66/٠٢/٢٠أستاذذكرأ.د/ عبد المطلب عفت عبد المطلب ابراهيم14
  01224090523

01007975755
040/2080933

بطرني15 جراحة اطفال٢٠١٩/٠٩/٣٠١٩6٩/١٠/٢٥أستاذذكرأ.د/ أكرم محمد عبده ال
 01001709885

010065146222
040/3324458

فتاح حبلص16 جــراحة العــــامة2019/11/25١٩٧٠/٠6/١٧أستاذذكرأ.د/ محمد عبدهللا  عبد ال ال
  01222814043

01273799844
040/3319455  

جراحة اطفال2020/04/291967/01/09أستاذذكرأ.د/ أشرف أحمد محمود العطار17
  01221077077

01144111143
030/2221189  

01003514397040/3329329 جراحة أطفال٢٠٢٢/٠٣/٢٩١٩٧٥/٠٧/٢٣أستاذذكرأ.د/ محمد سليمان سليمان حشيش18

01003546853040/3315734جراحة أطفال2022/05/31١٩٧٧/٠٥/٢٧أستاذذكرأ.د/ محمد غريب محمد خير هللا19

01284204624040/3273378وحدة األورام2017/12/30١٩٧٥/٠٧/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد على أحمد مليس20

2018/05/30١٩٧٩/٠١/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ أسامة حسن محمد عبد ربه21
وحدة جراحة جهاز هضمى 

ومناظير
01001744874040/3285403  

  01228266136040/9115294جراحة اطفال٢٠١٧/١١/٢٩١٩٧٤/٠١/١٩أستاذ مساعدذكرد/ هشام المحمدي غريب المطاهر22

فتاح إبراهيم الشوره23 ٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٧/٠٧/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد ال
وحدة جراحة جهاز هضمى 

ومناظير
 01224580723040/3284498  

2019/07/27١٩٨١/٠٢/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد مصطفى محمد الشيخ24
وحدة جراحة جهاز هضمى 

ومناظير
 01001809085

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

فتاح25 فتاح صابر عبد ال 01225105165جهاز هضمى ومناظير2019/11/301980/05/18أستاذ مساعدذكرد/ شريف عبد ال

جــراحة العــــامة٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧٩/١٠/١٢أستاذ مساعدذكرد/ حامد محمود محمود أحمد سليم26   01066799775040/3227422  ال

جــراحة العــــامة٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٧١/٠٧/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمود مصطفى محمود الشريف27 01001801390  ال

ي28   01063611116040/3331356 جراحة أورام2021/06/29١٩٧٩/١١/١٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود خليل غزال

حميد شعبان 29 جــراحة العــــامة2022/01/311981/06/09أستاذ مساعدذكرد/ أمير فوزى عبد ال 01002054978 ال

 01226105470040/3354956 جراحةأطفال٢٠٢٢/٠٣/٢٩١٩٧٩/٠6/٢٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود عبد العليم شلبي30

01225105166جراحةأطفال٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨١/٠٧/٢٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد على محمد شحاتة31

جندى32 01003597758040/3287819 جراحةأطفال2022/02/27١٩٨٢/١٢/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد على ال

بهوتى33 01002841231جهاز هضمى ومناظير2022/04/271982/02/23أستاذ مساعدذكرد/ حسام بركات بركات ال

جراحةأطفال٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٨٢/١١/١٥أستاذ مساعدذكرد/ خالد محمد حسنين محمد الشيمى34
  01119934561

01226286969

01061535964040/2490940جراحةأطفال2022/08/29١٩٨٤/٠٨/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد عوض منصور إسماعيل35

01224945591جهاز هضمى ومناظير2002/03/31١٩6٤/٠٩/١٨مدرسذكرد/ طارق إبراهيم شكرى حسين العطروزى36

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

جواد37   01005007582040/3227449جراحةأطفال2013/10/30١٩٧٥/٠٤/٠٧مدرسذكرد/عبد الغني الشحات محمدعبد ال

  01006332634040/2282620جراحة أورام٢٠١٥/٠١/٢٢١٩٧6/٠٤/١٩مدرسذكرد/ وليد يوسف الشربينى يوسف38

جــراحة العــــامة٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٨٤/٠6/١٩مدرسذكرد/ محمد أحمد على حسن39 01001889266  ال

جــراحة العــــامة2017/09/28١٩٨٢/١٠/٢٨مدرسذكرد/ تامر مسعد على المهدى سعيد40  ال
  01223589498

01007951404

جــراحة العــــامة2017/11/291981/04/25مدرسذكرد/ شريف محمد السيد محمد الجرف41 01119634442 ال

جــراحة العــــامة٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨٢/٠٣/٠١مدرسذكرد/ حسام رمضان حسن موسى42 01002838980  ال

جــراحة العــــامة٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨١/٠١/٠٤مدرسذكرد/ أحمد إبراهيم عبد ربه سويلم43   01093632004040/9115463  ال

دين إبراهيم أبو العنين44 01229033390040/3313340 وحدة جهاز هضمى ومناظير2018/12/30١٩٨١/٠٣/٢٠مدرسذكرد/ محمد سعد ال

01225630390040/9117142وحدة جهاز هضمى ومناظير2019/01/231984/01/01مدرسذكرد/ أحمد حازم سعد عامر45

جــراحة العــــامة٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٣/٠٨/٠١مدرسذكرد/ أحمد محمود دسوقى الشرابى46 01006076892040/3408494  ال

حداد47 وحدة جراحة أطفال٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٨٣/٠٥/٠٣مدرسذكرد/ أحمد عبد المهيمن أحمد ال
  01225630390

01002821898
040/9117140

ناصر ابو العزم عيسى48 01000253309040/3409666 جهاز هضمى ومناظير2020/01/28١٩٨٤/٠6/١6مدرسذكرد/ محمود عبد ال

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 125 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جــراحة العــــامة2020/01/281985/01/01مدرسذكرد/ محمد إبراهيم مصطفى الدهشان 49  ال
  01117047203

01003918271

01117474740 جهاز هضمى ومناظير٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٤/١٠/٠١مدرسذكرد/ الغمرى السيد الغمرى عبيد50

01003572900جهاز هضمى ومناظير2020/11/30١٩٨6/٠٥/١٢مدرسذكر د/ طارق محمد عفيفي صحصاح51

01004926289040/3512260وحدة االطفال2020/11/30١٩٨٥/٠٩/٢٤مدرسذكرد/ محمد أحمد شلبى الغزيرى52

جراحة أطفال2021/02/28١٩٨6/٠6/٢٨مدرسذكرد/ أحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد53
  01015417279

01227510205

  0403500030

040/3282833

01020523781040/2120494جراحة أطفال٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٢/٠٥/٢٤مدرسذكرد/ الحسن محمد حسن السيد54

01142555621040/33907950 جراحة األطفال٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠٨/٠٥مدرسذكرد/ وائل فتحى بدوى أبو سنة 55

صادق الغنيمى56 جــراحة العــــامة2022/02/27١٩٨٧/٠٥/٠٧مدرسذكرد/ محمود الغنيمى عبد ال 01068260191  ال

ل فتحى بدوى أبو سنة57 01142555621040/3390795جراحة عامة2020/11/301985/08/05مدرسذكرد/ وائ

01066168108040/3310781 جهاز هضمى ومناظير٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠٩/٢١مدرسأنثىد/ شريهان مؤنس مصطفى أحمد الششتاوى 58

01066991160040/3309120 جراحة أطفال٢٠١٤/١٢/٢٩١٩٨6/٠٣/١١مدرس مساعدذكرط/ وائل عالء الدين شوقي أحمد59

01202639649040/2121682 جهاز هضمى ومناظير2015/01/11١٩٨6/٠٩/٢٨مدرس مساعدذكرط/ مصطفى أحمد عبد الرحمن عالم60

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

جــراحة العــــامة2015/08/301986/11/29مدرس مساعدذكرط/ رامى محمد محمود سالمة61 00112329189040/3407817 ال

جــراحة العــــامة٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/٠٧/١٤مدرس مساعدذكرط/ محمود عبد الحميد أحمد أحمد مطاوع 62 01002538576  ال

جــراحة العــــامة٢٠١6/٠٧/١٤١٩٨٧/١٢/١٩مدرس مساعدذكرط/ عمرو سامح مصطفى هاشم غبارة 63 01001992710040/3332874 ال

جــراحة العــــامة2017/02/02١٩٨٧/٠٧/٢٤مدرس مساعدذكرط/ محمد أحمد محمد موسى زايد 64 01002821599  ال

جــراحة العــــامة2017/10/041988/02/20مدرس مساعدذكرط/ أحمد رشاد أحمد حسن بدوي65 01012001043 ال

01066656010 جراحة األطفال٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٣/٠6مدرس مساعدذكرط/ أمير إسماعيل إبراهيم ابو مصطفى66

01021543414جراحة األطفال2018/02/28١٩٨٩/٠٩/١٨مدرس مساعدذكرط/ سمير ميمي ابوالسعود حسين أبوالسعود67

جــراحة العــــامة2018/02/28١٩٨٨/٠٥/٢٣مدرس مساعدذكرط/ فؤاد هشام فؤاد سالمة68 01004179631040/3411425 ال

جــراحة العــــامة2018/09/01١٩٨٩/١٢/٣٠مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد أحمد إبراهيم الغمري69 01026522611040/3602482 ال

جــراحة العــــامة٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٨/١١/٠٤مدرس مساعدذكرط/ مصطفي محمود السيد إبراهيم70 01022008716040/2121417 ال

جــراحة العــــامة٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٨/١١/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد حسن حسن عراقيب71 01009550573040/3608122  ال

جــراحة العــــامة2018/10/01١٩٨٩/١٠/١٠مدرس مساعدذكرط/ محمد شنيشن عبد الرحمن شنيشن72 01007270027  ال

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

صمد أبو شريف 73 جــراحة العــــامة2020/11/301991/03/20مدرس مساعدذكرط/ أحمد محسن عبد ال  ال

جــراحة العــــامة٢٠١6/٠٥/١١١٩٨٧/١٠/١١مدرس مساعدذكرط/ عمرو محمد عبد العزيز المحالوى74  ال

جــراحة العــــامة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٩/١٣مدرس مساعدذكرط/ محمد عبد السالم محمد عبد السالم75 01061908428040/2583859  ال

01001296575 جراحة اورام2019/08/01١٩٩٠/٠١/١٠مدرس مساعدذكرط/ محمد عبدالعزيز نصر ابوالمجد الحارتى76

جــراحة العــــامة2019/09/021990/02/19مدرس مساعدذكرط/ محمود السيد على بدوى77 01090192864040/2271031 ال

حدقى78 جــراحة العــــامة٢٠٢٠/٠٨/٠٥١٩٩٠/٠٣/٠6مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد زكريا ال 01013659496040/2972403  ال

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٣/٢٧مدرس مساعدذكرط/ كريم عادل فاروق عبد العاطى79
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
01066825025040/3331248

هلباوي 80 01007100981 جراحة األورام2021/03/08١٩٩١/١١/٠٥مدرس مساعدذكرط/ محمد فريد توفيق محمد ال

01014062817جراحة أطفال2021/03/081990/01/01مدرس مساعدذكرط/ مصطفى محمد السيد جاد حميد81

٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرط/على فهمى على حسن شهاب 82
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
___040/5471683

حلبى 83 01144353434وحدة جراحة األطفال2021/04/04١٩٩٢/٠6/٢١مدرس مساعدذكرط/ إسماعيل عصام عبد العزيز ال

تهال مجدى حسانين عبدالقادر الجعبري84 2021/04/04١٩٩٢/٠٢/١٧مدرس مساعدأنثىط/اب
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
01091079088

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

جــراحة العــــامة2021/12/04١٩٩١/١٠/١6مدرس مساعدذكرط/ فهمى محمد فهمى عبد اللة عبد الباقى 85 01066865508 ال

01000987653جراحة أطفال٢٠٢١/١٢/١٢١٩٩٢/٠٧/١٤مدرس مساعدذكرط/ محمد عبد النبى رجب رفاعى مرعى86

بر سيف الدين87 جــراحة العــــامة٢٠٢٠/٠٧/٠٨١٩٩٢/٠٢/١٢معيد أنثىط/ روضة ابراهيم عبد ال 01003141269  ال

جــراحة العــــامة2020/08/10١٩٩٢/٠6/٣٠معيدذكرط/ محمد عبد الرحيم عبد الحميد أبو سالمة88 01064196885  ال

جــراحة العــــامة2020/08/101992/03/25معيدذكرط/ محمود عبد الرازق درغام عبد الرازق حباظى 89 01093339385 ال

ظاهر سند 90 جــراحة العــــامة٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٢/٠٤/١٠معيد ذكرط/ رفعت عبد العاطى عبد ال 01092575037  ال

جــراحة العــــامة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٨/٢٣معيد ذكرط/ السعيد محمد السعيد غلوش91 01067863052  ال

نور92 2022/05/29١٩٩٤/٠٣/٠٢معيدذكرط/ معتز طارق ابراهيم محمد ابوال
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
 01096272172

01097074011جراحة األورام2022/05/291993/10/26معيدأنثىط/ انجى السيد كمال حسنين طلبة93

هلبى94 ٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٣/٢٢معيد ذكرط/ احمد حسن حسن ال
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
 01064088759

حليم95 ٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٥/٠٨معيد ذكرط/ محمد طلعت زيادة عبدال
وحدة جراحة الجهاز الهضمى 

والمناظير
01113178306

01097095046 جراحة أطفال2022/07/24١٩٩٣/٠٤/٠١معيدذكرط/ محمد عبدالفتاح عبدالمقصود الصعيدى96

جــراحة العــــامة    تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 129 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01223719028040/3357890جراحة األوعية الدموية2012/01/311962/12/15أستاذذكرأ.د/ عادل حسين أبو هاشم حسين قمحاوي 1

هنيدى2 ٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩6٤/١٢/٠٤أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد حسن ال
جراحة تجميل واصالح 

الحروق
 01061699828040/2380108

بربري3   01224176570040/2544545جراحة األوعية الدموية2021/11/30١٩٧٣/٠٨/١٨أستاذذكرأ.د/ أحمد حسيني أحمد قطب ال

  01002223005040/3310850جراحة األوعية الدموية2017/01/31١٩٧٨/١٢/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ عمرو محمود سعد أبو رحمة4

01284127889جراحة األوعية الدموية2018/04/30١٩٧٣/١١/١٥أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد إسماعيل توفيق5
  040/2221634

040/2216374

  01142833658040/3120044جراحة األوعية الدموية٢٠١6/١١/٣٠١٩٨١/١٢/١٧مدرسذكرد/ عماد محمد حامد سالم6

خليل مصطفى بدران7 جراحة األوعية الدموية٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٢/٠٩/٠٩مدرسذكرد/ أحمد إبراهيم ال
  01005601248

01121744027
040/3337114  

01110036328040/3353382 جراحة األوعية الدموية2019/03/30١٩٨٣/٠٩/٣٠مدرسذكرد/ محمد إبراهيم عادل إبراهيم العيسوى8

قادر على9 01001586838040/3335152جراحة األوعية الدموية2019/08/261985/06/21مدرسذكرد/عبد الرحمن أحمد ناجى محمد صالح عبد ال

01099199702040/3335015 جراحة األوعية الدموية٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠٧/١١مدرسذكرد/ حسام محمود مختار خليل 10

 قسم : جراحة األوعية الدموية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 130 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01090922912 جراحة األوعية الدموية٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/١٠/٠٥مدرسذكرد/ محمد عليوه أحمد محمد عليوه11

01148207818040/3303940 جراحة األوعية الدموية2016/05/11١٩٨٧/١٠/١١مدرس مساعدذكرط/ عمرو محمد عبد العزيز المحالوى12

01274060225040/2381554اوعية دموية2018/02/281988/04/23مدرس مساعدذكرط/ هشام محمد إبراهيم العشري13

01010504699 جراحة األوعية الدموية٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٩/٠6/٢٧مدرس مساعدذكرط/ إيهاب حمدي أحمد عبد الحميد حويش14

01006681576040/34163160جراحة األوعية الدموية٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٩٠/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد حسن عبد العاطى حسن15

بنداق 16 01028585670 جراحة األوعية الدموية2021/04/28١٩٩١/٠١/٢٠مدرس مساعدذكرط/السيد عطا يونس ابراهيم ال

2021/12/041990/03/21مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد بدوى راشد 17
جراحة وتدخالت األوعية 

الدموية
01014145688

٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٨٩/٠٨/١٢معيد ذكرط/ إسالم  عادل رمضان الشنشورى 18
جراحة وتدخالت األوعية 

الدموية
 10107509500

2022/05/29١٩٩٣/٠٥/١١معيد ذكرط/ خالد حمادة عبدالمحسن خليفة19
جراحة وتدخالت األوعية 

الدموية
01065867436

تابع  قسم : جراحة األوعية الدموية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 131 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100528923902/7510399جراحة تجميل2012/08/29١٩6٤/٠٤/١٧أستاذذكرأ.د/ إيهاب فؤاد مصطفى زايد1

  01224434783040/3302593تجميل وجروح2014/12/30١٩6٧/١١/٠٣أستاذذكرأ.د/ وليد أحمد أحمد مصطفى2

جروح٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٧٢/١١/١٥أستاذذكرأ.د/أحمد مصطفي حجازي حسن صالح 3 تجميل وال   01007286210040/3312020ال

هادى محمد عالم4 0100521614202/4547097 جراحة تجميل وإصالح٢٠٠٩/٠٧/٢٩١٩66/١١/١١أستاذ مساعدذكرد/ عاطف عبد ال

حروق2015/08/31١٩٧٠/١٠/٠١أستاذ مساعدذكرد/ ياسر محمد بدرالدين عبداللطيف الهوارى5 تجميل وال ال
  01001610937

01008593515
02/6711632

01002799961040/3287297جراحة تجميل وإصالح2018/03/311978/11/18أستاذ مساعدذكرد/ وائل حسين محمود أحمد6

  01003393932040/3224263 جراحة عامة٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٩/٠٣/٠١أستاذ مساعدذكرد/ سامح الغمري محمد الشوادفي7

حكيم صدقة8 040/3347381جراحة تجميل وإصالح٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٧٩/٠٧/٢6أستاذ مساعدذكرد/ محمد سعد عبد ال

01226307569 تجميل وجروح2020/03/31١٩٧٧/٠٨/٠١أستاذ مساعدذكرد/ طارق جمال زكى محمود زكى شكر9

01063535254040/3502699جراحة تجميل وإصالح2018/02/281983/06/13مدرسذكرد/ كريم جالل على الشرقاوى10

01111128664 جراحة تجميل وإصالح٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٢/٠٩/٠6مدرسذكرد/ شريف أبو بكر أحمد هنطش 11

 قسم : جراحة تجميل وإصالح

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 132 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01004866602040/2754690جراحة تجميل وإصالح٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٨٣/٠٣/٢١مدرسذكرد/ محمد  محمد أحمد زيدان خضر12

حفناوي13 حروق2020/02/26١٩٨6/٠٤/١٥مدرسذكرد/ أحمد أشرف زغلول ال 01227981315040/3310010 تجميل وال

01015056897040/3273337جراحة تجميل وإصالح2020/11/301988/01/01مدرسذكرد/ سمير محمد عبد السالم غرابة14

01003267805 جراحة تجميل وإصالح٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/١١/١٧مدرسذكرد/إبراهيم مصطفى السيد مصطفى عبد النبى15

ي16 01095060881جراحة تجميل وإصالح2018/02/28١٩٨٩/٠٥/١٢مدرس مساعدذكرط/ محمد حمدي عبد الرازق ابو المجد الغزال

01090103024جراحة تجميل وإصالح2019/08/01١٩٩٠/١٠/٢٠مدرس مساعدذكرط/ ممدوح اسامة محمد خليفة17

01221966985جراحة تجميل وإصالح2020/11/30١٩٩١/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مريم أيمن عبد التواب عباس حشيش18

01001969737040/2360090جراحة تجميل وإصالح٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٨٨/٠6/١١مدرس مساعدذكرط/ أحمد وحيد محمد يوسف الزيادى 19

جراحة تجميل وإصالح٢٠٢٢/٠٨/٣٠١٩٩٢/٠٤/٢٣مدرس مساعدذكرط/ عبد الرحمن سالمه على سالمة 20

حزاب21 انهاء خدمة للمعاش مع بقائة حتى 0102776394431/7/2023 جراحة تجميل وإصالح2022/04/27١٩٨6/٠٥/١٠معيدذكرط/ على عطا على ال

خالق سالم22 خالق محمد عبدال 01024098098جراحة تجميل وإصالح2022/07/241993/09/18معيدذكرط/ عبدال

  تابع قسم : جراحة تجميل وإصالح

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 133 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد السالخ1 01006632692040/3307727  جراحـــة العظــام٢٠١٣/٠١/٢٩١٩6٣/٠١/٢٩أستاذذكرأ.د/ سامح عبد هللا عبد ال

01229754540040/3303060  جراحـــة عمود فقرى٢٠١٣/٠6/٢٧١٩6٣/٠٧/٢٢أستاذذكرأ.د/ طارق أحمد محمد على الشيخ2

01005090805  جراحـــة عمود فقرى2014/03/27١٩6٣/٠٩/٢١أستاذذكرأ.د/ وئام فريد عبد العزيز موسى3
  040/3304988

  040/3312046

0122373451502/35827766 جراحـــة حوض2014/04/301966/04/16أستاذذكرأ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أيوب4

01121033391040/3304910 اطفال واستعاضة عظام٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩6٥/٠٥/٠٣أستاذذكرأ.د/ محمود عبد المنعم حسن الرصاصي5

  01006632628040/3315353 جراحـــة العظــام٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٢/١٠/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد مصطفي حسني السيد6

01224645775040/3355800 مناظير2018/04/30١٩٧٠/١٢/٢6أستاذذكرأ.د/ وليد محمد محمود عويس7

01000630825 جراحـــة العظــام2021/02/281970/06/01أستاذذكرأ.د/ أشرف عاطف محمود علي8
 040/2385455  

ع/ 040/2085508

طنطاوي9   01006632689040/3339899  جراحـــة عمود فقرى٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٧١/١٢/١٤أستاذذكرأ.د/أحمد السيد ابراهيم ال

01114394721 جراحـــة العظــام2022/05/31١٩٧6/٠١/٠٨أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد سامي إسماعيل سالم 10
  040/3314190

040/9117299

لطيف راشد عزام11 01111709392 جراحـــة العظــام2022/05/31١٩٧٥/٠٣/٠١أستاذذكرأ.د/ وائل عبد ال
   040/2632323

ع/ 040/3330261

01224248855040/3325859 جراحـــة العظــام2013/11/24١٩6٧/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد المنعم محمد قلقيله12

  قسم : جراحـــة العظــام 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 134 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد إبراهيم رميح13 01222528380 جراحـــة العظــام٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧6/١٢/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد ال
  040/3318814

040/3303397

0122644494402/27381199  جراحـــة عمود فقرى٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٧٧/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد أسامة محمد أبو رمضان14

01221793545040/3285995 مناظير2022/05/31١٩٧٥/٠١/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ علي محمود علي محمود عمران15

01004435413040/3310370مفاصل صناعية2006/12/261968/03/14مدرسذكرد/ إيهاب محمد كامل شحاته16

01288088078040/2700478 مناظير مفاصل٢٠١٥/٠٥/٣١١٩٧٩/١٠/٢٧مدرسذكرد/ السيد محمد السيد عبد الرحمن الفرس17

01000002496040/3338822 مناظير مفاصل٢٠١٥/٠٥/٣١١٩٧٧/١٢/٠٧مدرسذكرد/ أحمد أسامة محمد أبو فرحة18

جبالى19 وهاب على ال 01227976884  جراحـــة العظــام2016/01/30١٩٨٠/١٢/٢٠مدرسذكرد/أسامة على عبدال

ضو20 01004716349040/3392323 جراحـــة العظــام2018/05/301981/10/01مدرسذكرد/ شريف السيد عبد الغنى ال

 جراحـــة العظــام٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨١/٠٤/٢٧مدرسذكرد/ شريف عبد السالم محمد رشاد أبو العال21
  01110052777

0125915993
040/34220050

تباع22 نصر ال 01144390076040/3604444 جراحـــة العظــام٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٢/٠٢/٠١مدرسذكرد/ أيمن يوسف أبو ال

01001152436  جراحـــة العظــام2019/03/30١٩٨٢/٠٤/١٥مدرسذكرد/ محمد رشدى إسماعيل عبد المجيد الطباخ23
  040/3291530

040/9114797

01144496388 جراحـــة العظــام2019/08/261984/01/01مدرسذكرد/ عبد الحكيم عزت منتصر مبروك مرعى24

   تابع قسم : جراحـــة العظــام 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 135 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01117560578040/3407488  جراحـــة العظــام٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٨٣/١٠/١٠مدرسذكرد/ محمود رجب أحمد حسين الخرصاوى25

01009004727040/3411417 جراحـــة العظــام2020/10/31١٩٨٤/١٢/٢٢مدرسذكرد/ أحمد سمير رياض هالل 26

هامى السيد نجم 27 01143304959040/5303935 جراحـــة العظــام2020/11/30١٩٨٤/٠٥/٢٤مدرسذكرد/ السيد ال

01227440812 جراحـــة العظــام2021/09/29١٩٨٣/١٠/٠١مدرسذكر د/ أحمد محمد شفيق سعيد 28

01006595530040/3407043 جراحـــة العظــام٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٢/١٠/١٨مدرسذكرد/ حسام الدين يسرى عبد الحفيظ مشعل 29

01227584749040/3310183  جراحـــة العظــام٢٠١٥/٠٣/١٨١٩٨6/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرط/ شريف السيد فتوح رخا30

فتاح عبد المنجي صدقة31 01001859018040/3315004  جراحـــة حوض2015/05/31١٩٨٧/٠٢/٢٧مدرس مساعدذكرط/ محمد عبدال

01011287029040/2383929 جراحـــة العظــام2015/05/311986/07/01مدرس مساعدذكرط/ أحمد فريد عامر مكي32

01028900141  جراحـــة العظــام٢٠١6/٠6/٠٢١٩٨6/٠٣/٢٨مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود محمد محمود هيكل 33

حميد محمد ندا34 01009720895040/3316298  جراحـــة العظــام٢٠١6/٠٧/١٤١٩٨٧/١٠/١٥مدرس مساعدذكرط/ عبد هللا أحمد عبد ال

01094025516040/3335030  جراحـــة العظــام2016/07/14١٩٨٧/٠٨/٠٨مدرس مساعدذكرط/ احمد جمال احمد اسماعيل35

 جراحـــة العظــام2016/07/141986/05/01مدرس مساعدذكرط/ حسام محمد ابو المعاطى غالى 36
  01015463916

01124031056

   تابع قسم : جراحـــة العظــام 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 136 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006754462  جراحـــة العظــام٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٤/٢٤مدرس مساعدذكرط/ محمود سليمان فهمي سيد أحمد ليلة37

00108426084040/3120044 جراحـــة العظــام٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٩/٠٩مدرس مساعدذكرط/ عادل محمد حامد سالم38

واحد رحيم39 01014781798  جراحـــة العظــام2017/02/28١٩٨٨/٠٥/٠٨مدرس مساعدذكرط/ محمد جمال عبد ال

01060528898040/3307424 جراحـــة العظــام2018/04/011989/09/10مدرس مساعدذكرط/ أحمد ممدوح إبراهيم فؤاد الشين40

01007452026  جراحـــة العظــام٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٨٩/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرط/ على ماهر علي فايد41

01069966233040/3324560 جراحـــة العظــام2019/08/01١٩٩٠/٠٨/٠١مدرس مساعدذكرط/ مصطفى السباعى فراج حماد42

قادر نجلة43 01020496348040/3299322 جراحـــة العظــام2019/08/01١٩٩٠/٠٨/٠6مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود عبد ال

01061034905040/3310190 جراحـــة العظــام2019/11/04١٩٩٠/٠٤/٢٣مدرس مساعدذكرط/ احمد اشرف عبد المنعم فيصل44

01069384584 جراحـــة العظــام٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٠/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرط/ شريف عادل لطفى لطفى السيد 45

01007119147  جراحـــة العظــام٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٩/٢٢مدرس مساعدذكرط/مصطفى محمد نجيب عبدالرحيم محمد الفخرانى46

01009503403  جراحـــة العظــام2020/11/30١٩٩٢/٠٢/٠٤مدرس مساعدذكرط/ عبد هللا أحمد محمد خالد 47

01004476759 جراحـــة العظــام2021/10/041993/03/09مدرس مساعدذكرط/ ابراهيم عادل يوسف مزروع 48

   تابع قسم : جراحـــة العظــام 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 137 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01092626563  جراحـــة العظــام٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٧/١6مدرس مساعدذكرط/ مصطفى فرسان عبد هللا محمد سالم49

01025452833040/2673625  جراحـــة العظــام٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠٤/٢6مدرس مساعدذكرط/ محمد فتحى عامر محمد 50

وهاب محمد الشامى 51 01155581108  جراحـــة العظــام2022/08/30١٩٩٢/٠٨/٢٢مدرس مساعدذكرط/أحمد عبد ال

01062837576 جراحـــة العظــام2022/04/271989/03/31معيدذكرط/ أشرف مهدى محمد رشاد شكرى52

00106680263  جراحـــة العظــام٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/١٢/٢٠معيدذكرط/ أحمد على محمد صالح مصطفى53

01065497770 جراحـــة العظــام٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٥/١٠معيدذكرط/ عبد الرحمن سليمان عبد الفتاح هارون54

01061119773  جراحـــة العظــام2022/04/27١٩٩٠/٠٣/١٧معيدذكرط/ حسام احمد ابراهيم السودانى55

 جراحـــة العظــام2022/04/27معيدذكرط/ محمود طلعت امين عالم56

01008549758  جراحـــة العظــام٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/١٢/٠٩معيدذكرط/ محمد السيد عبد الرازق المغنى57

01004835566 جراحـــة العظــام2022/04/27١٩٩٠/١٠/٢٠معيدذكرط/ محمد اسامه محمد خليفة58

 جراحـــة العظــام2022/06/15معيدذكرط/ محمد جمال محمد عبدالرحمن59

فقى60 01144859966 جراحـــة العظــام2022/07/24١٩٩٣/٠٤/٠١معيدذكرط/ احمد ناجى عبدالمنعم امام ال

 جراحـــة العظــام٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٤/٠٢/٢6معيدذكرط/ احمد صفوت محمد قاسم61

   تابع قسم : جراحـــة العظــام 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 138 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٢/٠١/٣١١٩6٤/٠١/٠٩أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد السالم محمد شكل1
جراحات المخ المجسمة 

والوظيفية
 01006023271

  040/3314858     

040/3314858

01224154842047/3233667 جراحة المخ واألعصـاب2019/01/23١٩66/٠١/١٠أستاذذكرأ.د/ محمد عامر إبراهيم عامر2

01223311422جراحة المخ واألعصـاب2020/03/241969/10/01أستاذذكرأ.د/ أشرف محمد فريد عبدالرحمن3
  040/3328032

ع/ 040/3401536

01007454558 جراحة عامة٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٧٣/٠6/١٤أستاذذكرأ.د/ أحمد أحمد يوسف سليمان4
  040/3290999

ع/ 040/3408454

01282225581040/3401952 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٧١/٠٩/١٨أستاذذكرأ.د/ شريف السيد محمد الخشن 5

صواف6 جراحة المخ واألعصـاب2010/07/27١٩6٧/٠٤/٢٢أستاذ مساعدذكرد/ ياسر فؤاد إبراهيم ال
  01223555737

01143347789

  040/3304849

ع/ 040/3335776

جمل7 حليم ال 01006630682جراحة المخ واألعصـاب2014/04/301968/08/21أستاذ مساعدذكرد/ إيهاب محمد عزت عبد ال
    040/3300710

ع/ 040/3404334

01223706976040/2383340 جراحة المخ واألعصـاب٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧٣/٠٣/٠١أستاذ مساعدذكرد/عصام عبد الحي علي مقبل8

01006787376040/2863470جراحة المخ واألعصـاب٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٧٥/٠٤/٢6أستاذ مساعدذكرد/ محمد نصر محمد شداد9

01221793536045/3291701 جراحة المخ واألعصـاب2019/12/30١٩٨٠/٠6/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ أحمد رزق محمود الخولي10

  01004435493040/2020903جراحة المخ واألعصـاب2021/03/271980/03/27أستاذ مساعدذكرد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شمحوط11

01224090969 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٩/٠٤/١١أستاذ مساعدذكرد/هيثم إبراهيم شكري العطروزي12
  040/5717906

040/3307912

 قسم : جراحة المخ واألعصـاب  

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 139 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223717100040/3307912جراحة المخ واألعصـاب2021/08/31١٩٧٧/٠٢/٢٠أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد العزيز محمد إبراهيم الشرقاوي13

حميد إبراهيم14 01002247133جراحة المخ واألعصـاب2021/08/31١٩٨٠/٠٩/٠١أستاذ مساعدذكرد/ عصام أحمد عبد ال
  040/2020903

040/2259854

فتاح بلحة15 01003911169جراحة المخ واألعصـاب2022/07/27١٩٨١/٠٩/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد عبد ال
  040/2259854

040/3273424

خالق جنة 16 01285700768040/3418334جراحة المخ واألعصـاب٢٠٠٩/٠6/٢٤١٩٧٣/٠٥/٢٠مدرسذكرد/أحمد عاطف عبد ال

نجا17 01008654193048/2236792 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٠٩/٠٨/٣١١٩٧٠/١٠/٢6مدرسذكرد/ باسم فرج يوسف أبوال

2011/12/08١٩٧٥/٠٧/٢٥مدرسذكرد/ محمد عنتر عبد العال بركات18
جراحة العمود الفقري 

الدقيقة
 01221089815

  040/3339972

ع/ 040/5803149

01222577900040/3521993جراحة المخ واألعصـاب2015/01/221976/06/03مدرسذكرد/ عصام منير على رزق19

حاج أحمد غرابة20 01225772983 جراحة عامة٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨١/٠٨/١٥مدرسذكرد/ ياسر فؤاد ال

01004436730 جراحة عامة٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٨٤/٠٢/٢٧مدرسذكرد/ محمد محمد محمد بيبرس21

01002811002040/3273424 جراحة عامة2020/10/31١٩٨٢/٠٣/١٥مدرسأنثىد/ نهال السيد بسيونى شعبان  22

01113536135040/2232255جراحة المخ واألعصـاب2021/09/291984/10/30مدرسذكرد/ أحمد سمير أحمد الشيخ على 23

00111207107 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٨٥/٠٥/٢6مدرسذكرد/ حسين محمد حمدى حسين أبوالغيط24

  تابع قسم : جراحة المخ واألعصـاب  

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 140 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فتاح الغنام25 01141775339040/9117000جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٥/٠٥/٠٩مدرسذكرد/ أمين يس رياض عبد ال

01124932332 جراحة المخ واألعصـاب2013/07/20١٩٨٣/١٢/١٩مدرس مساعدذكرط/ عبد الرحمن إبراهيم على  يونس بريشة26

01004139579040/3306561جراحة المخ واألعصـاب2016/07/271988/03/19مدرس مساعدذكرط/ محمود ممدوح حامد شعيب27

01005153120 جراحة المخ واألعصـاب٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٨٧/٠١/٢٧مدرس مساعدذكرط/ أحمد فتحى صالح عبد الغنى صالح28

01002654939040/2240883جراحة المخ واألعصـاب2017/06/22١٩٨٧/١٠/٠١مدرس مساعدذكرط/ عمرو مصطفى السيد أبو فراج29

01128386386جراحة المخ واألعصـاب2018/05/29١٩٨٨/٠٤/١١مدرس مساعدذكرط/ محمد صابر عبد الرحمن إسماعيل30

01099963338040/3347896جراحة المخ واألعصـاب2018/02/28١٩٨٨/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد عبد هللا عبد الرحمن البلقاسى31

01282694242جراحة المخ واألعصـاب٢٠١٨/١٠/٠١١٩٨٩/٠٤/٢٠مدرس مساعدذكرط/ أحمد عادل رشاد المصري32

01066129620040/3344754 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩٠/٠٨/١٧مدرس مساعدذكرط/ محمد احمد محمود عبد العال33

01060396406040/3304519 جراحة المخ واألعصـاب2021/01/06١٩٩٠/٠٩/٢٩مدرس مساعدذكرط/ محمد على ابراهيم السيد حسن عيسى34

00109496655جراحة المخ واألعصـاب2021/03/081991/09/25مدرس مساعدذكرط/ مصطفى محمود سعد سيد أحمد عيسى35

01024265385 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٩٠/٠٤/٠٨مدرس مساعدذكر ط/ مصطفى احمد مصطفى احمد ابو شحاتة 36

  تابع قسم : جراحة المخ واألعصـاب  

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 141 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01007268420 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠٣/٢٧١٩٩٢/١٠/٢6مدرس مساعدذكرط/ ابراهيم عادل ابراهيم محمود صقر37

01069324986040/3101347 جراحة المخ واألعصـاب2022/03/27١٩٩١/١٢/١٠مدرس مساعدذكرط/ محمود عادل احمد باز 38

01028534840040/3523026جراحة المخ واألعصـاب2022/08/211990/02/07مدرس مساعدذكرط/ على عبدالحميد عبدالعزيز محمد معارك39

01067370780 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢١/٠٩/٠٤١٩٩٣/٠١/٢١معيد ذكر ط/ عمر محمد صالح الدين عاطف محمد  40

01030621738جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٥/٠٢معيد ذكر ط/ احمد محمد احمد نمير41

فخرانى42 01280099221 جراحة المخ واألعصـاب2022/04/27١٩٩٠/٠٩/٠٣معيدذكر ط/ محمد ممتاز ابراهيم ال

01150051101جراحة المخ واألعصـاب2022/04/271993/01/02معيدذكر ط/ احمد فتوح عبداللطيف عبدالحليم دياب43

01067314168 جراحة المخ واألعصـاب٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٤/٠٢/١٩معيد ذكر ط/عبدالرحمن لطفى محمد عامر46

  تابع قسم : جراحة المخ واألعصـاب  

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 142 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

بهنسى1 حميد محمود حسن ال 2011/09/28١٩6٥/٠٢/٢٣أستاذذكرأ.د/عبد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01006722959

  040/3404433

040/9112195

2015/01/22١٩6٧/٠١/٢١أستاذذكرأ.د/ ياسر عبد الرؤوف  فرحات متولى2
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01223317853

  040/3312728

ع/ 040/3340785

2015/02/26١٩6٥/٠٧/٢6أستاذذكرأ.د/ أسامه مصطفى زكى الجمل3
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01223324707

  040/3420809

040/3401949

نادى4 بندارى ال ٢٠١٥/٠٥/٣١١٩6٧/٠٥/١٨أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01006824248

   040/3307010

ع/040/3413415

قادر غلوش5 ٢٠١6/٠٥/٣١١٩6٤/٠٧/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد أبوالعينين عبدال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01271853123040/2082314

2018/09/30١٩٧٠/٠٢/٠٥أستاذذكرأ.د/ ماجد مصطفى رجب السيد6
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01006632607

  047/3232315

ع/ 040/3337332

تطاوى7 2019/04/301966/08/06أستاذذكرأ.د/ حسن حسين كامل محمود ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة

  01223758719

01116604884

  048/2994985  

040/3302424

٢٠٢١/١١/٣٠١٩٧٤/٠٧/١٨أستاذذكرأ.د/ محمد جابر بسطويسي سليمان8
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01281369517

  040/3400811

040/3401881

٢٠٢١/١١/٣٠١٩٧6/٠6/٠6أستاذذكرأ.د/ أحمد شوقى عبد العزيز العبد9
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01221793229

  040/3305549

ع/040/3325525

2009/07/29١٩66/٠6/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ حسام هارون مصطفى جمال الدين10
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01223870305040/3313088

2013/01/261972/07/30أستاذ مساعدذكرد/ محمد حسن عيد رضوان11
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01006714078040/2382637

بولية    قسم : جراحة المســالك ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 143 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩٧٥/٠٨/٠٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد أسامة محمد أبو فرحة12
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01223950868

   040/3316626

ع/ 040/3339996

٢٠١6/٠6/٢٩١٩٧6/٠٥/٠6أستاذ مساعدذكرد/أحمد محمدأحمد توفيق السيد سليمان13
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01144201075

   040/3318268

ع/ 040/9115495

2019/08/26١٩٧١/٠٢/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد رفعت أبو رمضان 14
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01001424064

  040/3337400

040/3337422

2021/01/311979/12/20أستاذ مساعدذكرد/ صالح عبد المنصف إبراهيم نجلة15
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01224338745

   040/5400052

ع/ 040/3415630

٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩6٥/١٠/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ طارق أحمد محمد جميل 16
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 00100652693

  040/2552723

040/2558832

2022/06/27١٩٧٥/٠٧/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد عوض السقا17
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01285996979040/3345216

2012/01/31١٩٧٥/٠٢/٠٩مدرس ذكرد/ محمد عبد العاطى راضى البقرى18
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01006632609040/21610037

2012/06/06١٩٧٧/٠٨/٢٠مدرس ذكرد/ أيمن محمد حسن محمد غنيم19
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01228604235047/3223333

٢٠١٤/١٢/٣٠١٩٨٠/٠٨/٠١مدرس ذكرد/ أيمن محمد سمير حسين هجرس20
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01221793306040/3332426

٢٠١6/٠٥/٣١١٩٨١/١١/٠٣مدرس ذكرد/ أحمد فايز عبد الحميد غيث21
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01223591256

   040/350223   

ع/ 040/2911123

2018/02/28١٩٨٢/٠6/٢٣مدرسذكرد/ على عبد الرحيم حسن على22
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01222561066

  040/350224

040/9117197

بولية   تابع  قسم : جراحة المســالك ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 144 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/12/301982/05/04مدرسذكرد/ خالد محمد حافظ مرسى الميقاتى23
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01223745899

قادر الغياتى24 ٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٣/١٠/٠١مدرس ذكرد/ أحمد عبدالرؤوف عبدال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01226164441040/3319407

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩٨٤/١٢/١٨مدرس ذكرد/ أحمد أسامة حمدى الشربينى25
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01223413249

2020/04/29١٩٨٤/٠٧/٠٢مدرسذكرد/ أحمد جمال محمد زعير26
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01008634198

2021/03/271985/11/30مدرسذكرد/ حسين ممدوح أحمد نصر27
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01112261628

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨٥/٠6/٢٨مدرس ذكرد/ أحمد عبد المطلب طة عيسى28
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01069920293

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/٠٨/٠٣مدرس ذكرد/ ايمن موسى عطوه عامر29
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01009712992

2022/03/23١٩٨6/٠6/٠٢مدرسذكرد/عبد هللا عاطف السيد حموده30
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01123911654

2022/02/271987/03/08مدرسذكرد/ محمد لطفي محمد أبو عجوه عامر31
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01004519181

ديبكى32 ٢٠١6/٠٣/٣١١٩٨٧/٠٨/١٠مدرس مساعدذكرط/ عبد هللا صالح عبد هللا ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01221430915

نشرتى33 2016/03/30١٩٨٧/٠٨/٣١مدرس مساعدذكرط/ سامح فوزى محمود ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01287853303

بولية   تابع  قسم : جراحة المســالك ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 145 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2016/03/30١٩٨٧/٠٢/١٠مدرس مساعدذكرط/ محمد إبراهيم أحمد المعداوى34
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01145881006040/30606289

2017/02/28١٩٨٨/٠٣/٠٢مدرس مساعدذكرط/ طلعت محمد أبو رية زغلول35
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01003293371

وردانى سالم عبد هللا36 ٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٣/٢6مدرس مساعدذكرط/إسالم إبراهيم ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01022520755

فتاح عبد المعطي السيد37 ٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٨/٠٣/٠٢مدرس مساعدذكرط/ محمد جمال عبد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01005622556040/3420748

2018/04/29١٩٨٩/٠٤/١6مدرس مساعدذكرط/ أحمد صابر عبد الرحمن إسماعيل38
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01140686649040/3417454

وهاب الخشاب39 2018/05/291989/12/05مدرس مساعدذكرط/ محمد مدحت عبد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01093131911040/3308081

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/١١/١٨مدرس مساعدذكرط/ طارق عبدالرحمن محمد زغلول درويش40
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01063753475040/3317765

ضنين41 ٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٩٠/٠٧/٠٧مدرس مساعدذكرط/ محمد صبحى محمد احمد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة

  01019759955

01208080534

2019/01/22١٩٩١/٠٩/٣٠مدرس مساعدذكرط/ مصعب ابراهيم سيد احمد الديب42
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01145955163040/3289772

2019/08/011989/10/09مدرس مساعدذكرط/ نادر عبد المقصود السعيد قحيف43
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01012801878040/3238331

٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩١/١٠/٠٩مدرس مساعدذكرط/ محمود محمد أبو العنيين السعيد الرفاعى44
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01064831315

بولية   تابع  قسم : جراحة المســالك ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 146 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩٠/١١/٢٠مدرس مساعدذكرط/محمد مسعد محمد الزغبى  نصر الدين45
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01066838078

2020/02/04١٩٩٠/١٢/٠١مدرس مساعدذكرط/ هيثم عطية حسن عبد الغنى الشاذلى46
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01280631346

2021/03/081992/07/27مدرس مساعدذكرط/ كريم مجدي ابراهيم سالم 47
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01287654314

٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/١٠/٠6مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمود فؤاد عبد العزيز 48
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01112220778

2021/04/04١٩٩١/٠٣/٠٩مدرس مساعدذكرط/ أحمد راتب عبدة مصطفى خميس 49
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01285735360

2022/04/27١٩٩٠/٠٤/٠١معيد ذكرط/ كيرلس مدحت ماهر اسكندر50
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01224101076

2022/04/27١٩٨٨/١١/٢٢معيد ذكرط/أحمد عبدالستار حفناوى عبداللطيف جعفر51
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01022153882

لطيف محمد زيدان52 ٢٠٢٢/٠٤/٢٧معيد ذكرط/ محمد عبدال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة

٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٨/٠٤معيد ذكرط/ محمد احمد محمد رفعت عبدالسالم53
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01004002653

2022/04/27١٩٨٩/٠٨/٠٤معيدذكرط/ عبدالرحمن وجية امين بدير54
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01002044622

خليفى55 2022/04/271992/05/04معيدذكرط/ محمد عصام الدين محمد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
01004446452

٢٠٢٢/٠٥/٢٩١٩٩٤/٠٢/٢6معيد ذكرط/ جورج حبيب يونان حبيب 56
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 10922191341

جندى57 ٢٠٢٢/٠6/١6١٩٩٣/٠٩/١١معيد ذكرط/ مصطفى محمود سعد ال
جراحة المســالك البولية 

وأمراض الذكورة
 01095571690

بولية   تابع  قسم : جراحة المســالك ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 147 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01223494845040/3350608 وبائيات2010/07/27١٩6٣/١١/١٩أستاذذكرأ.د/ خليل محمد عباس عياد1

2012/01/311964/12/16أستاذذكرأ.د/ أحمد توفيق محمد العليمي2
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01001625036040/3285069  

بيومى3 ٢٠١6/١١/٣٠١٩6٤/١١/٠٧أستاذذكرأ.د/ إبراهيم فرحات محمد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
040/5603264

٢٠١6/١٢/٣١١٩6٥/٠١/٢٧أستاذذكرأ.د/ على على محمد الشربينى4
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01011488414040/2228857

  01222291596040/2124862 صحة عامة2022/02/27١٩66/٠٥/٠٧أستاذأنثىأ.د/ أسماء عبد الرحيم عمر عطا هللا5

صباغ6   01229610499050/6900818صحة عامة2022/08/281971/04/01أستاذأنثىأ.د/ هاله مصطفى موسى ال

حميد داود7 01223436454 صحة عامة٢٠١١/١٢/٠٨١٩6٤/٠٣/٢٥أستاذ مساعدذكرد/ وليد مصطفى عبد ال
 047/3222102  

040/3301516 

حليم محمد أبو على 8 2017/11/29١٩٧٣/٠٨/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ إيهاب عبد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01001532068040/3302771 

01064419919040/9112816صحة عامة2017/11/29١٩٧٠/٠٨/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ سلوى عبد المجيد عتلم9

2019/06/26١٩٧٢/٠٧/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا مصطفى طه  محمد السالمى10
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
0122289110502/6237158

٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٩/٠٨/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء محمد إبراهيم سعيد السوداني11
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01005785760047/3224539  

صحــه العــامـه وطب المجتمع   قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 148 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٣/٠١/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ هناء عبد العزيز محمد زايد12
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01003652167040/9117767  

2020/06/29١٩٨١/١٠/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ ميرا ماجد محمد أبو العنين رمضان13
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01221208992040/3284498

2020/09/291982/02/20أستاذ مساعدأنثىد/ والء محمد السيد شحاته14
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01224296065040/2212250  

٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٨٣/١٢/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ نهى محمد حسن الغزالى15
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01225742081040/3340540

دايم16 ٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٥/٠١/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء علوى عبد المجيد عبد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01062307141040/3312044

2016/05/31١٩٨٣/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ أسماء محمد أحمد محمد17
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01007211338040/3305260  

فتاح مصطفى عبده18 2019/01/231985/12/05مدرسأنثىد/ سناء عبد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01009459243

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٥/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ إيمان على عبد المنصف يونس19
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01288527760

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/١٠/٠٣مدرسأنثىد/ أيه فرج عطية السباعى20
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01278121114040/3307530

2017/09/06١٩٨٨/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ أميرة قمر الدولة مختار الشناوى21
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01224497319040/3299646

فقى 22 2017/09/061989/04/08مدرس مساعدأنثىط/ أسماء على أحمد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
00109426678040/3215357

صحــه العــامـه وطب المجتمع   تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 149 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٨/٠٩/٠١١٩٨٩/٠٨/٣٠مدرس مساعدأنثىط/اميرة احمد مصطفى أحمد عبدالكريم23
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01000919552040/3306946

2018/09/01١٩٨٩/٠٣/١٨مدرس مساعدأنثىط/ شيماء محمد محمد إبراهيم كعبار 24
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01000164331

2019/08/01١٩٩٠/٠٨/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ زينب محمد رمضان الغمري25
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01283400240

2019/08/01١٩٩٠/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ أية محمد ربيع عبد الغنى بخيت26
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01098610065

حميد عامر 27 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٧/٠6مدرس مساعدأنثىط/ ريهام منير عبد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01111224346040/2426131

يا محمد محمد عبد المجيد 28 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠١/١٠مدرس مساعدأنثىط/ دال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01063151751040/2062162

2022/03/07١٩٩٢/٠٤/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ اميره بسيوني فتحى حموده29
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01092602830

نملة30 خالق رجب ال 2022/03/071992/04/11مدرس مساعدأنثىط/ سمر سمير عبد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01284977183040/3350761

٢٠١٢/١١/٠٨١٩٨6/١٢/٢٩معيدأنثىط/ ريهام مسعد رجب الميدانى  31
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01005664646

٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠٣/٠٣معيدأنثىط/ دعاء سيد أحمد محمد أبو عبله32
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01010258240

2018/10/21١٩٩٢/٠٩/١٥معيدأنثىط/ يمنى عبد المقصود حامد محمد الفرت33
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01146844590

صحــه العــامـه وطب المجتمع   تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 150 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

خمارى34 01063813905طب الصناعات2018/10/211992/02/22معيدأنثىط/ والء احمد رمضان رمضان ال

خمارى35 01149771924 طب الصناعات٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٢/٠٢/٢٢معيدأنثىط/ أمل احمد رمضان رمضان ال

٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٨/٠١معيدأنثىط/ أيه محمد محمود مهنا36
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01006045131040/2687349

2019/06/16١٩٩٣/٠٢/٠١معيدأنثىط/ نوران محمد محمود عبد الوهاب القرشى37
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
 01148117696

جندى38 فتاح ال 01097403937طب الصناعات2019/06/161993/03/21معيدأنثىط/ أسماء راشد عبد ال

01000131137040/4382653 طب الصناعات٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٣/٢٧معيدأنثىط/ أسماء عبدالرحيم السيد الشربينى39

قماش 40 2021/03/21١٩٩٤/٠٨/٠٥معيدأنثىط/ آيه سمير الكنانى الغريب ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01275640279

بندارى42 2021/03/21١٩٩٤/٠٤/٢٥معيدأنثىط/ سارة حسام الدين محمد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01028297122

2021/03/21١٩٩٣/٠٨/٢٤معيدأنثىط/ شيماء جالل ابراهيم على غنيم 43
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01092061323

نشرتى 44 ٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٩/١٣معيدأنثىط/ ايات رضا محمد ال
الصحــه العــامـه وطب 

المجتمع
01094354600

صحــه العــامـه وطب المجتمع   تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 151 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01005680834040/3601872 طب األطفــــــــال٢٠١٠/٠٩/٢٩١٩6٣/١٠/٢٠أستاذذكرأ.د/ محمد رمضان عبد الرحمن الشنشورى1

طب األطفــــــــال2010/12/29١٩6٢/١٠/١6أستاذذكرأ.د/ طارق محمد سيد أحمد الجوهرى2
  01222729540

01111333567
040/3324282

01223472774040/9115799طب األطفــــــــال2013/03/311965/02/14أستاذذكرأ.د/ خالد طلعت محمد أبو ليله3

01002415438040/3313706 طب األطفــــــــال٢٠١٤/٠٣/٢٧١٩66/٠٩/٠٧أستاذأنثىأ.د/ سحر عبد العظيم عبد العزيز4

٢٠١٤/٠٩/٣٠١٩6٢/١٠/١٥أستاذذكرأ.د/ محى الدين عبد العزيز عوض5
امراض طب اطفال 

ومناظير جهاز هضمى
 01006239710047/3867535

حليم محمد حجاج6 01005020768040/3306183 طب األطفــــــــال2015/07/30١٩6٩/١٢/٣١أستاذذكرأ.د/ عادل عبد ال

باسط  محمد أبو العز7 01005323714040/3342322طب األطفــــــــال2016/11/301968/04/19أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد ال

بلتاجى8 نادى ال 040/3344222طب األطفــــــــال٢٠١٧/٠٣/٢6١٩6٧/٠٧/١٠أستاذذكرأ.د/ محمد عبد المعطى ال

01001802976طب األطفــــــــال٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٧١/٠٢/٢٨أستاذأنثىأ.د/ هبه سعيد محمد المهدى9
  043/2381429

040/2221426

حافظ10 01009047827040/3410220 طب األطفــــــــال2017/10/31١٩٧٠/٠٢/٠٧أستاذذكرأ.د/ ماهر أحمد أحمد عبدال

طب األطفــــــــال2020/12/301970/10/28أستاذذكرأ.د/ ابراهيم محمد ابراهيم بدراية11
  01004485867

01093535348

   040/2685120

040/2753475

يزيد العمروسى12 01222337746040/3280477 امراض قلب اطفال٢٠٢١/١١/٣٠١٩٧6/٠٤/٢٨أستاذأنثىأ.د/ دعاء محمد أبو ال

فرارجي13 01005171750طب األطفــــــــال2022/06/27١٩٧6/٠٥/٣١أستاذذكرأ.د/ محمد شوقي محمود ال
  040/3304682

040/3343396

 قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 152 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد موالنا14 0128420628202/2222248طب األطفــــــــال2022/06/27١٩66/٠٣/٠٧أستاذأنثىأ.د/ وجدان حلمي عبد ال

2022/06/27١٩٧٤/٠١/٠١أستاذذكرأ.د/ محمد عبد العزيز محمد الجمسي15
امراض غسيل كلوى 

لالطفال
01224160209040/2400228

01011476844040/2212209طب األطفــــــــال٢٠١٢/٠١/٣١١٩6٨/٠١/١٢أستاذ مساعدذكرد/ حمدى حامد على أبو حجر16

01090184298040/3341012 طب األطفــــــــال٢٠١٥/٠6/٢٩١٩٧١/١٢/١٥أستاذ مساعدذكرد/عمرو عبد االحد السيد دنيا17

01008100153040/3315436 طب األطفــــــــال2017/03/27١٩66/١٠/٢6أستاذ مساعدذكرد/ حسن محمد حسن العاصى18

01224253064طب األطفــــــــال2017/12/301978/04/04أستاذ مساعدذكرد/ وليد أحمد نجيب محمد الشهابي19

01227405988 تغذية جهاز هضمى٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٧٨/٠٧/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ رشا محمد جمال منصور الشافعي20
  040/3341023

040/3289198

نبى21 01224518649 طب األطفــــــــال٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٩/١١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ هند حسن حسن حسن عبد ال

01223180650 طب األطفــــــــال2019/03/30١٩٧٩/١٢/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء محمد عبد العزيز أحمد الرفاعى 22

01222638133040/2750285طب األطفــــــــال2019/03/301979/01/29أستاذ مساعدأنثىد/ ناهد محمد عبد السالم حبلص23

01008086022040/3296969 طب األطفــــــــال٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٢/١٠/٢٥أستاذ مساعدذكرد/ سمير ماهر حسن السيد شعبان24

01284171489040/3341923طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧6/٠٧/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ أميرة حامد محمد درويش25

01225756709040/5703063 امراض قلب اطفال2022/04/27١٩٨٠/١٢/١٨أستاذ مساعدذكرد/ أحمد حمدى أحمد شبانة26

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 153 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002060505040/3516429طب األطفــــــــال2022/04/271982/01/25أستاذ مساعدذكرد/ أشرف محمد إبراهيم أبو حمامة27

01226379306040/3300272 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨١/٠6/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد على حسن28

نمر29 01002881341040/5360033طب األطفــــــــال2022/06/27١٩٨٣/٠6/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء بسيونى السيد ال

قصراوى30 01116034648040/5610084طب األطفــــــــال2004/01/28١٩6٤/١٠/٢6مدرسذكرد/ محمد متولى مصيلحى ال

01001839329040/2383083طب األطفــــــــال2006/01/29١٩6٧/٠٢/٠٢مدرسذكرد/ محمد محمد بسيونى الجرجاوى31

01222954663040/3381814طب األطفــــــــال٢٠١١/٠٥/٣١١٩٧١/١٢/٠١مدرس ذكرد/ محمد محمود عبد المجيد محمد 32

01223606082040/2383335 طب األطفــــــــال٢٠١٢/٠٧/٣١١٩٧٧/٠6/٢6مدرس ذكرد/ مصطفى منصور أحمد محرز33

01226331319040/2020245 طب األطفــــــــال2012/08/29١٩٧٤/٠٢/١6مدرسذكرد/ محمد جالل السنوسي محمد34

وهاب طعيمه35 01003912429طب األطفــــــــال2013/10/301979/03/21مدرسذكرد/ أسامة حسن عبد ال

01111077436040/3359419 عناية مركزة اطفال٢٠١٥/٠٨/٣١١٩٧٨/١٠/١٨مدرس ذكرد/ أحمد إبراهيم محمد حرقان36

هادي37 لطيف محمد عبد ال والدة٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٠/١٢/٠٢مدرس ذكرد/ محمد عبد ال 01141516330040/3289595 حديثى ال

حميد داود38 01094623100040/5832150 طب األطفــــــــال2016/12/31١٩٨١/٠٤/١١مدرسأنثىد/ هبة السيد عبد ال

01226226507040/3415581طب األطفــــــــال2017/07/311982/10/24مدرسأنثىد/ مى ربيع السيد الشيخ39

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 154 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هوارى40 فتاح قطب ال ٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٤/٠١/٢١مدرس أنثىد/إسالم السيد عبدال
امراض قلب اطفال وزراعة 

نخاع
 01222715913040/2730535

01226665756047/3247855طب األطفــــــــال٢٠١٧/١٠/٣١١٩6٩/٠٢/١٧مدرس ذكرد/ يوسف فؤاد فتح هللا يوسف41

هوارى حمزة42 01143919984040/2760677 طب األطفــــــــال2017/11/29١٩٨٣/٠٥/١١مدرسذكرد/ محمد بسيونى ال

ــ01009604195طب األطفــــــــال2018/07/301984/01/18مدرسأنثىد/ دينا شوقى محمد عطا43

قفاص 44 حميد ال 01006229574040/3308274 طب األطفــــــــال٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٣/٠٨/٢٥مدرس أنثىد/أسماء عبدالرؤف عبدال

01227694785040/5470111طب األطفــــــــال2019/05/29١٩٨٥/٠١/٠١مدرس أنثىد/ هاله إبراهيم محمد هنطش45

طنطاوى الغرباوى46 01275605838040/3299352طب األطفــــــــال2019/06/26١٩٨٢/٠٥/٢٢مدرس أنثىد/ نانسى محمد ال

01090044779طب األطفــــــــال2019/08/26١٩٨٤/٠١/٢١مدرس أنثىد/ اسالم السيد عبد الفتاح قطب  الهواري47

ــ01289553930طب األطفــــــــال٢٠١٩/١١/٢٥١٩٨٤/٠٩/٣٠مدرس أنثىد/ عبير عبد الرحمن جودة الطوخى48

برقى49 040/3408494جراحة اطفال٢٠١٩/١١/٢٥١٩٨٣/٠١/٢٢مدرس أنثىد/ أمانى محمود أحمد ال

طب األطفــــــــال2019/12/06١٩66/٠٩/٢6مدرسأنثىد/دعاء محمد صالح الدين الصاوى ندي 50

01003007638040/2732045طب األطفــــــــال2020/01/281986/01/27مدرسأنثىد/ إيمان محمد محمد العسكرى51

01093063472047/3227230 غدد صماء٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠١/١٥مدرس أنثىد/ عال أحمد السيد طة 52

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 155 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01004815280040/3606021 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٨٥/٠٢/٢٠مدرس أنثىد/ رحاب زكى زكى المعزاوى53

فتاح محمد فتوح سرور54 01004638500040/3322051 طب األطفــــــــال2021/02/28١٩٨٥/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ إسراء عبدال

حميد المسيرى55 01224285567040/5471085طب األطفــــــــال2021/02/281986/02/20مدرسأنثىد/ أسماء محمود عبد ال

ــ01015289393 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨6/٠٢/١٠مدرس أنثىد/ هبة هللا أحمد محمد أحمد بدير56

01098086729040/2432863طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٧/٠٩/٢٥مدرس أنثىد/  أمانى ناجى عامر إبراهيم بركات57

فتاح حافظ بدر الدين58 01095722882040/5701454 طب األطفــــــــال2021/09/29١٩٨٧/١١/٢١مدرسأنثىد/ الشيماء محمد عبد ال

فقى59 01093477900040/3060797طب األطفــــــــال2021/09/291985/04/19مدرسأنثىد/ يمنى جابر حسن ال

يا محمد صالح الدين عبد المجيد ايوب60 01066343989040/2761620 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠١/١٢مدرس أنثىد/ دال

01000419821047/3213661طب األطفــــــــال2021/09/29١٩٨6/١٠/٠١مدرس أنثىد/ أسماء أحمد أحمد الفار61

01010073688040/2556970طب األطفــــــــال2022/02/27١٩٨٨/٠٩/٠٢مدرس أنثىد/ مني هاشم محمود الوكيل62

01061183728040/2125999طب األطفــــــــال2022/02/27١٩٨٧/٠١/١٨مدرس أنثىد/ ساره محمد إبراهيم محمد العشرى 63

01024399986040/3346388طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٨/٠٩/١١مدرس أنثىد/ سارة إبراهيم دسوقي الشال64

01002363192040/5471268 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨6/٠٤/٢٢مدرس أنثىد/  دينا ماهر عطية سيد أحمد65

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 156 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حميد مراد66 01067087176040/5833892 طب األطفــــــــال2022/08/28١٩٨٨/٠٤/١٢مدرسأنثىد/ الميه محمود عبد ال

01015890407040/3286414طب األطفــــــــال2022/08/281989/02/20مدرسأنثىد/ منال محمود عطيه الخرخيسي67

01099204120 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٩٠/٠٣/٢٠مدرس أنثىد/ سارة مبروك محمد الغول68

01069786202040/3607072 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠٨/٠١مدرس أنثىد/هند محمد إبراهيم السيد على شمحوط69

01067841852040/2505032 غدد صماء2022/08/28١٩٨٨/١٠/٣١مدرسذكرد/ محمد حلمي محمود عمارة70

حميد جمال الدين71 01221485685طب األطفــــــــال2012/12/161985/01/17مدرس مساعدأنثىط/ ريهام أحمد عبد ال

جندى72 01009363960040/2930070 طب األطفــــــــال٢٠١٤/٠١/١٥١٩٨٥/٠٧/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ مروة محمود محمد ال

ــ01063510132طب األطفــــــــال٢٠١٥/٠٣/٠٢١٩٨٣/٠٧/١6مدرس مساعدذكرط/ محمود محمد محمود مطاوع73

00100865217040/3342647 طب األطفــــــــال2015/03/18١٩٨6/٠٤/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ أميرة أحمد عبد العزيز مبارك74

ــ01275302974امراض عصبية ونفسية2016/02/021986/05/06مدرس مساعدذكرط/ محمد إبراهيم حسن أبو عيسى75

01099528463040/3140805 طب األطفــــــــال٢٠١6/٠٧/١٤١٩٨٧/٠6/١٥مدرس مساعدأنثىط/ إيمان بسيونى سرور السعدنى76

فيل77 01094363576040/3508018طب األطفــــــــال2016/07/14١٩٨٧/٠٩/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ نسرين صفوت عبد الرحمن ال

01019411844040/9500184طب األطفــــــــال2017/01/30١٩٨٨/٠6/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ مروة عبد السالم إبراهيم تركى 78

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 157 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01024245546040/2624084طب األطفــــــــال2017/10/04١٩٨٨/٠٤/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ نورا إبراهيم حسيني عبده79

قديم80 01022107233040/3400382امراض صدر اطفال٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٩/٠١/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ منال زكي عبد السميع السيد ال

قوى  زيدان81 01007958439047/3259043 طب األطفــــــــال٢٠١٧/١٠/٠٤١٩٨٧/٠٤/١١مدرس مساعدأنثىط/ لمياء خالد عبد ال

01000421060040/3290360 طب األطفــــــــال2018/04/29١٩٨٩/١٢/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين أبو اليزيد عبد الحليم أبو زيد82

نادي83 وهاب ال بنداري عبد ال 01066778859طب األطفــــــــال2018/02/281989/01/01مدرس مساعدأنثىط/ مشيرة محمد ال

قماح84 يا محمد علي ال 01009308505 طب األطفــــــــال٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٩/٠٥/١٥مدرس مساعدأنثىط/ دال

01092520956 طب األطفــــــــال٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٨٩/٠٢/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ مروة غريب عبد العزيز محمد خاطر85

واحد صابر مصطفي86 01007530222 طب األطفــــــــال2018/08/05١٩٨٩/٠٣/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ سارة عبد ال

خالق سيف87 01002011717040/5367505طب األطفــــــــال2018/09/011988/10/28مدرس مساعدأنثىط/ إبتسام رجب عبد ال

01008916989040/3324142 طب األطفــــــــال٢٠١٨/١٠/٢٣١٩٨٩/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود محمد اإلخناوي88

01062377400040/3299939طب األطفــــــــال٢٠١٨/١٠/٢٣١٩٨٩/٠٣/١٨مدرس مساعدذكرط/ أحمد هاني احمد كمال الدين شحاته89

01002219783040/3603745 طب األطفــــــــال2019/02/23١٩٨٩/٠٨/٢٨مدرس مساعدذكرط/ احمد محمد مغاورى جاد هللا 90

01068424734طب األطفــــــــال2019/02/231990/06/23مدرس مساعدأنثىط/ ابتسام احمد احمد سعد عطية91

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 158 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01024645496040/2522155 طب األطفــــــــال٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٩٠/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد عيد عبد الحميد هاشم القشالن92

01066083605040/2244294طب األطفــــــــال2019/01/22١٩٩٠/٠٩/٢٢مدرس مساعدذكرط/ أحمد مصباح عبد الجواد السيد رمضان93

01064096092045/3406045طب األطفــــــــال2019/01/22١٩٩١/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط /ايمان محمد فتح هللا حسنين النجار94

01002056905040/3759199طب األطفــــــــال2019/01/22١٩٩١/٠٣/٠6مدرس مساعدذكرط/ حسن جمال حسن ابو قورة95

01003076465040/3414405طب األطفــــــــال٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٩٠/٠٣/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ ريهام محمد  ابراهيم عطا هللا96

01016919217 طب األطفــــــــال٢٠١٩/١٠/٠٣١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نها سيد احمد حامد اسماعيل97

جندي98 01062366659 طب األطفــــــــال2019/10/03١٩٩٠/٠٩/٠٢مدرس مساعدذكرط/ عصام محمود السعيد ال

01142046363040/2543278طب األطفــــــــال2019/12/251990/07/09مدرس مساعدأنثىط/ فاطمه الزهراء نظير محجوب قاسم شريعى99

01009907076 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٠/٠٤/١٧مدرس مساعدأنثىط/ شيماء مصطفى محمد عوض المشد100

01066985722 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩١/١١/١٣مدرس مساعدأنثىط/ مروة مصطفى عبد الغنى طلبة سالمة101

01014925420 طب األطفــــــــال2020/06/30١٩٩١/٠٣/١١مدرس مساعدذكرط/ عبد الرحمن السيد شحاتة نصر الشافعى102

01147999938طب األطفــــــــال2020/06/301991/11/30مدرس مساعدأنثىط / دعاء حمدي عبد العظيم محمود الكومى103

01069300794 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩١/٠١/٠6مدرس مساعدأنثىط / أميرة رمضان مرسي على يوغوري104

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 159 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

00127472915طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩٠/١٢/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ ايرينى سليم عزيز شنودة105

فتاح عمارة106 01021008699 طب األطفــــــــال2020/09/05١٩٩١/٠٤/١٠مدرس مساعدأنثىط/ مى محمود محمد عبد ال

01001976434طب األطفــــــــال2020/09/051990/11/17مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود يوسف أبو العزم 107

01018552422 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/٠٩/٢٨١٩٨٨/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ دينا شاكر مصطفى مناع 108

01099067188طب األطفــــــــال2020/09/28١٩٩١/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ أسماء عزمي وجيه أبو راضي109

01010179882طب األطفــــــــال2020/09/28١٩٩١/٠٤/٠6مدرس مساعدأنثىط/ وفاء أبوالعزم عبدالعظيم أبوالعزم الزهار110

حليم 111 01005423376طب األطفــــــــال2020/11/30١٩٩١/٠٩/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ اية لطفى يوسف عبد ال

نجار 112 طب األطفــــــــال٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٥/١٤مدرس مساعدأنثىط/ سارة انور مصطفى ال

01018318329 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ سهيلة عبد الرحمن انور دغيدى 113

01095656728 طب األطفــــــــال2021/03/08١٩٩٢/٠6/١٠مدرس مساعدأنثىط/ روان محمد محمد يحيى الديب 114

01092138526طب األطفــــــــال2021/03/081993/02/01مدرس مساعدأنثىط/ اية محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل115

01112958608 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/١١/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ سارة محمد نجيب الغرابلي عبد الحميد116

حميد هيكل 117 01027362524 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٣/٠٨١٩٩٢/٠٥/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ نهلة محمد عبد ال

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 160 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

المنزلالمحمول

جواد الخطيب 118 01144337320 طب األطفــــــــال2021/03/08١٩٩٢/٠6/١٧مدرس مساعدأنثىط/ نانسى السيد عبد ال

نعاس 119 01150626286طب األطفــــــــال2021/04/281991/03/14مدرس مساعدأنثىط/ابتهال جمال عبد الحى محمد ال

01276264633 طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩١/١٠/١٩مدرس مساعدذكرط/ حسين محمد عبد الرازق ابراهيم120

01062625242طب األطفــــــــال٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٢/٠٤/٢٣مدرس مساعدذكرط/ حسام أحمد السعيد أحمد المنتصر 121

صمد122 ـــطب األطفــــــــال2021/06/29١٩٩٢/٠٩/٠6مدرس مساعدأنثىط/هدير ثابت عبد السميع عبد ال

نشار 123 01025657849طب األطفــــــــال2021/12/041991/02/16مدرس مساعدذكرط/ محمود ابراهيم جحازى ال

01025200403 طب األطفــــــــال٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠٢/١٩مدرس مساعدأنثىط/ سهام فتحى راغب خضر سالم124

01015627510طب األطفــــــــال2019/07/24١٩٩١/٠٩/٠١معيد أنثىط/ أمانى السيد حامد مسلم 125

01100148030طب األطفــــــــال2021/09/04١٩٩٣/٠٩/٢٣معيد أنثىط/ مروة عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد 126

طب األطفــــــــال2022/04/27معيد أنثىط/ شيماء عبدالغنى عبدالحميد الشيخ127

01063573424طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٣/٠٥/٢٩معيد أنثىط/ االء ابراهيم محمد محمد 128

01090068421 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٢/١٠/٢٠معيد أنثىط/ دينا امين عادل محرز زهره129

01011454933 طب األطفــــــــال2022/06/15١٩٩٣/٠٧/٠١معيدأنثىط/ هاجر محمد فؤاد مصطفى الشيخ130

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 161 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01010259344طب األطفــــــــال2022/06/291993/09/25معيدأنثىط/ ريم سالمه محمد ابراهيم الشناوى131

بلتاجى132 01011659163 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٧/١٠معيد أنثىط/ شاهنده بدير بدير احمد ال

01068663744 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٥/٠٥معيد أنثىط/ سمر مجدى محمد شعيب133

01032660829 طب األطفــــــــال2022/07/24١٩٩٢/١٢/٠٢معيدأنثىط/ اسماء ماهر احمدى زيدان ابرهيم134

01065561720طب األطفــــــــال2022/07/24معيدأنثىط/ والء صالح الدين محمد ابوعرب135

دين احمد عبدالسالم136 01019942526 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/١١/٠٧معيد أنثىط/ مى نصر ال

01066770284طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٥/٢٧معيد أنثىط/ علياء الدسوقى طه ابوالعال اصالن137

01004105088 طب األطفــــــــال2022/07/24١٩٩٣/٠١/٠٨معيدأنثىط/ نورا السيد جاد الزيات138

01144933459طب األطفــــــــال2022/07/241992/10/24معيدذكرط/ على محمد على سيد عبدالعال139

01002509763 طب األطفــــــــال٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٤/١١معيد أنثىط/ رضوى محمد اشرف محمد راجى140

01007478609طب األطفــــــــال2022/07/24١٩٩٣/٠٥/٠١معيد أنثىط/ سلمى عطية حسن عطية خميس 141

  تابع قسم : طب األطفــــــــال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 162 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

بشالوى1 01224390026040/3335644الطب الشرعـــى والسموم2004/02/25١٩6٢/١١/٢٥أستاذأنثىأ.د/ نيفين فهمى محمد ال

الطب الشرعـــى والسموم2009/01/28١٩66/٠6/١٨أستاذذكرأ.د/ أشرف محمود أحمد عماره2
  01126198416

0172506361
040/3304254

01226901059040/3308442الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٠/٠٥/٣٠١٩66/٠٤/٢٣أستاذذكرأ.د/ خالد محمود أحمد سعد3

01229688665048/2993767 الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٢/٠١/٣١١٩6٨/١٠/٠٨أستاذأنثىأ.د/ نيفين أحمد حسن أبو صبيحه4

01001957313040/3311546 الطب الشرعـــى والسموم2013/11/24١٩6٧/٠٥/١٣أستاذأنثىأ.د/ رباب سيد أحمد الكيالنى5

040/2587060الطب الشرعـــى والسموم2014/01/261965/12/30أستاذذكرأ.د/ على محمد إبراهيم جادو6

01062404736 الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٧١/٠٨/٠١أستاذأنثىأ.د/ إيمان إبراهيم المهدى دراز7
  040/3314070

040/2234341

01061277577040/3420257 الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٧٢/٠6/١٥أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد الستار عرفات اإلبيارى8

فضل أحمد 9 01273333195040/3355406 الطب الشرعـــى والسموم2017/08/29١٩٧٣/٠٩/٠٤أستاذأنثىأ.د/ أروه أحمد أبو ال

01222806482040/3356765سموم اكلينكية2017/10/311972/09/01أستاذأنثىأ.د/ إيناس إبراهيم المداح10

الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٧/١٠/٣١١٩٧٢/٠6/٢6أستاذأنثىأ.د/ مرفت مندى محمد عريبى11
  01061788509

01152047794

  040/3395204

040/3335264

حميد حامد ناجى12 الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩6٤/٠٥/٢٠أستاذذكرأ.د/ أيمن عبد ال
  01222704558

01019450563
  

سموم االكلينكية  قسم : الطب الشرعـــى وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 163 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نور13 حليم أبو ال 01157878817 الطب الشرعـــى والسموم2019/05/29١٩٧٠/٠٣/١٤أستاذأنثىأ.د/ منى محمد عبد ال
  040/3420207

   040/3353718

يزيد أحمد فؤاد إبراهيم14 01221034678040/3420144الطب الشرعـــى والسموم2019/05/291968/10/28أستاذذكرأ.د/ أبو ال

الطب الشرعـــى والسموم٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٧٥/١١/٠٨أستاذأنثىأ.د/ مروة محمد ابراهيم شاهين15
  01222836827

01069768108
03/5433769

01147824441040/3324087الطب الشرعـــى والسموم2022/06/27١٩٧٨/٠6/٠٤أستاذأنثىأ.د/ أميرة أمين محمد علي وهدان16

جزار17 01004568919الطب الشرعـــى والسموم2022/06/27١٩٧٩/٠٩/٢٠أستاذأنثىأ.د/ فاطمة محمد محمد ال
  040/3060964

040/3140676

01005565600الطب الشرعـــى والسموم2022/06/27١٩٧٩/١٠/٠٧أستاذأنثىأ.د/ أمل سعيد أحمد فتحي حافظ18
  040/3343743

040/3403149

حميد19 حميد محمد علوى عبد ال 01223110312الطب الشرعـــى والسموم٢٠١6/٠٤/٣٠١٩٧٢/٠٩/٠١أستاذ مساعدذكرد/ عبد ال
    040/3304825

03/5852612  

01000499745040/3343949 الطب الشرعـــى والسموم٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٠/١٢/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ غادة نبيل محمود السرنجاوى20

جواد الغرباوى21 01224895479 سموم اكلينكية2018/10/27١٩٧٨/٠١/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء محمد عبد ال
   040/3318844

040/3343949

01005581539الطب الشرعـــى والسموم2019/02/231980/08/01أستاذ مساعدأنثىد/ نعيمة محمود عبد المحسن الحصرى22
  040/2731801

040/2703000

حكم إبراهيم هديب23 01006000839 سموم اكلينكية٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧٧/١١/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ علياء عبد ال
  040/3359599

040/3349100

01064257070 الطب الشرعـــى والسموم٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨١/٠٢/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ منى محمد إبراهيم غنيم24
  040/2383531

040/2384768

سموم االكلينكية   تابع قسم : الطب الشرعـــى وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 164 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2020/10/31١٩٨٣/٠٩/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ هبة كامل محمود خليفة25
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01002687865040/3314205

2021/08/311984/02/02أستاذ مساعدأنثىد/ هبه إبراهيم على الشين26
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01222675070040/3302648

٢٠١6/٠٢/٢٩١٩٨٢/٠٧/٠٤مدرسذكرد/ سمير محمد أحمد عبد العاطي عامر27
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01004271320

  040/2552925

040/2556664

جميل28 جميل شعبان عمر ال ٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٣/١٠/١٥مدرسأنثىد/ دينا ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01203714446040/3354855

2017/05/30١٩٨٢/٠٧/٠٣مدرسأنثىد/ أسماء فادى زكى شريف29
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01115913654040/3415065

2017/07/311985/11/26مدرسأنثىد/ منار ماهر على إبراهيم فايد30
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01118566443040/33283184

هوارى31 فتاح ال ٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨٧/٠٤/٠١مدرسأنثىد/ أميرة السيد عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01005070893040/2730535

2019/07/27١٩٨6/٠١/٢٥مدرسأنثىد/ نادية عزت السيد شعبان هالل32
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01204146692

حميد صاجة33 2019/07/27١٩٨6/٠٧/٠٢مدرسأنثىد/ غادة عطية عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01003642188040/3288991

2020/02/26١٩٨٥/١٢/٠٤مدرسأنثىد/ سماح ماهر محمد عبدالمجيد البسطويسى34
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01284870632040/5382615

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٨/٠١/٠١مدرسأنثىد/ الشيماء محمود محمد المنسى35
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01271111694040/3346208

فتاح الميهى36 ٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٨/٠٧/٢6مدرسأنثىد/ عائشة عماد عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية

  01007700468

01111390108

دايم حميدة37 2022/02/27١٩٨٨/١٢/٢٧مدرسأنثىد/ يارا بهلول عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية

  01020833556

01223442587
040/3328782

سموم االكلينكية   تابع قسم : الطب الشرعـــى وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 165 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/02/271987/07/23مدرسأنثىد/ رشا محمد على ندا 38
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01095518251040/3126425

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٨/٠٤/٠٨مدرسأنثىد/ فاطمة جابر أحمد صبيح39
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01090147026

٢٠١٠/٠6/١٤١٩٨٣/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ منة هللا أحمد محمود السيد الرفاعي40
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01006332642

  040/3347430

040/3347460

2014/08/02١٩٨6/٠٣/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ سارة عادل محمد جاد 41
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01222253441040/3273270

2015/06/281987/07/12مدرس مساعدأنثىط/ رشا الحسينى الحسينى الشرقاوى42
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01065632952040/5802870

جندى43 ٢٠١٧/٠٩/٠6١٩٨٨/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ شيماء على محمد على ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية

  01068224271

01008429412
040/3605288

٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٨/١٢/١٧مدرس مساعدأنثىط/ سها على عبد الغنى ابو قشطة44
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01068413461

2019/08/01١٩٩١/٠١/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ بسمة عادل السيد مراد45
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01285863485

2019/08/011991/01/31مدرس مساعدأنثىط/ مروة أحمد عبد الرحمن مبارك46
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01283138526040/3354794

٢٠١٩/٠٩/٠٢١٩٩٠/٠٢/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ حفصة صالح مصطفى غيط 47
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01123558563

2019/09/02١٩٩٠/٠٤/٢١مدرس مساعدأنثىط/ سمر محمد مجدي زين العابدين يوسف 48
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01118783072

2020/11/30١٩٩١/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ منال محمد محمد جابر أحمد الصواف49
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01284920353040/3328305

نور50 2020/11/30١٩٩١/٠٣/٢١مدرس مساعدأنثىط/ أميرة على السيد عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01274554417040/2454056

سموم االكلينكية   تابع قسم : الطب الشرعـــى وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 166 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٢/٠٢/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين شريف أحمد نبيه على مرسى51
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01225391418

خالق محمد شحاته52 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٠/٠٧/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نيفين أحمد عبدال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01006749464

2021/12/04١٩٩٢/٠٥/١٨مدرس مساعدأنثىط/ سارة محسن السيد عبد العزيز بسيونى53
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01024344722040/3322588

2021/12/041992/09/06مدرس مساعدأنثىط/ وفاء محمد مصطفى مسعود54
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01275164056040/3406265

٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ وفاء سعيد السباعى ابراهيم شامه55
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01115469644040/2808125

٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٢/٠٩/١٣مدرس مساعدأنثىط/ نيره جمال احمد عبد هللا56
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01282118784040/3305900

فتاح57 2018/10/21١٩٩٣/٠٤/٠١معيدأنثىط/ أسماء جمال صالح عبد ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01094691133040/3512265

2018/10/211992/09/25معيدأنثىط/ريهام محمود مصطفى محمد المنسى58
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01271016299

٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/١١/٠٥معيدأنثىط/إيمان أبو المعاطى زكى ابو المعاطى59
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01128008433

٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٨/٠٥معيدأنثىط/ دنيا على راغب أبو سعدة60
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01013806414040/4853342

فقى61 2021/03/21١٩٩٣/١٠/٢٤معيدأنثىط/ تقى مسعد محمد بدوى ال
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01145458916

2021/03/211994/01/27معيدأنثىط/ صافيناز محمد السيد على عبد هللا62
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01013162646

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٩/١٧معيدأنثىط/ سارة عزت يوسف احمد حرحش63
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
 01095736623

2022/04/26١٩٩6/٠٢/٠٩معيدأنثىط/ مارى أشرف سمير اقالديوس دريانوس64
الطب الشرعـــى والسموم 

االكلينكية
01278593116

سموم االكلينكية   تابع قسم : الطب الشرعـــى وال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 167 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

بطرنى1 ٢٠٠٩/٠٧/٢٩١٩6٣/٠6/٠٢أستاذذكرأ.د/ أشرف محمد عبده ال
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى والليزر
040/3411492

٢٠٠٩/٠٧/٢٩١٩6٤/١٢/٠٥أستاذذكرأ.د/ طارق المحمدى عبد العزيز عيد2
جراحة المياة البيضاء 

والزرقاء
 01091350098

  040/3330961

040/3299200

2010/03/30١٩6٤/٠٩/٢٨أستاذذكرأ.د/ ممدوح محمود أحمد قابيل3
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى والليزر

  040/3406286

040/3407644

جراحة سطح العين والدموع2011/03/031964/11/01أستاذذكرأ.د/ أسامه السعيد صالح شلبى4
  01227440810

01275050332

 040/3315438  

040/3329292 

لطيف  أبو العينين5 ٢٠١٣/٠١/٢٩١٩66/٠١/٢٣أستاذذكرأ.د/ مصطفى عبد ال
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى
01090170113  01227465694040/2210533

برادعى 6 2013/02/271968/02/01أستاذذكرأ.د/ محمد حسنى يوسف ال
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى
01111115516

 040/3413775  

ع/ 040/3354552

٢٠١٧/١١/٢٩١٩٧٠/٠٢/٢٨أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد المتولي غنيم7
جراحات تصحيح األبصار 

والقرنية
 01005454062

 040/3414062

ع/ 040/3298636

٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٠/١٠/١٥أستاذأنثىأ.د/ رباب محمد إبراهيم السحت 8
جراحة الكتاركتا الحلقية فى 

األطفال
 01224567008040/3324505

2020/03/24١٩6٨/١٠/١٥أستاذذكرأ.د/ معتز محمد إبراهيم صبرى9
جراحات تصحيح األبصار 

والقرنية
 01009131555

 040/3300484  

 

جراحة الجفن والقناه الدمعية2020/08/301971/02/11أستاذذكرأ.د/ عمرو محمود محمد عوارة10
  01091310555

01274005384

 040/3309298

ع/ 040/3333075

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٧٥/٠٨/١٧أستاذذكرأ.د/ هشام عادل حسبي سعد11
جراحات القرنية وتصحيح 

األبصار
 01124008899040/2230227

01223816652طب وجراحة العين٢٠٠6/٠٥/٢٩١٩6٥/١١/٢١أستاذ مساعدذكرد/ هشام محمد حسن الطوخى12
 040/2243636  

040/2121516  

 قسم : طب وجراحة العين

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 168 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

المنزلالمحمول

040/3407844طب وجراحة العين2008/09/28١٩6٩/٠٨/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ محمد قوشتى محمد طميش13

قدوس14 2012/07/111965/02/15أستاذ مساعدأنثىد/ منى سمير حسن ال
جراحة الكتاركتا الحلقية فى 

األطفال

  01001709822

01111120761

  040/3405260

040/3333284

بقري15 حافظ إبراهيم ال 01148282205 جراحة تجميل العيون٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٥/١١/١٥أستاذ مساعدذكرد/ ملهم عبد ال
  040/3340048

040/3348181

هادي محمد عالم16 01222991451جراحة تصحيح االبصار بالليزر2016/01/30١٩٧٣/٠١/٢6أستاذ مساعدذكرد/ وليد عبد ال
 040/3404974

ع/ 040/3351212

حليم وصفى17 أمراض وجراحات الشبكية2020/02/26١٩٧٧/٠٢/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ تامر السيد أحمد عبد ال
  1063057337

01222889473

  040/3415008

040/9115343

بديوى18 01276732425قرنية ومياه بيضاء2020/08/30١٩٧٥/٠٣/٠١أستاذ مساعدذكرد/ حازم أحمد فوزى أحمد ال

٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨١/٠6/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ هبة محمد شفيق سعيد19
الحول وتجميل الجفون 

والجهاز الدمعى
01227440829

  040/3314313

   040/3320320

٢٠٢١/٠٧/٣١١٩٧٨/٠٩/١٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد مصطفى مصطفى خاطر20
أمراض القرنية وتصحيح 

األبصار
 01006076839

 040/3312197

ع/ 040/3344389

2021/10/27١٩٨٢/٠١/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ مصطفى محمد راغب عالم21
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى
 01223093307

  040/3321799

040/3314026

2015/02/261979/12/29مدرسذكرد/ شريف يوسف الحسيني اإلمام بيومى22
طب وجراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى
040/3305650

01222889473040/3349417 قرنيه ومياه بيضاء٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٠/١١/١٤مدرس ذكرد/ السيد عباس السيد محمد نصار23

00106171316040/9115650 تجميل الجفون والجهاز الدمعى٢٠١٥/١١/٣٠١٩٨١/٠١/١٠مدرس أنثىد/ منى عبد الحميد محمد ناصف سعد هللا24

  تابع قسم : طب وجراحة العين

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 169 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

040/3319346 القرنية2016/03/31١٩٨٠/٠٨/١6مدرسذكرد/ محمد حسنى عبد المنعم ناصف25

01009368193040/2230293القرنية2016/07/311980/10/20مدرسذكرد/ عمرو فوزى فتح شرف شعيب26

01020306017047/3224767 الشبكيه٢٠١6/٠٧/٣١١٩٨١/٠٩/٢٥مدرس ذكرد/ أحمد فكرى أحمد المارية27

حليم28 01001243049040/2222762قرنية ومياه بيضاء٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٨١/٠١/٠١مدرس ذكرد/ تامر إبراهيم السيد عبد ال

2018/03/29١٩٨٣/٠٧/٢6مدرسذكرد/ رؤوف أحمد عبد الرؤف جابر29
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى

  01227465883

01111470974
040/2233342

01281890872الشبكية2018/08/291984/07/18مدرسذكرد/ أمين السيد أمين نوار30

01224093354040/3300081 طب وجراحة العين٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٢/٠٧/١٤مدرس أنثىد/ دينة صبرى ميخائيل تادرس31

فتاح محمد سرور32 01110813589040/3321205الشبكية2019/06/26١٩٨٤/٠٥/٠٥مدرس ذكرد/ أسامة عبد ال

خولى33 01006763718040/3332033تجميل الجفون والجهاز الدمعى2019/07/27١٩٨٥/٠٩/٠6مدرس أنثىد/ ريهام رفعت شبانة ال

قديم34 قرنية ومياة بيضاء2020/12/30١٩٨6/٠٩/٢٣مدرس ذكرد/ محمد زكى عبد السميع ال 01004991183ال

قوى المراكبى35 01273563381048/2994888قرنية ومياه بيضاء٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨٢/١١/٠٧مدرس أنثىد/ أمنية أسامة عبد ال

01060171280040/3321005 طب وجراحة العين٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٧/١٢/٠١مدرس ذكرد/ أحمد رشدى زيادة العجورى 36

  تابع قسم : طب وجراحة العين

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 170 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01063793997040/547085 طب وجراحة العين2021/09/29١٩٨٨/٠١/٢٠مدرسأنثىد/ وسام محمود شمس الدين شلبي37

شبكية2015/01/111986/07/19مدرس مساعدأنثىط/ هاجر أحمد محمد خالد38
  01007505769

01099702096
040/3519266

٢٠١٧/٠٤/٠١١٩٨٨/١٢/٠6مدرس مساعدذكرط/ أحمد يوسف امين علي39
جراحة الشبكية والجسم 

الزجاجى
 01007286927040/3310457

01015796888 طب وجراحة العين٢٠١٩/٠٤/٠١١٩٩٠/٠٩/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمود مصطفى محمود ابو العطا40

01020057173 طب وجراحة العين2019/04/01١٩٩٠/١٢/٠٢مدرس مساعدذكرط/ محمد على محمد ابو حامد 41

01017954454040/4709209طب وجراحة العين2019/04/011990/03/17مدرس مساعدأنثىط/ بسمه جمال محمد احمد سيد احمد42

01003739305040/4718642 طب وجراحة العين٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٩٠/٠٥/٢6مدرس مساعدأنثىط/ أسماء محمود عثمان  الجوهرى43

01066563817طب وجراحة العين٢٠١٩/١٠/٠٣١٩٨٨/١٢/١٤مدرس مساعدأنثىط/ شيماء هادي محمود السيد سكير44

01011340097 طب وجراحة العين2019/10/03١٩٨٨/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىط/ زهراء محمد محمد علي السخاوي45

01090824689طب وجراحة العين2020/04/011991/09/20مدرس مساعدذكرط/ مينا وحيد صبر نصيف46

فقى47 يا عبد الرحمن محمد ال 01112239211 طب وجراحة العين٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩٢/٠٤/١٠مدرس مساعدأنثىط/ دال

هاللى48 01013869783طب وجراحة العين2020/04/01١٩٩١/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىط/ مى بركات ابراهيم ال

  تابع قسم : طب وجراحة العين

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 171 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

المنزلالمحمول

01020904531طب وجراحة العين2020/04/30١٩٩١/٠6/١٠مدرس مساعدذكرط/ أيمن السيد أحمد عمارة49

01007862438طب وجراحة العين2021/04/28١٩٩٢/١١/٢١مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد عيسى على أبو زيد 50

01013564287طب وجراحة العين٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٢/٠٨/١٥مدرس مساعدأنثىط/ ساره عادل عبد المنعم خضر 51

01148181363 طب وجراحة العين٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٣/٠٨/٠٤مدرس مساعدذكرط/ محمد شرف عبدالعزيز حسين شفيق غازى 52

طب وجراحة العين2021/04/28١٩٩٣/٠١/١١مدرس مساعدذكرط/ معتز ايمن حسين الشيخ 53

بسطى 54 طب وجراحة العين2022/04/271993/01/17مدرس مساعدذكرط/ أحمد عاطف محمد رجب ال

01117579940040/3312307 طب وجراحة العين٢٠٢٢/٠٨/٢١١٩٩٠/٠٧/٣٠مدرس مساعدذكرط/ محمد محمد سامى عبدالحميد الشوربجى55

01017268396 طب وجراحة العين٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠١/٢٨معيـــدذكرط/ أحمد فوزى نور هيكل56

01009488614 طب وجراحة العين2022/04/27١٩٨٩/٠٨/٢6معيـــدذكرط/ عمر محمد مصطفى مسعود57

01289446488طب وجراحة العين2022/07/241993/09/26معيـــدذكرط/ عمرو احمد لطفى احمد على 58

01066108278 طب وجراحة العين٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠6/٠٨معيـــدأنثىط/ أسماء رضا موسى مطاوع59

01277716531طب وجراحة العين٢٠٢٢/٠٧/٢٤١٩٩٣/٠٥/٢6معيـــدأنثىط/ ساره اشرف سمير اقالديوس دريانوس60

  تابع قسم : طب وجراحة العين

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

مناعة2007/09/25١٩6٥/٠٣/١٧أستاذأنثىأ.د/ هويدا إسماعيل حسين إسماعيل1 طفيليات وال علم ال
  01222814140

01117835559
040/3420540  

طبية2008/02/271965/06/20أستاذأنثىأ.د/ إيمان على محمد خليفه2 ديدان ال 01224001998علم ال
   040/2237836

ع/ 040/2246500

نوبى3 طبية٢٠١٠/٠٨/٣١١٩6٨/٠٧/٢٤أستاذأنثىأ.د/ خلود عبد هللا مصطفى ال ديدان ال   01091977972040/2380108 علم ال

طبية2014/10/29١٩٧٠/١٠/٢٢أستاذأنثىأ.د/ زينب صالح أحمد شهيب4 ديدان ال   01002229738040/9117549علم ال

طبية2016/01/30١٩٧٣/١٠/٠١أستاذذكرأ.د/ أحمد على سيد عثمان5 ديدان ال 01226327263علم ال
  040/3302094

040/3288454

يا صالح أحمد عاشور6 2019/11/30١٩٧6/١٢/٠٤أستاذأنثىأ.د/ دال
علم الديدان الطبية والخاليا 

الجذعية
01093727625040/3400881 

طبية٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٨٠/٠٥/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ دينا مصطفى أبو ريا قطرى7 طفيليات ال   01144895025040/3401312ال

طبية٢٠١٩/٠١/٢6١٩٨٢/٠6/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ مروة عادل حسبي سعد8 ديدان ال   01222964781040/2245501 علم ال

طبية2019/08/26١٩٨٢/٠٣/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ عبير عزت سعد عبد العزيز أبو سعيد9 طفيليات ال 01092694497040/3415687 ال

جندى10 طبيـة2021/03/271983/03/19أستاذ مساعدأنثىد/ دينا إبراهيم مصطفى ال طفيليــــــــات ال 01063756432040/3085806ال

يا عبد المجيد أحمد شمس الدين11  01226015006040/3284565 أوليات  وحشرات ومناعة٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٨٤/١١/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ دال

طبيـة طفيليــــــــات ال   قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01223407324040/3300272 الطفيليات وحيدة الخلية٢٠١٨/٠٤/٣٠١٩٨٥/١٢/٠٤مدرسأنثىد/ غادة أحمد معوض جامع12

01024641491 الطفيليــــــــات الطبيـة2019/01/23١٩٨6/١١/٢٩مدرسأنثىد/ هاجر سليمان السيد زعربان13

01028070057040/3104484الطفيليــــــــات الطبيـة2019/07/271986/11/08مدرسأنثىد/ أمينة مصطفى إبراهيم سالمة14

01226832944040/3316607 الطفيليــــــــات الطبيـة٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٧/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ بسمه محمد عبد المنعم محمد المنصورى15

جندى 16 حميد ال 01009649901علم الطفيليــات الطبيـة٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٨/٠٩/٠6مدرسأنثىد/ وسام مصطفى عبد ال

01140911625 علم الطفيليــات الطبيـة2017/09/06١٩٨٨/٠١/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ بسمة محمد محمد عبد العزيز الشرازلى17

01095866484علم الطفيليــات الطبيـة2018/08/051990/03/28مدرس مساعدأنثىط/ أالء سعيد أنور عامر18

جندى19 01201255793 علم الطفيليــات الطبيـة٢٠١٩/٠١/٢٢١٩٨٩/٠٣/١٨مدرس مساعدأنثىط/ دينا أحمد سامى محمد ال

لقانى 20 01068687062علم الطفيليــات الطبيـة2019/08/01١٩٩٠/٠٩/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ أسماء رشاد عبد الرحيم ال

01092234635040/2080653علم الطفيليــات الطبيـة2020/11/30١٩٩١/٠٩/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ دعاء أحمد عبد الفتاح بلحة 21

طبيـة2020/11/30١٩٩٠/١١/٢6مدرس مساعدأنثىط/ نهي عصام الدين عبد الرحيم شلبى22 طفيليــــــــات ال 01004005221040/3349171ال

طبيـة طفيليــــــــات ال تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

طبيـة٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٨/٠٣/٢٤مدرس مساعدذكرط/ محمود شفيق عبد الحميد شرف القهوجى23 طفيليــــــــات ال 01069412775ال

طبيـة٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ فوزية عبد العزيز عبد المعطى الحصاوي24 طفيليــــــــات ال 01273847221 ال

طبيـة2022/04/12١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ اسراء جمال احمد محمد السعدى25 طفيليــــــــات ال 01062217187 ال

يزيد محمد المالح 26 طبيـة2019/06/161993/11/30معيـــدأنثىط/ تسنيم محمد ابوال طفيليــــــــات ال 01013386363ال

طبيـة٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠٢/١٤معيـــدأنثىط/ نورهان بهاء الدين عبد الستار سالم27 طفيليــــــــات ال 01228432276040/3308024 ال

قادر عيد28 طبيـة٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠١/٢١معيـــدأنثىط/ والء حسن عبد ال طفيليــــــــات ال 01092094477047/3259597 ال

طبيـة2021/03/21١٩٩٥/٠٣/٢٥معيـــدأنثىط/ أالء فرسان عبد هللا محمد سالم29 طفيليــــــــات ال 01001536731040/3758013 ال

لة30 طبيـة2021/03/211994/04/02معيـــدأنثىط/ مى عزام ابراهيم عطا ال طفيليــــــــات ال 01010533774ال

طبيـة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٩/٠١معيـــدأنثىط/ سارة محمد بسيونى نايل31 طفيليــــــــات ال 01015963759 ال

طبيـة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٢/٠١معيـــدأنثىط/ أسماء مجدي بركات ابو عكر 32 طفيليــــــــات ال 01212363680ال

طبيـة طفيليــــــــات ال تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

  01223700963040/2252750  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2015/02/26١٩66/١٠/٣٠أستاذأنثىأ.د/ أمانى عبد الرحيم أحمد عابدين1

جليل على محمود2 040/2239856 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2011/06/291965/08/14أستاذ مساعدأنثىد/ هبه عبد ال

 01003358043040/2425048  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨٠/٠٩/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد فتحى حسن حسين بلحة3

  01009041488040/2845050 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2018/11/28١٩٨١/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد مسعد قابل4

01120653539048/2526555 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2020/03/24١٩٧٢/١٠/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ صباح حسين بسيونى الغايش5

  01008675080040/5473666 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2021/09/29١٩٨٣/٠٨/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ معالي أحمد عبد المعبود سيد أحمد6

01223087685040/3338451 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨١/٠٨/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ أميرة أحمد السيد السعدنى7

  01064644435040/2121219  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٢/٠٩/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ رشا أسامة مصطفى العيسوي8

  01111679707040/3411552  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2008/06/30١٩6٨/٠6/٠٧مدرسأنثىد/ همس محمد قطب معتمد9

بهوتى10   01005687949040/3323021 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2009/01/271972/11/05مدرسذكرد/ وليد بركات بركات ال

  01063364911040/2221306  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٠٩/٠١/٢٧١٩٧٢/٠٧/٠١مدرس ذكرد/ محمد عباس عبده مسعود11

طبيــة  فارماكولوجيـــــــا ال قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

فقى12 01228567879040/3303132  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٢/٠٧/٣١١٩٧٤/٠٣/٢٥مدرس أنثىد/ دينا محمد مصطفى ال

  01005443247040/5460607  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2016/04/30١٩٨٠/١٠/٠١مدرسأنثىد/ شاهيناز محمود شمس الدين شلبى13

01229757976040/3331213 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2016/05/311982/09/01مدرسأنثىد/ رانيا حامد عبد المعطى شلبى14

  01228920403040/3303098  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١6/٠٥/٣١١٩٨٣/٠٣/٢١مدرس أنثىد/ الشيماء أبو السعود طه إبراهيم15

  01227807434040/2302382 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١6/٠٨/٣١١٩٨٣/٠٢/٢٢مدرس أنثىد/ منى حمدي محمد العاملي16

خولى17 01000324324040/3331584  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2017/10/31١٩٨٤/٠٤/٠٧مدرسأنثىد/ ريم عادل محمد ال

01227626432040/2124807 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2017/10/311984/06/19مدرسأنثىد/ دينا محمد عبد العليم طاحون18

 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٣/٠٩/١٠مدرس أنثىد/ نورهان أحمد راغب أبو حشيش19
  010079201372

01279201372   
040/2583263

01501696093040/5474554 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2019/01/23١٩٨٥/١١/١٩مدرس أنثىد/ منيرة عبد المعطى عبد المعطى سليم20

قرموط21 طنطاوى ال 01062345551 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2020/02/26١٩٨6/٠٢/١١مدرس أنثىد/ أسماء فوزى ال

01227000532 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2020/12/30١٩٨6/١٠/٠١مدرس أنثىد/ عال موسى محمود موسى سالم22

طبيــة  فارماكولوجيـــــــا ال تابع قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01060016177040/3322055 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١6/٠٧/٠٤١٩٨٧/٠١/٣١مدرس مساعدأنثىط/ أميرة عالء الدين محمد عكيلة23

01226648482  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٨٩/٠٣/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ اآلء حسين يوسف عبدالعظيم محمد24

01112393303  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2018/08/05١٩٨٩/٠٥/١٢مدرس مساعدذكرط/ عمرو فؤاد إبراهيم زيدان25

01141408007 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2018/09/011988/12/23مدرس مساعدأنثىط/ بسمة نبيل صابر إبراهيم خليفة26

01020102502  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٩٠/١٢/١٣مدرس مساعدأنثىط/ إيمان السيد المحمـدى المطاهر27

قاضى28 01221145571  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٩/٠١/٣١مدرس مساعدأنثىط/ منه هللا عبد هللا عبد هللا ال

حميد الزيات29 01024512421  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2021/08/02١٩٩٠/٠6/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ إيمان السيد عبد ال

خولى30 01223432193 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2021/10/041992/06/28مدرس مساعدأنثىط/ حنان مظهر عبد المطلب ال

بالط31 فتاح ال 01201259937  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩١/١٢/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ لمياء مصطفى عبد ال

فار32 دين السيد ال 01155014693040/3401214 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٢/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىط/ أمل عالء ال

حبشى33 01282879487  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2018/10/21١٩٩٢/١١/٢٨معيـــدأنثىط/ مروة محمود محمود ال

طبيــة  فارماكولوجيـــــــا ال تابع قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 178 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

  

  

المنزلالمحمول

01092275353 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2018/10/211992/01/15معيـــدأنثىط/ قمر عثمان زكريا عثمان الشيخ على34

01149613366  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٢/١٢/٠٢معيـــدأنثىط/ مريم عماد محمد مشالى35

01279819381 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2019/06/16١٩٩٣/٠٩/٢٨معيـــدأنثىط/ شيرى مينا ميخائيل عطا هللا36

01126538379040/3272923 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2019/06/16١٩٩٣/٠٥/١٩معيـــدأنثىط/ رضوى محمد عبد المطلب عليوه المرسى37

01069705394048/2992568 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2019/06/16١٩٩٣/٠٩/٢٢معيـــدأنثىط/ بسمة إبراهيم سليمان إبراهيم فحيل38

01067305719040/3461678 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠١/٠١معيـــدأنثىط/ إسراء يسرى أنور المسيرى39

قاضى40 فتاح ال 01003089859  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٥/٠٧معيـــدأنثىط/ أالء رمضان عبد ال

01112860367040/3309114  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2021/03/21١٩٩٤/٠6/٢٨معيـــدأنثىط/ بسمه بسيونى بسيونى إبراهيم مراد41

01090789185 الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة2022/04/261995/09/20معيـــدأنثىط/ دينا السيد طه السيد رزق 42

01272749720  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٩/١٥معيـــدأنثىط/ مروة سمير محمود عباس عرب43

نبى محمد44 01098671720  الفارماكولوجيـــــــا الطبيــة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٤/١١/١٣معيـــدأنثىط/ ايمان السيد عبدال

طبيــة  فارماكولوجيـــــــا ال تابع قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 179 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

برادعى1 طبيــة2015/10/29١٩6٧/٠٤/٠٢أستاذأنثىأ.د/ هاله فؤاد يوسف فهمى ال فسيولوجيـــا ال 01008712956040/3316164  ال

طبيــة2016/04/301967/04/17أستاذأنثىأ.د/ غاده محمود إسماعيل أبو فرد2 فسيولوجيـــا ال 01006543276 ال
  040/3336397

040/33007010

طبيــة٢٠١٩/٠٨/٣١١٩٧٢/٠٩/٠٣أستاذأنثىأ.د/ ناهد محمد الفاتح عبد السالم طاحون3 فسيولوجيـــا ال 01002677609  ال
  040/2622617

040/5672617

فتاح عطية4 طبيــة٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٧٢/٠٧/١٧أستاذذكرأ.د/ أحمد السيد عبدال فسيولوجيـــا ال 01008483679 ال
  040/2484130

040/5301777

طبيــة2021/07/31١٩٧٥/٠٩/٢٥أستاذأنثىأ.د/ نيرمين محمد محمد ماضي 5 فسيولوجيـــا ال 01006160854  ال
  040/3346115

040/3356619

طبيــة2021/07/311974/12/14أستاذأنثىأ.د/ مرفت حسن علي السقا 6 فسيولوجيـــا ال 01116184572 ال
  040/2540424

040/3411113

طبيــة٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧١/١١/٠٤أستاذأنثىأ.د/ عبير عايد أحمد أبو زيد7 فسيولوجيـــا ال 01002085005  ال
  03/5292044

03/5847680

طبيــة2022/01/31١٩٧٥/٠٧/٠٢أستاذأنثىأ.د/ رحاب السيد محمد ابو الغيط8 فسيولوجيـــا ال 01115312353 ال
  040/3351509

040/3333163

بسطويسى الدمراوى9 طبيــة2015/03/31١٩66/٠٩/١٨أستاذ مساعدذكرد/ مجدى على ال فسيولوجيـــا ال 040/2380298 ال

لطيف محمد إمام10 طبيــة2017/07/31١٩٧٩/١١/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ مروة ناجي عبد ال فسيولوجيـــا ال 01224089068040/3315904 ال

حميد حجاب11 طبيــة٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨١/٠٤/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ إسالم إبراهيم عبد ال فسيولوجيـــا ال 01009779082 ال
  040/5382541

040/5383811

قادر رزق12 طبيــة٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨١/٠٧/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة حسن عبد ال فسيولوجيـــا ال 01064122556  ال
  040/3320569

040/3454408

طبيــة2020/08/30١٩٨٢/١١/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ رامز عبد المنعم محمد إبراهيم13 فسيولوجيـــا ال 01282060840  ال
  040/3311556

040/3300227

طبيــة فسيولوجيـــا ال  قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

طبيــة2022/06/271966/05/29أستاذ مساعدذكرد/ وائل محمد على المشد14 فسيولوجيـــا ال 01004250010040/3339861 ال

هام محمد السيد ناصف15 طبيــة٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨٢/٠٤/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ إل فسيولوجيـــا ال 01004329445040/3351628  ال

طبيــة٢٠٠6/٠6/٢٧١٩66/٠٥/٢٢مدرسذكرد/ حسام الدين محمد حسين عبوده16 فسيولوجيـــا ال 01002167660  ال
  040/3584446

040/2532800

طبيــة2016/09/29١٩٨٣/٠٩/٣٠مدرسأنثىد/ ريهام لطفى محمد يونس17 فسيولوجيـــا ال 01099793676  ال
  040/3342827

040/3325151

طبيــة2016/12/311984/03/17مدرسأنثىد/ هايدى عبد العزيز محمود خطاب18 فسيولوجيـــا ال 01282614672 ال
  040/2546404

040/2551825

طبيــة٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٤/٠٥/٠٥مدرسأنثىد/ فيبى بطرس مينا فوزى19 فسيولوجيـــا ال  01283219171040/3338411  ال

تباع20 طبيــة٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٤/٠٢/٢٨مدرسأنثىد/ إيمان فوزى محمود ال فسيولوجيـــا ال 01126483481040/3604086 ال

طبيــة2019/01/23١٩٨٥/١١/١١مدرسأنثىد/ مروة محمود عوض صالح21 فسيولوجيـــا ال 01021593526040/3356118  ال

طبيــة2019/01/231985/02/11مدرسأنثىد/ رحاب أحمد أحمد الشاعر22 فسيولوجيـــا ال   01002857975040/3120145 ال

حميد محمد علم الدين23 طبيــة٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٣/١٠/٢٧مدرسذكرد/ أحمد عبد ال فسيولوجيـــا ال 01227229226  ال
  040/3411239

040/3284142

تابع24 نصر يونس ال طبيــة2020/01/28١٩٨6/١٠/٢١مدرسأنثىد/ مرام محمد أبو ال فسيولوجيـــا ال 01141725360040/3402344 ال

طبيــة2020/01/28١٩٨6/٠٨/٠١مدرسأنثىد/ إيمان حمدى أحمد باشا25 فسيولوجيـــا ال 01002363824040/5365849 ال

لطيف شهاب الدين26 طبيــة2020/01/28١٩٨٥/٠١/٠١مدرسأنثىد/ هبه فهيم عبد ال فسيولوجيـــا ال 01144343843040/2574323 ال

طبيــة فسيولوجيـــا ال تابع  قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

حارتى27 طبيــة٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠٥/١٤مدرسأنثىد/ ياسمين محمد أحمد محمد ال فسيولوجيـــا ال 01008410262 ال

طبيــة٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨6/٠6/١٤مدرسذكرد/ أحمد فؤاد حسين عطا حشاد28 فسيولوجيـــا ال 01061039886040/3336676  ال

طبيــة2021/02/28١٩٨٧/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ حنان مصطفى إسماعيل عبد هللا 29 فسيولوجيـــا ال 01061276106040/3121244  ال

طبيــة2021/02/281987/08/16مدرسأنثىد/نسمه عطية السيد الزناتى عبد هللا الزناتى30 فسيولوجيـــا ال 01002940434040/3301314 ال

طبيــة٢٠١6/٠٧/٠٤١٩٨٧/١١/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ شيرين حسان أحمد عبد هللا31 فسيولوجيـــا ال 01228974147040/3300967  ال

فتاح محمد هالل 32 طبيــة٢٠١٨/٠٢/٠٤١٩٨٨/٠٨/٠٨مدرس مساعدأنثىط/ بسمة عبد ال فسيولوجيـــا ال 01020019935  ال

طبيــة2018/02/04١٩٨٨/٠٧/١٣مدرس مساعدأنثىط/ بسنت مدحت شعبان هويدى  33 فسيولوجيـــا ال 01225550098040/336622  ال

طبيــة2018/08/051989/07/01مدرس مساعدأنثىط/ ميادة محمد أحمد عزب  34 فسيولوجيـــا ال 01281232904 ال

طبيــة٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٨/١٠/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ نسرين محمد محمد أبو درة 35 فسيولوجيـــا ال 01201735505  ال

طبيــة٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٩٠/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نهال مصطفى طة جبر36 فسيولوجيـــا ال 01000333768 ال

طبيــة2020/02/04١٩٩١/٠٥/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ أالء حمدى حسين مسلم 37 فسيولوجيـــا ال 01064570613  ال

طبيــة2020/02/041990/01/28مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين محمد عيد علي عيد38 فسيولوجيـــا ال 01143889967 ال

طبيــة٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩٠/٠١/٢٩مدرس مساعدأنثىط/ سمر شعبان حسن إبراهيم الماظ39 فسيولوجيـــا ال 01285868938  ال

طبيــة فسيولوجيـــا ال تابع  قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

ليبدي40 طبيــة2021/03/08١٩٩١/٠٤/١٨مدرس مساعدأنثىط/ آالء سعد حسان ال فسيولوجيـــا ال 01126488418 ال

طبيــة2021/03/08١٩٩١/٠٧/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ سماح جمال السيد الراعي41 فسيولوجيـــا ال 01091733070 ال

طبيــة2022/04/12١٩٩١/١٢/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ سعاد شعبان عبد العظيم رمضان42 فسيولوجيـــا ال 01096208959 ال

طبيــة٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٢/٠٧/١٠مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة الزهراء عبد البر الشحات محمد فايد43 فسيولوجيـــا ال 01284612290 ال

باقى شكور44 طبيــة٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٢/٠٤/١١مدرس مساعدأنثىط/ سلمى ياسر حامد عبد ال فسيولوجيـــا ال 01201223319  ال

حنفى عامر45 طبيــة2022/04/12١٩٩١/١١/١٩مدرس مساعدأنثىط/ أمنية على محمد ال فسيولوجيـــا ال 01012633806040/2387783  ال

طبيــة2016/10/251990/07/26معيـــدأنثىط/ أسماء جمال أحمد محمد السعدى 46 فسيولوجيـــا ال 01129618112 ال

طبيــة٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠٢/١٥معيـــدأنثىط/ راندا حامد محمد الشرقاوى 47 فسيولوجيـــا ال 01005106898  ال

طبيــة٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٩/٠٢معيـــدأنثىط/ مها ثروت شفيق مصطفى الديب48 فسيولوجيـــا ال 01114392824  ال

طبيــة2019/06/16١٩٩٣/٠٥/٢٤معيـــدأنثىط/ رنا محمد السيد السطيحه49 فسيولوجيـــا ال 01223494826040/3317175  ال

جلبه50 طبيــة2021/03/211994/01/01معيـــدأنثىط/ إسالم السعيد شلبى ال فسيولوجيـــا ال 01096654606040/2925241 ال

طبيــة٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٥/٢٨معيـــدأنثىط/ ريم رمضان عبد الجواد محمد درويش51 فسيولوجيـــا ال 01270781849  ال

طبيــة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠٩/١٠معيـــدأنثىط/ امل فوزى شبل عبدالستارالفقى52 فسيولوجيـــا ال 01147402416 ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــم
رقم تليفون 

طبيــة فسيولوجيـــا ال تابع  قسم :  ال

م



 

 183 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبية2011/05/10١٩6٤/٠6/٢٣أستاذأنثىأ.د/ منال محمد على البطش1 حيوية ال   01285849298047/3310138الكيمياء ال

فتاح عثمان وجيه2 طبية2014/07/261964/08/24أستاذذكرأ.د/ أيمن عبد ال حيوية ال 01064113778040/9112257الكيمياء ال

طبية٢٠١6/٠٣/٣١١٩6٨/٠٣/٢٠أستاذأنثىأ.د/ أمل أحمد عثمان بعلش3 حيوية ال 01231231231040/3339980الكيمياء ال

  01008416128040/3304508بيولوجيا جزئية2017/11/29١٩٧٠/١١/٠٤أستاذأنثىأ.د/ سها سعيد زكريا محمود شحاته4

طبية2018/10/27١٩٧٢/٠٩/٢٤أستاذأنثىأ.د/ غاده أحمد عبد العليم  محمود سليمان5 حيوية ال   01002223154040/2542106الكيمياء ال

طبية2020/09/29١٩٧6/١٢/٢٧أستاذأنثىأ.د/هناء حبيشي جاب هللا السحيتي6 حيوية ال   01110077010040/3314924الكيمياء ال

طبية٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٧٣/٠٧/١٨أستاذأنثىأ.د/ دعاء حسين الشيخ يس زين الدين7 حيوية ال 01069958338الكيمياء ال
   040/3340859

040/3349965

فسخانى8 طبية٢٠٢١/٠٧/٢٨١٩6٤/٠٥/٠٤أستاذذكرأ.د/ فتحى محمد محمد ال حيوية ال   01004566801040/2247713الكيمياء ال

طبية2022/01/31١٩٧٩/٠٢/١٨أستاذأنثىأ.د/ والء عرفة حسن كشك9 حيوية ال 01223501411الكيمياء ال
  040/5400356

040/3271950

طبية2022/06/271977/12/03أستاذأنثىأ.د/ نعمة على سليمان أحمد10 حيوية ال      01067153965040/2537377الكيمياء ال

طبية٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٧٩/١٠/٢١أستاذأنثىأ.د/ نهى محمد شفيق سعيد11 حيوية ال 01221100250040/3320320الكيمياء ال

طبية٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٧١/٠٢/١٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد محمد حسنين12 حيوية ال 01224271733040/2122570الكيمياء ال

طبية2019/03/30١٩٨٠/٠٨/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ لميس محمد أحمد داود13 حيوية ال 01225100563040/3305645الكيمياء ال

طبية  حيوية ال  قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 184 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبية2019/03/301981/07/15أستاذ مساعدأنثىد/ رشا أحمد عبد الرؤوف جابر14 حيوية ال 01066044636040/2233342الكيمياء ال

طبية٢٠١٩/٠6/٢6١٩٧٧/١٠/٠٤أستاذ مساعدأنثىد/ ريهام عبد السالم مصطفى مارية15 حيوية ال   01001832247040/3310558الكيمياء ال

حوراني16 طبية٢٠١٩/٠٩/٣٠١٩٨٢/٠٩/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ همت السيد محمود ال حيوية ال 01004060305040/2243121الكيمياء ال

لطيف محمد إمام17 طبية2019/09/30١٩٨٣/٠٢/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا ناجي عبد ال حيوية ال 01227533070040/3315903الكيمياء ال

طبية2020/11/301984/02/21أستاذ مساعدأنثىد/ أمنية صفوت عبد العزيزالديب18 حيوية ال 01224779100040/3270900الكيمياء ال

طبية٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨٣/٠٨/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ رويدا رأفت إبراهيم يوسف19 حيوية ال 01277022112040/3304264الكيمياء ال

طبية2021/09/29١٩٨٤/٠٥/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ مروة محمد عاطف مصطفى خالد20 حيوية ال 01067127022الكيمياء ال

خالق رجب21 طبية2022/07/27١٩٨٤/٠٣/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ سارة رجب عبد ال حيوية ال 01224038524040/2236357الكيمياء ال

جواد صالح22 طبية2004/03/30١٩6٥/٠٧/٢٥مدرسذكرد/ شريف على عبد ال حيوية ال 01227578649الكيمياء ال
  040/2231244

040/2240953

حليم غانم23 طبية٢٠١٥/٠١/٢٢١٩٨٠/١٢/٠6مدرسأنثىد/ هبة بسيونى على عبد ال حيوية ال   01006721803040/5711650الكيمياء ال

طبية٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٥/٠٩/٠١مدرس أنثىد/ هانم محمد رياض حسنيين رباح24 حيوية ال 01000635967040/5717158الكيمياء ال

طبية2018/07/30١٩٨٥/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ ريحاب محمد أبو وافى الجوهرى25 حيوية ال 01005767843040/2125859الكيمياء ال

طبية2019/01/231986/04/11مدرسأنثىد/ أميرة كامل بدير الطوخى 26 حيوية ال 01151921444الكيمياء ال

طبية  حيوية ال  تابع  قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 185 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبية٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨6/٠٤/٠٤مدرس أنثىد/ هدى على محمد إبراهيم27 حيوية ال 01007550617040/2423774الكيمياء ال

طبية٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨6/٠٤/١٢مدرس أنثىد/ أميرة مصطفى أبو المعاطى الشامى 28 حيوية ال 01060761044الكيمياء ال

طبية2020/11/30١٩٨٧/٠٤/٢٧مدرسأنثىد/ ندى هاشم محمد عياد29 حيوية ال 01000988366040/3415418الكيمياء ال

طبية2020/11/301988/01/19مدرسأنثىد/ نهلة أنس بشير ناصف30 حيوية ال 01001809058040/5701166الكيمياء ال

طبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠٤/٢٨مدرس أنثىد/ أسماء حمدى محمود عكاشة31 حيوية ال 00111853084الكيمياء ال

طبية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٧/٠٩/٣٠مدرس أنثىد/ أسماء عبد المطلب محمود غلوش32 حيوية ال 01015706654040/2364887الكيمياء ال

طبية2017/09/06١٩٨٨/١٢/١6مدرس مساعدأنثىط/ أسماء محمود فؤاد عبد العزيز الشيخ33 حيوية ال 01227870953040/3302819الكيمياء ال

طبية2018/08/051990/01/11مدرس مساعدأنثىط/ هبة ممدوح محمد إبراهيم شعيب 34 حيوية ال 01096045032040/9115041الكيمياء ال

طبية٢٠١٨/٠٨/٠٥١٩٨٩/١١/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ إيمان هاشم هاشم على الرفاعى 35 حيوية ال 01123512066040/3518188الكيمياء ال

طبية2018/10/01١٩٨٩/١١/٢٤مدرس مساعدأنثىط/ أسماء سمير يوسف محمد 36 حيوية ال 01200627203040/3603693الكيمياء ال

لطيف37 طبية2019/08/01١٩٨٨/١٠/١٩مدرس مساعدأنثىط/ إيمان صبحى أحمد عبد ال حيوية ال 01019936432الكيمياء ال

طبية2019/08/01١٩٩٠/١١/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ هدير شاكر صالح ابو عاصى38 حيوية ال 01010688746الكيمياء ال

طبية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٩/٠٣/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ أية فتحى محمد عقيلة39 حيوية ال 01028591263الكيمياء ال

طبية  حيوية ال  تابع  قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 186 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبية٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٠/١٢/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ رحاب سامي عبد العزيز عيد 40 حيوية ال 01003611229040/5831015الكيمياء ال

طبية2021/01/06١٩٩١/١٢/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ سارة مرسى محمد مرسي خليل41 حيوية ال 01274681883الكيمياء ال

طبية2021/10/041992/07/13مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة ايهاب الششتاوى المصرى42 حيوية ال 01224931432040/2241516الكيمياء ال

قادر الشناوى43 طبية٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٨/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ أمانى سامى عبد ال حيوية ال 01006828077040/5380407الكيمياء ال

طبية٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٢/٠٧/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ إسراء سامح محمد رفعت محمد سعيد 44 حيوية ال 01287770113الكيمياء ال

طبية2016/10/25١٩٩١/١٢/٣١معيـــدأنثىط/ ندي محمد إبراهيم خضر45 حيوية ال 01099077182040/2277585الكيمياء ال

طبية2018/10/211993/02/07معيـــدأنثىط/ رغدة عمرو عيسى السيد46 حيوية ال 01013349769040/3331700الكيمياء ال

طبية٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٤/١٠معيـــدأنثىط/ مريم بطرس روفائيل فسفوس47 حيوية ال 01289924154040/3302487الكيمياء ال

طبية٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٢/١١/٢٨معيـــدأنثىط/ دينا ابراهيم مبروك مرشدى48 حيوية ال 01025653244047/3113565الكيمياء ال

جندى49 يا  أحمد محمد مصطفى ال طبية2019/06/16١٩٩٣/٠٣/٠6معيـــدأنثىط/ دال حيوية ال 01067756955040/3291810الكيمياء ال

طبية2021/03/211994/06/01معيـــدأنثىط/ بسمه باهى عبد الوهاب محمد الصياد  50 حيوية ال 01123573026الكيمياء ال

طبية٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٣/١٢/١١معيـــدأنثىط/ عزة جمال باز محمد باز 51 حيوية ال 01067123161الكيمياء ال

طبية2022/04/26١٩٩٥/٠١/١٩معيـــدأنثىط/ إيمان سعيد رغيب محمد صالح 52 حيوية ال 01288519522الكيمياء ال

طبية2022/04/26١٩٩٥/٠٥/١٢معيـــدأنثىط/ مونيكا وحيد صبرى نصيف 53 حيوية ال 00128364170الكيمياء ال

طبية  حيوية ال  تابع  قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 187 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هستولوجيــــــــــــا2010/06/30١٩6٣/٠٨/٢٢أستاذأنثىأ.د/ أميمه كامل الدسوقى محمد عفيفى1 ال
    01221579808

01221579808
040/3337586  

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٤/٠٨/٣١١٩٧٠/٠٥/٠٩أستاذأنثىأ.د/ أمانى محمد إبراهيم موسى2   01005475496040/3418301ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٤/٠٨/٣١١٩6٩/٠٨/١٧أستاذأنثىأ.د/ نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان3 01005686375040/3304814ال

فتاح سليمان4 هستولوجيــــــــــــا2015/04/27١٩6٩/٠٥/٢٨أستاذأنثىأ.د/ جيهان محمد عبد ال 01011191096ال
  040/3420661  

040/3302545

هستولوجيــــــــــــا2017/07/311964/12/12أستاذأنثىأ.د/ عزه عوض محمد أبو ريه5   01001187651040/3322555ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٢/٠١/١٢أستاذأنثىأ.د/ إبتسام فؤاد عبد المجيد عكاشه6   01008925878040/2762341ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٣/٠٥/١6أستاذأنثىأ.د/ نجالء أحمد السيد بيومى7   01227152782040/3101991ال

بقرى8 هستولوجيــــــــــــا2020/06/29١٩٧٢/٠٧/٠6أستاذأنثىأ.د/ رضا حسن حسن ال   01125900338040/3600256ال

هستولوجيــــــــــــا2020/12/301963/06/10أستاذذكرأ.د/ خالد أحمد أحمد مصطفى9 01223728041040/3311546ال

حافظ10 هستولوجيــــــــــــا٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٧١/٠٧/٠٤أستاذأنثىأ.د/ أمل على أحمد عبد ال ال
  01225771381

01004517345

  040/3357557  

040/3412829

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩٧٣/٠١/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ صديقه محمد توفيق األبس11   01001085481050/2527052ال

  01099186399040/3521993زراعة خاليا2018/04/30١٩٧٩/٠٨/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ مروة عوض عبد الحميد إبراهيم سالم12

هستولوجيــــــــــــا2018/04/301979/04/10أستاذ مساعدأنثىد/ والء محمد السيد علوان13 01003573258040/3309822ال

هستولوجيــــــــــــا   قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 188 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٠/١٠/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/أميرة عدلى محمد عبدالموجود كساب14   01229449293040/3333286ال

هستولوجيــــــــــــا2018/11/28١٩٧٩/١٢/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ سماح قنديل السيد محمد قنديل15   01280912295040/2425048ال

بهي16 هستولوجيــــــــــــا2018/11/28١٩٧٨/٠٣/١١أستاذ مساعدأنثىد/ نهى جمال سيد أحمد محمد ال   01210088256040/3314976ال

هستولوجيــــــــــــا2021/06/29١٩٧٧/١١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين شوقى عبد العزيز العبد17   01006269505040/3289029ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨٣/١٠/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ منى تيسير صادق أحمد سعيد18 01227942535040/3346787ال

قليني19 جواد ال   01023915886040/2380686أنسجة٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨٢/١٠/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ هبة حسن عبد ال

حميد شلبى20 هستولوجيــــــــــــا2022/02/27١٩٨٤/٠٨/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ أمانى محمد عبد ال 01004502404050/6984989ال

هستولوجيــــــــــــا2015/09/301982/10/22مدرسأنثىد/هبة السيد محمد شرف الدين21 01005721925ال
  040/2530770  

040/2547673

هستولوجيــــــــــــا٢٠١6/٠٣/٣١١٩٨٣/٠٣/٠٥مدرسأنثىد/ نهى رمضان محمد السويدى22 01119446300040/2821030ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٧/٠١/٣١١٩٨٤/٠٧/٢٥مدرسأنثىد/ دينا فؤاد أحمد الشاعر23 01224347776040/3451916ال

حليم بدر 24 هستولوجيــــــــــــا2018/08/29١٩٨٥/٠٣/١6مدرسأنثىد/ شيماء محمد عبد ال 01142052244040/3606065ال

هستولوجيــــــــــــا2020/01/281986/06/29مدرسأنثىد/ شيماء مصطفى إبراهيم أحمد كاشف25 01000612618040/83726931ال

نصر امامو26 هستولوجيــــــــــــا٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/١٢/٠6مدرسأنثىد/ سوزان السيد أبو ال 01000748926040/9115246ال

هستولوجيــــــــــــا  تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

هستولوجيــــــــــــا٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠٧/١٨مدرسأنثىد/ مرام محمد محى الدين محمد الكيالنى 27 01001027577040/3327710ال

حليم28 هستولوجيــــــــــــا2021/02/28١٩٨٧/٠6/٠١مدرسأنثىد/ هند إبراهيم إبراهيم عبد ال 01006168132ال

بلتاجى 29 هستولوجيــــــــــــا2022/04/271988/08/01مدرسأنثىد/ إيمان محمد السيد حسن ال 01112257844ال

وهاب الحسينى 30 هستولوجيــــــــــــا٢٠١٨/٠٤/٠١١٩٨٨/٠٤/٠٢مدرس مساعدأنثىط/ ميادة الدسوقى عبدال 01090217901ال

هستولوجيــــــــــــا2018/08/05١٩٨٩/٠٥/٠6مدرس مساعدأنثىط/ أسماء محمد على محمد منصور31 01125257521ال

وفا عابدين 32 هدى محمد أبو ال هستولوجيــــــــــــا2018/08/05١٩٩٠/٠٣/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ نور ال 01062521065ال

يزيد صالح 33 هستولوجيــــــــــــا2018/09/01١٩٨٩/٠١/٢6مدرس مساعدأنثىط/ آية عبد المنعم أبو ال 01281905784ال

نجا34 هستولوجيــــــــــــا٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٨/٠٣/١٢مدرس مساعدأنثىط/ أميرة على إبراهيم أبو ال 01067898727ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٩/٠٥/٢٢١٩٨٣/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرط/ جورج صبحى ميتاس إبراهيم 35 01287928242ال

هستولوجيــــــــــــا2020/02/04١٩٩٠/١١/٢٨مدرس مساعدأنثىط/ يوستينا صموئيل صليب ميخائيل36 01285803498ال

حميد أبو نار 37 هستولوجيــــــــــــا2021/03/081990/09/18مدرس مساعدأنثىط/ مروة محمد عبد ال 01097149245040/2752833ال

01014220152040/3321005انسجة وخاليا٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩٠/١٠/٠6مدرس مساعدأنثىط/ دعاء عباس راغب عالم 38

فتح سالم39 01091601421انسجة وخاليا٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩١/٠٤/٢١مدرس مساعدأنثىط/ بثينة أبو العزم أبو ال

هستولوجيــــــــــــا  تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

هستولوجيــــــــــــا2022/04/12١٩٩١/١٢/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ ليلى فتحى محمد عامر40 01272289770040/3140228ال

هستولوجيــــــــــــا2022/05/311991/11/06مدرس مساعدأنثىط/ إيمان عبد الروؤف محمد السيسى41 01014335830040/4367353ال

10916430020040/3342039انسجة وخاليا٢٠١6/١٠/٢٥١٩٩١/٠٨/٢٥معيـــدأنثىط/ أمل على عبد المطلب محمد الموزي42

هستولوجيــــــــــــا٢٠١6/١٠/٢٥١٩٩١/٠٤/٢٧معيـــدأنثىط/ كوثر عادل عبد السالم حجازى 43 01017822591040/5323200ال

01069896794040/4671119انسجة وخاليا2017/08/27١٩٩١/١١/٠١معيـــدأنثىط/أسماء إبراهيم السيد محمد شوشة44

بسطويسى45 باقى ال 01555778404انسجة وخاليا2018/10/211992/05/01معيـــدأنثىط/ رانا فايز عبد ال

فيومى46 هستولوجيــــــــــــا٢٠١٨/١٠/٢١١٩٩٣/٠٣/١٠معيـــدأنثىط/ سلمى خالد أحمد شوقى ال 01124999215ال

01223586012انسجة وخاليا2018/10/21١٩٩٢/٠٨/٠١معيـــدأنثىط/ أمل إبراهيم عبد الحى سبع47

01029988576040/2700289انسجة وخاليا2018/10/21١٩٩٢/٠٣/٣٠معيـــدأنثىط/ ميرفت السيد محمد السحاتى48

هستولوجيــــــــــــا2018/10/21١٩٩٢/٠٥/٢٣معيـــدأنثىط/ غادة عادل فتوح نصير49 01096554139040/3405159ال

01004420727040/3602025انسجة وخاليا٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٢/١٠/١١معيـــدأنثىط/ أسماء مصطفى محمد عوض المشد50

01119771700انسجة وخاليا٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٢/١٠/٠٧معيـــدأنثىط/ اسماء لطفى شرف أبو فراج51

01110275156انسجة وخاليا2019/06/16١٩٩٣/٠٢/١٣معيـــدأنثىط/ياسمين على مصطفى حجازى خالف52

هستولوجيــــــــــــا  تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

فخرانى53 هستولوجيــــــــــــا2019/06/161993/05/24معيـــدأنثىط/ نورهان خالد ابراهيم ال 01004977577040/3301676ال

هستولوجيــــــــــــا٢٠١٩/٠6/١6١٩٩٣/٠٩/١٩معيـــدأنثىط/ نورهان جمعه سعداوى عليوه54 01008483311047/3224945ال

بلضم55 هستولوجيــــــــــــا٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٩/٢٠معيـــدأنثىط/ هناء ثروت أحمد ال ال
  01062435895

01062435898

01121762136انسجة وخاليا2021/03/21١٩٩٤/٠٩/٢٠معيـــدأنثىط/ نهال أحمد عبد الستار دويدار 56

01026194190انسجة وخاليا2021/03/211994/05/03معيـــدأنثىط/ هاجر  أسامة مجاهد عيد محمد 57

هيتى58 01012723441انسجة وخاليا٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/١٠/٢١معيـــدأنثىط/ أسماء محمد بسيونى ال

01225024195انسجة وخاليا٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٩/٢٤معيـــدأنثىط/ فاطمه الزهراء محمد عبد الفتاح عبد هللا59

هستولوجيــــــــــــا2022/04/26١٩٩٤/١١/٢6معيـــدأنثىط/ منار محمود محمود الشيخ60 ال
  01111310981

01012014779

هستولوجيــــــــــــا2022/04/261995/08/16معيـــدأنثىط/ امل  احمد طه شهاب الدين61 01004810094ال

قبالوى62 حميد ال هستولوجيــــــــــــا٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٥/٠6/٠١معيـــدأنثىط/ ميادة محمد عبدال 01003008292ال

صعيدى63 هستولوجيــــــــــــا2022/04/26١٩٩٥/٠١/٠١معيـــدأنثىط/ سمر احمد عبدهللا ال 01156554281ال

هستولوجيــــــــــــا  تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01273983835040/3273270 طب الطوارئ واإلصابات2019/07/27١٩٨٣/٠٥/١٥مدرس ذكرد/ وسام ممدوح عبد الرحيم إبراهيم1

01115052123 طب الطوارئ واإلصابات2019/07/27١٩٨٣/٠٥/١٤مدرس أنثىد/ إسراء حمدى عبد الفتاح محمود نصار2

01114625028 طب الطوارئ واإلصابات٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨6/١٠/٢6مدرس ذكرد/ محمد بصيلى سعد مبروك حنيش 3

هادى محمد شامة4 01093453080 طب الطوارئ واإلصابات٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨6/١٠/٣١مدرس ذكرد/ محمدعبد ال

بهنساوى5 01091291077 طب الطوارئ واإلصابات2019/07/27١٩٨٥/٠٥/١٢مدرسذكرد/ محمد جمال محمد ال

01013883933 طب الطوارئ واإلصابات2020/01/281986/08/09مدرسأنثىد/ رؤية محمود محمود أبو النصر جاد هللا6

01004824921 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨٤/٠٣/١٩مدرس ذكرد/ أحمد السيد محمد الشرقاوى7

01022915122 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠٧/٣٠مدرس ذكرد/ تامر عاطف محمد زيدان 8

01221474344 طب الطوارئ واإلصابات2020/11/30١٩٨٧/٠١/٠٣مدرسأنثىد/ هند محمد محمد منصور9

01006154919040/3350545 طب الطوارئ واإلصابات2021/02/281983/02/05مدرسذكرد/ أحمد إبراهيم إبراهيم عيد10

01221474344 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٥/٠٧/٠١مدرس ذكرد/ محمد عزت محمد نصر الدين11

01060649446 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٧/٠٨/٢٩مدرس أنثىد/ سهير فؤاد حسن غيط12

طوارئ واإلصابات   قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01009284197040/3317067 طب الطوارئ واإلصابات2022/03/23١٩٨٧/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ هالة دسوقى إبراهيم علي13

01096332143 طب الطوارئ واإلصابات2022/08/281986/10/01مدرسذكرد/ محمد فؤاد عيسى عالم حسن14

01009284197040/3317067 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٧/٠6/٠6مدرس ذكرد/ شريف شوقي عبد العزيز سالم العبد 15

01004421401 طب الطوارئ واإلصابات2014/07/08١٩٨٤/٠٢/٠٢مدرس مساعدذكرط/ هيثم مظهر سيف الدين محمد  سيف الدين16

01298322273040/3310599 طب الطوارئ واإلصابات2017/04/01١٩٨٧/١١/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ مي محمد محمد مهران17

01063322596040/3401872 طب الطوارئ واإلصابات2018/08/05١٩٨٩/١٢/١٢مدرس مساعدأنثىط/ هبه محمد عزت يونس سعده18

01066792554040/2735631 طب الطوارئ واإلصابات٢٠١٨/٠٩/٠١١٩٨٩/٠٢/٢6مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة عبد السالم عبد هللا علي19

01091350651040/2203201 طب الطوارئ واإلصابات٢٠١٨/٠٩/٠١١٩٨٩/٠٤/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ هند عصام حسبي إبراهيم20

نواجي21 01158170077040/3603685 طب الطوارئ واإلصابات2018/09/01١٩٨٩/٠١/١٥مدرس مساعدذكرط/  أحمد جمال محمود ال

01120203377040/3421259 طب الطوارئ واإلصابات2019/01/221989/11/14مدرس مساعدذكرط/ محمد محمود محمد على الشيخ22

01068720398047/3400837 طب الطوارئ واإلصابات٢٠١٩/١١/٠٤١٩٩٠/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نهلة السباعى مصطفى السباعى خضر23

01127322202 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٠/٠٨/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ رضوى أشرف محمد فتحى فودة24

طوارئ واإلصابات  تابع  قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01007682546 طب الطوارئ واإلصابات2020/03/03١٩٩٢/٠٢/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ أسماء عبد الحكيم أبو المجد محمود أحمد25

01020234995 طب الطوارئ واإلصابات2020/03/031991/03/17مدرس مساعدأنثىط/ االء محمد عبد المطلب جاد 26

01011397193 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩١/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ رانيا حسان السيد ابراهيم ضيف 27

01062230173040/2383986 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢١/١٢/١٢١٩٩٣/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ منى صالح محمد فوزى عبد السالم28

01102016101 طب الطوارئ واإلصابات2021/12/12١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ هالة محمد عبد هللا الشوربجى29

01143209123 طب الطوارئ واإلصابات2021/12/121992/03/03مدرس مساعدأنثىط/  يارا السيد السيد محمد برج 30

 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٢/٠٣/٠٧١٩٩٣/٠٣/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ أسماء حمدى حسين جاد مسلم 31

01288977562 طب الطوارئ واإلصابات2022/08/21١٩٨٨/٠٤/١٢مدرس مساعدأنثىط/ رامى  رزق حنا السبربيهى 32

01017268208 طب الطوارئ واإلصابات2022/05/29١٩٩٣/٠٩/٠٨معيــــــدأنثىط/ ضحى رضا عبدالعزيز زيدان34

01144575557 طب الطوارئ واإلصابات2022/05/29١٩٩٢/١٢/١٢معيــــــدذكرط/ محمد ابراهيم محمد داود مطر35

01008061445 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٣/٠٩/٣٠معيــــــدأنثىط/ ايه عصام عاطف ابراهيم سالم36

01091680585 طب الطوارئ واإلصابات٢٠٢٢/٠6/١٥١٩٩٤/٠٢/١٢معيــــــدأنثىط/ ندى محمد انور احمد حسين37

طوارئ واإلصابات  تابع  قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 195 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2011/08/011950/09/28أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود عبد العزيز داود1
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
01006023295

    040/3326901 

040/3352021

2016/08/01١٩٥6/٠١/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد المنعم نعمان عطيه درويش2
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01065057041

  040/3313920  

040/3359727

2019/08/01١٩٥٨/١٢/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ عماد محمد أبو زيد مشالى3
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01288085884040/3310705

2019/08/011959/04/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ عاطف حماد أحمد طعيمه4
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01223308530

  048/3603866 

048/2996690

2019/08/01١٩٥٩/٠٥/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ خالد إسماعيل عبد الجواد الشافعى5
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01223813798

  040/3354035  

040/2541557

2019/08/061959/08/06أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منال عزت بدوى عبد العال الغنام6
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01223343282

  040/2233880

040/2253216

2020/09/16١٩6٠/٠٨/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد فتحى السيد داود7
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01222722005

 040/3400930   

040/5470579

2020/09/20١٩6٠/٠٩/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد حسن رشاد محمد الشافعى8
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01000766430040/2211164  

٢٠١٠/٠٤/٢٨١٩6١/٠٩/٢٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ حنان محمد صالح محمد األحول9
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
01225434365040/3330628

٢٠٢٢/٠٩/٠٨١٩6٢/٠٩/٠٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجالء محمد لطفى دعبيس10
األشعة التشخيصية والتصوير 

الطبى
 01223938455040/3303462

  0122747673702/3780786عالج األورام باإلشعاع2012/03/101942/03/10أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ ليلى أحمد شريف فرغلى1

 01221059745040/3333309 عالج األورام باإلشعاع2018/08/01١٩٥٧/١٢/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أشرف فتحى عمر بركات2

أنثىد/ هاله فؤاد الشاذلى3
أستاذ مساعد 

متفرغ
 01001631902040/3311055 عالج األورام باإلشعاع١٢/١٠/2017/08/01١٩٥6

  01001140123040/33281508أمراض عصبية ونفسية2009/08/301939/08/30أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد عثمان مهدى ربيع1

  01001119782040/3319782أمراض عصبية ونفسية2007/09/031947/09/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد عبد الحميد جاد2

أمراض عصبية ونفسية2011/08/011951/04/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الرحمن حسن مبارك3
  01000458290

0128354929

  040/3353960

040/3354794

01006194915 أمراض عصبية ونفسية2016/08/01١٩٥٥/١١/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسن جمال الدين أحمد  نصار4
040/3349991 ع/ 

040/3340023

01224415720 أمراض عصبية ونفسية2016/09/24١٩٥6/٠٩/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال إبراهيم طه شما5
  040/3352923  

ع/ 040/3401238

01001536021 أمراض عصبية ونفسية2017/08/01١٩٥٧/٠٤/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ وائل أحمد فاضل عبد الرحمن6
 040/3316456  ع/ 

040/3358480

01223420916 أمراض عصبية ونفسية2003/02/27١٩٥٧/١٠/٠6أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد على محمد  تاج الدين7
  040/3407771 ع/ 

040/3356364

رقـــــــم تليــــــــفون 
تاريخ الميالد

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

النوع القسم تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم



 

 196 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2011/01/191941/01/19أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صفية السيد عيد1
طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل

  040/3359599    

0453342554

2011/08/011951/01/07أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ميرفت إسماعيل حسين إسماعيل2
طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل

  040/2231146

048/2236406

2014/08/011953/10/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجاة محمد مصطفى الجزار3
طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل
01227009027040/3300774

2019/08/01١٩٥٩/٠٥/١٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إلهام محمد عبد العزيز قاسم4
طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل
 01226475122040/3317338

ذكرد/ جمال إسماعيل أحمد طاهر5
  أستاذ مساعد 

متفرغ
2016/08/01١٩٥6/٠6/٢١

طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل
 01005118879040/2225906

2012/08/011951/12/23مدرس متفرغأنثىد/ فهيمه سعد ريحان6
طب طبيعى وروماتيزم 

وتأهيل

  040/3327338

048/2199326

2012/08/241942/08/24أستاذ  متفرغذكرأ.د/ السيد أحمد عبد الحليم  وصفى1
طب مناطق حارة 

وحميات
01223195214

   040/3415008

040/3349737

2013/08/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الرازق  شرف الدين2
طب مناطق حارة 

وحميات
 01002223350040/3349359  

2011/08/011951/02/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ صابر عبد الرحمن  إسماعيل3
طب مناطق حارة 

وحميات
01001811352040/3417454

2016/08/01١٩٥6/٠٥/٢١أستاذ متفرغذكرأ.د/عاطف السيد عوض اللمام4
طب مناطق حارة 

وحميات
 01224575247

  048/2441666

048/3443349

2017/08/01١٩٥6/١٢/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/محمود أنيس محمد خضر5
طب مناطق حارة 

وحميات
 01005521720040/2420349

2018/08/01١٩٥٨/٠٥/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ الشاذلى عبد الهادى شتا6
طب مناطق حارة 

وحميات
 01005758734040/3337966

2019/08/01١٩٥٩/٠١/١٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فتحيه السيد على عسل7
طب مناطق حارة 

وحميات
01276904830

040/3304182  ع/ 

040/3322065

2019/08/01١٩٥٩/٠٢/٠٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناديه محمد إبراهيم  علوان8
طب مناطق حارة 

وحميات
 01222884463

  040/3331379

040/9112924

2020/09/16١٩6٠/٠١/٠٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ طاهر الدمرداش عبد هللا عطيه9
طب مناطق حارة 

وحميات

   01221402703

01221402705

  040/3413425

040/3413353

01220740250طب مناطق حارة وحميات2022/08/01١٩6٢/٠١/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى أحمد حلمى شحاته10
 040/3348669    ع/ 

040/3332827

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقـــــــم تليــــــــفون 



 

 197 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01227465884أمراض باطنة عامة2006/08/011946/01/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فايزه إبراهيم فؤاد الشين1
  040/3316249

040/3308060

01223824654أمراض باطنة عامة2006/08/011946/01/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ فؤاد خليفة هراس2
  040/3417443

040/3337443

01005193605040/3341891أمراض باطنة عامة2008/08/011947/10/17أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إباء حسين الشيخ3

01006632621أمراض باطنة عامة2009/08/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد المطلب طه عبد المطلب عيسى4
  040/3419965

040/3349388

01282558991أمراض باطنة عامة2010/08/011949/11/06أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ميرفت عبد الحميد طة الخطيب5
  040/3335942

040/3311141

0100561763102/24030019أمراض باطنة عامة2012/08/011952/03/24أستاذ متفرغأنثىأ.د/ جيهان محمد محمود مصطفى شعيرة6

01004703080 أمراض باطنة عامة2013/08/011952/10/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ مبروك رمضان إبراهيم الشيخ7
  040/3353935  

040/3328686

  01223779871040/3311346 أمراض باطنة عامة2013/08/011953/04/19أستاذ متفرغذكرأ.د/ موسى محمد محمد موسى 8

01223450993 أمراض باطنة عامة2014/08/011954/06/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ ممدوح أحمد القطب جبر9
  040/3354843  

ع/040/2546682

01272779747040/3319630 أمراض باطنة عامة2016/08/01١٩٥6/٠٤/١٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نشوى محمد أبو النصر خليل10

حميد الشافعى11 أمراض باطنة عامة2015/08/01١٩٥٥/٠١/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ عمرو محروس عبد ال

01064119988040/2236193 أمراض باطنة عامة2016/08/01١٩٥6/٠٤/٠٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سهير عبد الرازق إبراهيم أحمد12

01223636795 أمراض باطنة عامة2016/08/01١٩٥6/٠6/٠٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى طه يوسف جبر13
     040/2235151

040/2251977

01001697996 أمراض باطنة عامة2017/08/01١٩٥٧/٠١/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ نصرت محمد محمد على عياد14
    040/3358492  

040/3406494

01222113226 أمراض باطنة عامة2017/08/01١٩٥٧/٠١/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد حسين محمد أبو فريخه15
   040/3310787

02/2263700

01001111959 أمراض باطنة عامة2020/09/16١٩٥٩/١١/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نيللى دسوقى إبراهيم الشال16
040/3337376  ع/ 

040/3271976

17
أ.د/ حجازى محمد  محمد 

حجازى
أمراض باطنة عامة2020/09/16١٩6٠/٠٢/٢٥أستاذ متفرغذكر

01223635826 أمراض باطنة عامة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠١/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إنجى عبد الوهاب  إبراهيم18
    040/3410656  

040/3330300

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقـــــــم تليــــــــفون 



 

 198 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

03/3024777أمراض جلدية وتناسلية2010/05/041940/04/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ أبو بكر محمد شريف1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أمراض جلدية وتناسلية2005/08/011945/06/22أستاذ متفرغأنثىأ.د/ وفاء محمد رمضان2

040/3314865أمراض جلدية وتناسلية2008/08/011948/04/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمة عبد الغفار عبد ربة3

أمراض جلدية وتناسلية2012/08/011951/11/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ليلى منصور محمد منصور4
  040/3353428

040/3346654

01222744715040/3319663 أمراض جلدية وتناسلية2017/08/01١٩٥٧/٠٤/٠٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان حامد محمد المعداوى5

01222818631040/3319782أمراض جلدية وتناسلية2017/08/01١٩٥٧/٠٧/٣٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى محمد إبراهيم علوان6

01005165857 أمراض جلدية وتناسلية2019/08/01١٩٥٨/١١/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد شعبان عبد المطلب هويدى7
    040/3414840

ع/040/3414838

01281119421 أمراض جلدية وتناسلية2019/08/01١٩٥٩/٠٢/٢6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ساميه عثمان عباس نصار8
  040/3305633

040/3304557

01007961931040/3310510 أمراض جلدية وتناسلية2019/08/01١٩٥٩/٠٧/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ بسمه مراد محمد على9

أمراض جلدية وتناسلية٢٠٢١/٠٨/٢٢١٩6١/٠٨/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمود معوض جامع10

أمراض جلدية وتناسلية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٤/١٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نهي نبيل محمد دغيم11

040/2543103أمراض جلدية وتناسلية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١١/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد حلمى محمد السعيد  نصار12

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 199 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223160015أنف وأذن وحنجرة٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠١/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ والء حسين  أبو شليب1
  040/3334942

040/3310491

01006961065أنف وأذن وحنجرة٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٥/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود عبد الغنى هجرس2
  040/2544424

040/25433606

01223981546أنف وأذن وحنجرة٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠٧/٠٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد معوض محمد جامع3
  040/3344527  

040/33414400

01222647374أنف وأذن وحنجرة٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥٠/١١/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ مدحت محمد حشمت منصور4
  040/3344527  

040/3418741

01223124506أنف وأذن وحنجرة٢٠٠٩/٠٨/٢٥١٩٤٩/٠٨/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عادل عبد المنعم خليفة5
  040/3341809

040/3311055

01005633493 أنف وأذن وحنجرة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٤/٠٩/٠٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ ياسر إبراهيم عجالن6
  040/3356531  

040/3319555

01227548788 أنف وأذن وحنجرة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٥/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد هشام على محمد أحمد 7
040/3306191   ع/ 

040/3355831

أنف وأذن وحنجرة٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٥/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ترانديل حسن مصطفى المحالوى8
  01144652753

01223920867

040/3303045   ع/ 

040/3401755

أنف وأذن وحنجرة٢٠١6/٠٩/١٤١٩٥6/٠٩/١٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد سامى محمد الجندى9
  01284988000

01006023210

    040/3313000

ع/ 040/3358380

01224123080 أنف وأذن وحنجرة٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٥/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ فتحى على عرفان هيبه10
     040/2121401  

040/3406666

أنف وأذن وحنجرة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٥/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد11
  01223516905

01111115508

040/3302819  ع/ 

040/3401213

01227177628 أنف وأذن وحنجرة٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٤/١٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيناس أحمد محمد قلقيله12
 040/3302889  ع/ 

040/3344887

01227744576 أنف وأذن وحنجرة٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٨/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد حامد عبد السالم عسكر13
  040/3305848 ع/ 

040/3328666

01221082842 أنف وأذن وحنجرة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٥/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد ناصر عبد الغنى الشيخ14
  040/3325564  

040/3316941

01227405899 أنف وأذن وحنجرة٢٠١١/٠6/٢٩١٩6٢/٠٢/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عفاف أحمد يوسف عماره15
  040/3323135  ع/ 

040/3349325

01001056750 أنف وأذن وحنجرة٢٠١٧/٠٩/٢٥١٩٥٧/٠٩/٢٤أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ أبو بكر محمد صالح الدين  بحيرى16
 040/3337409  ع/ 

040/3336595

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 200 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001581244040/3318044باثولوجيا٢٠١١/٠6/٠٢1947/01/24أستاذ  متفرغذكرأ.د/ سمير نمر مينا1

  0122311517103/5461968باثولوجيا٢٠٠٤/٠٨/٠١1944/07/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ شريف لطفى  محمد بيومى2

باثولوجيا٢٠٠6/٠٨/٠١1946/01/07أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نوال عبد الرحمن السيسى3
  01006076804

01003318038

  040/3318038

02/6712403

  0100142861003/5221231باثولوجيا٢٠٠6/٠٨/٠١1945/12/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد عبد الفتاح محمد على4

01222314708باثولوجيا٢٠٠٧/٠٨/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أحالم محمد  أبو العينين5
  040/3314151  

040/3314154

01005125286باثولوجيا٢٠٠٧/٠٨/٠١1947/03/07أستاذ متفرغأنثىأ.د/ زينب محمد كمال الجندى6
  040/3318038  

040/3311200

01006775205040/3351450باثولوجيا٢٠٠٨/٠٨/٠١1948/06/30أستاذ متفرغأنثىأ.د/ خيرية عبد الرحيم جاويش7

01222370987040/3311975باثولوجيا٢٠١٠/٠٨/٠١1949/12/24أستاذ متفرغأنثىأ.د/ وفاء عبد الحليم الطوخى8

01007157001باثولوجيا٢٠١١/٠٨/٠١1950/10/10أستاذ متفرغأنثىأ.د/ كريمه إبراهيم الدسوقى مرعى9
  040/3349417  

040/3416963

01062641241باثولوجيا٢٠١٢/٠٨/٠١1951/01/04أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسين محمد زكى غرابه10
  040/3584588  

03/5845288

01006557681باثولوجيا٢٠١٣/٠٩/٠١1953/09/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عظيمه جمال الدين  نصير11
  040/3303196  

040/3310343

01006619322باثولوجيا٢٠١٤/٠٨/٠١1953/10/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد مسعد عبد هللا الليثى12
  040/2380001  

040/2380420

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 201 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

040/3302438باثولوجيا٢٠١٤/٠٨/٠١1954/04/06أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد هانى محمد  البرقوقى13

01221040011 باثولوجيا٢٠١٥/٠٨/٠١1954/10/19أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فائقه أحمد يحى التطاوى14
  040/2380420  

040/3314400

  01006617487048/2314400 باثولوجيا٢٠١٥/٠٨/٠١1954/12/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ محسن محمود محمد مقشط15

  01221559575040/3303196 باثولوجيا٢٠١٥/٠٩/٠٩1955/09/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد العظيم عبد المقصود منيسى16

01005860621 باثولوجيا٢٠١6/٠٨/٢٥١٩٥6/٠٨/٢٥أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ آسيا محفوظ محمد عبد الرؤوف17
 040/9112813

040/3346754

01223304151 باثولوجيا١٩٩٣/١٢/٢٨١٩٥٤/٠٨/٠١أستاذ  متفرغذكرأ.د/ طارق أحمد محمد عبد الحميد18
  040/2330030

040/329329

01223443152040/3319820 باثولوجيا٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٥/١١أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ عفاف محمد إبراهيم الشافعى19

  01005230690040/3331082 باثولوجيا٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠١/٢٨أستاذ  متفرغذكرأ.د/ فرسان عبد هللا محمد سالم20

01003965465 باثولوجيا٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٠٣أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ هبه عبد الحى أحمد مشهور21
  040/3335858

03/5426773

ظاهر السيد سليم22 باثولوجيا٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٣/٠٢أستاذ  متفرغذكرأ.د/ عبد الغنى عبد ال
  040/3312133

040/2383148

ذكرد/ محمد عالء مختار فرج هللا إدريس23
أستاذ مساعد 

متفرغ
01009509037 باثولوجيا٠٣/٠١/٠٨/٠١١٩٥6/٢٠١6

  040/3357369

040/3411813

حداد24 01227446445040/3316494 باثولوجيا٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٠/٠٢مدرس متفرغذكرد/ محمد فريد عارف عبد الغنى ال

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 202 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122393180102/7539028باثولوجيا إكلنيكية٢٠٠٠/٠٨/٠١١٩٤٠/٠٩/١٣أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ سلوى سكر محمود سكر1

  01001021171040/3314744باثولوجيا إكلنيكية٢٠٠٧/٠٨/١٤١٩٤٧/٠٨/١٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه محمود إبراهيم غيث2

01225121000040/3359396باثولوجيا إكلنيكية٢٠٠٧/٠٨/٢6١٩٤٧/٠٨/٢6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثريا السيد بدوى3

12803923006040/3302112باثولوجيا إكلنيكية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/١٢/٠6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عائشة عبد اللطيف السيد 4

  01227446629040/3333538باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠١/٠٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى منصور بدر الدين عبده5

01006355497040/3331718باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠٥/١٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إخالص حسين إبراهيم الشيخ6

01227440719باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠١/٢٤أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ هناء السيد محمد نوفل7
  047/2223520

047/2230280

حليم عبد الرحمن8 1005568163040/2235736باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٢/١١/٠٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سهير محمد عبد ال

01067170616040/2121120باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٣/٠١/٠6أستاذ  متفرغذكرأ.د/ مراد أحمد مراد محمد9

01006632687 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٢/٠6أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد كمال محمد زهره10
     040/3309794

040/336870

01113484686 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/٠١/١6أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمود محمد على الشيخ11
  040/3301552

040/3352773

01227326143040/3294712 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/١٢/٣٠أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الرحمن محمد عبد هللا12

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 203 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223733084040/3348669 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/١٢/٠٧أستاذ  متفرغذكرأ.د/ دسوقى عزت محمود أبو عمو13

01223449384040/3359022 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٤/١6أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ إيناس عرفه عبد الحليم الزمرانى14

0100663262202/2614303 باثولوجيا إكلنيكية٢٠١٩/٠٨/٠٥١٩٥٩/٠٨/٠٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان عبد الحى أحمد مشهور15

01111123214040/3329787 باثولوجيا إكلنيكية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٢/٠٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سحر أحمد فتحى حموده16

01006632699040/3418778 باثولوجيا إكلنيكية٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٤/٠٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منال عبد الواحد أحمد عيد17

01060350095040/3313512 باثولوجيا إكلنيكية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٧/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناهد محمد إبراهيم علوان18

01123330412040/3331827 باثولوجيا إكلنيكية١٩٩٤/٠٩/٢٨١٩٥6/٠٥/١٢مدرس متفرغأنثىد/ عنايات على عبد القوى بدر19

طبية٢٠٠٩/٠٥/٠٩١٩٣٩/٠٥/٠٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ وسيلة مرسى محمد1 ميكروبيولوجيا ال
  02/35686422

02/35683860

طبية٢٠١٠/٠٩/١٨١٩٤٠/٠٩/١٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ ماهر متري إلياس2 01222618914040/2233543ميكروبيولوجيا ال

طبية٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٤/١٢/٢6أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحيم غريب عدس3 01001814009040/3272284ميكروبيولوجيا ال

طبية٢٠٠٥/٠٩/١٧١٩٤٥/٠٩/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ مينا سامى مسيحة4   01222334156040/2249049ميكروبيولوجيا ال

طبية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/١٢/١٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/عزيزة محمود حسن الطايفة5 01001709870ميكروبيولوجيا ال
  040/3310099

040/3510457

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 204 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طبية٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠١/٠٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أسماء محمد عبد السالم شاهين6   01060555543040/3401749ميكروبيولوجيا ال

طبية٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥١/١١/٠٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عفاف سيد أحمد زمزم7 01006076803040/3310550ميكروبيولوجيا ال

طبية ٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٣/٠١/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ رغده أحمد زكى طلعت8 01114226868 ميكروبيولوجيا ال
040/2225471   ع/ 

040/2226868

طبية ٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٢/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد إسماعيل عبد الحميد محمد9 01227214691 ميكروبيولوجيا ال
040/2212997  ع/ 

040/2228932

طبية ٢٠١٩/٠٩/٠١١٩٥٩/٠٣/٠٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله أحمد فؤاد إسماعيل10 01001709842040/3310459ميكروبيولوجيا ال

طبية ٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٥/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد مصطفى أحمد مصطفى أمين11 01001706479 ميكروبيولوجيا ال
  040/3224462  

047/3243595

طبية ٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١١/٢٨أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ أبوالفتوح عيد أبو الفتوح العنانى 12 01005044948040/3327989 ميكروبيولوجيا ال

عناية المركزة٢٠٠٠/٠١/١٩١٩٤٠/٠١/١٩أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ نادية حسن إبراهيم فتوح1 01222832463040/3337117تخدير وال

عناية المركزة٢٠٠٤/٠٨/٠١١٩٤٤/٠٢/١٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد العزيز حامد البدوى2 01001472027040/3311079تخدير وال

عناية المركزة٢٠٠٥/٠٨/٠٩١٩٤٥/٠٨/٠٩أستاذ متفرغذكرأ.د/  كمال الدين على هيكل3 01223446472040/2230052تخدير وال

عناية المركزة٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠١/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحيم مصطفى دويدار4 01223195015040/3318555تخدير وال

عناية المركزة٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠٤/٠٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثناء محمد عطيه النعمانى5 00100688148040/2543469تخدير وال

تــــــابـــــع
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رقم تليفون  



 

 205 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

عناية المركزة٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠١/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد إبراهيم سعد عقاب6 00122818703040/3307516تخدير وال

ناصر محمود الشناوى عريبى7 عناية المركزة٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٢/١٢/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد ال 01222713752040/3418814 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٤/٠٥/٢٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ لبنى محمد أبو النصر خليل8 01222801691040/3419965 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٢/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ صالح الدين إبراهيم  الشريف9 01223164350040/3400411 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٣/٠٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد صابر حامد10 01006680459 تخدير وال
   040/3357506

040/4010720

عناية المركزة٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/١٠/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه محمود عبد الغنى شلبى11 01009111999 تخدير وال
  040/3400666

040/3401133

عناية المركزة٢٠١٧/١١/٠٩١٩٥٧/١١/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد محمد على الشيخ12 01223317425040/3315090 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٩/٢١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سهير مصطفى محمود سليمان13 01283929049 تخدير وال
    040/3302794

040/3322794

عناية المركزة٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/١٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال إسماعيل أحمد القشالن14 01001681913040/3335182 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٩/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عالء السعيد موسى بريمه15 01225096333040/3303369 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٩/٠٨/١٥١٩٥٩/٠٨/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ سالمه إبراهيم محمود الهوارى16 01001233669040/3314056 تخدير وال

عناية المركزة٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى فتحى فريد عوض17 تخدير وال

عناية المركزة٢٠٢٠/٠٩/١6١٩٥٩/١٠/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد رضا أمين نصر حميده18 01228327117040/3322235 تخدير وال

عناية المركزة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٧/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله محى الدين محمد الجندى19 0100166325102/7618619 تخدير وال

أنثىد/ فائزة عبد المنعم عبدة عميره20
أستاذ مساعد 

متفرغ
عناية المركزة٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٨/١٠/٠٢ تخدير وال

أنثىد/ حمدية حامد المعداوى21
أستاذ مساعد 

متفرغ
عناية المركزة٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٣/١١/٢٨ 01001118528040/3400411تخدير وال

ذكرد/ مصطفى سليمان محمد سيف22
أستاذ مساعد 

متفرغ
عناية المركزة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٤/١١/٠٧ 01001534479 تخدير وال

  040/3354514

040/3354518

تــــــابـــــع
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٢٠١٠/٠٨/٠٤١٩٤٠/٠٨/٠٤أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ فتنة جبران إسكندر1
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01224398083

  02/24151039

040/3305431

٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٧/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد حسن رجب محمد2
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01280281088040/3302809

٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٨/٠١/٢٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمال خليل سعد القطان3
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01001467232040/3333279

٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٨/١٠/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ مكرم فهمى سليمان سيدهم4
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01001709813040/3313136

٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٧/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ صفوت عبد العزيز على الديب5
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01007961795

  040/3316402

040/3310025

٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥٠/١١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ ممدوح عبد العزيز حنطور6
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01119372155040/2237159

٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٨/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى محمد على عطيه7
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01003230057040/3281645

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١٠/١٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ماجده أحمد  عبد هللا الدمياطى8
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01114660882040/3296525

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/مجدى سعيد مصطفى عبدالرازق9
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01157054540040/3312228

٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/مرسى عبدالفتاح مرسى أبوالجود10
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01223809605

  048/3498269

02/26078044

٢٠٢١/٠٨/١٩١٩6١/٠٨/١٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى محمد موسى زعير11
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01001345539040/3306162

أنثىد/ ساميه عبد المسيح يوسف12
أستاذ مساعد 

متفرغ
٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠٧/١٢

تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01222946426

  040/3349947

040/3348788

أنثىد/ ألحاظ عبد الحى عبد السالم منصور13
أستاذ مساعد 

متفرغ
٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٨/٠٢/١٢

تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01004229265040/3333731

ذكرد/ محمد عبد العليم أحمد سعيد14
أستاذ مساعد 

متفرغ
٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠٣/٠١

تشريح آدمى وعلم 

األجنة
01007873187

  048/2471289

048/4306289

ذكرد/ عماد صالح إبراهيم مشرفى15
أستاذ مساعد 

متفرغ
٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٢٢

تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01224464167

  040/2224660

040/2201658

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠١/١١مدرس متفرغذكرد/ محمد عيد عيد الديب16
تشريح آدمى وعلم 

األجنة
 01112292219

 040/3352399

040/3413583

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  



 

 207 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223661218 نساء وتوليد١٩٨٩/٠٩/٠١١٩٢٩/٠٣/٠6أستاذ   متفرغ ذكرأ.د/ جمال الدين يوسف الخولى1
  040/3314936

040/3332445

01061560777040/3316063نساء وتوليد٢٠٠١/٠١/٠١١٩٤١/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد العطار2

0120374488103/5865066نساء وتوليد٢٠٠٤/٠٨/٠١١٩٣٤/٠6/٠٨أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ نوال عبد الحميد الدرديرى3

01223424246نساء وتوليد٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠٣/٠٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ كرم عبد الفتاح شاهين4
  040/3332689  

040/3340089

  01227446626040/3333538نساء وتوليد٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/١٢/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد إسماعيل عبده5

01222327404نساء وتوليد٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤6/١٢/٠٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صفاء كمال على مرعى6
   040/3314950  

040/3348855

01271400704نساء وتوليد٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٨/٠٥/١١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى إبراهيم السعيد محمد عجالن7
  040/3333392

  040/3359241

01223501837نساء وتوليد٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٣/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد فتوح السيد رخا8
  040/3310183

040/3359241

01001515824نساء وتوليد٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠٥/١٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى محمود محمود الغراب9
  040/3351917

040/3310928

12239308520نساء وتوليد٢٠١٢/٠٨/٠6١٩٥٢/٠٨/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمود محمود عواره10
  040/3337376  

040/3331114

نساء وتوليد٢٠١٣/٠٨/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محسن محمد مصطفى النمورى11
  01001652454

0102689181

  040/2541558  

040/2558450

01001515842 نساء وتوليد٢٠٠٣/١٢/٣١١٩٥٥/٠٨/١٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى توفيق محمد اإلبيارى12
  040/33522828  

  040/2248000

01005025088 نساء وتوليد٢٠٠٠/٠٣/٢٨١٩٥٥/٠٥/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الحميد حسنين النويهى13
  040/2231919  

040/224800

01227446638 نساء وتوليد٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٢/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ مدحت شعبان  هويدى14
 040/3336561

ع/040/3306622

01005012991 نساء وتوليد٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠6/٠6أستاذ متفرغذكرأ.د/ أشرف المحمدى غريب المطاهر15
  040/3302525 ع/ 

040/3359241

تــــــابـــــع
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01223488672 نساء وتوليد٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٢/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ هشام عبد العزيز محمد سالم16
  040/3359277

040/3403450

01223375241 نساء وتوليد٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/٢١أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصمت حمدى إسماعيل17
  040/2232545  ع/ 

040/2232560

01069962941040/3418454 نساء وتوليد٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٤/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/محمود صالح الدين حمودة حسن  الجندى18

01001587830 نساء وتوليد٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٥/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ آمال السيد محفوظ بدران19
    040/3333178  

040/3404011

نساء وتوليد٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٥/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى حسن حسين بلحه20
  01006632706

01091441150

  040/2421525

040/2211535

01223446929نساء وتوليد٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٧/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى زين العابدين محمد21
 040/3403070

ع/040/3332934

01222141484 نساء وتوليد٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٤/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد حسين محمد أبو فريخه22
  02/33387722

02/33366220

نساء وتوليد٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٨/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ هشام محمد إبراهيم الطوخى23
  01069962941

  01149366676

  040/3418453

040/2222838

صدر٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٧/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ إيهاب عبد المنعم محمد وهبى1 قلب وال جراحة ال
  01222108746

01274711114
02/3337381  

صدر٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٥/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الهادى  محمد إبراهيم طه2 قلب وال   01005171381048/3411665 جراحة ال

صدر٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٤/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ عمرو رجب محمود سراج3 قلب وال  01222343648048/2221021جراحة ال

01006394299أمراض صدرية٢٠٠٢/٠٨/٢٢١٩٤٢/٠٨/٢٢أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ وفاء صالح الشيمى1
  03/5924784

03/3904588

01006828499أمراض صدرية٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠١/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ على محمد على عبد الال2
   048/2327240  

048/2723366

01227440801040/3357500 أمراض صدرية٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٤/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد جمال عامر خليل الخولى3

01006517575 أمراض صدرية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٣/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ فوزى أبو النجا سليمان العميرى4
   040/5709494  

040/5711490

01001072283 أمراض صدرية٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠6/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الوهاب السيد رجب5
  040/3353747

ع/040/3415302

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

0122744065803/5442099طب قلب وأوعية دموية٢٠١١/٠٤/٢٠١٩٤١/٠٤/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد العزيز طايل1

01223243234طب قلب وأوعية دموية٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٤/٠٤أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ إكرام صادق أحمد سعيد2
 040/3348620      

 040/3344170ع/

01282113303 طب قلب وأوعية دموية٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٤/٠٥/٢٣أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ فتحيه أحمد الششتاوى محمد3
   040/2973356

040/2973359

01001706474 طب قلب وأوعية دموية٢٠١6/٠٨/١٤١٩٥6/٠٨/١٤أستاذ  متفرغذكرأ.د/ مدحت محمد عشماوى الحنفى4
  040/3341856

ع/040/3353123

01221690379 طب قلب وأوعية دموية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠١/١٥أستاذ  متفرغذكرأ.د/ عبد المجيد إسماعيل البالط5
   040/3312339

ع/040/3335948

01006140312 طب قلب وأوعية دموية٢٠١٧/٠٨/١٥١٩٥٧/٠٨/١6أستاذ  متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد زغلول  مصطفى درويش6
040/3329787  ع/ 

040/3359606

01227444892 طب قلب وأوعية دموية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/٠٤أستاذ  متفرغذكرأ.د/ مجدى محمد محمد المصرى7
040/2229396  ع/ 

040/2229082

01005350280 طب قلب وأوعية دموية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠١/٠١أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ سهام فهمى بدر أبو إبراهيم8
ع/ 040/3353822   

040/3353822

01111889786040/3350954 طب قلب وأوعية دموية٢٠٢٠/٠٩/١٤١٩٥٩/١٠/١٥أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ ساميه محمود عبد العزيز شرف الدين9

01222884826 طب قلب وأوعية دموية٢٠٢٠/٠٩/٢٥١٩6٠/٠٩/٢٥أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ مى محمدعبد المنعم سالمه10
040/3303032  ع/ 

040/3304777

01223710973 طب قلب وأوعية دموية٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/١٥أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ حنان كامل بيومى قاسم11
040/3344630    ع/ 

040/3345062

01001709884 طب قلب وأوعية دموية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٧/١٤أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد السيد السيد السطيحه12
040/3317175  ع/ 

040/3419594

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01001571719جراحة عامة٢٠٠٩/١٢/١٩١٩٣٩/١٢/١٩أستاذ   متفرغذكرأ.د/ إبراهيم عبد العظيم البنا1

  0122433050802/5925572جراحة عامة٢٠١٢/٠٤/٢٧١٩٤٢/٠٤/٢٧أستاذ  متفرغذكرأ.د/ مصطفى عبد القادر الطبالوى2

  01223251774040/3316249جراحة عامة٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/١٠/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ جالل أحمد ابو شعيشع  أبو ريه3

040/3349527جراحة عامة٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠٤/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه عبد السميع باظه4

  01223196561040/2231146جراحة عامة٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠6/٠٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الرؤوف جابر5

  01223792854040/3345814جراحة عامة٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠6/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى إبراهيم سيد  محمود6

  01223174060040/3311975جراحة عامة٢٠٠٩/٠٩/٢٣١٩٤٩/٠٩/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه إبراهيم أنور أحمد منصور7

  01006632650040/3310595جراحة عامة٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠١/١٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد زكى محمد حسب هللا8

  01004259932040/3417301جراحة عامة٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠٧/٠٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد فخرالدين محمد محمودالسامنجى9

  01223635837040/3352950جراحة عامة٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠6/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عطيه درويش عطيه10

  01004250774040/3310463 جراحة عامة٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٣/٠٤/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد العزيز المحالوى11

  01223177363040/2223455 جراحة عامة٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٤/٠٣/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ سليمان محمد سليمان حسن12

  01227465887040/3319820 جراحة عامة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠6/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ ناجى إبراهيم الدسوقى محمد13

  01223594738040/3342514 جراحة عامة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٤/١١/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفي محمد فتحي حسين الشيخ 14

  01117735120040/2232224 جراحة عامة٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٤/٠٩/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ حماده حسن حسين داود15

01001706426 جراحة عامة٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٠/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد على محمد عطيه16
    040/3353507

040/3352828

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

  01005451157040/3335695 جراحة عامة٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٤/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصام عبد العزيز عبده حلبى17

  01223315309040/3352864 جراحة عامة٢٠١٨/٠٨/١٠١٩٥٨/٠٨/١٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمل عبد التواب حشيش18

  01223405309040/3343388 جراحة عامة٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠١/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال إبراهيم أمين موسى19

  01018709688040/334218 جراحة عامة٢٠٠٧/١١/٢6١٩٥٩/٠٢/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عيسى عبد هللا عيسى20

  01223404589040/3353672 جراحة عامة٢٠١٩/٠٨/١٥١٩٥٩/٠٨/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسن عبد العاطى حسن على21

  01224022289040/3344660 جراحة عامة٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٥/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود أحمد يوسف العفيفى22

01111447789040/3315380 جراحة عامة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد حسن حسين نوفل23

  01224022289040/3343698 جراحة عامة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ هشام فياض فياض على24

  01005766745040/3359137 جراحة عامة٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١٢/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه حلمى محمد الخضراوى25

01224580341040/2123839 جراحة عامة٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠١/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ على محمود على إبراهيم تركى26

وهاب جاد27 وهاب حميدة عبد ال ذكرد/ عبد ال
أستاذ مساعد 

متفرغ
01288521053040/3318524جراحة عامة٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٨/١٢/٠١

ذكرد/ محمد مرسى رمضان الوجيه28
أستاذ مساعد 

متفرغ
  01224048733040/3351366 جراحة عامة٠٢/٢١/٠٨/٠١١٩٥6/٢٠١6

  01223366810040/3420757جراحة تجميل وإصالح٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٤٩/١١/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد مندور إسماعيل الديب1

  01223174485040/3343088جراحة تجميل وإصالح٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥١/٠١/٢٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ حلمى حمد أحمد شلبى2

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01223166071 جراحة تجميل وإصالح٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٣/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ هاشم محمد محمد عيــاد3

  01223373307040/2234058 جراحة تجميل وإصالح٢٠١6/٠٩/٠6١٩٥6/٠٩/٠6أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الحميد عبد الخالق أحمد قفة4

01001590525040/3302372 جراحة تجميل وإصالح٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١١/٠6أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد محمد عبد الرازق عبد المعطى 5

  01223715873040/3404151 جراحة تجميل وإصالح٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١٢/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ نادر جمعه على المليجى6

  01223418036047/2950127 جراحة تجميل وإصالح٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٤/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ أمجد عبد الرحمن مرزوق هندى7

      0122373101303/5825014جراحة عظام٢٠١١/٠٢/١٤١٩٤١/٠٢/١٤أستاذ  متفرغذكرأ.د/ نبيل عمر غاربو1

01223164191جراحة عظام٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٥/٠١/١٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد شفيق سعيد2
    040/3335665  

040/3314313

  01227465850040/3310121جراحة عظام٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/٠٩/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محسن محمد العليمى3

01005257964جراحة عظام٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤6/١٢/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ لطفى محمد عبد القادر يونس4
    040/3348883  

040/3342827

  01001923722040/3319226جراحة عظام٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠٢/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ ممدوح إبراهيم إسماعيل الشين5

01001536051 جراحة عظام٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٢/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى حسين محمود حجازى6
  040/3318010

040/3407732

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01224582949040/3319735 جراحة عظام٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٧/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه أحمد محمد أمين7

  01001631920040/3322226 جراحة عظام٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٧/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد حسام الدين محمود ناجى 8

 01006632686040/3313005 جراحة عظام٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٩/٢6أستاذ متفرغذكرأ.د/ محب الدين أحمد عبد الرحمن9

01223727658040/3417725 جراحة عظام٢٠١٩/٠٨/٠٤١٩٥٩/٠٨/٠٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ عماد عبد الفتاح مصطفى الميهى10

01223792687040/3306189 جراحة عظام٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٥/١٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ طارق إبراهيم محمد أبو النور11

01098470470 جراحة عظام٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٩/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ كمال محمد حافظ إسماعيل12
  040/3346456

      040/3335229

01001529782 جراحة عظام٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠6/٢6أستاذ متفرغذكرأ.د/ أيمن السيد خليل محمد13
    040/2241150  

040/3304814

ذكرد/ عبد الحافظ عبد الحافظ مجاهد14
أستاذ مساعد 

متفرغ
00100147680جراحة عظام٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠١/٠١

  048/3790503  

040/3310121

01001994223جراحة مخ وأعصاب٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٤/١٠/١٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد نبيل عباس خير هللا1
     040/3345620  

03/5482292

01223357380جراحة مخ وأعصاب٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠6/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ سامى محمود عبد المجيد تركى2

01223164255 جراحة مخ وأعصاب٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى عبد العزيز محمد المحالوى3
   040/3310448 ع/ 

040/3402026

01223779298 جراحة مخ وأعصاب٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ على إبراهيم محمد سيف الدين4
040/3307016  ع/ 

040/3413949

ذكرد/ إبراهيم محمد شفيق إبراهيم5
أستاذ مساعد 

متفرغ
01224346611 جراحة مخ وأعصاب٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١٠/١٣

  040/3338067      

ع/040/3344660

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01223138075 جراحة مسالك بولية٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠٥/٢6أستاذ متفرغذكرأ.د/ اسامة محمد ابو فرحة1
  040/3336626

040/3416628

10019254028 جراحة مسالك بولية٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤6/١٢/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود سامى مرسى المتيت2
  040/3410953  

040/3304553

01005179794 جراحة مسالك بولية٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ شوقى عبد العزيز سالم العبد3
  040/3305549

040/3330676

01224750774 جراحة مسالك بولية٢٠١٣/٠٩/١٥١٩٥٣/٠٩/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمود رشيد طه4
   040/3359630  

040/3319630

01224750774  جراحة مسالك بولية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ تامر عادل محمد فلفله5
  040/3314748

040/331724

01223643161  جراحة مسالك بولية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٢/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ هشام أحمد حلمى شحاته6
  040/3332827  

040/3402626

01005839037  جراحة مسالك بولية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١٠/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عادل أحمد محمد محمود7
  048/2226374

048/2220377

01001709847  جراحة مسالك بولية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١١/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أيمن أحمد محمد أحمد حسان8
  040/3405567

02/25748977

01001709847  جراحة مسالك بولية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩٥٩/٠١/٣١أستاذ متفرغذكرأ.د/ خالد عبد العزيز محمد سالم9
  02/38376589

040/3405567

جمل10 حى ال حكيم عبد ال 01224443136  جراحة مسالك بولية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٤/١٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير عبد ال
   040/3344675  

040/3322637

01001709422  جراحة مسالك بولية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٨/٣١أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى عبد الرؤوف الجوهرى سبع11
  040/3347345

  040/2221887

040/3330333

ناصر خليفه سليمان الجمسى12 01001345414  جراحة مسالك بولية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد ال
  040/2540305  

  040/3418184

040/3345381

01227199931  جراحة مسالك بولية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٢/٠6أستاذ متفرغذكرا.د/ أسامه محمد حسن العشرى13
   040/3418517  

040/3318644

ذكرد/ محمد عبد السالم محمد الغمرى عمر14
أستاذ مساعد 

متفرغ
01027737319040/3316737  جراحة مسالك بولية٢٠١٩/٠٩/١٨١٩٥٩/٠٩/١٧

ذكرد/ خالد محمد لطفى دعبيس15
أستاذ مساعد 

متفرغ
01222172916  جراحة مسالك بولية٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/٠٨

  02/3378090

02/3024030

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

03/5835688صحة عامة وطب مجتمع٢٠٠٢/٠٧/١٩١٩٢٧/١٠/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/  خليل محمد القشالن1

صحة عامة وطب مجتمع٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٤/١٢/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/  محمد سمير سعيد أنور خضر2
  03/4828696

03/5861067

01222640311040/3401740صحة عامة وطب مجتمع٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/١٢/١٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ هجرس المرسى هجرس3

02/6230642صحة عامة وطب مجتمع٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٣/١6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إنتصار عبد هللا سليمان4

01227192158040/3321280 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٤٤/١٠/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد عبد الرحمن السيد القفص5

01008922904 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١6/٠٤/٠6١٩٥6/٠٤/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم على فهمى كباش6
   040/2384778

040/2385016

  01112213308040/3306561 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/٠٨/١٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صافيناز السعيد صالح شلبى7

01112859528040/2255902 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٥/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نديره منصور محمد حسن8

01220454446040/3316311 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠١/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير عبد المجيد حسن عتلم9

01008244552040/2404000 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٧/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ جماالت محمد على السليط10

صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٥/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ محمد سالمة على أبو زيد 11

01011601201040/3345412 صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٨/١٤أستاذ متفرغذكرأ.د/عبدالعزيز إسماعيل يس أبوحسين12

040/3345599صحة عامة وطب مجتمع٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبيل مصطفى محمد المرحومى13

01159366212040/3345412 صحة عامة وطب مجتمع٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٨/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد العزيز فاروق سيد أحمد14

0100341013302/22758124 صحة عامة وطب مجتمع٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٢/١٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نشوه محمد رضوان إبراهيم15

  01223834699040/3312307 صحة عامة وطب مجتمع٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٥/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نهال صالح الدين عبد الحي شهاب 16

ذكرد/ كامل السيد محمد البلتاجى17
أستاذ مساعد 

متفرغ
040/2227963صحة عامة وطب مجتمع١٠/٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠6

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01006253532040/3317655طب أطفال٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٣٧/٠١/٢٣أستاذ  متفرغذكرأ.د/ صالح أحمد شهيب1

01001471018طب أطفال٢٠١٢/٠١/٠٥١٩٤٢/٠١/٠٥أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد عمرو أنور حمام2
  040/3302112

040/3307155

01005171750040/3304682طب أطفال٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٥/٠٣/١6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سيدة إبراهيم سليمان3

01005171718طب أطفال٢٠٠٥/٠٩/١٣١٩٤٥/٠٩/١٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ شبل سعيد شبل شلبى4
  040/3336211

040/3346365

01006632638040/3349834طب أطفال٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠6/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ ناجى محمد السيد أبو الهنا5

طب أطفال٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠١/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه عبد رب الرسول طلبه6
  01223950862

01226284465
040/3356657

01275460274040/3400568طب أطفال٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠٣/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ صالح محمد أمين صالح7

01006430266040/2120728طب أطفال٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٤/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل على عرفان هبه8

040/3290122طب أطفال٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٠/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عزه كمال عبد الغنى فرج الشهاوى9

01005178138040/3307911 طب أطفال٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠6/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد نعيم عبد العال10

01005654310040/3310138 طب أطفال٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٩/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أحمد أحمد رويشه11

01142226664040/3289394 طب أطفال٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٥/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ حامد محمد محمد الشرقاوى12

طب أطفال٢٠١٩/٠٨/٢٣١٩٥٩/٠٨/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى محمد عونى الحسينى13
  01000100621

01223414376

  040/3333006

040/3400009

01001108638 طب أطفال٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٣/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ عمرو محمد موسى زعير14
  040/3401633

040/3307244

01001458881040/3400568 طب أطفال٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠6/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحمن محمد ماجد المشد15

01005336556048/2273029 طب أطفال٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد عبد الرازق عبد المعطى16

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

01222431111040/3409390طب شرعى وسموم٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/١٢/٢٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى محمد حشمت منصور1

0100188202002/8314536طب شرعى وسموم٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠٢/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الرؤوف هاشم2

01221218715040/2231309 طب شرعى وسموم٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٧/٠٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد المعطى محمد كمال كباش 3

01281112918040/3315847 طب شرعى وسموم٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٠/٣١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عائشة إبراهيم مقلد4

01003497726040/3306604 طب شرعى وسموم٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/١١/١٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أنس محمد البسيونى أبو سمك5

01068873680040/3357345 طب شرعى وسموم٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٣/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى محمد عشماوى الحنفى6

01001706473040/3346283 طب شرعى وسموم٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٨/١١/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيناس حسن مصطفى المحالوى7

01005621611 طب شرعى وسموم٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠١/١٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان مصطفى محمود سليمان8
  040/3344619

040/3303623

01222717667 طب شرعى وسموم٢٠٢١/٠٨/٢٢١٩6١/٠٨/٢٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى سيد أحمد متولى الجوهرى9
  040/3419246

040/3313595

ذكرد/ جالل عبد المنعم محمود عيد10
أستاذ مساعد 

متفرغ
01117768122040/3329974 طب شرعى وسموم٠١/٢٧/٠٨/٠١١٩٥6/٢٠١6

040/2383049طب شرعى وسموم٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥6/١١/١٣أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ توفيق محمود أمين محمد الدقن11

0120812262703/4832574 طب شرعى وسموم٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠٣/٠٥مدرس متفرغأنثىد/ نيفين عبد المجيد ناصف12

01005826510040/3314781 طب شرعى وسموم٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/٠١/٢6مدرس متفرغذكرد/ عبد المنعم أبو الفتوح أبو المعاطى13

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

القسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون  
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المنزلالمحمول

02/7354119طب العين وجراحتها٢٠٠٩/٠٢/٠٢١٩٣٩/٠٢/٠٢أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد على حسن األسود1

01006882707طب العين وجراحتها٢٠١٠/٠٥/٢٠١٩٤٠/٠٥/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ بثينه حسن بندق2
    03/35869126  

03/5460959

٢٠٠٩/٠٩/١١١٩٤٩/٠٩/١١أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير سعيد شبل3
طب العين وجراحتها 

جزء األمامى( )وحدة ال
01001989445040/3346097

٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥٢/٠١/٠٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ منير أحمد عبد العزيز خليفه4
طب العين وجراحتها 

جزء األمامى( )وحدة ال
0122215499603/5821558

٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٣/٠٧/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أشرف إبراهيم الدسوقى5
طب العين وجراحتها 

تجميل( )وحدة ال
 01223451082

 040/3311874 ع/ 

040/3401276

01005259060040/2543619 طب العين وجراحتها٢٠١٥/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٧/٠٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ سعيد محمد عبد الوهاب شلبى6

٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١١/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ السعيد إبراهيم عبد هللا الدسوقى7

  طب وجراحة العين     

جزء        )وحدة ال

خلفى( ال

  01140055755

01222160821
040/2230606

٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥٥/١٢/٠٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل عبده على سليمه8
طب وجراحة العين    

جزء األمامى( )وحدة ال

  01006023212

01210585434
040/3323218  

ضرغامى9 هادى ال ٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠6/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ عالء عامر عبد ال
طب وجراحة العين    

جزء األمامى( )وحدة ال
 01224463069

040/3306670   ع/ 

040/3354727

01010523172طب وجراحة العين٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الفتاح محمود شاهين10
  040/2229327

040/2222983

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال ال
رقم تليفون  



 

 219 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٢/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد مصطفى السعدنى غرابه11
طب وجراحة العين 

جزء األمامى( )وحدة ال
 01005401828

  040/3354727

040/3358643

٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٥/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ حمدى عبد العظيم محمود الكومى12

طب وجراحة العين       

جزء        )وحدة ال

خلفى( ال

  01227444928

01147999934

  040/3323009  

    040/3323008

ع/ 040/2236014

دين  عاطف محمد صالح 13 01001709822 طب وجراحة العين٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٢/١٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد صالح ال
    040/3333284  

040/3346351

٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠6/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ ياسر رجب محمود سراج14
طب وجراحة العين 

خلفى( جزء ال )وحدة ال
 01222202515

  048/2233276 ع/ 

048/2236161

٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠١/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ خالد أحمد محمود ناجى15
طب وجراحة العين 

جزء األمامى( )وحدة ال

 01287212345

01005620881
040/3402002  

٢٠٢٠/٠٩/٣٠١٩6٠/٠٩/٣٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى صالح أحمد موسى16
طب وجراحة العين 

خلفى( جزء ال )وحدة ال
 01223161495

  040/3346862  

ع/040/3417030

040/3354111طب وجراحة العين٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ هشام إبراهيم سليمان أبو حسين17

٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٤/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد لطفى أحمد محمد على18
طب وجراحة العين 

تجميل( )وحدة ال

  01112444419

01223407374
040/3355045  

٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد سمير سامى حسن عرفه19
طب وجراحة العين 

تجميل( )وحدة ال
 01002830335

040/3304694    ع/ 

040/333345

٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٤/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ طارق رجائى محمد حسين20
طب وجراحة العين 

جزء األمامى( )وحدة ال
 01223436010

040/3302375    ع/ 

040/3356428

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال ال
رقم تليفون  



 

 220 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طفيليات طبية٢٠١٠/٠٥/٢٣١٩٤٠/٠٥/٢٣أستاذ  متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الرحمن داود1
  01001523666

011141414493

  040/3328282  

040/3288666

01006955997040/3318044طفيليات طبية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٨/٠٣/٣٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سناء نجيب أنطونيوس2

0106611009302/2403569طفيليات طبية٢٠١١/٠٨/٠١١٩٥١/٠٣/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سريه مصطفى محمد المرحومى3

  01063888641040/2246999 طفيليات طبية٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٣/٠٤/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم عبد الفتاح أبو األسعاد4

01222313494 طفيليات طبية٢٠١٣/٠٨/٠١١٩٥٣/٠١/٢٩أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمود محمد عيد5
  040/3501038  

ع/ 040/3160540

فتاح عبد الغفار6   01223427191040/3420668 طفيليات طبية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٧/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أميره السيد عبد ال

طفيليات طبية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٧/١٠/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ سامى إبراهيم إبراهيم الكورانى7
  01005256162

01229997209

  040/3359022 ع/ 

040/5475948

طفيليات طبية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠١/١٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نبيله عبد العظيم يس محمد8
  01006190030

01001219696

  040/3274445  

040/3274446

حليم دياب9 لطيف عبد ال   01285101411040/3405037 طفيليات طبية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/٢٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ فتوح عبد ال

  01013430362040/3331147طفيليات طبية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩٥٩/١٠/١٢مدرس متفرغ ذكرد/ محمد أحمد يوسف عماره10

01008109522040/2732011 طفيليات طبية٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٢٥مدرس متفرغ ذكرد/ كمال فتوح محمد عليوه11

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون  



 

 221 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122212510002/26236991فارماكولوجيا٢٠١٢/٠٨/١٣١٩٤٢/٠٨/١٣أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمود فايز أحمد فايز1

0122310725802/26236991فارماكولوجيا ٢٠٠٣/٠٨/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نادية محمود عزت2

01005540615040/3336676فارماكولوجيا٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٤/١١/٠٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صبيحة المندوه هدية3

  0122310552302/3051207فارماكولوجيا٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٤/١١/٢٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود سعيد عبد الحليم محمد4

01001222361فارماكولوجيا٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٣/١٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ساميه حسين أبو السعود5
  040/2224016  

064/3346072

01009070583040/3340456فارماكولوجيا٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠١/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ فلير فتحى عبد المنعم إبراهيم6

دايم7 فارماكولوجيا٢٠١٩/٠٨/٣١١٩٥٩/٠٨/٣١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد نبيه عبد الرحمن عبد ال
  01001414090

01280643030

  02/26075161

  040/3358846

01116575977 فارماكولوجيا٢٠١٩/٠٨/٣١مدرس متفرغذكرد / أحمد إسماعيل ياسين8
  040/3322099

040/3300355

0112114022503/5826777فسيولوجيا طبية٢٠١١/١٠/٠٢١٩٤١/٠١/٠٢أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ سلمى علوى نصار1

01227465833040/3346115فسيولوجيا طبية٢٠٠٣/٠٨/٠١١٩٤٣/٠6/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد أحمد ماضى2

01063662279فسيولوجيا طبية٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠6/٠٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ رزق محمود عبد الحميد الخولى3
 0 45/3314938

045/3328838

040/3349506فسيولوجيا طبية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٣/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيناس محمد أحمد البندارى4

نحاس5 040/228653فسيولوجيا طبية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠٣/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ مائسة محمد سبح هللا مصطفى ال

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون  



 

 222 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01221793546 فسيولوجيا طبية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٣/١٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سحر أحمد موسى الصاوى6
  040/3317066

02/33760766

01122980444 فسيولوجيا طبية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٥٩/٠٤/٠٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ روميساء على محمد الشربينى7
  040/3133364

040/3330684

01149899332040/2632369 فسيولوجيا طبية٢٠٠٤/١٠/٢٧١٩٥٩/٠٥/٠٨أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ محمد محمد شبل دهيب8

قوى محمد  خضر عماره9 040/3350865فسيولوجيا طبية٢٠١6/١١/٣٠١٩6١/٠٣/١٥أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ السيد عبد ال

01222252303 فسيولوجيا طبية٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١١/٠٢أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/ محمود الصاوى على سالمه10
 040/337895

040/3286688

01012764408فسيولوجيا طبية٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٢/١٠مدرس متفرغأنثىد/ ناديه أحمد السيد الجدى11
  040/5965404

02/25312898

  0122394024603/5459879كيمياء حيوية طبية٢٠٠٩/٠6/٢٩أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ سلوى إخنوخ أبسخرون1

0122369293003/5569781كيمياء حيوية طبية٢٠٠٤/٠٨/٠١١٩٤٤/٠٥/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ساميه عبد الحميد الدرديرى2

نعمان3 فتاح أبو ال 0122312114903/4962218كيمياء حيوية طبية٢٠٠٥/٠٨/٠١١٩٤٥/٠٢/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ سعد الدين عبد ال

01227402882كيمياء حيوية طبية٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤٥/١٢/٣٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوان عبد اللطيف عبد الحميد 4
  040/3318108

040/3308808

  01283203582040/3280446كيمياء حيوية طبية٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٥٥/٠٥/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناديه الحسينى األشوح5

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون  



 

 223 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01000875689048/2993279كيمياء حيوية طبية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/١١/٣٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد هللا محمود فودة6

01222233202040/3316626كيمياء حيوية طبية٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/١٢/٠٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجاح كامل جعفر7

01005265757كيمياء حيوية طبية٢٠١٢/٠٨/٠١١٩٥١/١٠/١٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثناء فؤاد عبد العزيز الشيخ8
  040/3319169  

040/3334112

0100123881002/2629802كيمياء حيوية طبية٢٠١٤/٠٨/٠١١٩٥٣/٠٩/٣٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ يحى أحمد بيومى المشد9

  01223736914040/33126674 كيمياء حيوية طبية٢٠١٧/٠٨/٠١١٩٥٧/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ صفوت محمد قاسم قاسم10

  01001709819040/3280350 كيمياء حيوية طبية٢٠٠٧/٠٩/٢٥١٩٥٧/١٢/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الحكيم أحمد عبد هللا11

  01007223446040/3310705 كيمياء حيوية طبية٢٠٠٧/١١/٢6١٩٥٨/٠١/٢٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ وفاء محمد محمد إبراهيم12

  01005092201040/3417454 كيمياء حيوية طبية٢٠٢٠/٠٩/١6١٩6٠/٠٥/٢٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله السيد متولى حموده13

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون  



 

 224 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  01006023216040/3331150هستولوجيا٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٣٥/١٠/٢٩أستاذ  متفرغذكرأ.د/ عبد المنعم فريد شديد زمزم1

  0100142060702/3469597هستولوجيا٢٠٠6/٠٨/٠١١٩٤6/٠٤/١٢أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناديه فؤاد السيد أبو حسن2

01010562907040/3302809هستولوجيا٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/١١/٠6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عواطف عمر إبراهيم الشال3

01224708238هستولوجيا٢٠٠٨/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٩/١٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثريا عبد العزيز الديب4
  040/3311468

02/4140700

01003069105 هستولوجيا٢٠١٥/٠٨/١6١٩٥٥/٠٨/١6أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نوار محمود عبد الغنى شلبى5
  040/3312409

040/3311722

  01009171524040/3325429 هستولوجيا٢٠١6/٠٨/٠١١٩٥6/٠٤/٣٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نفيسه عبد الرحيم على البقرى6

  01094266619040/3312170 هستولوجيا٢٠١٧/٠٨/٢٣١٩٥٧/٠٨/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إحسان فاروق محمد صالح7

0122488050002/022758284 هستولوجيا٢٠٢٢/٠٨/١٤١٩6٢/٠٨/١٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصام محمود إبراهيم لعج8

أنثىد/ كوثر عباس على الميهى9
أستاذ مساعد 

متفرغ
هستولوجيا٢٠٠٧/٠٨/٠١١٩٤٧/٠٢/١٨

  01001060231

0122179367
02/4140700  

أنثىد/ نادية عبد المحسن البكرى10
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100184266702/4025844هستولوجيا٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٨/١٠/٢٥

ذكرد/ عصام محمد مصطفى الشويحى11
أستاذ مساعد 

متفرغ
01223636887 هستولوجيا٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٥/٢٣

  040/2243390

040/3420661

تــــــابـــــع

جامعى 2022/2021 بشرى جامعة طنطا  فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية الطب ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون  
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بيان

جامعى 2022/2021 تجارة جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

اإلحصاء والرياضة 

تأمين وال
214113012112109191133448141327

425032206131121183911889191736403575إدارة األعمـال

مالية  اإلقتصاد وال

العامة
3112542011201482222466814201636

61925480151153482169162813232951807772149المحاسبــــــــة

15519514131212426969356149303928415880138151136287اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

0122212307502/37621870 2020/9/12 عميد الكليةأ.د/ هانى مصطفى حسن الشامى1

أ.د/ طارق رضوان محمد رضوان2
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب
2022/6/1601006270552

  02/3586004

03/5322977

أ.د/ ياسر احمد السيد محمد الجرف3
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا والبحوث
2021/12/21 01201368135040/3412295

أ.د/ رمضان السيد أحمد معن5
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2022/6/16 01005246740040/3404748

رقم التليفون 

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التجارة  جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩٧٠/١٢/٠٥أستاذذكرأ.د/ نصر إبراهيم رشوان نصر أبو زيد1
اإلحصاء والرياضـــة 

والتأميــن
01063627016040/3353512

01008307157040/3359641 إدارة األعمــال2022/03/10١٩6٧/٠٣/٢٧أستاذذكرأ.د/ محمد سعد محمد شاهين2

2022/05/12١٩6٤/١١/١٨أستاذذكرأ.د/ أسامه محمد حامد بدر3
اإلقتصـــاد والمالية 

العامة
01221619510040/3313233

01006178374040/3301654 محاسبة٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٨/١٢/٠١أستاذذكرأ.د/ حاتم محمد عبدالرؤوف الشيشينى4

تاريخ شغلها قسم تاريخ الميالد النوع ال الدرجة
رقم التليفون

اإلســـــــــــــــــــمم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التجارة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021
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المنزلالمحمول

01063627016040/3353512 إحصاء رياضى ٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٧٠/١٢/٠٥أستاذذكرأ.د/نصر إبراهيم رشوان نصر أبو زيد1

ى٢٠٢٠/٠٣/٣١١٩٧٠/٠١/٢٠أستاذذكرأ.د/ حامد عبد القوى محمد الخواجه2 01003413111040/3322186 تأمي 

ثىأ.د/ دينا حسن عبد الهادى السعيد3 إحصاء رياضى2021/11/30١٩٧٠/٠٤/٣٠أستاذأن
  01280099800

01025140992
040/3317266

ــة والتأميــن 2014/03/271969/09/07أستاذ مساعدأنثىد/ مى محمد كامل مصطفى4 0100176676002/39800415اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن ٢٠١6/١١/٣٠١٩6٩/١١/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ أمانى حسن على عبد الكريم5 0122678020702/5083966 اإلحصاء والرياضـ

ثىد/ هناء عبد الرحيم إبراهيم سالم6 ــة والتأميــن 2019/12/30١٩٧٥/١٢/١٩أستاذ مساعدأن 01222991549040/3305819 اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن 2020/02/26١٩٧١/٠٢/١٩أستاذ مساعدذكرد/ طارق عبد الحميد أحمد طه7 01005251082040/3421237اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن 2015/02/26١٩٧٢/٠٩/١٢مدرسذكرد/ خالد فرج إمام  بدير8 01223679514040/3351220اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن 2015/06/29١٩6٩/٠١/٠٤مدرسذكرد/ وجدى محمد كامل عبد النبى9 01069570163013/2752586اإلحصاء والرياضـ

ثىد/ مها فاروق توفيق إبراهيم10 ــة والتأميــن 2016/08/31١٩6٩/٠٥/٢٤مدرسأن 01116345760013/3242187اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن 2010/06/06١٩٧٢/٠١/٢٩مدرس مساعدذكرمحاسب/ ياسر أحمد عبد الرحيم الشاعر11 01005090072040/3310659اإلحصاء والرياضـ

ثىمحاسب/ أنصاف رأفت محمود سالم12 ــة والتأميــن 2020/11/02١٩٩١/١٠/٢٨مدرس مساعدأن 01126502089040/2762956اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن ٢٠١٣/١١/٢٧١٩٩٢/٠٥/٢٢معيــــــدذكرمحاسب/محمد السيد عبدالسميع أحمد البابلى13 01001826232040/3603777اإلحصاء والرياضـ

تأميــن قسم : اإلحصاء والرياضـــة وال
جامعي 2022/2021      تجـــــارة عن العام ال هيئة المعاونة لها لكليــــــــة ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

رقم تليفون 
دقيقتاريخ الميالد التخصص ال نوع ال تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

ــة والتأميــن ٢٠١٣/١١/٢٧١٩٩٢/٠٥/٠١معيــــــدأنثىمحاسب/ هدير فرج محمد راغب خالد 14 01281373086040/5803074اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن 2018/02/12١٩٩٥/٠٤/١٥معيــــــدذكرمحاسب/ محمد سامى حلمى السيد المالكى15 01028953293اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن ٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٥/٠١/٠١معيــــــدذكرمحاسب/عماد حمدى فهمى محمد المتولى16 01062731499 اإلحصاء والرياضـ

ــة والتأميــن ٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٧/٠٢/١6معيــــــدأنثىمحاسب/ هند على محمد الشركسي17 01068062876 اإلحصاء والرياضـ

ثىمحاسب / ندى عادل يونس كحلة18 ى2022/04/27١٩٩٩/١١/٢٧معيــــــدأن 01095685016040/2390200 تأمي 

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

تأميــن  تابع قسم : اإلحصاء والرياضـــة وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال
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المنزلالمحمول

تسويق2015/01/221969/01/20أستاذذكرأ.د/ رياض على محمد عيد1
  01220271770

01098824313
047/3803111

01006720679040/3417710 تسويق٢٠١6/١٠/٣٠١٩6٤/٠6/١٠أستاذذكرأ.د/ عبد الموجود عبد هللا منصور2

01008307157040/3359641 إدارة اإلنتاج والعمليات2018/09/30١٩6٧/٠٣/٢٧أستاذذكرأ.د/ محمد سعد محمد شاهين3

ثىأ.د/ آمنه أبو النجا محمد أبو النجا4 01065187020040/3282113تسويق2019/02/28١٩٧٠/٠٥/٠٥أستاذأن

ثىأ.د/ أمل محمد يوسف خليل5 01001007995إدارة انتاج وعمليات2019/12/30١٩6٥/٠٤/١٨أستاذأن

ية 2020/12/30١٩6٨/٠٩/٢٣أستاذذكرأ.د/ طارق رضوان محمد رضوان6 01278070502040/333886ادارة موارد بشر

01001230644عربى2014/04/30١٩6٧/٠٨/١٠أستاذ مساعدذكرد/ ياسر أحمد إبراهيم القصراوى7

ثىد/ ريهام شوقى أحمد محمد إبراهيم8 01003413045040/3401140لغة2021/09/29١٩٨٠/٠٢/٢٥أستاذ مساعدأن

 قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01221652173040/2541125عربى2021/09/29١٩٨٢/٠٢/١٤أستاذ مساعدذكرد/ سامح أحمد فتحى خاطر9

01202056936040/3311206عربى٢٠٢٢/٠٣/٢٩١٩٨١/١٠/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ ياسمين جودة السعيد السنطيل10

01014216087040/3102735عربى٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٧٥/٠١/٠٨أستاذ مساعدذكرد/عصام الدين محمد على الجبالى11

0100168182802/33353646عربى2008/04/22١٩٧٥/١٢/٠٩مدرسذكرد/ محمد فائق إبراهيم القصراوى12

0100168182702/5742995 عربى٢٠٠٨/٠٧/٢٩١٩٧٢/٠٢/٢٠مدرسأنثىد/ نيفين فايق إبراهيم القصراوى13

01223610839040/3406252 إدارة األعمــال٢٠١٠/٠٥/٣٠١٩٧١/٠٧/٢٥مدرسذكرد/ سامح فكرى محمد مطر14

ثىد/ آمال زكريا عبد الجواد صالح15 01222536421040/3305836 إدارة األعمــال2011/09/28١٩٧٣/٠٤/١١مدرسأن

01120884556040/3301807لغة2011/12/281979/10/17مدرسأنثىد/ وجدان محمود رأفت عبد الستار16

01005277668040/3325007 عربى٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩٧٣/٠٢/٠٢مدرسأنثىد/ غاده مرزوق محمد عبد الغنى  17

01222442462040/3413304 إدارة األعمــال2012/04/04١٩٧٠/١٠/١6مدرسذكرد/ السيد صبحى أحمد محمد18

01223765601040/3318346لغة2012/11/12١٩٧٨/٠٤/١٨مدرسذكرد/ أحمد محمد حسن اإلبيارى19

ثىد/هبه محمد محمد سرور20 01227406407040/3311139إدارة األعمــال2017/07/31١٩٧٧/٠١/٢٨مدرسأن

ثىد/إيمان فيصل السيد السعداوي21 01227079581040/3349454إدارة األعمــال2019/03/30١٩٨٧/٠١/٠٨مدرسأن

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

 تابع قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال
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المنزلالمحمول

ثىد/ مها محمد عادل عبد العزيز عبيد22 01222775545040/3319173شعبة  ) لغة(2019/03/30١٩٨٣/٠٢/٠٥مدرسأن

ثىد/ أمانى عاطف قطب البحيرى23 01098871117040/3508418عربى2019/10/26١٩٧٨/٠٩/١6مدرسأن

ثىد/ سمر محمد منصور عاشور24 01223640274040/2230340لغة2020/09/29١٩٨٢/١١/٠٥مدرسأن

يع زناتى يوسف25 01224272221050/2377758شعبة  ) لغة(٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٩٠/٠١/٠٩مدرسأنثىد/ نهال محمد رب

01283002501040/3503311شعبة  ) لغة(٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٨/٠٨/٠٨مدرسأنثىد/ أية حسين السيد أبو جبل26

01227633756040/3314610شعبة  ) لغة(2020/11/30١٩٨6/٠6/١٠مدرسأنثىد/ ريموند السعيد محمد لبده27

0100177447003/4252999 عربى٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧٤/١٠/٠6مدرسأنثىد/ عال محمد بهى الدين هيكل28

01004876111040/2122142 عربى٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨١/٠٣/١٥مدرسذكرد/ سامح عبد المنعم محمد سراج29

01204450838040/3410347 شعبة  ) لغة(2022/04/27١٩٨٧/٠٨/١٥مدرسذكرد/ أحمد حسن السيد الجيار30

01062430904040/3357793عربى2014/09/061988/01/17مدرس مساعدأنثىمحاسب/غادة نبيل أحمد عبد المجيد31

01003413050040/3315787 شعبة  ) لغة(٢٠١٤/١١/٠٩١٩٨١/٠٢/١٤مدرس مساعدأنثىمحاسب/ سالي نبيل محمد الهراس 32

 تابع قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 235 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01229531235047/2764176 عربى2014/12/07١٩٨٥/٠٣/٠٣مدرس مساعدذكرمحاسب/عمرو محمد محمد عبد النبي33

01009038071شعبة  ) لغة(2015/01/11١٩٨٧/١٢/١٨مدرس مساعدأنثىمحاسب/ أية محمد عبد المقصود عز العرب34
 040/3411063

040/3307738

ثىمحاسب/ أمنية مصلح فهمي الجندي35 01003160365040/3403305عربى2015/02/01١٩٧٨/٠٢/٠١مدرس مساعدأن

01098175517040/2731113عربى2016/08/03١٩٨٨/٠٨/٢١مدرس مساعدأنثىمحاسب/ يسرا فتحى محمد أحمد فسيخ36

01229095888040/5702260شعبة  ) لغة(2017/03/11١٩٨٤/١١/٢٧مدرس مساعدذكرمحاسب/ إبراهيم محمد سعيد إبراهيم عوض37

01006086913040/2543117عربى2018/07/04١٩٨٨/١١/٠٩مدرس مساعدذكرمحاسب/عصام حسين عبد الفتاح سيد أحمد 38

01224645728040/3302589شعبة  ) لغة(2018/11/19١٩٩٠/٠6/٢٧مدرس مساعدذكرمحاسب/محمد مصطفى  مجاهدعبد الرحمن39

01110698199040/3316612لغة عربية٢٠١٨/١١/١٩١٩٩٠/٠٧/٢٨مدرس مساعدذكرمحاسب/ أحمد بديع فتحى الزنفلى40

01010320309040/3401902شعبة  ) لغة(٢٠١٨/١١/١٩١٩٩١/٠٨/٢١مدرس مساعدأنثىمحاسب/ ميريهان مجدى جودة محمد هاللية41

01117129864040/5771283عربى2019/09/25١٩٨٨/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمحاسب/عماد عبد الحميد السيد أبومصطفى42

01220301001 شعبة  ) لغة(٢٠١٩/١٠/٢٤١٩٨٨/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمحاسب/ مارك يوحنا نجيب حنا يوس43
  040/3401518

040/3412466

 تابع قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال رقم تليفون التخصص ال



 

 236 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01061700122040/3040441 شعبة  ) لغة(٢٠١٩/١١/٢١١٩٨٩/٠٢/١٢مدرس مساعدذكرمحاسب/ أميرمحمد عبد الرحيم  البرلسى44

01001136538040/2710228 عربى2020/08/31١٩٨6/٠٥/٢٤مدرس مساعدذكرمحاسب/ إبراهيم أحمد توفيق عبد الفتاح45

01028733566040/2062092لغة عربية2021/01/241992/01/25مدرس مساعدأنثىمحاسب/ سهام محمد فتح هللا عليان 46

01111359843040/2018884 عربى٢٠٢١/٠٧/٢٨١٩٩١/٠٩/٢٧مدرس مساعدذكرمحاسب/ أحمد هشام يوسف مطاوع47

01112192119 عربى2021/09/23١٩٩٣/٠6/٢٤مدرس مساعدذكرمحاسب/مجدى عبد الغنى عبد الونيس حسانين48

ثىمحاسب/ الزهراء السيد عطية القاضى49 01005533787040/3303367شعبة  ) لغة(2022/04/12١٩٨6/٠٧/١٨مدرس مساعدأن

01062924927040/2063615عربى2009/01/14١٩٨٢/٠6/١٧معيــــــدذكرمحاسب/ فادى السعداوى حسب هللا50

01065240932040/2081840لغة عربية2013/04/29١٩٨٩/٠٩/٣٠معيــــــدذكرمحاسب/ أحمد أحمد أبوبكر أبوعامود51

01286132051040/2121665شعبة  ) لغة(2013/11/27١٩٩٢/٠٩/٢6معيــــــدأنثىمحاسب/ هند إسماعيل عبد الرحمن عالم52

01090915989040/2533550شعبة  ) لغة(2016/04/12١٩٩١/١٢/٢٨معيــــــدذكرمحاسب/ أحمد محمد عصام السيد هواري53

ثىمحاسب/ مني صبحى محمد عالم 54 01092153134040/2775963شعبة  ) لغة(2016/04/12١٩٩٣/٠٢/١١معيــــــدأن

01273422476040/3300970لغة٢٠١٧/٠١/١٨١٩٩٣/٠٨/١٥معيــــــدذكرمحاسب/ محمد صبرى إبراهيم المتولى55

 تابع قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 237 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تجنيد فى 010645540402022/7/26عربى٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠٢/١٥معيــــــدأنثىمحاسب/ تسنيم ابراهيم احمد ابراهيم 56 حفظ وظيفة لحين االنتهاء من ال

01206592616شعبة  ) لغة(2018/02/12١٩٩٥/٠٧/١٨معيــــــدذكرمحاسب/ أحمد خالد إبراهيم سيد أحمد57

01153565539040/4714441 عربى٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩6/٠6/٢٠معيــــــدأنثىمحاسب/ أية وليد السيد إبراهيم عفيفى58

01126118936040/3312930 لغة٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٥/١٢/٠٤معيــــــدذكرمحاسب/ يوسف مصطفى عامر خليل الخولى59

01203015792040/4686106 عربى2019/12/09١٩٩٥/١٢/٠١معيــــــدأنثىمحاسب/ اميرة السيد السيد أبو مصطفى60

01068833863040/3312462لغة2019/12/091996/11/26معيــــــدأنثىمحاسب/ سلمى جودة عبد الرؤف زغلول61

01092645848 عربى٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/١١/٠١معيــــــدذكرمحاسب/ أمير محمد فتح  هللا عليان 62

ثىمحاسب/ نادين سامح فكري مطر 63 01550755682 لغة2021/04/06١٩٩٨/٠6/١٢معيــــــدأن

ثىمحاسب/ رنا محمد أحمد نصير64 01097045177040/3596548عربى2022/04/27١٩٩6/١٠/١٧معيــــــدأن

ثىمحاسب/ أميرة معتمد محمد جاد هللا65 01004556071عربى2022/04/27١٩٩٩/٠٤/٢٥معيــــــدأن

01061529253040/2791956لغة2022/04/27١٩٩٩/٠6/٠١معيــــــدذكرمحاسب/ محمود على أحمد أحمد حمود66

 تابع قسم : إدارة األعمــال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 238 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122212307502/37621870إقتصاد2018/11/28١٩6٩/٠٢/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ هانى مصطفى حسن الشامى1

ثىأ.د/ منال محمد الحسانين عفان2 01223750866040/3270224إقتصاد2019/10/26١٩6٩/٠6/٠٨أستاذ أن

01221619510040/3313233إقتصاد2020/12/30١٩6٤/١١/١٨أستاذ ذكرأ.د/ أسامه محمد حامد بدر3

01005246740040/3404748إقتصاد٢٠٢١/٠6/٢١١٩66/٠١/٠٤أستاذ ذكرأ.د/ رمضان السيد أحمد معن4

01008982438اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩6٩/٠٣/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ سهام حامد حامد نجم5
  040/2774080

040/2784080

01223761797اإلقتصـــاد والمالية العامة2017/05/30١٩٧٢/٠6/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة عبد هللا محمد عطية6
  040/3311397

040/3303363

01023758332040/3324008 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٥/١٠/٢٠أستاذ مساعدذكرد/ هانى محمد على الدمرداش7

01005249580040/2256990 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٩/١٠/٢6١٩٧١/٠٨/١6أستاذ مساعدذكرد/ إبراهيم مسعد حسن األطروش8

01202305200040/3315135 اإلقتصـــاد والمالية العامة2019/11/25١٩6٨/١٠/٢١أستاذ مساعدذكرد/ خالد إبراهيم سيد أحمد9

01228679667040/9112503اإلقتصـــاد والمالية العامة2020/01/281977/07/18أستاذ مساعدذكرد/ فاروق فتحي السيد الجزار10

مالية العامة قسم : اإلقتصـــاد وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 239 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01222796806 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠٢٠/٠٣/٣١١٩٧١/١١/٠6أستاذ مساعدأنثىد/سمر األمير غازى عبد الحميد غازى11
040/331725704

0/3317527

ثىد/ نشوى محمد عبد ربه سيد أحمد12 01144889485040/2234066 اإلقتصـــاد والمالية العامة2020/08/30١٩٧٢/٠٥/١٨أستاذ مساعدأن

01225643357040/3400033اإلقتصـــاد والمالية العامة2021/11/30١٩٧٥/١٠/٢6أستاذ مساعدذكرد/ محمد أصيل على شكر13

01283315504040/3306635اإلقتصـــاد والمالية العامة2007/03/27١٩6٣/٠٧/١١مدرسذكرد/عادل محمود أحمد الحويرى14

ثىد/ مها مصطفى متولى قنصوة15 01025055093040/3357127اإلقتصـــاد والمالية العامة2008/10/29١٩6٩/٠١/٢١مدرسأن

040/3303791ــــاإلقتصـــاد والمالية العامة2013/12/08١٩٧٤/٠٢/٠٤مدرس مساعدذكرمحاسب/ محمود أبوزينة محمود الطنيحى16

01200165700040/5326325اإلقتصـــاد والمالية العامة2020/11/02١٩٩١/٠٧/٠٣مدرس مساعدذكرمحاسب/أحمد السيدعبدالمعبود أبوالغيط17

01287593304اإلقتصـــاد والمالية العامة2021/06/29١٩٩٢/٠٩/١٩مدرس مساعدأنثىمحاسب/ سهير عيد توفيق  محمد بسيونى18

01146821473040/5702119اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠٢٢/٠٥/٢٥١٩٩٢/٠6/٠6مدرس مساعدأنثىمحاسب/ سارة إبراهيم محمد إبراهيم عجاج19

01288025326اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠٥/١٥معيــــــدأنثىمحاسب/ضحى عادل محمد أبوالمعاطى نصير20

مالية العامة تابع قسم : اإلقتصـــاد وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 240 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01013887027040/2763697اإلقتصـــاد والمالية العامة2018/02/12١٩٩٥/٠٨/٢٠معيــــــدذكرمحاسب/محمد أصيل السيد عبدالحميد21

01200219057 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٥/٠٩/١٧معيــــــدأنثىمحاسب/لمياء نبيل إبراهيم أحمد حسن22

01119035277 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠١٩/١٢/٠٩١٩٩٤/٠٩/١٧معيــــــدأنثىمحاسب/نها عبدالحميد محمد أبوكشك23

01010906263 اإلقتصـــاد والمالية العامة2019/12/09١٩٩٧/٠٥/٠٥معيــــــدأنثىمحاسب/ نورهان سمير محمد عبد العظيم 24

01006126219اإلقتصـــاد والمالية العامة2021/04/061998/09/18معيــــــدذكرمحاسب/ محمود صالح عبد المجيدمحمود الخباز25

01098382712 اإلقتصـــاد والمالية العامة٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠٨/٢٢معيــــــدأنثىمحاسب/ ندى عبد الرؤف عبد الرؤف السباخى 26

ثىمحاسب/ يارا يوسف عبدالقادر محمد عفيفى27 01208427212 عربى2022/04/27١٩٩٣/٠٩/٠٨معيــــــدأن

01280289931040/2592091لغة2022/04/27١٩٩٩/٠٩/١٨معيــــــدذكرمحاسب/محمد سامى ابوالمحاسن عيسى28

01025596196040/2381361لغة2022/04/27١٩٩٩/٠١/٠١معيــــــدذكرمحاسب/رامى سامى محمد عبدالحميد عبدهللا29

مالية العامة تابع قسم : اإلقتصـــاد وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 241 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006270552نظم معلومات2012/05/08١٩6٥/٠٤/١٨أستاذذكرأ.د/أحمد عبد السالم أحمد أبو موسى1
  02/3586004

03/5322977

01006178374040/3301654محاسبة تكاليف2014/06/30١٩6٨/١٢/٠١أستاذذكرأ.د/حاتم محمد عبدالرؤوف الشيشينى2

01273973225040/3409002مراجعة2017/09/28١٩6٧/٠٨/١١أستاذذكرأ.د/هشام فاروق مصطفى األبيارى3

01201368135040/3412295محاسبة مالية2018/07/30١٩٧٠/١٢/١٢أستاذذكرأ.د/ ياسر أحمد السيد محمد الجرف 4

01223804654040/3302427محاسبة تكاليف٢٠١٩/٠١/٢٣١٩6٥/٠٩/٠٩أستاذذكرأ.د/ هانئ أحمد حسن محاريق5

01141554807040/2443758مراجعة٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٠/٠٥/٠١أستاذأنثىأ.د/ نجوى محمد أحمد أبو جبل6

01144425613040/3327342محاسبة تكاليف2019/07/27١٩6٥/٠٢/١٣أستاذذكرأ.د/ محمد شحاته خطاب خطاب7

01228448181040/3296768 محاسبة٢٠١٢/٠٧/١١١٩6٩/٠٣/١٣أستاذ مساعدذكرد/ إبراهيم السيد محمد عبيد8

01114299420040/3321237 محاسبة٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩6٩/١٢/٢٩أستاذ مساعدذكرد/ ياسر السيد السيد كساب9

محاسبة2018/04/30١٩6٥/٠٣/٢٢أستاذ مساعدذكرد/ عالء الدين توفيق إبراهيم10
  01001439566

01115402590
040/3410446

  01066075996040/3331139محاسبة2019/05/291966/04/05أستاذ مساعدأنثىد/ ليلى محروس حسن العقيلى11

 قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 242 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001317703040/3344337 محاسبة٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٢/٠٩/٢١أستاذ مساعدذكرد/ بسام سمير محمد بارومه12

ثىد/نرجس قيصر بولس شحاته ميخائيل13 01005746783040/2222139 محاسبة2019/09/29١٩٧٢/٠6/٢٢أستاذ مساعدأن

ثىد/ سلوى عبد الرحمن عبد الدايم14 01003413064040/3300473محاسبة2020/06/29١٩6٤/٠٩/٣٠أستاذ مساعدأن

01009265565040/9115475لغـــــــــة2022/03/29١٩٨٢/٠٩/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ ليلى محمد الشوادفي عبد الحميد العدوى15

01223678049040/3334139محاسبة2022/03/29١٩٧٢/٠٨/٢١أستاذ مساعدذكرد/ محمد زكى أمين يس16

ثىد/ هدى حميم أبو اليزيد عيسى 17 01066863408040/3405183محاسبة2010/11/30١٩٧٣/٠١/٣٠مدرس أن

01222864718040/3421744محاسبة2011/06/29١٩٧٢/٠6/٢٥مدرس ذكرد/ محمد محمد محمود خليل18

ثىد/ جيهان مجدى كمال جازيه19 0100584847302/2980042لغـــــــــة2011/09/28١٩٧٣/٠١/١٨مدرس أن

01223342127040/3323897محاسبة٢٠١١/٠٩/٢٨١٩٧٢/٠٢/٠١مدرس ذكرد/ محمد إبراهيم إبراهيم سرور20

01272243892لغـــــــــة٢٠١٢/٠٧/١١١٩٧٧/٠٥/٠٥مدرس ذكرد/ مدحت نجيب خلة الجندى21
  

02/25163827

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 243 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01115884008040/3404411لغـــــــــة2012/07/31١٩٨٠/٠٩/١٧مدرس ذكرد/ نادر رفعت رياض ونس22

01092919751 محاسبة٢٠١٢/٠٨/٢٩١٩٧١/١١/٠٢مدرس ذكرد/ صالح عبد الفتاح زكى حماد23
040/3041188

040/9115696

01061187385 محاسبة٢٠١٢/١٠/٢٣١٩٧٣/٠٥/٢٤مدرس أنثىد/ سوسن فوزى محمد عساف24
 040/3391560

040/3408448 

ثىد/ دعاء محمد حامد النجار25 01005766952040/3404404 محاسبة2013/07/31١٩٧٠/٠٤/٠٧مدرسأن

01119074812040/3321668محاسبة2013/07/311968/11/23مدرسأنثىد/أمل محمود عبدالمجيد سرور الغايش26

01006077804040/3300591 محاسبة٢٠١٤/٠٨/٣١١٩٧٤/٠١/٠١مدرس ذكرد/ محمد مجدى محمد كمال جازيه27

ثىد/ سمر مجدي محمد الصياد28 01222756400040/3311962 محاسبة2016/08/31١٩٨٠/١١/٢٥مدرس أن

ثىد/ أسماء عبدالمنعم محمد سراج29 0122842809103/5364546لغة2017/10/31١٩٧٧/٠6/٠١مدرس أن

01061539070040/3041367محاسبة2017/11/29١٩٧٩/٠٣/٢٥مدرس ذكرد/ محمد رمضان محمد شعبان30

ثىد/ منى عاطف عبد الخالق جنه31 01223579207040/3346980لغة2017/12/30١٩٨٣/١١/٠٢مدرس أن

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 244 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01282432200محاسبة2020/12/30١٩٧٢/٠٧/١٠مدرس ذكرد/ وليد عزت عبد الفتاح إبراهيم32
  040/3349191

040/3292525

01113207775040/5701767شعبة لغة2021/02/28١٩٨6/٠٩/٣٠مدرس ذكرد/ مصطفى أحمد عامر القاضي33

01226376466040/3325878محاسبة2021/02/28١٩٨٥/٠٩/٠١مدرس ذكرد/ محمد عمر محمد الدنف34

01147694199040/3313782لغة٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٧/٠٣/١٨مدرس أنثىد/ نيرة عبد الدايم أحمد على الطمبولى35

01006392918040/3328250محاسبة٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٧6/٠٣/٢٨مدرس ذكرد/ أيمن محمد السيد الرفاعي36

01003077045045/3491234محاسبة2021/03/27١٩٧6/١٠/٠6مدرس ذكرد/ إكرامى عصمت عبد الهادى37

محاسبة٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩6٧/١٠/٢٩مدرس ذكرد/ هشام يوسف جبران خياط38
  0100002399

0123413534
040/3296816

01063691971045/3760658 شعبة لغة٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٠/١٠/٠١مدرس ذكرد/ أحمد محمد عبد العزيزعلى الديب39

01065874554047/2420218 محاسبة2021/05/31١٩٨٥/٠٥/٠٢مدرسذكرد/ حماده السعيد المعصراوي السيد40

01069251681040/2663803محاسبة2021/05/311986/06/28مدرسأنثىد/ مايسا على محمد عبد هللا41

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 245 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01004947170040/3401591 شعبة لغة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٧/٠٩/٢٣مدرس أنثىد/ سارة مختار زكريا عوض42

ثىمحاسب/ ميرفت نعيم نجيب عيسى43 01005007590040/2534567 محاسبة2010/08/10١٩٧٨/٠٩/٠٩مدرس مساعدأن

ثىمحاسب/ سحر محى الدين  على عسل44 0122360981903/5509489محاسبة2012/03/18١٩6٨/١٢/١٩مدرس مساعدأن

01226376466040/3333417شعبة لغة2013/12/08١٩٨6/٠٨/١٧مدرس مساعدأنثىمحاسب/ دينا مصطفى إسماعيل الصنفاوي45

ثىمحاسب/ يوانا ماهر لمعى بدروس46 01222985979040/2249900شعبة لغة2014/03/13١٩٨٤/٠٩/٢٩مدرس مساعدأن

ثىمحاسب/ريهام محمود محمد عبدالقوى شلتوت47 01091537583045/3432190لغة2014/12/07١٩٨٩/٠١/٢٨مدرس مساعدأن

01226153019045/3432428محاسبة2015/08/19١٩٨٤/٠٥/٠٥مدرس مساعدذكرمحاسب/ محمد أحمد أحمد شرف48

01220107631040/5706803محاسبة2015/11/11١٩٨6/١١/٢٥مدرس مساعدذكرمحاسب/ محمد ناصر محمد عبدالحليم 49

01221174959040/3332513محاسبة٢٠١6/٠٧/١٩١٩٨١/٠6/٠٣مدرس مساعدذكرمحاسب/عمر محمد أحمد العقاد50

0122445594502/6234638محاسبة٢٠١6/٠٧/١٩١٩٧6/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىمحاسب/ رانيا صالح الدين محمد حجازى51

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 246 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

المنزلالمحمول

01280706559040/3470155محاسبة2016/07/19١٩٨٧/١١/٢٠مدرس مساعدأنثىمحاسب/ هبه هللا وجدى محمد  الشاذلى 52

01064499028040/5671718 محاسبة٢٠١6/٠٨/٠٣١٩٨٨/٠6/٢١مدرس مساعدذكرمحاسب/ محمد إبراهيم عطية موسى53

0100872596303/4274161 لغة٢٠١6/٠٨/٠٣١٩٨٧/١١/٢٨مدرس مساعدذكرمحاسب/ مصطفى محمد نظيف حجاج قطب خليف54

تهال عبد المجيد يوسف55 ثىمحاسب/ إب 01006914821 لغة2016/11/07١٩٨٧/٠٧/٢٥مدرس مساعدأن
  040/2548084

040/3340820

تهال العدوى نصر الدغيشى 56 01221974848040/2255569محاسبة2016/11/071985/02/11مدرس مساعدأنثىمحاسب/إب

01220559979045/2401013 لغة٢٠١6/١١/٠٧١٩٨٨/٠٧/٢٢مدرس مساعدذكرمحاسب/عالء عبدالحليم محمدالبيومى57

01001600810040/3351185 لغة2016/11/07١٩٨٩/٠٤/٢٩مدرس مساعدأنثىمحاسب/ نهى محمد نجيب سليمان داوود 58

01003581722047/2718942لغة2016/11/07١٩٨٨/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمحاسب/ أحمد طلعت محمد شكر59

01223448834040/3309934لغة2017/04/27١٩٨٩/٠6/٠6مدرس مساعدأنثىمحاسب/ داليا عبد المنعم محمود عريبى60

01000965939محاسبة2017/12/02١٩٨٧/١١/٢٤مدرس مساعدأنثىمحاسب/ منى إبراهيم السيد عبد الحميد 61

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 247 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

  

المنزلالمحمول

01271333907040/5760089محاسبة2017/12/02١٩٨٨/٠٧/٠٥مدرس مساعدأنثىمحاسب/ ياسمين عبد الوهاب السيد عز62

01276543190عربي2017/12/02١٩٨٩/٠٢/٠٧مدرس مساعدذكرمحاسب/عبدالقادر إبراهيم عبدالقادر الخيال63
 040/5675699

040/5673928 

01272630905040/2015796محاسبة2018/01/02١٩٨٨/٠٥/٢٠مدرس مساعدأنثىمحاسب/آية محمود عبد اللةعلى العبيرى 64

01112824308040/3120044لغة٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٠/١١/٠٥مدرس مساعدذكرمحاسب/ عابد محمد حامد سالم65

01002059343040/3355548لغة٢٠١٨/٠٣/٠٨١٩٩٠/١١/٢٠مدرس مساعدأنثىمحاسب/ لميس إبراهيم سليمان عبد الفتاح رزق66

01002898097047/3212404محاسبة2018/05/14١٩٨٥/٠٨/١٥مدرس مساعدأنثىمحاسب/ هند ماهر محمود طوالن67

01522516953040/3294367 لغة٢٠١٨/٠٧/٠٤١٩٩٠/٠٣/١٥مدرس مساعدذكرمحاسب/ إسالم حسن عبد القادرحسن عوض68

01018336305 محاسبة٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٩٠/٠٢/٢٠مدرس مساعدذكرمحاسب/ رجب عبد النبى خميس بركات69

01060434674040/3305430 عربى2018/08/29١٩٩٢/٠٧/١6مدرس مساعدأنثىمحاسب/ رحاب عصام الدين راغب هاشم70

01063425073محاسبة2018/09/261990/12/24مدرس مساعدذكرمحاسب/ هيثم سعد حسن سعد71

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 248 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01285812930040/5300483 عربى٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٩٠/٠٩/٠٢مدرس مساعدذكرمحاسب/ قنديل السعيد محمد قنديل يوسف72

ثىمحاسب/ رحاب سيد عبد العزيز حسن73 01000157051047/2548371 لغة2019/01/21١٩٨٤/١٠/٠6مدرس مساعدأن

ثىمحاسب/ يمنى أحمد حامد الهيتمى74 01061917459045/3624592لغة2019/05/27١٩٨6/٠6/١٥مدرس مساعدأن

01099474551040/3300257لغة2019/09/02١٩٩٣/٠٢/٠٤مدرس مساعدأنثىمحاسب/ إسراء سعيد محمد الغنيمى محمد75

01286147555محاسبة2019/09/25١٩٨٤/٠٥/١٤مدرس مساعدأنثىمحاسب/ أشجان عبد الباقى عبد الستار76

01092437896لغة2019/09/25١٩٩١/٠٤/١٠مدرس مساعدأنثىمحاسب/ أسماء إبراهيم العراقى إسماعيل77

ثىمحاسب/ لمياء سيد أحمد عبد المعطى نصر 78 01007620378040/3354579محاسبة2020/09/12١٩٩٠/٠٩/٣٠مدرس مساعدأن

01014011679040/3081571محاسبة2020/10/05١٩٩٣/٠٣/١6مدرس مساعدأنثىمحاسب/ نورهان عيسوى عبد اللطيف حمودة79

01022669219040/2804459عربى٢٠٢٠/١٠/٠٥١٩٩١/٠٩/٢٢مدرس مساعدأنثىمحاسب/ إيمان على فؤاد على العماوى80

01022142452عربى٢٠٢٠/١٢/٢٧١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمحاسب/ محمد محمد عبد اللطيف الخازندار81

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 249 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

شروق فتحى محمد عبد المولى الشافعى82 01068170378040/3304680لغة2021/03/23١٩٩٣/٠6/١٣مدرس مساعدأنثىمحاسب/ 

01091821909045/3510738 عربى٢٠٢١/٠٥/٢٧١٩٨٧/٠٧/٠١مدرس مساعدذكرمحاسب/ مدحت عبد الرازق عوض عبد الحميد 83

01001685634040/3314805 لغة٢٠٢١/٠٩/٢٣١٩٩١/٠٥/١٢مدرس مساعدأنثىمحاسب/ زينب حبيب شريف بسيونى حبيب84

01224196587040/3601894 لغة2022/04/12١٩٩١/١٢/١٥مدرس مساعدذكرمحاسب/محمود حسن أحمد الغلة 85

01120616287045/3435367لغة2022/04/121993/09/18مدرس مساعدأنثىمحاسب/أسماء محمد إبراهيم مصطفى هلول 86

01098089162040/334842 لغة٢٠١٥/٠٧/١٤١٩٩٢/٠٧/٢٩معيــــــدأنثىمحاسب/نشوى حماد زكى حماد نصير87

01271646421040/5717216 محاسبة2016/04/12١٩٩٢/٠١/٢٠معيــــــدذكرمحاسب/خالد الحنفى محمد أبو طالب88

ثىمحاسب/ياسمين هانى إبراهيم الشحات89 01224900545040/2383622لغة2017/01/18١٩٩٤/١١/١٠معيــــــدأن

ثىمحاسب/ رضوى على إبراهيم العدلى90 01284241037040/3285560محاسبة2017/01/18١٩٩٤/١٢/٢٤معيــــــدأن

01098621071040/5680649لغة2017/01/18١٩٩٤/٠٨/٠٥معيــــــدذكرمحاسب/ محمد على مصطفى حجر91

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 250 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ثىمحاسب/أالء يوسف عبد القادر عفيفى92 01225002878محاسبة2017/01/18١٩٩٥/٠6/٠6معيــــــدأن

ثىمحاسب/عنايات حسين محمد يقطين93 01026955750محاسبة2018/02/12١٩٩٣/١١/٠٥معيــــــدأن

01115402590محاسبة2018/02/12١٩٩٤/٠١/٠١معيــــــدذكرمحاسب/ محمد محمد ابو العزم السيد أبو العزم94

01202361651محاسبة٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠١/١٣معيــــــدذكرمحاسب/أحمد عبدالرحمن إبراهيم عبدالهادى95

01125353443لغة٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠٧/٢٥معيــــــدذكرمحاسب/ محمد أحمد مصطفى محمد البيلى96

01208430958عربى2018/02/12١٩٩٥/٠١/١6معيــــــدذكرمحاسب/أحمد محمود أحمد محمود الموشى 97

ليلى منصور محمد محمد البسطويسى98 01225567560040/3270341 محاسبة٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/١٠/٢٩معيــــــدأنثىمحاسب/ 

01007866542 عربى٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩6/٠٧/١٣معيــــــدأنثىمحاسب/ شريهان مجاهد حامد مجاهد99

ثىمحاسب/أمينة ياسر شوقى عبدالحميد100 01128615150040/3320965 عربى2018/12/18١٩٩6/٠٥/٠٩معيــــــدأن

01100790714040/2482341عربى2018/12/181996/09/11معيــــــدذكرمحاسب/محمود حامد محمد حسن القصاص101

01151191045040/3331338 لغة٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٥/٠٨/٢٣معيــــــدأنثىمحاسب/ االء عبد العزيز فراج محمد102

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 251 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01026800390040/2740257 لغة2018/12/18١٩٩6/١٢/٠١معيــــــدذكرمحاسب/ محمود حسين محمد محمد نعيم103

ثىمحاسب/ األء شاكر محمد سعد104 01007866542نظم معلومات محاسبية2018/12/18١٩٩6/٠6/٠٢معيــــــدأن

ثىمحاسب/ حسناء صبرى حسن عساكر105 01552425948عربى2019/12/09١٩٩6/١١/١٩معيــــــدأن

01020775695عربى2019/12/09١٩٩٧/٠٣/٠6معيــــــدأنثىمحاسب/ دعاء عادل السيد أحمد عنانى106

ثىمحاسب/ سارة جمال سعد السيد عرفة107 01222953133عربى2019/12/09١٩٩6/٠٩/٠٧معيــــــدأن

01062334667لغة2019/12/09١٩٩٧/٠6/٢٧معيــــــدذكرمحاسب/عبد الرحمن دسوقى إبراهيم على108

01143061793لغة2019/12/09١٩٩٧/١٢/٠6معيــــــدأنثىمحاسب/ رنا عماد السيد عمر الشوربجى109

01066807127نظم معلومات محاسبية٢٠١٩/١٢/٠٩١٩٩٧/٠٥/١١معيــــــدأنثىمحاسب/ روان أيمن محفوظ محمد هالل110

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 252 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

المنزلالمحمول

01022421154عربى٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٤/٠٥/٠١معيــــــدأنثىمحاسب/نهال محمد مرسى قلقيلة 111

01068172944عربى2021/04/06١٩٩٨/٠٥/١٣معيــــــدذكرمحاسب/عبد السالم عبد الحافظ عبد السالم دبح112

01021601898 عربى٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠٣/٠١معيــــــدأنثىمحاسب/ جهاد كرم محمد عبد السالم شريف113

01093599338 لغة٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠١/٢٠معيــــــدأنثىمحاسب/اسماء محى بسيونى عبد السالم السكرى114

2021/04/06١٩٩٨/٠٧/٠٨معيــــــدأنثىمحاسب/ رؤي عبدالجواد السيد حسن بدوى 115
نظم معلومات األعمال 

)BIS(
 01208506039

01093071196عربى2022/04/272000/01/15معيــــــدأنثىمحاسب/ حسناء أمين محمد امين الكفورى116

01064513005 عربى٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٩/٠١/١٠معيــــــدذكرمحاسب/أحمد عبدالغفار عبدالسميع محمد117

01227456475 عربى2022/04/27١٩٩٥/٠٧/٠١معيــــــدذكرمحاسب/عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى صالح118

01006064038040/4715766عربى2022/04/27١٩٩٩/١١/٢٠معيــــــدأنثىمحاسب/ ندى السيد على حسنين موسى119

01026310297لغة2022/04/27١٩٩٩/٠٥/٢٠معيــــــدأنثىمحاسب/ أالء محمد عبدالعظيم أمين عمران120

01069205731040/3509952لغة2022/04/27١٩٩٩/٠٨/٢٥معيــــــدذكرمحاسب/أحمد عصام عبدالفتاح عثمان121

ثىمحاسب/ حسام أحمد السيد حسن122 2022/04/27١٩٩٩/٠6/١١معيــــــدأن
نظم معلومات األعمال 

)BIS(
01017048947040/3502450

تابع قسم : محاسبة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 253 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2003/08/011943/04/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سهير محمد فهمى حجازى1
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال

  01222012354

01000555100
02/33882233

واحد2 2009/08/011949/01/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبدالرؤوف عبدالرحمن عبدال
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
0122027199102/5865536

2015/08/011955/06/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد المولى عبد المعطى عثمان3
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال

 01222672329

012100425033
040/3313478

2015/08/011954/11/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الفتاح على دسوقى4
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال

   01283315455

01009893980

  02/3871969

02/29205214

2019/08/011959/04/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود محمد محمود الدرينى5
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
01068992516048/2576566  

أنثىد/ زينب حسن محمود عفيفى6
أستاذ مساعد 

متفرغ
2011/08/011950/09/29

اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
01114997049  01009893985  01005079614

  02/33114275

02/33801539

2012/08/011951/11/25مدرس متفرغأنثىد/ نبيلة محمد عمر البحيرى7
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
0100150215502/4047389

2013/08/011953/01/30مدرس متفرغذكرد/ السيد سعد متولى البسيونى8
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
01220271600050/6958786

2020/09/161959/11/16مدرس متفرغأنثىد/ أحالم رجب إبراهيم جاويش9
اإلحصاء والرياضـــة 

تأميــن وال
0111562409902/4920841

جامعي 2022/2021 تجارة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

النوع تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم قسم م ال
رقم تليفون 

تاريخ الميالد



 

 254 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01005577338040/3341414 إدارة أعمال ٢٠١٢/٠6/١٥١٩٤٠/١٠/١٧أستاذ  متفرغذكرأ.د/ رمضان عبد العظيم جاد1

0122310398902/22717217إدارة أعمال 2002/08/141942/08/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ فاروق عبد الفتاح رضوان2

01115768880050/2377758إدارة أعمال 2013/08/011952/12/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف3

01004452995040/3316117إدارة أعمال 2016/08/011955/10/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد البدوى عبدالحافظ إبراهيم4

01222278836040/3311039إدارة أعمال 2020/09/161960/03/16أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل عبد المنعم المسدى5

ذكرد/ السيد عبد الحليم يوسف6
أستاذ مساعد 

متفرغ بلقب أستاذ
0122713491102/7799147إدارة أعمال 2012/08/011952/03/05

ذكرد/ محمد مصطفى صالح صبحى7
أستاذ مساعد 

متفرغ
إدارة أعمال 2016/08/011956/07/22

  01005245736

01019453544
040/3330933

ذكرد/ إبراهيم عبد الجابر إبراهيم8
مدرس متفرغ 

لقب أستاذ متفرغ
0122111820802/26908952إدارة أعمال 2008/08/011948/01/08

إدارة أعمال 2019/08/131959/08/14مدرس متفرغأنثىد/ نجوى عبد العظيم الرفاعى9
  01220271715

01009000774

  040/3340480

02/33443934

جامعي 2022/2021 تجارة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع



 

 255 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100343100802/4031483إقتصاد ومالية عامة2010/10/291940/10/29أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد ناظم محمد حنفى 1

0100600819702/24821007إقتصاد ومالية عامة2016/08/011956/02/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان محمد محمد سليم2

047/3231089إقتصاد ومالية عامة2022/08/011962/07/31أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان محمد إبراهيم على3

ذكرد/ مصطفى السيد شلبى الشعراوى4
 أستاذ مساعد 

متفرغ
0122736740003/4286580إقتصاد ومالية عامة2012/06/151938/04/27

ذكرد/ يسرى حسين سيد أحمد طاحون5
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100161761502/24051756إقتصاد ومالية عامة2011/08/011951/06/06

01001589390066/3605686إقتصاد ومالية عامة2003/08/011943/07/15مدرس متفرغذكرد/ محمد عبده عليوه6

01003710101040/3302589إقتصاد ومالية عامة2011/08/011951/03/18مدرس متفرغذكرد/ مصطفى مصطفى مجاهد عبد الرحمن7

محاسبة2006/08/141946/08/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير رياض عبد البارى هالل1
  01002355111

01222767555
040/3411417

01223590312040/3300637محاسبة2007/08/011946/11/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير محمد مصطفى الجزار 2

01005171710 محاسبة٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٧/٢٨أستاذ متفرغذكرأ.د/ سعيد محمود مصطفى الهلباوى3
  040/3316586

040/3325119

0100567977302/4934091محاسبة2011/08/011950/01/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هديه على محمد الحشاش4

01003676266040/3327669محاسبة2012/08/011952/08/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ تهانى محمود عبده النشار5

02/3057864ــــمحاسبة2012/08/011952/07/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أحمد حسانين العسيلى6

01001255300محاسبة2013/08/011953/03/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد سامى محمد راغب قنديل 7
  040/3327669

03/3590744

01001836511040/3312464محاسبة2015/08/011955/02/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ جوده عبد الرؤوف محمد زغلول8

01222244785040/3305455محاسبة 2017/08/011957/03/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ مدثر طه السيد أبو الخير9

جامعي 2022/2021 تجارة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع



 

 256 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01118684181محاسبة 2021/08/011961/03/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ الرفاعى إبراهيم الرفاعى مبارك10
  040/3354193

040/3140415

01095056776040/3329949محاسبة2021/08/011961/04/11أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل عبد الفتاح مصطفى الميهى11

ذكرد/ فهيم صالح لوندى عبد المالك12
أستاذ مساعد 

متفرغ
01019931977040/3418428محاسبة2003/08/011943/05/15

ذكرد/ صالح الهادي محمد عويضة13
أستاذ مساعد 

متفرغ
01223651063040/3313117محاسبة2006/08/011946/06/08

ذكرد/ عارف عبد هللا عطية عبد الكريم14
أستاذ مساعد 

متفرغ
01063813648040/3311536محاسبة2006/08/011946/07/15

ذكرد/ طلعت عبد العظيم متولى15
أستاذ مساعد 

متفرغ
01005333071040/2237720محاسبة2010/08/011949/09/30

ذكرد/ محمد رضا محمد عبد السميع أحمد 16
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100567762002/37485915محاسبة2012/08/011952/02/11

ذكرد/ لطفى الرفاعى محمد فرج17
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100107954202/35642751محاسبة2012/08/011951/10/29

ذكرد/محمد محمود أحمد صابر 18
أستاذ مساعد 

متفرغ
02/35868004  01001691305محاسبة2013/08/011953/05/13

ذكرد/ محمد سعيد محمد جنيدى19
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100169048102/35603333محاسبة2014/08/011953/11/21

01112690642050/6901686محاسبة2006/08/011946/07/07مدرس متفرغذكرد/ محمود أبو المحاسن شرويدة20

01009006442040/3354757 محاسبة٢٠١٠/٠٨/٠١١٩٥٠/٠١/٣١مدرس متفرغأنثىد/ ميرفت يحيى موسى صدقى21

هادى عبد الرسول22 01223141065محاسبة2012/08/011952/01/16مدرس متفرغذكرد/ عبد الرسول عبد ال
  040/3304180

03/5444385

محاسبة2012/08/011952/04/10مدرس متفرغأنثىد/ ماجده يوسف محمد23
  01003413033

01223862764
02/3862764

0100341309602/2407465محاسبة2014/08/011954/05/31مدرس متفرغأنثىد/ هناء محمد جمال الدين الدهشان24

01115735999محاسبة2015/08/011954/12/13مدرس متفرغذكرد/ عماد الدين علوى إبراهيم عساف25
  02/35869999

040/33356650

01227617338040/3407417محاسبة2019/08/011958/12/18مدرس متفرغذكرد/ شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى26

01224718180040/3347737محاسبة 2022/08/011961/11/06مدرس متفرغذكرد/ طارق عبد المنعم على راضى27

قسم  ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع

اإلســـــــــــــــــــم

جامعي 2022/2021 تجارة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعم
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بيان

جامعى 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

1160001228611612281113246181634أصول تربيــــــة

تربية  المقارنه  ال

تعليميه واإلدارة ال
00000211152810020305521315

02210100112306162207040111162733رياض  األطفــال

نفسيــة صحـة ال 3021001004006511020305561016ال

1030130006106915000120121262127علم نفس تربوى

لغة اإلنجليزية 120014102120352126150318962935ال

لغة العربية  ال

دراسات اإلسالمية وال
10200184812010405541317

فرنسيـــة لغة ال 1110111042602030554711ال

521663441102275454085110229339424879127مناهج وطرق تدريس

13831861484187818994121215330364694100100215315اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

01010423553 2021/6/16قائم بعمل عميد الكليةأ.د/ أحمد محمد الحسينى هالل1

أ.د/  إيمان عبد الرحيم صحصاح2
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب
2022/8/21

  01007630230

01204321062
040/3307035

أ.د/ هويدا محمود محمد األتربى3
 وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2021/2/7 01004036324040/3503580

أ.د/ ياسر عبد الرحيم عبد الخالق بيومى4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2019/9/25

  01221315650

01222131565
040/3327436

رقم التليفون 
تاريخ شغلهااإلســـــــــــــــــــم الدرجــة م

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021
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المنزلالمحمول

حميد مصطفى1 ٢٠٢١/٠٥/١٣١٩66/٠٣/٠6أستاذ مساعدأنثىد/أميمه حلمى عبد ال
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية

  01011789925

01511789925
040/3355818

حليم  صادق2 01026666700040/3308878 رياض أطفال2021/09/19١٩6١/٠٧/١٣أستاذذكرأ.د/ مصطفى أحمد عبد ال

01112224993040/3308995علم النفس التربوى2020/10/20١٩6٣/١٢/١٧أستاذذكرأ.د/ محمد على كامل محمد مصطفى3

ذكرأ.د/ أحمد سامى زكى منصور4
أستاذ 

متفرغ
٢٠٢١/٠١/٠٤١٩٥٨/٠٧/٢٢

لغة عربية ودراسات 

إسالمية
 01005266220040/3317651

01227663346040/3284311 مناهج وطرق تدريس2020/09/16١٩٧١/٠٣/٢٤أستاذأنثىأ.د/ فاتن عبد المجيد السعودى فوده5

ذكرأ.د/ سمير عبد الوهاب عبد القادر الخويت6
أستاذ 

متفرغ
01118975922040/3336422أصول تربية2021/09/19١٩٥٩/٠٢/٢6

01145418179040/2363469 الصحة النفسية٢٠٢١/٠٥/٢٠١٩6٢/١٢/١٢أستاذذكرأ.د/ إبراهيم الشافعى الشافعى7

01007630230040/3307035 لغة إنجليزية2021/05/13١٩6٣/١١/٠٢أستاذأنثيأ.د/ إيمان عبد الرحيم صحصاح8

تاريخ شغلهاالدرجة اإلســـــــــــــــــــمم قسم تاريخ الميالد النوع ال

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
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المنزلالمحمول

تربية٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩6٨/٠٥/١٩أستاذأنثىأ.د/ هويدا محمود محمد األتربى1 01004036324040/3503580 فلسفة ال

فتوح شبل مقلد2 تربية١٩٩٤/٠٩/٢٨١٩6٣/٠٤/١١مدرسذكرد/ أحمد أبو ال 01221257743040/5300584 إجتماعيات ال

بيلى3 تربية2001/12/29١٩66/٠٧/٢٧مدرسأنثىد/ سهير حسين أحمد ال 01003592828048/5799212 إجتماعيات ال

فتاح العصامي4 تربية2005/06/291971/02/22مدرسأنثىد/ هالة فوزى  عبدال 01099141300040/3336333إجتماعيات ال

هادي5 تربيـــه٢٠١٥/١١/٣٠١٩٨٢/٠١/٠٢مدرسأنثىد/ عزيزة محمد محمود عبد ال 01220192230040/5301289 أصول ال

تربيـــه2016/01/30١٩٨١/٠6/٠٣مدرسأنثىد/ صفاء طلعت منصور مدكور6 01003809364أصول ال
  040/2600621

040/2535051

تربيـــه2016/06/29١٩٨6/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ هبة محمد محمد أبو تجار7 ــــــــــــ01007107925أصول ال

تربيـــه2018/08/29١٩٨٧/٠٩/٢٢مدرسأنثىد/ دينا عبد المنعم إسماعيل زيادة8 01288749810040/3295140أصول ال

تربيـــه٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٨/٠٩/١٢مدرسذكرد/ ممدوح الغريب السيد يونس9 01271130785040/3318536أصول ال

وكيل10 تربيـــه٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٩/٠٤/٢٠مدرسأنثىد/ فيروز رمضان السيد ال 01282388285040/2916095أصول ال

جامعى 2022/2021 تربية بطنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم النوع
رقم تليفون 

تربيـــه قسم : أصول ال
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المنزلالمحمول

ناعم11 تربيـــه٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩٠/٠٩/٠٩مدرسأنثىد/ إسراء مصطفى محمد ال 01065679120040/2545975 أصول ال

نبى قميح 12 ٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٩٢/٠٩/٢٥مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد مفيد محمد عبد ال
تخطيط تربوى 

واقتصاديات
 01025026617

تربيـــه2022/04/12١٩٩٢/١٢/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/حنان جمال عبد الحليم محمد حسانين13 01009363178040/3352447 أصول ال

01015123173040/2734475فلسفة واجتماع2018/02/121995/07/01معيـــــــدأنثىالسيدة/ آيه السيد عطا هللا طايل خلف 14

01007241994 لغة عربية عام٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٧/٠٩/٢٧معيـــــــدأنثىالسيدة/ بسمة محمد مأمون مصطفى15

01064113678لغة عربية عام2021/04/20١٩٩٧/٠٩/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ إسالم حمدى محمود على 16

وكيل17 لغة العربية2022/04/26١٩٩٩/٠٤/٠٤معيـــــــدذكرالسيد/ سعيد محمد قطب على ال 01210696226ال

تربيـــه  تابع قسم : أصول ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

حميد مصطفى1 2012/12/26١٩66/٠٣/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ أميمه حلمى عبد ال
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01011789925040/3355818

لمعي2 ٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٤/٠٩/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمه محمد منير ال
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01001143946040/3405556

٢٠٠٨/٠٥/٢٧١٩٧6/٠٧/٢٥مدرسذكرد/ يحى إسماعيل محمود إسماعيل3
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01224000254040/5300323

فتاح4 ٢٠١٢/١٢/٢6١٩٧٧/٠٤/٠١مدرسأنثىد/ أميرة مأمون عبدال
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية

  01223712225

01111012210
040/3355902

٢٠١٤/١٢/٢6١٩٨٠/٠٨/٠١مدرسأنثىد/ هيام إبراهيم محمد عامر5
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
 01062258233040/5703497

2016/03/31١٩٨٣/٠١/١٣مدرسأنثىد/ هبه فؤاد صادق الشقرفي6
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
 01224439473

2017/12/301987/03/10مدرسأنثىد/ كريمة محمد أحمد الشين7
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01224907677040/2964895

بسيوني حسن مراد8 ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٣/٠١/١٣مدرسأنثىد/ هبه ال
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
 01007244404

2018/05/29١٩٨٩/١٢/١6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ داليا وجيه فايز السيد الصوالحى9
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
00128267057040/3285476

2018/05/29١٩٩٠/٠٢/١٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ وفاء سليمان محمد الجوهرى10
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01093865123

2019/02/05١٩٩٥/٠٥/١٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ خلود عبد العزيز عبده السيد النجار11
تربية مقارنة وإدارة 

تعليمية
01099158667

01153719566لغة عربية اساسى٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩6/٠٩/٠٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ جهاد على عبد القادر مصطفى حمودة 12

01019032094لغة عربية اساسى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٩/٢٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ نهى رضوان ابراهيم عمارة13

 قسم : تربية مقارنة وإدارة تعليمية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01008818213 علم نفس الطفل٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٠/٠٨/٠٨أستاذ أنثىأ.د/ إيناس فاروق رمضان العشرى1
 040/3405315

040/3335556

أصول تربية الطفل٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧١/٠١/٢٤أستاذ أنثىأ.د/ راندا مصطفى أحمد الديب2
  01276123731

01001637614
منقولة من جامعة المنصورة بالقرار 1256 بتاريخ 5/7/2020

تربية حركية2020/05/31١٩٧٣/٠٩/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمه سامى  ناجى عبد العزيز3
  01274843869

01006785152
040/3227022

01001045053040/2080202علم نفس الطفل2006/06/271970/12/17مدرسأنثىد/ مها أحمد محمد الرزاز4

قللى5 ٢٠٠6/١٢/٢6١٩٧٥/١٢/٠6مدرسذكرد/ هشام فؤاد محمد ال
مناهج وطرق تدريس 

لغة إنجليزية
 01277955277040/3301406

تكنولوجيا تعليم2008/10/29١٩6٧/٠٨/٢٧مدرسأنثىد/ إيمان محمد عبد العزيز الشافعى6
  01283527945

01224589127

جندى7 01225625795040/3419580تربية صحية2008/10/29١٩٧٥/١٢/٠6مدرسأنثىد/ إكرام حموده أحمد ال

01226859833040/2555180إعالم الطفل2009/09/29١٩٧٠/١١/٠٩مدرسأنثىد/ راندا محمد مبروك المغربى8

جواد يحيى9 ٢٠١٥/٠٢/٢6١٩٧٩/٠٢/١١مدرسأنثىد/ عبير عرفة عبد ال
صولفيج وايقاع حركى 

وإتجال موسيقى
0111021763203/4291558

٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٨6/١٢/١٩مدرسأنثىد/ أمنية إبراهيم حسن عساف10
يدويات طفل ما قبل 

المدرسة
01229147477040/3319961

صحة طفل٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٧٤/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ أمانى مصطفى على أبو صالح11
  01095899121

01013564583

  040/2973134

040/2978308

01272713437040/5502830 دراما ومسرح طفل٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٥/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ رانيا فراج محمد علي صالح12

01223335244 علم نفس الطفل2020/07/01١٩٧٤/٠٧/٠٨مدرسأنثىد/ عبير عبدة عبد الرحمن الشرقاوي13

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

قسم : رياض أطفال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

2021/06/291988/09/29مدرسأنثىد/ حنان محمد صالح محمود الشهاوى 14
من الميالد وحتى أربع 

سنوات
01112695248040/9510656

فتاح على حجاج 15 ٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٨٩/٠٧/٢٢مدرسأنثىد/ مى سمير عبد ال
من الميالد وحتى أربع 

سنوات
 01220398596040/5300113

2022/07/27١٩٨٥/٠6/٠٩مدرسأنثىد/ اميرة حسن احمد حسن احمد16
تربية رياضية 

)أكاديمى ( تعبير 
12283345152066/235230

2016/07/27١٩٨٨/٠٨/١٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/شيماء ثروت عبدالعزيز السعدنى17
من الميالد وحتى أربع 

سنوات
01221832823040/2125881

01288283572040/2020744أدب أطفال2018/12/24١٩٨٩/٠٩/١6مدرس مساعدأنثىالسيدة/عصمت مصباح يوسف خورشد18

01110603569040/2734217مهارات يدوية وفنية٢٠١٩/٠٧/٢٤١٩٩٠/١١/١٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/أمانى سعيد أحمد إبراهيم الشرقاوى19

يزيد متولى20 01092901082مهارات يدوية وفنية٢٠٢٠/٠٢/٠١١٩٩٢/١١/٢6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمل نبيه أبو ال

صعيدى21 فتاح ال 01060655959040/2161396 مهارات يدوية وفنية٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩١/٠٨/٠٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هدير محمد عبد ال

01144918161 تربية حركية٢٠٢١/٠٥/٢٧١٩٩٤/٠٤/٢٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مريم محمد إبراهيم محمد سنبل22

01148958293 رياض أطفال2022/05/25١٩٩٢/٠٧/١٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان محمد عرفه الكفراوي23

01097625561040/2820586دراما ومسرح2015/02/031991/04/01معيـــــــدأنثىالسيدة/ بسمة عبد الملك حسن عبد السالم24

01090634061040/2737481 رياض أطفال٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٩٤/٠٩/٢٨معيـــــــدأنثىالسيدة/ نورا عبد القوى محمد عبد القوى25

صاوى26 01158656526رياض أطفال2019/02/05١٩٩6/٠٧/١٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ أميرة محمد بسيونى ال

01118356700رياض أطفال2022/04/26١٩٩٨/٠٩/٢٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ اسراء طارق عبدالعزيز حويلى27

 تابع قسم : رياض أطفال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01145418179040/2363469صحة نفسية2011/06/07١٩6٢/١٢/١٢أستاذذكرأ.د/ إبراهيم الشافعى الشافعى1

صحة نفسية٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٧٠/٠١/٣١أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد الحسنى هالل الحسينى 2
 01223753382

01223753820 

  040/5472800

040/5478881

صحة نفسية٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٧٥/٠١/١6أستاذذكرأ.د/ عيد جالل على أبوحمزه3
  01007663270

01202056967
040/2701000

01221084083040/5401287 صحة نفسية٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٢/٠٢/١٢مدرسأنثىد/ دعاء فتحي محمد مجاور4

01220714753040/3501246 صحة نفسية٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨6/٠6/١٧مدرسأنثىد/ مى السيد عيد الشافعى خفاجى5

01198155234 صحة نفسية2019/12/30١٩٨6/٠٨/١٩مدرسأنثىد/ سارة أحمد فؤاد منصور6

حكم محكمة بالقرار 498 بتاريخ 30/3/2016 01224042330صحة نفسية2019/12/301985/11/26مدرسأنثىد/ دينا على السعيد عيسى7

بنداري8 040/3303834صحة نفسية٢٠١٠/٠٨/٢٢١٩٨٠/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيناس إبراهيم ال

صحة نفسية2017/02/28١٩٨٩/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سارة مهدى سعد عالم 9
 01149353903

01023838200 
040/3231978

قرار محكمة ادارية رقم ) 1912 ( بتاريخ 2021/09/06 باعتماد تعينها باالقدمية صحة نفسية2017/02/02١٩٩٣/١٠/٢٩معيـــــــدأنثىالسيدة/ ناردين يسري سليمان جرجس10

قرار محكمة ادارية رقم ) 1911 ( بتاريخ 2021/09/06 باعتماد تعينها باالقدمية 01068976191صحة نفسية2019/02/05١٩٩6/٠٩/١٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ خديجة عبد الوارث فهيم محمد صقر11

01091794220صحة نفسية٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٧/٠٨/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ هاجر محمد محمد الشيخ12

نفسية صحة ال  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدالنوعاإلســـــــــــــــــــم
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةم
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المنزلالمحمول

تربوى٢٠٠٩/٠٩/٢٩١٩6٣/١٢/١٧أستاذذكرأ.د/ محمد على كامل محمد مصطفى1 نفس ال 01112224993040/3308995علم ال

تربوى٢٠١١/٠٣/٣٠١٩6٣/٠٩/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ إبتسام محمد أحمد السطيحة2 نفس ال 00163708778040/3356927 علم ال

تربوى٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٧٠/٠٤/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ يوسف محمد أحمد شلبى3 نفس ال 040/2384531ــعلم ال

تربوى2020/06/29١٩٧6/٠٨/٠٧أستاذ مساعدأنثىد/ دينا أحمد حسن إسماعيل4 نفس ال 01221808469040/3326735 علم ال

يا أحمد محمد عمر بديوى5 تربوى2021/11/301978/04/02أستاذ مساعدأنثىد/ دال نفس ال 01161561000040/3312688علم ال

تربوى٢٠٠٠/٠٤/٢6١٩6٢/١١/٢٧مدرسأنثىد/ إيمان أبو ريا محمد لطفى6 نفس ال 01293437334040/2382768 علم ال

تربوى2007/05/06١٩٧١/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ زينب محمد عبدالرؤوف الششينى7 نفس ال 01067900945علم ال
  040/3406249

040/3340624

قصبى8 تربوى2011/03/30١٩٧٧/٠٩/٠١مدرسأنثىد/ وسام حمدى ال نفس ال 040/2381147علم ال

تربوى2014/06/30١٩٧٧/٠٨/٢٣مدرسأنثىد/ جيهان عبدهللا السرنجاوى9 نفس ال 01000322826040/5714588علم ال

تربوى٢٠١٧/١٠/٣١١٩٨١/٠٥/٢٣مدرسأنثىد/ هبة محمد متولي سعيد حشيش10 نفس ال 01069797649040/2161321علم ال

تربوى نفس ال  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

تربوى٢٠١٧/١٠/٣١١٩٧٩/٠٤/٠٢مدرسأنثىد/ شهدان محمد عثمان إبراهيم 11 نفس ال 01207706017040/2961733علم ال

تربوى٢٠٠٤/٠٧/٣١١٩٨٢/٠١/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ إيناس محمود  أبو الرايات12 نفس ال 040/4038325علم ال

تربوى٢٠١٣/٠٤/٢٩١٩٩٠/١١/١٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ إيمان محمد رزق أبو جندى13 نفس ال 01122759255040/5720714 علم ال

تربوى2013/04/29١٩٩١/١٢/٠٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ منه هللا وجية عى أبو حمزة14 نفس ال 01068193959040/3417758 علم ال

صاوى15 تربوى2013/04/291990/10/06معيـــــــدأنثىالسيدة/صابرين سعيد الدسوقى ال نفس ال 01062223503علم ال

تربوى٢٠١6/٠١/١٨١٩٩٣/٠٩/٢٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ أميرة محمد محمد السقا16 نفس ال 01207783813040/2551823 علم ال

نب عاطف محمد عبد هللا مجاهد17 تربوى2018/02/12١٩٩٥/٠٣/١١معيـــــــدأنثىالسيدة/ زي نفس ال 01205583949علم ال

تربوى2018/02/12١٩٩٤/٠٣/٢6معيـــــــدأنثىالسيدة/ أسماء محمود يوسف ابوالعزم18 نفس ال 01206376816علم ال

تربوى2018/02/12١٩٩٥/٠٤/١٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ ايمان مصطفى زكريا احمد قشطة19 نفس ال 01287717796040/2384221علم ال

تربوى٢٠١٨/٠٣/٠١١٩٩٤/٠٣/٢١معيـــــــدأنثىالسيدة/ مى عوض عبد هللا عوض العزب 20 نفس ال 01200907960040/2256866علم ال

تربوى٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩6/٠٧/١٠معيـــــــدأنثىالسيدة/ سعاد ممدوح ابراهيم أبو زيد 21 نفس ال 01274530339علم ال

تربوى2022/04/261997/12/06معيـــــــدأنثىالسيدة/ ناهد محمد امين السخاوى22 نفس ال 01020073786علم ال

تربوى نفس ال  تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01007630230040/3307035 دراما ونقد٢٠١٧/٠٥/١٤١٩6٣/١١/٠٢أستاذ أنثىأ.د/ إيمان عبد الرحيم صحصاح1

خالق إبراهيم2 01150196565040/2232070 لغويات٢٠٢١/١١/٣٠١٩٧٣/٠٤/٠١أستاذ أنثىأ.د/ وسام محمد عبد ال

01222366011040/2212454 رواية2022/03/23١٩٧٢/٠١/١٤أستاذذكرأ.د/ محمود إبراهيم رضوان3

01223007833040/3323375شعر2016/05/311971/09/10أستاذ مساعدأنثىد/ إبتهال عبد السالم الشيخ4

01067891501040/3304534 نقد أدبى٢٠١٧/١٠/٣١١٩٧٥/٠٥/١١أستاذ مساعدأنثىد/ لمياء حسن إبراهيم عبد العال5

لغويات2018/04/30١٩٧٢/٠٤/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ ضحى محمود عبد المعطى6
 01007882677

01114801177 

01223713076040/3322125قص ونثر2018/02/28١٩٧٤/٠٧/١٠أستاذ مساعدذكرد/ وليد سمير على عطوه7

يا محمد  حامد علي8 01067891501040/3300105لغويات2022/03/23١٩٧٤/٠٤/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ دال

01222212042040/3351053قصة٢٠٠٩/١٠/٢٧١٩٧6/٠٧/٢٣مدرسأنثىد/ سهى علي محمد حلمي9

جليل سعودى10 01119944323040/3421601شعر٢٠١١/٠٥/١٠١٩٧٣/٠٢/١٥مدرسذكرد/ تامر توفيق عبد ال

 قسم : لغة إنجليزية

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01000925273040/3287176 دراما٢٠١١/٠٥/١٠١٩٧٣/٠6/٠٧مدرسأنثىد/ غاده محمد أبو المكارم 11

01063906690040/3325335 لغويات٢٠١٢/٠١/٣١١٩٧٣/١٠/١٠مدرسأنثىد/ إيناس محمد أبو المعاطى12

01222930126040/3421601 قصة2012/01/31١٩٧6/٠6/٠6مدرسأنثىد/ رشا بسيونى محمد عطيه13

01202055612040/3325990شعر2012/01/311975/01/06مدرسأنثىد/ أمل رجائى بسيونى حسين14

01000925273040/2236432 شعر٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩٧٤/٠٤/٢٣مدرسأنثىد/ سعاد محمد على مصطفى نجم15

01228402080دراما2012/10/23١٩٧٤/٠٣/٢6مدرسأنثىد/ مارى  ميشيل نجيب أبسخرون16
  040/3308696

040/3310421

دين  الكاشف17 01288866009040/3345533نقد أدبى2013/02/27١٩٧٥/٠٥/١٠مدرسأنثىد/ أمل محى ال

دين  الكاشف18 01288866005040/3345533دراما2013/02/27١٩٧٥/٠٥/١٠مدرسأنثىد/ أسماء محى ال

01120996506040/3338556شعر٢٠١٣/٠٧/٣١١٩٧٥/١٢/١١مدرسذكرد/ سعيد أحمد إبراهيم جزر19

01060199651040/2544409نفد أدبى٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٧٥/١٠/٢٩مدرسأنثىد/ نجوان مجدى عبد الرازق20

 تابع قسم : لغة إنجليزية

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01092653853040/2220204 دراما٢٠١٤/١٠/٢٩١٩٧6/١٠/١٧مدرسأنثىد/ نسرين إبراهيم  إبراهيم رضوان21

01011515404040/3318122 ترجمة٢٠١٥/٠٧/٣٠١٩٧٨/٠٢/٢١مدرسأنثىد/ وفية ابراهيم عبد العزيز حموده22

040/2254990دراما2007/02/27١٩٧٣/٠٤/٠6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ميرال إبراهيم عادل العيسوى23

حميد بصل24 01220738198040/2432673نقد أدبى2015/07/081981/06/15مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء عبد ال

01228083157 لغويات٢٠١٨/٠٣/٢٥١٩٨6/٠6/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نجالء فتحى بدير أبو هيف25

طراوى 26 01144811673040/2702396لغويات2018/01/02١٩٨٧/٠٧/٢6مدرس مساعدذكرالسيد/ حمادة عطا  محمد ال

01062329275040/2549489شعر2019/07/20١٩٨٥/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هبة راضى محمد السيد راضى27

01225052839040/3602729لغويات2022/04/12١٩٨6/١٢/٢٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سوزان أحمد محمد السمين  28

01270537040لغويات٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/٠٩/٠٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ نسرين صبحى محمد على السيد29

01020345356انجليزى عام٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩٧/٠٤/٠٨معيـــــــدأنثىالسيدة/ رنا فتحى محمد الشيخ30

فتوح سلمان 31 01094681433 انجليزى عام٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٧/٢١معيـــــــدأنثىالسيدة/ ميرنا احمد ابوال

 تابع قسم : لغة إنجليزية

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

جمل1 01112322039040/3412607 لغويات٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٧٢/١١/١٠أستاذ ذكرأ.د/ شريف إبراهيم بحيرى ال

01005071200040/3331007 أدب حديث ونقد2010/02/27١٩٧٤/٠٧/١6مدرسأنثىد/ مديحه حمدى عبد العزيز نديم2

قادر خضر3 01222216918040/2963488أدب عباسى2010/05/301973/03/18مدرسأنثىد/ صفاء عبد ال

01094410250040/5717009 علومحديث٢٠١١/٠٣/٠٣١٩٧٥/٠١/١٢مدرسأنثىد/ أحالم محمد قنديل سيد4

01283293610040/5630950تفسير2011/09/28١٩٧٥/٠٣/٢٩مدرسأنثىد/ وفاء محمد محمد عيد5

01222999167040/3502970أدب حديث2011/12/08١٩٧٥/١١/١٧مدرسأنثىد/ إبتسام السيد شعبان6

بربرى7 0122819196103/4491699أدب جاهلى2012/12/26١٩٧٢/١٢/١٧مدرسأنثىد/ معزوزه محمد لطفى ال

01187685576040/3309854علوم لغوية٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٧٧/٠١/٠٨مدرسأنثىد/هبه محمد علوانى السيد 8

01222662823040/2978625علوم لغوية٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٧٣/٠٢/٢٣مدرسذكرد/ ثروت عبد الرؤوف أحمداإلمبابى9

01062715578040/5711335 علوم لغوية٢٠٠٨/١١/٠٢١٩٧6/١١/٢٩مدرسأنثىد/ عايدة  عبد العال الدسوقى 10

01062073659040/3359129 دراسات إسالمية٢٠٢١/١٠/٠٤١٩٩١/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ الشيماء خميس عبدالعاطى الجبرى11

01061596284 دراسات إسالمية2019/02/05١٩٩6/٠٩/٢٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ ساره قدري مصطفى فرج حسب النبى 12

حميد أبو جبل13 01276700747لغة عربية2020/03/031996/12/08معيـــــــدأنثىالسيدة/ مى مجدى عبد ال

01069057075040/4680864 لغة عربية عام٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٨/٠٤/١١معيـــــــدأنثىالسيدة/ مى طايل عبد هللا طايل 14

01155214650لغة عربية عام2022/04/26١٩٩٩/٠٢/١٨معيـــــــدأنثىالسيدة/ شيماء نزية مصطفى جعفر15

دراسات اإلسالميه لغة العربية وال قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 
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فرارجى1 01112780029040/3313795رواية ونقد2019/02/05١٩٧٣/٠٤/٠١أستاذ أنثىأ.د/ فتحيه سيد محمود ال

ظاهر الغندور2 01224222565040/3326735أدب مقارن ورواية2022/07/31١٩٧٢/٠١/١٨أستاذ ذكرأ.د/ أيمن أمين عبدال

01284838879040/9115039صوتيات٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٧٣/١٠/٢٠أستاذ مساعدذكرد/ رضا على السيد أحمد عالم3

صمد بدوى4 01008206284040/2102043حضارة٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩٧٤/٠٢/٠6مدرسأنثىد/ غاده عبد ال

لغة٢٠١٥/٠٥/٢6١٩٧٣/٠٧/٢6مدرسذكرد/ وليد كامل الدمرداش محمد5 01287049697040/3357969 علوم ال

01009363737040/3419015 قواعد وتاريخ لغة٢٠٠٧/٠٧/١6١٩٧٥/٠١/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان محسن إبراهيم شاهين6

01064747988040/2861155 لغويات2022/04/12١٩٨٩/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ريهام عبدالسالم عبداللطيف عبد هللا الشيوى7

01064611591لغويات2015/02/031991/04/27معيـــــــدأنثىالسيدة/ بسمة الزغبى محمد السيد الجبرى8

01121217202040/3601665 لغويات٢٠١6/٠١/١٨١٩٩٣/٠٣/٢٠معيـــــــدأنثىالسيدة/ شيماء حسن إبراهيم العميه9

01552037435لغويات2020/03/03١٩٩٧/٠٨/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ ندى مصطفى مسعد غانم10

فرنسيــه لغة ال  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
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01227859830040/3284311مواد تجارية2014/10/29١٩6٩/٠٩/٠٢أستاذ ذكرأ.د/ حمدى أحمد عبد العزيز محمد1

01227663346040/3284311معلم تجارى2016/08/31١٩٧١/٠٣/٢٤أستاذ أنثىأ.د/ فاتن عبد المجيد السعودى فوده2

01069427717040/2435530رياضيات٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٠/١٢/٠١أستاذ ذكرأ.د/ أحمد محمد رجائى محمد الرفاعى3

خالق بيومى4 رياضيات٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧١/١٠/٢٩أستاذ ذكرأ.د/ ياسر عبد الرحيم عبد ال
  01221315650

01222131565
040/3327436

01226965396040/2979843 تاريخ٢٠١٩/١١/٣٠١٩٧١/٠٢/٠6أستاذ أنثىأ.د/ ساميه المحمدى إبراهيم فايد5

01009515498040/2340656 رياضيات٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٧٢/٠٣/٣٠أستاذ ذكرأ.د/عالء المرسى حامد حسن أبوالرايات6

01226989610040/2384940 تكنولوجيا تعليم2022/01/31١٩6٢/١١/٢٤أستاذ ذكرأ.د/ سعد محمد إمام  سعيد7

01225475568040/3321719مواد تجارية2015/06/291965/11/15أستاذ مساعدأنثىد/ حنان أبو المجد طمان8

01228958228040/3518261  مواد فلسفة٢٠١6/٠٥/٣١١٩٧١/٠٤/١٩أستاذ مساعدذكرد/ عبد الرحمن أمين محمد   9

01069301737040/2382367علوم2017/10/31١٩6٨/٠٥/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ حنان حمدى أحمد أبو ريه10

01007605955040/2763904لغة إنجليزية2018/06/27١٩٧٠/٠١/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ حسن محمد عبد هللا قاسم11

01015642216040/3321645لغة فرنسية2018/02/28١٩٧١/١٠/٢6أستاذ مساعدذكرد/ شعبان محمد السيد عبد الغنى12

صراف13 01227870539040/3301950لغة عربية٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٢/٠١/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ رهام ماهر نجيب ال

قسم : مناهج وطرق تدريس
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باقى 14 01283133846040/3314603علوم٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨١/١٠/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/دعاء عبدالرحمن عبدالعزيز عبدال

01223327727040/3335937 لغة إنجليزية٢٠٠٤/٠٩/٢٩١٩6٩/١٠/٠٥مدرسأنثىد/عال بيومى فرج  ميره15

01221823902040/9112045 لغة فرنسية٢٠٠٥/٠٤/٢٨١٩6٩/٠6/٠١مدرسذكرد/ عالء الدين محمد محمد الكوش16

01005144981040/2881604 لغة عربية2005/09/27١٩6٩/١٢/١٢مدرسذكرد/محمود محمد السيد إبراهيم عبدالكريم17

01127655664040/3419978لغة إنجليزية2005/11/291971/11/28مدرسأنثىد/هبه سيد سيد الطوخى18

٢٠٠6/٠١/٢٩١٩6٨/١١/١6مدرسأنثىد/ فاطمه فاروق جمعه الشرقاوى19
تجارى تكنولوجيا 

التعليم
 01004475121040/3404677

01002262905040/3500706تاريخ2006/11/28١٩6٩/٠٣/٢١مدرسأنثىد/ ناديه فهمى إمبابى حموده20

01227469176040/5673216لغة عربية2008/02/26١٩66/٠٨/٢٣مدرسذكرد/ أيمن أبو بكر إبراهيم سكين21

بهنساوى22 حليم ال 01007365548040/2551938علوم2008/08/30١٩٧٢/٠١/٣١مدرسأنثىد/ عبير عبد ال

0122768898003/3353212علوم٢٠٠٨/١٢/٣١١٩٧٠/١٢/٠١مدرسأنثىد/ ريهام السيد أحمد سالم23

01005305606لغة إنجليزية٢٠٠٩/١٢/٢٩١٩٧١/١٠/٠١مدرسذكرد/ مجدى السيد عبد العزيز  يوسف 24

01094043150040/2739579 رياضيات٢٠١٠/٠٥/٣٠١٩٧٠/٠٨/٠٢مدرسذكرد/ حاتم مصطفى محمد عثمان25

ليثى26 فتوح محمد ال 01003507520040/2383747 مواد إجتماعية٢٠١١/٠٧/٣١١٩66/٠٤/٢٥مدرسذكرد/ محمد أبو ال
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01221814024040/3230197 تاريخ2014/09/30١٩٨٢/٠٢/٢٠مدرسذكرد/ عالء محمد عبد العزيز بدر الدين27

01015689090علوم2015/09/301971/01/06مدرسذكرد/ أحمد عطيه أحمد سالم28

01225159795 علوم٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٠/٠٧/٠٨مدرسأنثىد/ وفاء ماهر المنوفي الزنطاحي29
  040/3388066

040/5410066

بربري30 يا2015/11/30١٩٨٢/٠٢/١٣مدرسأنثىد/ دعاء سعيد شعبان محمد ال 01225330160جغراف
  040/2732116

040/2736337

حفيظ مطهر 31 01005719190040/3309230علم نفس2017/08/29١٩٨٤/٠٤/٠٧مدرسأنثىد/ رغدة عبد ال

ترهونى 32 يا2018/06/27١٩٨٥/٠٥/١٩مدرسأنثىد/ سهام صبرى حسن ال 01010717603045/3435835جغراف

فخراني33 01221467044040/2540702لغة فرنسية٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٨١/١٠/٣١مدرسأنثىد/شيرين محمد عبدالعال محمد ال

01226798544040/3311084لغة إنجليزية٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٣/٠٩/٢٧مدرسأنثىد/الشيماء محمود توفيق الرشيدي34

فقي35 01225164298040/2553918 رياضيات٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٢/١٠/٠٤مدرسأنثىد/ إيمان محمد عبد المجيد ال

نبى األحول36 01502152916040/2105161 رياضيات٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٨٨/٠٢/١٢مدرسأنثىد/ مروة نبيل عبد ال

01221545160040/3309832 علوم2019/05/29١٩٨١/١٠/٣١مدرسأنثىد/ شيماء محمد فهيم يوسف37

01226626131لغة إنجليزية2019/10/261983/05/27مدرسأنثىد/ مروة فتحي فتوح حفـور38
  040/6626131

040/3353962

01006863071040/340566 رياضيات٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٥/٠١/٢٣مدرسأنثىد/ رانيا السعيد محمد سالمة39
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لطيف40 لطيف عبد ال 01141282949040/5630554رياضيات2020/10/31١٩٨٢/٠٤/١٤مدرسأنثىد/ هدية عبد ال

صاوي عبد المنعم إبراهيم41 01008412411050/6333438مواد تجارية2021/02/28١٩٨٣/٠6/١٤مدرسأنثىد/ وفاء ال

فولى42 وهاب سند ال 01019016618علوم زراعية2021/04/27١٩٩٠/٠6/٢٨مدرسذكرد/ السيد عبد ال

بحيرى43 01223048937رياضيات٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٨٧/١١/٠٧مدرسأنثىد/ سماح جمال أحمد ال

01288066775050/2442659مواد تجارية٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٨٤/٠٧/٢٩مدرسذكرد/ محمد إبراهيم محمد على رضوان  44

يا محمد محمد عبد ربه45 01009290293040/3352618 لغة فرنسية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨١/١٠/٢٢مدرسأنثىد/ دال

جيزاوي46 01154848339040/5723013 علوم زراعية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٣/٢٤مدرسأنثىد/هبة محمد السيد الشحات ال

01002027956 لغة عربية2017/08/27١٩٨٨/٠١/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ حنان عبد المحسن الشاذلى47

01282212610لغة فرنسية2017/10/281986/05/06مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سالى السيد محمد أحمد  نصر48

فتاح عيسى 49 01063996337040/3291088 فلسفة٢٠١٨/٠٢/٠٤١٩٨٥/٠٧/٢٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/هالة مصطفى عبد ال

حكيم 50 لغة إنجليزية2018/11/26١٩٨6/٠٨/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سحر إبراهيم عبد ال
  01286293882

01286509074

خالق سعد الدين51 01079400332040/273427لغة عربية2020/02/23١٩٩١/٠6/٣٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمنية يوسف محمد عبد ال

وكيل52 01274735403040/3406014تكنولوجيا تعليم2020/04/28١٩٩٢/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ يسرا السيد عامر ال
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01276917626لغة إنجليزية٢٠٢١/٠٥/٢٧١٩٨٩/٠٨/٢١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مها محمد محمد منصور53

رياضيات٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩١/٠٩/٢٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ فاطمة حمادة بسيونى أبو صيره54
  01111339925

01003196794
040/2626202

قادر المعناوى55 01093225713 معلم زراعى٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٣/٠٨/١٥مدرس مساعدذكرالسيد/ رفيق سعد عبد ال

01114452122040/3291947 لغة إنجليزية٢٠٢٢/٠6/٢6١٩٨٨/٠١/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ دعاء عادل  سليمان عبد هللا56

01229967260 تاريخ2022/08/24١٩٩٣/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/  رشا مصطفى كمال مهاود57

نقيب58 01220748600لغة إنجليزية2013/11/271992/06/01معيـــــــدأنثىالسيدة/ زينب محمد على ال

هربيطى 59 ٢٠١٧/٠٢/٠٢١٩٩٤/٠٣/١٩معيـــــــدأنثىالسيدة/جهاد وحيد سيد أحمد ال
لغة عربية ودراسات 

إسالمية
 01201774582

2017/02/02١٩٩٢/١١/١٤معيـــــــدأنثىالسيدة/إسراء مبروك مصطفى عيسوى معالى60
لغة عربية ودراسات 

إسالمية
01026028341040/2738855

تواب طولون61 01016158100رياضيات2018/02/12١٩٩٥/٠٩/٣٠معيـــــــدأنثىالسيدة/خلود مجدى عبد ال

صاوى62 01154548863040/2364258فيزياء2018/02/12١٩٩٥/٠٥/١6معيـــــــدأنثىالسيدة/ نهلة طارق عبد المنعم ال

01142176889040/4300702الكيمياء٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٣/١٢/٢6معيـــــــدأنثىالسيدة إيمان السيد محمد غنيم الدسوقى63

٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/١٠/٣١معيـــــــدأنثىالسيدة/رضوي ابراهيم يحيي السيد الشرقاوي64
العلوم البيولوجية 

والجيولوجية
01069976629040/2201600

٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠٥/٢٠معيـــــــدأنثىالسيدة/ اميرة عرفه محمد عطية الشرقاوي65
الدراسات اإلجتماعية 

أساسي
 00112348930040/4305594

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

 تابع قسم : مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01554847345 الجغرافيا٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/١٠/٢٣معيـــــــدذكرالسيد/ شهاب حسنى عطية محمد الهلباوي66

حماقى67 01111293076040/2253809 علم النفس2019/02/05١٩٩6/١٢/٢٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ مى أمين أنور امين ال

فتاح68 01096603938معلم زراعى2019/02/051995/03/15معيـــــــدذكرالسيدة/ محمد منير محمد عبد ال

٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/١١/٣٠معيـــــــدأنثىالسيدة / بسمة طلعت طة حسين69
اللغة العربية 

والدراسات اإلسالمية
 01094352774040/3574090

01019740489040/2558113الرياضيات )أساسى (2019/02/05١٩٩٥/٠٥/٢٧معيـــــــدأنثىالسيدة/ إسراء محمد عبد المنعم حسن اللمعى70

2019/02/05١٩٩٥/١١/١١معيـــــــدأنثىالسيدة/ فاطمة محمد سليمان محمد عفان71
تربية خاصة )اساسى( 

لغة عربية ودراسات 
01208747023

2019/02/05١٩٩٥/١٢/١6معيـــــــدأنثىالسيدة/ إسراء عامر على حسن72
التربية الخاصة 

)اساسي(لغة انجليزية
01008712932040/4368351

٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩6/٠٩/١٤معيـــــــدأنثىالسيدة/سماء محمد عبدالرحمن مصطفى73
التربية الخاصة 

)اساسي( دراسات 
01278965703

٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩6/٠٧/١٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ سارة صبرى محمد صادق طايل74
التربية الخاصة 

)اساسي( رياضيات
01116039232040/2443526

٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩6/٠٣/٣٠معيـــــــدأنثىالسيدة/ زينب على السعيد عيسى75
تربية خاصة         

)اساسى ( علوم
 01148703401

وهاب جبل76 01207460177 تكنولوجيا التعليم٢٠٢٠/٠٣/٠٣١٩٩6/١٠/٢٩معيـــــــدأنثىالسيدة/ جهاد محمد عبد ال

01020473378040/2769690 كيمياء انجليزى2020/03/03١٩٩٧/٠٥/٢٤معيـــــــدأنثىالسيدة/ ريهام وحيد أحمد دياب77

2020/03/031996/11/02معيـــــــدأنثىالسيدة/ سالى فودة مصطفى راغب أبو حشيش 78
علوم بيولوجية 

وجيولوجية انجليزى
01002783323040/2583537

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

 تابع قسم : مناهج وطرق تدريس
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المنزلالمحمول

01159463618 لغة انجليزية عام٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٨/٠٣/٠٢معيـــــــدأنثىالسيدة/ منال عادل مبارك ابراهيم قنديل 79

حكيم بربر80 01287226296040/4324655لغة فرنسية  عام2021/04/20١٩٩٨/٠٣/٢٤معيـــــــدأنثىالسيدة/ سمر صديق عبد ال

10162374431تاريخ2021/04/20١٩٩٨/٠٨/١٢معيـــــــدأنثىالسيدة/ أية جمال أبو المكارم ماضى  81

01206647802علوم تجارية2021/04/20١٩٩٧/٠٩/٢٣معيـــــــدأنثىالسيدة/ سمر على السيد على يوسف 82

٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٨/٠٥/٠٤معيـــــــدأنثىالسيدة/ رقية محمد على طة العبيسى 83
كيمياء باللغة 

اإلنجليزية
01141717642040/3593667

٢٠٢١/١١/٢٩١٩٩٨/٠6/٢٤معيـــــــدأنثىالسيدة/ فاطمة خالد عبدالستار عبدالمنعم الجمل84
علوم بيولوجية 

وجيولوجية انجليزى
01023010275040/3103653

ا85 01063622820040/2383886 لغة عربية عام٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٤/٠٢معيـــــــدأنثىالسيدة/ رغد طارق مسعد مصطفى براي

01021736705 تعليم زراعى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/١٢/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ صفية يوسف ابوالعز الرفاعى86

01011216313 علوم اساسى2022/04/26٢٠٠٠/٠١/٠١معيـــــــدأنثىالسيدة/ امانى مصطفى محمد عبدهللا87

01020073786 علم النفس2022/04/26١٩٩٧/١٢/٠6معيـــــــدأنثىالسيدة/ ناهد محمد امين السخاوى88

جواد الغرباوى 89 01014161947 جغرافيا٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٧/١٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ دينا مجدى عبدال

01096606106فلسفة واجتماع2022/04/26١٩٩٨/٠٣/١٤معيـــــــدأنثىالسيدة/ نورا حنفى محمد رضوان 90

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

 تابع قسم : مناهج وطرق تدريس
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المنزلالمحمول

01225122858040/3304534أصول تربية2002/08/121942/08/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسن إبراهيم عبد العال1

0100177220802/4038283أصول تربية2006/08/011941/01/06أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد على المرصفى2

01222505075040/3420520أصول تربية2013/08/131953/08/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد المنعم محى الدين عبد المنعم3

قادر الخويت4 وهاب عبد ال 01118975922040/3336422أصول تربية2019/08/011959/02/26أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير عبد ال

01026466488040/3320947أصول تربية2020/09/161959/11/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف بدوى5

01060523587040/2540101أصول تربية٢٠٢١/٠٨/١٥١٩6١/٠٨/١6أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد إبراهيم طه  خليل6

أنثىد/ ساميه السعيد محمد على بغاغو7
أستاذ مساعد 

متفرغ
01225252623040/3339735أصول تربية2011/08/011951/02/05

ذكرد/ كمال أحمد عبد ربه رباح8
أستاذ مساعد 

متفرغ
01007345177050/524466أصول تربية2011/08/011951/02/15

أنثىد/إيمان عبده حافظ عبد الصمد9
أستاذ مساعد 

متفرغ
01001982068040/3290900أصول تربية2019/08/011959/07/05

01283931186040/3318536أصول تربية2011/12/101941/12/10مدرس  متفرغذكرد/ عبد العظيم طه شعبان10

0100517960203/5836455أصول تربية2005/08/011945/02/20مدرس متفرغذكرد/ فؤاد بسيوني متولي11

00109520206040/3401326أصول تربية2008/09/091948/09/09مدرس متفرغذكرد/ محمد سعد القزاز12

10068079340040/3305534أصول تربية2011/08/011951/06/28مدرس متفرغذكرد/ متولى أحمد متولى أبو عمر13

01017304427040/3913127أصول تربية2013/08/011952/11/05مدرس متفرغذكرد/متولى محمد متولى قمر الدوله14

01224584847040/2431443أصول تربية2016/08/011955/11/10مدرس متفرغانثىد/سهير محمد بسيونى خلف15

وهاب حموده 16 01065502122040/2663157أصول تربية2019/08/011959/03/06مدرس متفرغذكرد/عثمان عبد المعز عبد ال

رقم تليفون 
قسم م ال تاريخ الميالد النوع تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال
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المنزلالمحمول

ذكرد/ أحمد عاصم عابد الطنطاوي1
أستاذ مساعد 

متفرغ
01227911476040/3317159تربية مقارنة2003/08/011943/05/03

انثىد/هدى سعيد السيد حميده2
أستاذ مساعد 

متفرغ
01003709768040/3353951تربية مقارنة2014/09/081954/09/08

01006023283040/3306707صحة نفسية2004/08/011944/04/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الظاهر الطيب1

01224232959040/3317997صحة نفسية2011/08/011951/01/01أستاذ متفرغانثىأ.د/ زينب محمود شقير2

01000695209040/3313333صحة نفسية2015/08/011954/12/18أستاذ  متفرغذكرأ.د/ سيد أحمد أحمد البهاص3

01006711754040/3410175صحة نفسية2019/08/011958/11/14أستاذ مساعد متفرغ ذكرد/أحمد أحمد متولى  عمر4

تربوى2005/08/011944/10/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الوهاب محمد كامل1 نفس ال 01222245624040/3340247علم ال

تربوى2015/08/011955/07/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى عبد الكريم حبيب أصالن2 نفس ال 01141199514040/3350982علم ال

تربوى2019/08/011959/03/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ أبو زيد سعيد الشويفى3 نفس ال 01004584826علم ال
  040/2733802

040/9115098

تربوى2012/08/011952/04/11مدرس متفرغذكرد/ حمدى محمد مصطفى المليجى4 نفس ال 12217241086علم ال

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع
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المنزلالمحمول

تدريس2003/06/151943/09/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نبيلة زكي إبراهيم1 01004614580040/3319951مناهج وطرق ال

تدريس2006/08/011946/07/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ على أنور عامر2 01227690487مناهج وطرق ال
  040/3318563

02/2661963

تدريس2007/07/311946/09/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى عبد العاطى بدر3 مناهج وطرق ال
  01223285028

01227108157
040/3318564

تدريس2008/08/011948/04/23أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبيل عبد الواحد فضل 4 مناهج وطرق ال
  01005051826

01227108157

  040/3318536

03/3931878

تدريس2008/08/011948/01/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل  5 0122341448402/26426304مناهج وطرق ال

تدريس2009/08/021949/07/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أمين عطوة محمد  6 01227099039055/2304458مناهج وطرق ال

تدريس2009/08/021949/03/28أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحمن محمد  السعدنى7 01008727500045/3346166مناهج وطرق ال

تدريس2010/08/011950/06/29أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عزه عبد الرازق عبد ربه8 0122710815703/3931878مناهج وطرق ال

تدريس2010/12/301950/01/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد إمام إبراهيم المعصرانى9 0122769048702/2566452مناهج وطرق ال

تدريس2011/08/011951/04/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ يوسف الحسينى السيد اإلمام10 01277313451040/3305650مناهج وطرق ال

تدريس2012/08/011952/04/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ صالح الدين محمد إبراهيم بدر11 0122224307602/7714187مناهج وطرق ال

تدريس2013/07/311953/09/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد12 01227870549040/3311323مناهج وطرق ال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــة ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

النوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

تدريس2014/07/271954/01/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سعاد أحمد  شاهين13 01227663353040/3500465مناهج وطرق ال

تدريس2014/08/011954/05/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الملك طه عبد الرحمن الرفاعى14 01006863077040/3313510مناهج وطرق ال

تدريس2016/08/011956/07/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الفتاح سعد عبد الرحمن15 01223416767040/3321421مناهج وطرق ال

فقى16 تدريس2016/08/011956/01/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف ال 0122340010302/6448019مناهج وطرق ال

تدريس2016/08/011956/07/10أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناديه على مسعود أبو سكينه 17 01112452580040/3502595مناهج وطرق ال

تدريس2017/08/011957/02/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الرؤوف مصطفى الشيخ18 01227839832مناهج وطرق ال
  040/3338609

040/3290900

تدريس2017/08/011956/12/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمود  عليوه19 01227469137040/3286141مناهج وطرق ال

تدريس2019/08/011958/11/16أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثناء مليجى السيد عوده20 01005641356040/3313510مناهج وطرق ال

حميد محمود زغلول21 تدريس2020/09/161960/06/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ برهامى عبد ال 01005643781047/2710142مناهج وطرق ال

تدريس2020/09/161960/07/10أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى حمزه حسنين سراج22 01112038011040/3302540مناهج وطرق ال

ذكرد/ زكريا حناوي بشاي23
أستاذ مساعد 

متفرغ
تدريس2004/07/311944/01/01 01227271205050/6901535مناهج وطرق ال

ذكرد/ ابراهيم حسن عساف24
أستاذ مساعد 

متفرغ
تدريس2009/08/021949/03/18 01223273058040/3319961مناهج وطرق ال

ذكرد/ مصطفى عبد الخالق محمد25
أستاذ مساعد 

متفرغ
تدريس2012/08/011951/12/15 0100800492503/5850567مناهج وطرق ال

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 286 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ذكرد/ حمدى عز العرب إبراهيم 26
أستاذ مساعد 

متفرغ
تدريس2014/08/011954/02/18 01222844042040/2244243مناهج وطرق ال

أنثىد/ فاطمه مصطفى محمد رزق27
أستاذ مساعد 

متفرغ
تدريس2020/09/161959/12/26 مناهج وطرق ال

  01006542831

01004999966

 048/5169974

040/323260 

تدريس2005/08/011944/09/10مدرس متفرغذكرد/ محمد أحمد محمد كمونة28 01064292198040/3305260مناهج وطرق ال

تدريس2009/08/021949/01/01مدرس متفرغذكرد/ محمد أمين عطوة محمد29 مناهج وطرق ال

تدريس2011/08/011951/06/15مدرس متفرغذكرد/ محمد كمال محمد دره30 0100800485903/3925893مناهج وطرق ال

تدريس2013/09/221953/09/22مدرس متفرغذكرد/ شاكر فوزى مصطفى محمود31 01279777569040/2022010مناهج وطرق ال

تدريس2013/08/011953/04/09مدرس متفرغأنثىد/ ساميه محمد أبو اليزيد مرسى32 01062302363040/3418983مناهج وطرق ال

تدريس2015/08/011955/04/24مدرس متفرغذكرد/ رمضان مسعد  عبدة  بدوى33 01007883587040/3350048مناهج وطرق ال

تدريس2016/08/011956/01/19مدرس متفرغذكرد/ فتحى حسنيين محمد على34 مناهج وطرق ال

تدريس2019/08/011959/04/21مدرس متفرغذكرد/ دياب عيد دياب البسطويسى35 01144887905040/2240905مناهج وطرق ال

تدريس2020/09/161959/12/03مدرس متفرغأنثىد/ ماجده عبد التواب حامد 36 01224030755040/6955703مناهج وطرق ال

تدريس2020/10/041960/10/05مدرس متفرغأنثىد/ الفت عيد محمد عيد شقير37 01118789660مناهج وطرق ال
  040/3405083

040/3411698

تدريس2020/09/191960/09/19مدرس متفرغأنثىد/ عزه محمد عبد الرحمن  أبو غصيبه38 040/3327131مناهج وطرق ال

تدريس٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١٠/١٩مدرس متفرغأنثىد/ أمانى عبد القادر الجيالنى شقير39 01117969846040/2225462مناهج وطرق ال

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

ذكرد/ صبرى سعد رجب شعيشع1
أستاذ مساعد 

متفرغ
01000969044040/2961024لغة إنجليزية2018/08/011958/07/30

لغة إنجليزية2012/08/011952/04/14مدرس متفرغأنثىد/ صفاء فكرى الجزار2
  01005087654

01225087654
040/3318987

لغة إنجليزية2019/08/011959/05/08مدرس متفرغأنثىد/ سلوى أنور أحمد عبد الرحمن3
  01003452222

01004446655
040/3340019

01222300122لغة إنجليزية2020/09/161960/07/23مدرس متفرغأنثىد/ هالة سعد إسماعيل شلبى4

2015/08/011954/12/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود عبد الحميد السقا1
لغة عربية ودراسات 

إسالمية
01009363757040/3285656

2018/08/011958/07/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد سامى زكى منصور2
لغة عربية ودراسات 

إسالمية
01005266220040/3317651

01223623338048/2993790لغه فرنسية2013/08/011952/11/29مدرس متفرغذكرد/ حمدى محمد أحمد  عبده1

01223554361040/3405408رياض أطفال2014/08/011954/03/07أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد متولى قنديل رمضان1

رياض أطفال 2015/08/011955/01/19أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فوزيه محمود عبد المقصود2
  01005548331

01223554361
048/3790004

01026666700040/3308878 رياض أطفال٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٧/١٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى أحمد عبد الحليم  صادق3

0100158294502/4318081رياض أطفال2013/08/011952/08/02مدرس متفرغذكرد/ السيد محمد محمود البسيونى4

0100195580702/2943753رياض أطفال2019/08/011959/01/31مدرس متفرغذكرد / أحمد إبراهيم محمد بنا5

0100915119502/3910092رياض أطفال2020/09/161959/10/28مدرس متفرغذكرد/ محمد أحمد محمد الصعيدى6

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 تربية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 
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 بيان

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

7022040217011432455578121325551570جيولوجيــــــا

حيــــوان 89111848306111334679114111225273571106علم ال

13111264321911826022826168121428427450124رياضيـــــــــــــات

طبيـعـــــــة 401119165157214715625586131124602686علم ال

11626413135115135075371125813131821399358151الكيميــــــــــــاء

نبـــــــات 58147710115181133457818211319223664100علم ال

482495324336201067601852911674582356396162117179353284637اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

0100633876902/22664523 2020/9/16 عميد الكليةأ.د/ طارق مصطفى محمد على 1

أ.د/ أمجد سالم إبراهيم سالمه2
 وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2021/12/701063214338040/3284601  

خالق3 جليل عبد ال أ.د/ يحى عبد ال
 وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2022/2/23 01003527096040/3230592  

أ.د/ نهال عاطف محمد صالح الدين4
قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة 

المجتمع وتنمية البيئة
2021/2/3 01154296713040/3315650

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية العلوم جامعة طنطا في العام الجامعي 2021 /2022

تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم م
رقم التليفون 
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المنزلالمحمول

واحد1 01273960983040/3282660 الجيولوجيا٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٧/٠١/٢٣أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد محمد عبد ال

01005111628040/3309944 علم الحيوان2019/11/06١٩6٢/١٢/١٤أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد محمد خليل2

الرياضيات2022/03/10١٩6٤/١٢/٢6أستاذذكرأ.د/ أحمد إبراهيم محمد أبو عنبر3
  01229458411

01141603313

  040/3300407

040/3450407

01006925914 الطبيعة٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/١١/٠٩أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد عبد العظيم السباعى4
  040/3308315

040/3452315

01228517896040/3120708 الكيميـــــــــــاء2022/03/10١٩6٣/٠٢/٢٣أستاذذكرأ.د/ طارق عبد المنعم إبراهيم فايد5

  01221382655047/2561080علم النبات2022/03/10١٩6٢/١٠/٢٩أستاذأنثىأ.د/ سعيده محمد  رفاعى عامر6

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية العلوم جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجة  ال النوعم اإلســـــــــــــــــــم
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المنزلالمحمول

واحد1 01273960983040/3282660 جيولوجيا تركيبة٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩6٧/٠١/٢٣أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد محمد عبد ال

قوى مسعود2 ٢٠١٤/٠6/٣٠١٩٧٠/٠٣/١١أستاذذكرأ.د/ عالء أحمد عبد ال
جيولوجيا البيئة 

واالستشعار عن بعد
 01018265052040/3330446

جليل صالح3 01286268576040/3415745 جيوفيزياء تطبيقية2014/12/30١٩6٩/٠٣/٢٥أستاذذكرأ.د/ محمد كمال الدين عبد ال

2017/04/301968/03/24أستاذذكرأ.د/ زينهم السعيد سالم عيسى4
جيولوجيا مائية 

يئية وب
01225575339040/3356066

٢٠١٧/١٢/٣٠١٩٧١/٠١/١٠أستاذ ذكرأ.د/ محمد محمود عبد الرحمن حمدى5
جيوكيمياء الصخور 

والمعادن
 01000925351040/3451487

01003602034040/3355576طبقات حفريات2019/02/23١٩٧٣/٠٢/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ على سليمان على سليمان6

2022/04/27١٩٧٢/٠٣/١١أستاذ ذكرأ.د/ إبراهيم محمد إبراهيم غندور7
علم الرسوبيات 

والترسيب
01007210859050/6355079

جيولوجيا2017/04/30١٩٧٤/٠٢/١٤أستاذ مساعدذكرد/ سمير زكى المصيلحى قمح8 040/3413022ال

جيولوجيا٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٧٩/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ معتز خيرى أحمد بركات9 01224955767040/2381044ال

خالق 10 جيولوجيا٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨٢/١٢/١٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد المنصف عبد ال 01007503937040/5360117ال

حميد11 01061217763045/3689359 طبقات حفريات٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٣/٠٢/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد صبحى فتحى عبد ال

جيولوجيا  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم النوع

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها لكلية العلوم عن العام ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

قادر عبدهللا12 جيولوجيا٢٠١٣/٠١/٢٩١٩٧6/٠٢/١٢مدرسذكرد/ طارق عبد المنصف عبدال 00127262344048/2912122 ال

جيولوجيا2013/12/31١٩٧٩/٠٣/٢٥مدرسذكرد/ إسماعيل عبد الرسول  إسماعيل13 01220823367040/3330239 ال

جيولوجيا2015/05/311974/01/12مدرسذكرد/ أحمد السعيد مسعود سالم14 01009131530ال

فار15 جيولوجيا٢٠١6/١٢/٣١١٩٨٢/٠١/٠١مدرسذكرد/ عماد إسماعيل أبو المجد ال 01221409297 ال

هورينى16 جيولوجيا٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨٤/٠١/٠٣مدرسذكرد/ محمد ماهر متولى متولى ال 01096169866040/5830583 ال

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨٨/٠٤/١٠مدرسذكرد/ عمر شعبان عبد هللا فحيل17
حفريات وطبقات فى 

مجال حرارة باطن األرض
 01007996419040/2844967

جيولوجيا2021/04/27١٩٨٥/٠٢/١٥مدرسذكرد/ محمود إبراهيم محمد الشريف18 01282696984040/5670061 ال

صاوى19 جيولوجيا2013/01/271986/09/24مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سمر محمد محمد ال 01145008588040/3501903ال

جيولوجيا٢٠١٣/٠٥/٢٢١٩٨٧/٠6/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ حامد محمد عبد الغنى منصور20 ال
  01007996419

01004452866
040/2844967

جيولوجيا2013/09/21١٩٨٥/٠٢/٠٢مدرس مساعدذكرالسيد/ أحمد محمد الشحات نصر الدين21 ال
  01145008588

01009561606
040/5830132

جيولوجيا2017/02/22١٩٨٩/١٠/٢٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/إيمان فتحى محمد صابر إسماعيل 22 01005317169040/3310709ال

جيولوجيا تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

جيولوجيا2017/03/23١٩٩٠/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ رنا محمد طارق صالح الدين محمد23 01274500872ال

جيولوجيا٢٠١٨/٠٨/١٨١٩٩٢/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ على شبل على الشاذلى راضى24 01149998412ال

جيولوجيا٢٠٢٢/٠٤/٢٤١٩٩٢/١٢/١٩مدرس مساعدذكرالسيد/ إبراهيم مصطفى محمد عثمان25 01094545631ال

حفيظ 26 ناصر عبد ال جيولوجيا٢٠٢٢/٠٤/٢٤١٩٩٤/١٠/٢6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سمر عبد ال 01010900678 ال

فتوح مرزوق27 جيولوجيا٢٠١٣/٠٣/١٢١٩٩١/٠٩/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/سمر عبدالكريم ابوال 01090782112 ال

جيوفيزياء2022/08/23١٩٩٣/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ أحمد أحمد حسين محسن حسين بدر 28 01011193954 ال

جيولوجيا2012/02/071991/02/04معيــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد أحمد محمود جاد29 01274348169040/3331139ال

جيولوجيا٢٠١٥/٠١/٠٤١٩٩٢/٠١/٢٨معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ زينب محمد فرج قرقش  30 01010897081 ال

جيولوجيا٢٠١٧/٠٧/٠٨١٩٩٤/٠١/١٣معيــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد عبد السميع محمد 31 01100548181 ال

جيولوجيا٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٤/١٢/٠٥معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/آيه صالح المتولى ابراهيم شريف32 01024284636 ال

جيولوجيا تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

جيوفيزياء2018/02/12١٩٩٥/٠٣/٠٨معيــــــــــــــدذكرالسيد/ احمد السيد على ابراهيم محمد 33 01060076512 ال

قالع34 جيولوجيا2018/12/181994/10/01معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ امنية على محمد حسن ال 01060499907ال

جيوفيزياء٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩6/٠١/١٧معيــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد قنديل سرحان زيدان 35 01096430599 ال

جيولوجيا2019/12/07١٩٩٧/٠6/٠٢معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ ميادة عالء نبيه سليمان الديب 36 01094322111040/4342368ال

جيوفيزياء2019/12/07١٩٩٧/٠٤/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ منى فتحى سيد أحمد أحمد الشاذلى37 01025089586040/2672046ال

جزار38 جيولوجيا2021/04/06١٩٩٧/٠٤/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ ميرال هانى عزت ال 00115238019ال

جيوفيزياء٢٠٢١/٠6/٠6١٩٩٨/١٠/٢6معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ فاطمة محمد رزق خليل السيسى 39 01024917810ال

تعدين٢٠٢١/٠6/٠6١٩٩٨/٠٧/٢٥معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ دينا سيد أحمد أحمد ابراهيم يونس40 بترول وال 01024626729ال

جيولوجيا٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٨/٠٨/٠١معيــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد يسرى محمد ابواليزيد البيلى41 01019593718040/2751575 ال

جيوفيزياء٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٥/٠١معيــــــــــــــدذكرالسيد/ مصطفى محمود ابراهيم البسطويسى42 01200495801040/2210207 ال

تعدين2022/05/09١٩٩٨/٠٢/١٥معيــــــــــــــدذكرالسيد/ عبدالخالق محمد عبدالخالق القزاز43 بترول وال ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوع
رقم تليفون 

جيولوجيا تابع  قسم : ال

اإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

بيئة2005/12/281962/12/14أستاذذكرأ.د/ محمد أحمد محمد خليل1 01005111628040/3309944علم ال

01274272624 مناعة٢٠٠6/١٢/٢6١٩6٢/١٢/٢٨أستاذذكرأ.د/ محمد لبيب راغب سالم2

حميد علم الدين3 ٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩٧١/٠٩/١٨أستاذأنثىأ.د/ عبير عبد ال
تشريح  علم ال

المقارن
 01224442938040/3411239

01093905527045/3342140 خلية وأنسجة٢٠١٢/٠٢/٢٨١٩6٥/٠١/٠٣أستاذذكرأ.د/ إيهاب مصطفى حسن طوسون4

01220177760 خلية ووراثة خلوية2012/10/23١٩6٣/١٠/٢٠أستاذذكرا.د/ السيد إبراهيم السيد سالم5

01221766784الفقاريات2014/06/301971/06/08أستاذأنثىأ.د/ نهلة السيد الشاذلي 6

نبى رضوان7 01272609279040/3325720 طفيليات٢٠١٤/١٠/٢٩١٩٧٣/٠6/٢٨أستاذأنثىأ.د/ نهله عبد العليم عبد ال

حميد أحمد طبل8 01221679253040/3316572فسيولوجي2015/11/30١٩6٥/٠٧/٠٥أستاذأنثىأ.د/ غاده عبد ال

يا فؤاد عفيفى أبو زيد9 01225639444040/3340838تشريح مقارن2015/11/30١٩٧٥/٠6/١٨أستاذأنثىأ.د/ دال

وهاب المتولى شرع10 01226309933040/333233بيئة2016/01/30١٩6٤/٠٤/١٩أستاذأنثىأ.د/ لمياء عبد ال

01285599863040/3287668طفيليات٢٠١6/٠٣/٣١١٩6٨/٠6/٠٣أستاذذكرأ.د/ ياسر دسوقى عبد المقصود11

01223703634040/3292650علم األجنة التجريبى٢٠١6/١٢/٣١١٩٧٠/١٠/٠٤أستاذذكرأ.د/ محمد محمد بخيت السيد12

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

حيوان  قسم : علم ال

تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01224561342 فسيولوجيا الحيوان٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٨/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ منى محمد عبدالمنعم حجازى13

نجار14 01005785068045/3674862 فسيولوجيا الحيوان٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٧٢/٠٣/٠٨أستاذذكرأ.د/ صبرى على عبد هللا ال

خولى15 01227868383040/3414909 علم الحشرات2021/03/27١٩٧٥/٠٨/٠١أستاذأنثىأ.د/ سمر عزت غازى ال

12015000350040/3414909مكافحة  الحشرات2022/05/311974/11/18أستاذذكرأ.د/ وسام صالح الدين على مشرف16

01006050361040/3310723 فسيولوجيا الحشرات٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩6٨/١٠/٠٢أستاذأنثىأ.د/ إيمان محمد محمود الحسينى17

01000409257047/2722156 علم الحشرات٢٠٠٩/١٢/٢٩١٩6٣/٠٣/١٥أستاذ مساعدذكرد/ السعيد أحمد محمد نعيم18

حيوان٢٠١٤/١٠/٢٩١٩٧٩/٠١/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ وسام محمد سالمة حسن19 01200355329 علم ال

حيوان2016/05/31١٩٧٨/٠٨/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ مرفت رفيق بهجات أبو سعده20   01226322324040/3327722 علم ال

حيوان2017/12/301974/12/07أستاذ مساعدذكرد/ محمد ناصف محمد ناصف21 01024785127علم ال

حيوان٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٧6/١١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ سها جمعه رمضان عبد السالم22 علم ال
  01005053806

01024785148

حيوان2019/02/23١٩٧٢/١٠/١٨أستاذ مساعدذكرد/ إيزار هزاع حامد حافظ23 01145938587040/3301419علم ال

حيوان2019/03/30١٩٨٥/٠٥/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ ماهي محمد حسن حامد منا24   01006738058040/3320717علم ال

حيوان تابع  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

حيوان2019/11/25١٩٨١/١٢/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ رشا عادل جابر الماجي25   01001709806040/3310113علم ال

حيوان٢٠١٩/١١/٢٥١٩٨٤/٠٣/٣١أستاذ مساعدأنثىد/ سمر فؤاد خليفة هراس26   01224055145040/3417443علم ال

  01224409878040/3405156طفيليات٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨6/١٠/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ لمياء إبراهيم محمد بكر27

نجار28 01016611092047/3281935 بيئة الحشرات٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨6/٠٩/٠١أستاذ مساعدذكرد/ يحيى أحمد شعبان ال

  01008764822040/2999526 حشرات عام٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨٣/١١/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ هناء البرنس شعبان علي29

01226260698047/281353 فسيولوجى2009/09/29١٩٨٢/٠٧/٠١مدرسذكرد/ أمير علي متولي الخامي30

جواد يوسف دبور31 حيوان2012/02/281976/10/06مدرسأنثىد/ نهى عبد ال 01110810330040/3301419علم ال

حيوان٢٠١٢/٠٧/٣١١٩٧٨/١٢/١٢مدرسذكرد / محمد حسن رزق حسن 32  01001179232040/3412020 علم ال

برادعى33 حيوان٢٠١٣/٠٣/٣١١٩٧٧/٠6/٠6مدرسأنثىد/ خيرات بهجت يوسف ال 01207736336040/3310462 علم ال

حيوان٢٠١٤/٠٨/٣١١٩٧٨/٠٢/١٠مدرسذكرد / محمد فؤاد السيد عجيبة34   01002346320040/3408659 علم ال

نعيم األسيوطى35 حيوان2014/08/31١٩٨٤/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ بسمة عبد ال 01009911128040/2122907 علم ال

حيوان2014/09/301979/09/15مدرسأنثىد / آالء أبراهيم عبد الرحمن عتلم36   01002261719040/3343596علم ال

حيوان تابع  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

نحاس37 حيوان٢٠١٧/٠١/٣١١٩٨٨/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ إيمان السيد محمد ال 01145063644040/2844967 علم ال

حيوان2018/01/31١٩٨6/٠٩/٠١مدرسأنثىد/ منى محمد مصطفى محمد علوان38 01019940826040/273431علم ال

حيوان2018/02/28١٩٨١/٠٢/١٢مدرسذكرد/ محمد شاهين فتحي محمد شاهين39 01003375220علم ال

حليم40 حيوان2018/05/30١٩٨6/١١/٠٤مدرسأنثىد/ رغده زهير محمد عبد ال 040/3406970علم ال

حيوان٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٤/٠٣/١٤مدرسذكرد/ رمضان محمود السيد قنديل41 01009638261047/2843136علم ال

حيوان٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٧/٠٩/٠١مدرسأنثىد/ منار عباس عبد الرازق قنديل42 01285847250علم ال

حيوان٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٧/٠٩/١6مدرسأنثىد/ مى لطفى محمد يونس43   01067867767040/3342827 علم ال

حيوان٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠١/١٨مدرسأنثىد/ منة هللا منير عبد هللا إبراهيم حربى44 040/3325400علم ال

هادي بيومي سويف45 حيوان2020/09/29١٩٨٠/٠٣/٠١مدرسذكرد/ أسامة عبد ال 01003954982 علم ال

00126974542040/3316978فسيولوجى2021/01/311989/08/23مدرسأنثىد/ سهيله محمد جالل محمد خليل46

حيوان٢٠٠٨/٠٥/٠٤١٩٨٠/١٢/١٢مدرس مساعدأنثىالسيدة / مروة محمد محمد الشرقاوي47   01001546147040/3349278 علم ال

حيوان٢٠١٤/١٠/٢6١٩٨٣/٠٣/٠6مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد طالل يس طه48   01005611445040/2040082 علم ال

حيوان تابع  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

حيوان٢٠١٧/٠٨/٢٧١٩٩٠/١٢/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هالة عمر عبد الستار محمود زهرة49 01061622882040/5671365 علم ال

حيوان2017/11/28١٩٩١/٠٩/٢٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شاهندا رشاد ياسين األعصر50 01145545134 علم ال

حيوان2018/04/261989/08/01مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أميرة عبد الجليل محمد الفرنوانى51 01018376386علم ال

حيوان٢٠١٨/١٠/٢٣١٩٩١/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ضحى هشام مصطفى السيد الجاشنجى52 01220186292040/3314677 علم ال

حيوان2018/10/27١٩٨٨/٠٩/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إسراء محمد فهمى عبد الغنى موسى53   01002290280040/5650437علم ال

حيوان2019/12/29١٩٩٣/١٠/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مايسه محمد السيد أحمد أبو سنة54 01098181560040/3339906علم ال

حيوان2020/07/25١٩٩٢/٠٣/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إسراء أحمد أحمد الرشيدى55 01120093160علم ال

حيوان٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٨/٠6/١6مدرس مساعدأنثىالسيدة/رباب السيد عبدالرشيد الشرشابى56 00168341944040/3041403علم ال

حيوان٢٠٢١/٠6/٢٢١٩٩٥/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ايه السيد مصطفى احمد خليفة57 01061171159040/3542231علم ال

01064183076 حشرات٢٠٢١/٠6/٢٢١٩٩٢/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نورا عباس السيد عباس الهوارى58

حيوان٢٠٢١/٠٧/٢٥١٩٩6/٠٢/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ياسمين محمد عبد الرؤف رياض عامر59 01013473092 علم ال

حيوان2022/04/12١٩٩٥/٠٨/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ فاطمه رمضان شعبان الشرقاوى 60 01140806842040/4470104 علم ال

حيوان تابع  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

حيوان2022/05/191995/10/07مدرس مساعدأنثىالسيدة/ منى عيد المغاورى مصطفى حمد 61 01113573338040/3501533علم ال

حيوان٢٠١٧/٠٩/٢٩١٩٩٤/٠٢/٢٣معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ مى عبد الستار عبد الفتاح الغنام62 01098765548040/2775096 علم ال

01117479275 حشرات٢٠١٨/٠٤/٢6١٩٩٤/٠١/١٥معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ مى فتحى عبد العالل عبد العال63

01157902050 حشرات٢٠١٨/٠6/٢٥١٩٩٤/٠٧/٣١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ فاطمه الشحات أحمد عشرى قميح64

حيوان2018/12/18١٩٩٤/١٠/٢٧معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ ساره السيد توفيق عامر65 01140092543040/3610087 علم ال

حيوان2019/12/071997/09/01معيــــــــــــــدذكرالسيد/ كريم ابراهيم محمد بكر66 01280664426علم ال

حيوان٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩6/٠٣/٠٢معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ أمنية أسامة محمد العمية67 01123492138 علم ال

01276323130حشرات2019/12/25١٩٩6/٠٢/١٧معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ اسراء محمود منصور أحمد منصور68

حيوان2021/04/06١٩٩٩/٠٧/٢٣معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ مروه عبد الرحمن حمدى عبد الرحمن نجم 69 00155176637علم ال

حيوان2021/04/06١٩٩٨/٠١/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ والء السيد حسن شعيب 70 01552656540علم ال

15150765601فقاريات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٤/٠٨معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ اسالم عادل مرسى محمد صالح71

01014757828علم حيوان٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠١/٠٤معيــــــــــــــدأنثىالسيدة /هبة عبدالناصر عبدالهادى الشهاوى72

01551766370 علم الحشرات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٧/٢٣معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ مريم حكيم مروان حسن محمود73

حيوان تابع  قسم : علم ال
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رياضه تطبيقيه٢٠٠٩/١٢/٢٩١٩6٤/١٢/٢6أستاذ ذكرأ.د/ أحمد إبراهيم محمد أبو عنبر1
  01229458411

01141603313

  040/3300407

040/3450407

حاسب2015/02/26١٩6٩/٠٣/٠٢أستاذذكرأ.د/ السيد عبد المقصود محمد عتلم 2 01281874628040/3322204 علوم ال

01002643416040/2060355رياضه تطبيقيه2016/04/301970/03/22أستاذذكرأ.د/ مجدى على سيد أحمد سرواح3

٢٠١٧/١١/٢٩١٩6٩/٠٨/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ طارق صالح فهمى عامر4
رياضه تطبيقيه )ميكانيكا 

نظرية(
 01100793935040/5300433

٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٥/٠٩/٢٧أستاذ ذكرأ.د/ عبد هللا السيد أحمد  نخله5
رياضه تطبيقيه ) طرق 

رياضية فى ديناميكا 
 01151667155040/5771074

01227099904040/2715782 رياضه بحته"توبولوجى"٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٧6/١٠/١٩أستاذ ذكرأ.د/ هشام رأفت عبد المقصود6

  01063214338040/3284601 رياضه بحته"توبولوجى"2019/12/30١٩٧٥/٠٤/٠6أستاذذكرأ.د/ أمجد سالم إبراهيم سالمه7

2020/10/311977/06/02أستاذذكرأ.د/ حسن صالح حسن بقوش8
نظرية التوزيعات 

والسالسل الزمنية
01287448506040/3161207  

01158538877 جبر٢٠٢١/٠٨/٣١١٩6٣/٠٩/١٨أستاذ ذكرأ.د/عبدالمحسن محمد عبدالمحسن بدوى9
  040/3299945

040/3409945

  01000132251040/3102197رياضه بحته"توبولوجى"2021/10/27١٩٧٧/١١/٢6أستاذ أنثىأ.د/ فاطمة مصطفى إبراهيم سالمة10

01066010458040/3411505رياضه بحته"توبولوجى"2021/11/30١٩٧٨/٠٨/٢٧أستاذ ذكرأ.د/ محمد محمد إبراهيم الشركسى11

  01006765151040/3327551إحصاء رياضى2022/02/27١٩٧6/١١/٠١أستاذ ذكرأ.د/ محمد محمد عزت عبد المنصف12

 قسم : الرياضيات
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بر13 00125757869040/3286786ديناميكا الفضاء٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٧١/١٢/٠١أستاذ ذكرأ.د/ صبحى عيد على عيد عبد ال

٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩6٣/٠١/١٥أستاذ ذكرأ.د/ عبد العزيز إبراهيم إسماعيل14
رياضه تطبيقيه )ميكانيكا 

نظرية(
01117026977040/3320369

حديدى15   01223974549040/5323979 الرياضيات٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٨٤/٠6/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد هللا سليمان ال

حاسب٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٣/١٢/٠٨أستاذ مساعدذكرد/ محمود عثمان  محمود سليم16 01004679953048/2950933 علوم ال

01273930017040/3332808 إحصاء رياضى2019/02/23١٩٧٧/٠٣/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ وفاء أنور عبد اللطيف حسانين17

فتاح يوسف العتيق18 فتاح عبد ال 01065265648040/3328850رياضه بحته"توبولوجى"2019/07/271970/12/19أستاذ مساعدذكرد/ عبد ال

  01141276343040/3330870 إحصاء رياضى٢٠١٩/١١/٢٥١٩٧٥/٠6/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ حمدى محمد عبد المقصود أبو جبل19

01225398791 نظرية المرونة٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٥/٠٧/٠١أستاذ مساعدذكرد/ خالد محمد علي المرابع20

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨١/٠٧/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ مرفت رمضان محمد الزاوى21
رياضة بحتة "هندسة 

تفاضلية"
 01024378883040/3062238

بنداري22 01007761495 رياضه بحته2021/11/30١٩6٣/١٠/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ شريف إبراهيم ال

  01288139918040/3333954إحصاء رياضى2022/07/271986/05/15أستاذ مساعدأنثىد/ نعمة صالح يوسف تمراز23

01223382806 إحصاء رياضى٢٠٠٧/٠٨/٢٨١٩6٣/٠٣/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ هالة على ابراهيم فرحات24

  تابع قسم : الرياضيات

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 305 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

خولى25 01228977236040/3348745بحوث عمليات1997/02/04١٩6٣/٠٤/٢١مدرسذكرد/ نبيل عبد الغفار محمد ال

01223782453علوم الحاسب اآللى2002/10/29١٩66/١٢/٢٨مدرسذكرد/ السعيد محمد عبد الرحيم مشاحيت26
  040/3282292

040/3420092

2002/11/27١٩6٩/٠١/٢١مدرسذكرد/ سويلم بيومى سويلم غانم27
رياضه تطبيقيه 

"ديناميكا الموائع"
040/3415887

040/3328023رياضه تطبيقيه٢٠٠٤/٠٧/٢٧١٩6٥/٠٥/٢١مدرسذكرد/ أيوب محمد خليل أبو كيله28

01007846026040/2121557الرياضيات٢٠٠٥/٠٧/٢٨١٩٧٣/٠٣/٠٢مدرسذكرد/ أحمد أحمد أحمد العيسوى29

01023553100040/2632831 إحصاء رياضى٢٠٠٥/٠٨/٣٠١٩٧٥/٠١/٢٠مدرسذكرد/ عادل محمد محمد إدريس30

برلس31 00124349792040/3345380 الرياضيات٢٠٠٥/١٠/٢٧١٩٧٢/١١/١٨مدرسذكرد/ ممدوح السعيد السعيد ال

قلوصى32 01004564974040/2715782 إحصاء رياضى2006/02/27١٩٧٨/١١/١٢مدرسذكرد/ عالء رأفت عبدالمقصود ال

لطيف33 00122778429040/2041192إحصاء رياضى2006/03/291974/03/22مدرسذكرد/ خالد عبد الحى عبد ال

01003370132040/3333862 الرياضيات٢٠٠٧/٠٢/٢6١٩٧٧/٠١/٢٣مدرسذكرد/ طه عبدالمنعم طه حمودة34

00127468771040/2218101 رياضه بحته٢٠٠٧/٠٣/٢٧١٩٧٤/١٢/١٠مدرسأنثىد/ أمل محمد العبد مطاط35

حاسب٢٠٠٧/٠٤/٢٩١٩٧٣/٠٢/١٠مدرسذكرد/ مسعد وجية سيد أحمد36 01097106262048/2950339 علوم ال

  تابع قسم : الرياضيات
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نمراوي37 نصر ال 01009644373040/3330870 إحصاء رياضى2008/06/30١٩٧٧/٠٥/١٣مدرسأنثىد/ حنان حمدي سيف ال

040/3414707علوم حاسب آلى2009/05/261971/11/30مدرسذكرد/ محمود بديع محمود رقيه38

  01228581144040/3081593 رياضه بحته٢٠١٠/٠٤/٢٨١٩٧٣/٠٧/٢٩مدرسذكرد/ أسامه أحمد إمبابى سليمان39

بر40   01006281760040/2700422الرياضيات2011/05/31١٩٨٤/٠٥/٢٥مدرسذكرد/ أحمد محمد طه عبد ال

لطيف أبو العال41 01015253024040/3503942الرياضيات2012/11/16١٩٧٥/٠6/٢١مدرسذكرد/ عمر محمد عبد ال

  01006957127040/3345319الرياضيات2013/09/30١٩٨٥/١٠/١٥مدرسأنثىد/ مروة مغازي عطية عبد العاطي42

00106772349040/2731675الرياضيات٢٠١٤/٠٨/٣١١٩٨١/٠6/١١مدرسأنثىد/ رشا فتح هللا فتحي العجمي43

01111670691040/3412178الرياضيات٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩٧٧/١١/٠٩مدرسأنثىد/ إيمان غريب رزق أحمد رزق44

فخراني45 01009434621 الرياضيات٢٠١6/٠١/٣٠١٩٨٢/١٢/١٨مدرسذكرد/ محمد مصطفى رفعت ال

  01002961180040/3349278 الرياضيات٢٠١6/٠٧/٣١١٩٨٧/٠6/٠١مدرسأنثىد/ نهى محمد محمد الشرقاوى46

  01098312559040/3120756 الرياضيات2017/08/29١٩٨٤/١٢/٣١مدرسأنثىد/ عفاف محمد فرج حسين47

  01007222194040/2861188الرياضيات2017/11/291984/02/26مدرسأنثىد/ أسماء أسامة محمد العشرى48

  تابع قسم : الرياضيات
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باري إبراهيم49 01001089924040/2697521 الرياضيات٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٧٨/٠٢/٠٥مدرسأنثىد/ فاطمة شعبان عبد ال

01114389826 الرياضيات٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٨/٠٣/١٩مدرسذكرد/ أيمن رمضان عطية الشرقاوى50

01220330045040/3455754 الرياضيات٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨6/١٢/٠٤مدرسأنثىد/ مها سليم على محمدين51

بنا52 01001283287048/790701 الرياضيات2018/09/30١٩٨٧/٠١/٠٩مدرسذكرد/ أحمد أبو زيد حموده ال

01066721192الرياضيات2021/01/311985/02/22مدرسذكرد/ إبراهيم محمد عبد المقتدر جاد53

01009957395 الرياضيات٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠١/١٨مدرسأنثىد/ شيماء محمد يحي زكريا الدسوقى54

فتاح مدكور55 01228620113الرياضيات2016/06/25١٩٩١/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هانم فاروق عبد ال

01114470164الرياضيات2016/07/27١٩٩٠/٠٣/١٠مدرس مساعدذكرالسيد/ رامى صالح صابر سليم56

ات محمد صبحى سالم أحمد57 0100273809203/5530214الرياضيات2016/07/27١٩٨٨/٠١/١٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أي

٢٠١٧/١١/٢٨١٩٩٢/٠٧/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مروة مبروك محمد الغول 58
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب
01098838518

الرياضيات٢٠١٧/١١/٢٨١٩٨٩/٠٢/٢٤مدرس مساعدذكرالسيد/ محمود عبد هللا محمد أبو إبراهيم59
  01111845064

01099443871
047/2592143

يا رياض عبدالعظيم إبراهيم يحى 60 01152712898 الرياضيات٢٠١٧/١١/٢٨١٩٩٢/٠٤/١٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ران

  تابع قسم : الرياضيات
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01288565367 الرياضيات٢٠١٨/٠٥/١٧١٩٩١/٠6/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ماجدة عادل جمعه إبراهيم فرج 61

01001876612 الرياضيات2018/06/25١٩٩٠/٠6/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ بسمة مصطفى محمد الشيخ 62

  01277933793040/3330088الرياضيات2018/06/301988/06/13مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء عبد هللا السيد على الدسوقى63

01276573607040/3320369 الرياضيات٢٠١٨/١١/٢١١٩٩٢/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أيه عبد العزيز إبراهيم إسماعيل64

01119799933 الرياضيات٢٠١٨/١١/٢١١٩٩٠/٠6/٢٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ دعاء حسن على ابو شادى65

01061167749 الرياضيات٢٠١٩/٠٢/١٩١٩٨٩/١١/١6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ تحية فتوح محمد ضبش66

01024702975 الرياضيات2020/03/18١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد أحمد مأمون عبد الرحمن سليم67

2020/11/021991/11/30مدرس مساعدذكرالسيد/أحمد محمود  عبدة جميعى68
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب
01140511526040/3605378

٢٠٢١/٠١/٢6١٩٩٢/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/أميرة صالح محمد محمود الخطيب69
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب
 01020526367

01096941846الرياضيات2021/04/26١٩٩٤/٠١/٠6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ دينا طارق عبد الوهاب عبد العال عمر70

01097544295الرياضيات2021/06/22١٩٩٣/٠٢/٠6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نهي محمد حسن على حسن 71

01221787990الرياضيات2022/04/12١٩٩٥/٠٥/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ ايمن السعيد ابراهيم عبد العزيز عمار72

  تابع قسم : الرياضيات

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 309 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نبى على األشقر73 ٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٣/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ حسناء عبد ال
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب
01014640989

فقى 74 هام محمود عبد الرحمن ال 01016690306علوم حاسب٢٠٢٢/٠٤/٢٤١٩٩٣/٠٧/٠٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إل

01286560225 إحصاء رياضى٢٠٢٢/٠٤/٢٤١٩٩٤/١١/٣٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سلفانا طارق جرجس شفيق منصور75

٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٩١/٠6/١٠مدرس مساعدذكرالسيد/ محمود محمد يوسف محمد البرادعى76
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب

  01009370730

01141379744

نب عبد اللطيف عبد الفتاح بكر 77 01004993291 الرياضيات2016/05/11١٩٩٣/٠٧/١٤معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ زي

لة78 01123601674علوم حاسب2017/07/081994/09/07معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ شفاء مصطفى محمد خير ال

01114364383 الرياضيات٢٠١٨/٠٤/٢٣١٩٩٥/٠٥/٠١معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ اميرة عادل على عبد المقصود غنيم79

٢٠١٨/٠٤/٢٣١٩٩٥/٠٥/١٠معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/هاجرعلى ابراهيم عبد الحفيظ اسماعيل80
إحصاء ورياضة 

وعلوم حاسب
 01115928743

01099424683 علوم حاسب٢٠١٨/٠٤/٢٣١٩٩٤/١١/١٧معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ منى جمال حسنى ابراهيم حنيش81

040/2436392الرياضيات2018/12/18١٩٩6/٠٢/٠٨معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/أمنية أحمد عبد العزيز خفاجى82

01060457631040/3452746إحصاء2018/12/181995/12/02معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ أيه محمد بدر الدين عبد المغنى جبر83

رقم تليفون 

  تابع قسم : الرياضيات

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01004053262 علوم حاسب٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩6/٠٤/١١معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ منى محمود عبد العظيم أحمد84

01009764754الرياضيات2018/12/18١٩٩٥/٠٥/١١معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ مصطفى محمود حسين غازى نوار85

01147877768040/3603013الرياضيات2019/12/07١٩٨٥/٠٣/٢٨معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد عبد هللا عبد الغنى حسن بغاغو86

0102641929503/3247144الرياضيات2019/12/07١٩٩6/١٠/١١معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ أحمد جمال على السيد صالح87

01016722134040/2943105اإلحصاء٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٥/١٢/٢6معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ على طه على طه حماد88

حاسب٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩6/١٢/٠١معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ مصطفى ابراهيم عبد الحميد محمد حماد 89 01127743268040/4718259علوم ال

01067458867 الرياضيات٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠6/٠٢معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/إيمان عبدالمقصود ابراهيم جمعه90

01554074918 اإلحصاء٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٧/١٢/٠٢معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ االء عادل احمد محمد 91

حاسب2021/04/06١٩٩٧/٠٢/٢٧معيــــــــــــــــدذكرالسيد/عبد الرحمن محمد بشير حسن 92 01127743268040/4718259 علوم ال

الرياضيات2022/05/091999/09/29معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ محمود السيد انور ابراهيم فرج93

الرياضيات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٥/٠٣معيــــــــــــــــدذكرالسيد/خالد محمد ذكى عبدالسالم ابوخشبة94

يزيد السيد عجوة95 01011729056 اإلحصاء٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠١/٢٠معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ندا محمود ابوال

حاسب٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٢/١٣معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة /هانيا السيد محمد ابوالعال96 01016583646 علوم ال

  تابع قسم : الرياضيات

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01006925914 فيزياء تجريبية2005/12/28١٩6٢/١١/٠٩أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد عبد العظيم السباعى1
  040/3308315

040/3452315

لبان2 01060016326040/3506734فيزياء بصريات2018/12/301968/11/07أستاذذكرأ.د/ مصطفى عبد الشافى إبراهيم ال

01006721250047/3803372 علوم المواد٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩6٧/٠٤/١٢أستاذذكرأ.د/ على عبد السالم عبد العال إبراهيم3

ليزر2021/10/27١٩٧٣/٠٧/١٤أستاذذكرأ.د/ محمد السيد محمد شاهين4 01094514679048/275923فيزياء ال

طبيعة2017/11/29١٩٧٤/٠٧/١١أستاذ مساعدذكرد/ رضا محمد أحمد موسى5 01092803475040/2443076ال

طبيعة2018/04/30١٩٧6/٠6/١٩أستاذ مساعدذكرد/ بدر محمد إبراهيم شلبى6 01225443766050/2980150ال

طبيعة٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٠/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ شريف محمد محمد علي حمادة 7 01005140912047/563682ال

طبيعة٢٠١٩/٠٣/٢٣١٩٧٧/٠6/٠6أستاذ مساعدذكرد/ أحمد السيد عادل عبد الشافي 8 01006764079040/5672955ال

طبيعة٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٩/٠٩/١١أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد فتح هللا نصر شهاب9 01005317159040/3701905 ال

طبيعة٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧6/٠١/٢6أستاذ مساعدذكرد/ رضا السيد أحمد الشاطر10 01006126876040/3518786 ال

طبيعة2021/01/31١٩٧٥/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ إيناس حسن محمد الغزاوى11 10032112513040/2121937 ال

بندارى12 طبيعة2021/04/301967/11/22أستاذ مساعدذكرد/ عاطف أحمد ال 01114623204040/3290020ال

طبيعة  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

0100332280303/3821180 علوم المواد٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٣/٠٥/١٤أستاذ مساعدذكرد/ أيمن محمد محمد موسى الطحان13

جوامد٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٤/٠٨/١٨أستاذ مساعدذكرد/أحمد ماهر أحمد حنيش14 01224096550040/3295365 فيزياء ال

فتاح  محمد العطار15 طبيعة٢٠٠٥/٠٥/٣٠١٩6٤/١٠/٠٣مدرسذكرد/ سامى عبد ال 01224072686 ال
  040/3333502

040/3331401

طبيعة2007/10/30١٩٧٣/٠٤/٢٩مدرسأنثىد/ شروق فتحى العشرى16 01063060506040/3272890 ال

طبيعة2011/03/301973/01/16مدرسذكرد/ حسن جاد الحق الجوهرى17 01004429195048/2997200ال

طبيعة٢٠١٢/١١/٢6١٩٧٣/٠١/٢٠مدرس ذكرد/ ياسر محمد عبد هللا عبده18 01023366628040/3417072 ال

يزيد19 طبيعة2013/09/30١٩٧٤/٠٥/١٢مدرس أنثىد/ جيهان فتح هللا أبو ال 040/3514260ال

طبيعة2014/07/02١٩٧٩/٠٤/٢٥مدرس ذكرد/محمد مجدي سعيد الشهاوي20 01143713618040/3293217ال

طبيعة2014/09/30١٩٨٣/٠٧/٢٧مدرس ذكرد/ صالح عزت محمد الزهري21 01004998328040/3102292ال

طبيعة٢٠١٥/٠٨/٣١١٩٨٥/٠٨/٢٢مدرس أنثىد/ مها خالد محمد أبو المعاطي22 01001349041040/3314249ال

طبيعة٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٠/٠٩/٠١مدرس أنثىد/أمينة إبراهيم محمد على غنيم 23 01009487950040/53036540ال

طبيعة٢٠١6/٠٧/٣١١٩٧6/٠٨/١٠مدرس ذكرد/ محمود محمد على  أحمد حسن24 0100652372203/3599763 ال

طبيعة تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

طبيعة٢٠١6/٠٩/٢٩١٩٨٤/٠٤/٠٧مدرس ذكرد/ أحمد فاروق مصطفى المكاوي25 00125302308040/3304586 ال

طبيعة2017/09/28١٩٨٩/٠١/١٠مدرسأنثىد/ بسنت إبراهيم عبد الناجى سالم26   01222699819040/3350202 ال

طبيعة2018/08/091981/10/20مدرسذكرد/ أحمد سعيد السيد عتلم27 01001141981040/2735098ال

طبيعة٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٨٥/٠٥/١٩مدرس أنثىد/ فاطمة الزهراء فخرى  فهمى عبد المجيد28 01223615247040/3402797 ال

طبيعة٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٥/٠١/٠٢مدرس ذكرد/ مصطفى ممدوح طه الطحاوى29 01094592460045/3406404 ال

طبيعة٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٥/٠٣/١٢مدرس ذكرد/ محمد مصطفى الششتاوي سالم30 01002566649040/3296505 ال

طبيعة2019/04/30١٩٧٧/٠٢/١٠مدرسذكرد/ هانى على السيد محمد العزباوى31 01225675155040/3337374 ال

طبيعة2020/03/241990/08/23مدرسأنثىد/ مها مصطفى عبد المجيد مصطفى32 01142031652040/2547796ال

وهاب محمد غازى 33 ليزر٢٠٢١/٠١/٣١١٩٩٢/٠6/٢٥مدرس ذكرد/ أحمد رياض عبد ال 01157095143040/2218733 فيزياء ال

طبيعة2021/02/28١٩٨٩/٠٣/٠٩مدرس ذكرد/ هشام محمد عطية محمد هاشم34 01111699332047/275312ال

طبيعة2021/08/31١٩٨٧/٠١/٠١مدرس ذكرد/ مصطفى عادل عبد العزيز درويش35 01007108328040/3507173ال

نجار36 طبيعة2022/04/27١٩٨٧/٠١/٠٩مدرس ذكرد/ محمد محمد رجب محمد ال ال
  01117063574

01021388024
040/2490871

طبيعة تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

برلسي37 طبيعة٢٠١٠/٠٩/٢6١٩٨٣/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سماح مبروك محمد ال 01005662547040/3103495ال

طبيعة٢٠١٥/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠٩/٢٧مدرس مساعدذكرالسيد/ طوسون محمد حلمى عبد الرحيم38   0101207351603/5771578ال

فتاح حمادعامر39 طبيعة٢٠١٧/٠٢/٢٢١٩٩١/٠٥/٢٩مدرس مساعدذكرالسيد/ أحمد حماد عبد ال 01018249581 ال

طبيعة٢٠١٩/١٢/٢٣١٩٩٣/٠٩/٠٥مدرس مساعدذكرالسيد / محمد مسعد على شحاتة حجازى40 01226803483 ال

طبيعة2021/03/25١٩٩١/٠٨/١٧مدرس مساعدذكرالسيد/ مصطفى عبد الرازق عبد القادر وهبة41 01060683219040/2662349 ال

طبيعة2021/06/221992/11/25مدرس مساعدذكرالسيد/ محمود السيد عبد العزيز عيد 42 01285506750040/2505220ال

01064390285040/2021885 فيزياء حيوية٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٥/٠٢/٠٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ فاطمة الزهراء احمد ابو األسعاد على المتولى43

بدوى44 فيزياء٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٥/٠٩/١6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ اية رضا السيد محمد ال 01003296167040/5680844 ال

طبيعة٢٠٢٢/٠٤/٢٤١٩٩٣/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء فكيهة عبد الغفار45 01027659051 ال

طبيعة2022/06/25١٩٩٢/١٠/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ فاطمة شحاتة العزب شحاتة  46 01111509463040/4611080 ال

فيزياء2018/02/121994/09/21معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ احمد وحيد احمد محمد عوض47 01005308921ال

01159282940040/3291352 علوم المواد٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/١٠/٠٩معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ مهند سعد الدين حسن احمد عيد48

طبيعة تابع  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

طبيعــــة2018/12/18١٩٩٤/١٢/١٥معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد عبدالمجيد عبدالحميد أبو راضية49 01060498045040/2483520عــلم ال

طبيعــــة2018/12/18١٩٩6/٠٥/٢١معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/ سلمى أيمن عبد السالم عبد الرحمن50 01026179260040/4830878عــلم ال

01016645272040/3511643علوم المواد2018/12/18١٩٩6/٠١/٢٤معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ بالل إبراهيم محمد أحمد إبراهيم51

طبيعة٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩6/٠١/٣١معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد ابراهيم عبد الحميد محمد السيد 52 01018308618ال

يع  البحراوى محمد البحراوى 53 01098464691040/4833911فيزياء حيوية٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩6/٠٤/٠١معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/ نادية رب

طبيعة٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩6/١١/٠١معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ أحمد السيد عبد المنعم زكى جمعة54 01004438184045/3469255 ال

طبيعة٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠٢/١٩معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/ روان فرج محمد باتع مدين 55 01098464691040/4833911 ال

01006127630 علوم مواد2021/04/06١٩٩٨/٠١/٠١معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/ نيهال ابراهيم مصطفى ابراهيم 56

فيزياء2022/05/091999/09/22معيـــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد عالء الدين محمد داود عودة57 01120052662ال

فيزياء٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٨/٠٣/٠١معيـــــــــــــــدذكرالسيد/عبدالعزيز عبدالرحمن احمد عبدالعال58 01551373347 ال

01017160977 علوم المواد٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٤/١٣معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/إسراء وجية منير محمد خضر59

بدوى60 01097607059 فيزياء حيوية٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٢/٠٨معيـــــــــــــــدأنثىالسيدة/سماء على السيد محمد ال

طبيعة تابع  قسم : ال
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01228517896040/3120708 كيمياء فيزيائيه2007/01/23١٩6٣/٠٢/٢٣أستاذذكرأ.د/ طارق عبد المنعم إبراهيم فايد1

0100633876902/2664523كيمياء حيويه2008/05/271966/01/09أستاذذكرأ.د/ طارق مصطفى محمد علي2

01154296713040/3315650 كيمياء فيزيائيه٢٠٠٩/٠٢/٢٤١٩6٤/١٠/٢6أستاذأنثىأ.د/ نهال عاطف محمد صالح الدين3

01006338774كيمياء حيويه2010/06/30١٩6٤/٠6/١٤أستاذ ذكرأ.د/ إيهاب مصطفى محمد على4
  02/4170449

02/2900304

قادر خضر5 01005088161040/3355022كيمياء غيرعضوية2012/01/31١٩٧١/٠١/١٢أستاذ ذكرأ.د/ عبد هللا محمد عبد ال

01001546147040/2550550كيمياء فيزيائيه2014/11/30١٩٧١/١١/٢٩أستاذ ذكرأ.د/ خالد محمد عبد المقصود السبعاوى6

01154466634045/2232294كيمياء حيويه٢٠١6/٠١/٣٠١٩6٧/٠٢/٠٩أستاذ أنثىأ.د/ أفراح فتحي فرج سالمة7

نويهى8 وهاب ال ٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٧٣/٠٨/١٣أستاذ ذكرأ.د/ محمد حسن عبد ال
كيمياء عضوية 

)بوليمرات (
01005216144040/3140644

وكيل9 حميد منصور ال 01120630038 كيمياء غيرعضوية٢٠١٩/٠١/٢٣١٩6٤/٠٤/٠6أستاذ أنثىأ.د/ ناديه عبد ال
 040/3410037

040/3257944

01005084742040/3354791 كيمياء غيرعضوية٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٧٣/١١/٠٧أستاذ أنثىأ.د/ دينا محمد عبد العزيز محمد عمر10

ـــــــــــــكيمياء فيزيائيه2020/03/24١٩٧٣/١٠/٢٧أستاذأنثىأ.د/ عبير صالح الدين إبراهيم الشربينى11

فتوح أحمد الغمري12 01001313632040/3359248كيمياء غيرعضوية2020/12/301978/09/27أستاذأنثىأ.د/ هدى أبو ال
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بنداري13 01008043708 كيمياء غيرعضوية٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨٣/٠٧/١6أستاذ ذكرأ.د/ محمد منصور ال
  040/5380313

040/5384401

040/5704563كيمياء عضوية٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٧٥/٠١/٣٠أستاذ ذكرأ.د/ محمد رضا عبدهللا بربر14

ــــــــــ01005448878 كيمياء حيويه٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٧6/٠٩/٣٠أستاذ ذكرأ.د/ محمد إبراهيم عطيه سكران15

01004363172040/3306819 كيمياء غيرعضوية2022/02/27١٩٧٨/٠١/٠٧أستاذذكرأ.د/ أحمد سمارة أحمد بدر الدين16

01005087528040/2490771كيمياء غيرعضوية2022/04/271974/09/02أستاذذكرأ.د/ يوسف صبحى يوسف بهنسى17

01091503088040/3343398 كيمياء تحليلية٢٠١٠/١٢/٢٩١٩٧٢/٠٩/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ إيناس محمد المتولى غنيم18

خلفى19 01005151995040/2232648الكيميـــــــــــاء2014/03/27١٩٧١/٠٨/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ سحر حسونه حسن ال

لطيف إبراهيم20 01009195323040/2567103الكيميـــــــــــاء2017/04/30١٩٧٥/٠٣/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ سهام عبد ال

نحاس 21 01001139219الكيميـــــــــــاء2017/11/29١٩٨٢/١٢/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ مروة نبيه محمد ال
  040/3337612

040/3604943

01224451931040/3339670كيمياء فيزيائيه٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٨/١٢/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب جالل خليل الشرقاوى22

01146318365040/3100493الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٣/٠٩/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ فاتن محمود أحمد عتلم23

صاوى مصطفى24 كيمياء حيويه٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٧٣/١١/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ هانى أمين ال
  01090416059

01001313632
03/3237915

01227070042040/3331840 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٧/٠6/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمد مصطفى كمال عزام 25

وهاب26 01062656699040/3292857 الكيميـــــــــــاء2018/11/28١٩٨١/١١/١١أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد محمد عبد ال
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فتح27 01014978428040/3355576كيمياء فيزيائيه2019/03/301975/12/15أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان فهمى محمد أبو ال

قيعي28 01202553323040/2534550 كيمياء حيوى٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٠/١٠/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ مي محمود إبراهيم ال

حميد أحمد خميس29 01004796234040/3348831 الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨١/٠٥/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/عبير عبد ال

حفناوى30 040/3351057الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/١٠/٢6١٩٧6/٠٨/١١أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد أبو زيد ال

قادر السيد عامر31 01001874568040/5382887 الكيميـــــــــــاء2019/12/30١٩٨١/١٢/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ وائل عبد ال

01001874568040/5382887كيمياء حيوية2019/12/301982/05/26أستاذ مساعدأنثىد/ ثريا إبراهيم  عبد السميع دنيا32

01004062094040/5670595 كيمياء فيزيائيه٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٨٤/٠٧/١٥أستاذ مساعدذكرد/ ناجى لبيب كمال طراد33

01006559700040/3206643الكيميـــــــــــاء2020/09/29١٩٧٥/١٠/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان أحمد عبد هللا بكر34

01220283580040/3327154كيمياء فيزيائيه2020/10/31١٩٧٢/٠٥/١٣أستاذ مساعدذكرد/ زكى نبيه أحمد زهران 35

01002977062040/2434332الكيميـــــــــــاء2020/11/30١٩٨٥/٠٣/١٢أستاذ مساعدذكرد/ كريم سامى السعيد على36

جليل محمد37 01205500454كيمياء تحليلية٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨٤/٠٨/٠٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد مبارك عبد ال
  045/3562110

040/535611

  01002261825040/5802047كيمياء حيوية٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٨٧/٠٧/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد محمد منصور38

تواب39 01004331674040/2546069 كيمياء حيوية٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٧6/٠6/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ ثريا عبد العزيز عبد ال
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01225994915040/3325412 كيمياء حيوية٢٠٢١/٠6/٢١١٩٧٤/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ رشا حماد عبد الرحمن أبو خضير40

واحد محمد41 040/5832052ــــكيمياء عضوية2021/09/29١٩٨٢/٠٩/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد شاكر عبد ال

01152761555040/2151692كيمياء فيزيائية2022/01/311986/04/27أستاذ مساعدذكرد/ محمد بركات زكريا محمد42

بكري43 01001363447040/5700943 كيمياء حيوية٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٧٨/٠٩/١٩أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد هللا محمد ال

خولي44 صاوي ال 040/5301341الكيميـــــــــــاء٢٠١٠/٠٩/٢٩١٩٧٩/٠٧/٢٤مدرس أنثىد/ اماني سليمان ال

040/3280935الكيميـــــــــــاء٢٠١١/١٢/٠٨١٩٧٣/٠٢/٠٤مدرس ذكرد/ عبد المنعم محمد عبد المنعم45

حفيظ الغرابلى46 01004062562040/3322982 كيمياء عضوية2012/01/17١٩٧١/٠٣/١٤مدرسذكرد/ عاطف عبد ال

ــــــــــ01002005603الكيميـــــــــــاء2012/05/081967/03/11مدرسذكرد/ محمد على حامد برين47

01223412409040/3420421 الكيميـــــــــــاء٢٠١٢/٠٧/٣١١٩٧٢/١١/١٤مدرس ذكرد/ محمد الرفاعى صادق السحاقى48

فتاح عريبي49 01204164718040/3414244الكيميـــــــــــاء2015/01/22١٩٧٩/١٠/٠٩مدرس أنثىد/ نجالء فتحي عبد ال

ــــــــــ01112944699الكيميـــــــــــاء2015/07/30١٩٧٩/٠١/٠١مدرس أنثىد/ سماح على محمد شندى50

جمل 51 01100692936040/3323110كيمياء حيوية2016/07/31١٩٨٣/٠٤/٠٩مدرس أنثىد/دعاء محمود حسن يونس ال

صاوي52 حميد ال حميد عبد ال 01002120389040/3322591الكيميـــــــــــاء٢٠١6/١٢/٣١١٩٨٣/٠٧/٠٤مدرس ذكرد/ عبد ال
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01003804531040/3230526الكيميـــــــــــاء٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٨٢/٠٨/١٠مدرس ذكرد / إبراهيم يوسف عيد الديب53

قوي تاج الدين54 01007836360 الكيميـــــــــــاء٢٠١٧/١١/٢٩١٩٧٨/٠١/١٥مدرس ذكرد/ إيهاب عبد ال

01007836360040/2060134 الكيميـــــــــــاء٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨٢/٠٩/٠٥مدرس ذكرد/ حماده شحاته عوض مندور55

01002069234 الكيميـــــــــــاء2018/05/30١٩٩٠/٠١/٠١مدرسذكرد/ فتحى مدحت محمد حسن56

01146509183الكيميـــــــــــاء2018/06/271989/01/24مدرسذكرد/ أحمد أحمد محمد نصير57

يزيد الغباشى سيد أحمد58 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٩/٠٤/٢٤مدرس أنثىد/ مروة أبو ال
  01112727782

01864704060
040/2685115

فقى59 01004155414040/3316460 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٨/٠٣/١٥مدرس أنثىد/  منى نبيل كمال ال

01005681843045/3611977 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٨٥/٠٧/٢٢مدرس ذكرد/ إسالم محمد فهمي عبد الغني موسى60

01229317490040/5717705 الكيميـــــــــــاء2019/01/23١٩٨6/٠٨/٠6مدرسأنثىد/ هند عبد هللا حسين هيكل61

01225319241040/2385627الكيميـــــــــــاء2019/12/301986/10/29مدرسذكرد/ عمرو  الشربينى محمد الشربينى62

01118275365 الكيميـــــــــــاء٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٩٢/١٢/١٩مدرس أنثىد/ مها محمد السيد سالم63

فتاح  الشيخ64 01069800909040/3342138الكيميـــــــــــاء2021/03/27١٩٨٨/٠٣/١6مدرس أنثىد/ سالى محمد يسرى عبد ال

01111736592الكيميـــــــــــاء2021/08/31١٩٨٥/٠١/١٠مدرسذكرد/ عالء عبد الرحمن عطية أحمد65

تابع  قسم : الكيميـــــــــــاء 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01067437914الكيميـــــــــــاء2021/09/29١٩٩٠/٠٥/٢٩مدرسذكرد/ حامد عادل ابراهيم أبو شرف66

جويلى67   01007345962040/2383783الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٨/٠٤/٢٥مدرسأنثىد/ أفنان حمدى صبحى ال

قوى68 01062949247040/3740671الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠١/١6مدرسذكرد/ محمود أحمد محمود عبد ال

وهاب سالم69   01147197497040/3346925 الكيمياء العضوية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٧/١١/٠٥مدرسأنثىد/ سارة إبراهيم عبد ال

01015559266040/3601222 كيمياء حيوية٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠٢/٢٤مدرسأنثىد/ علياء مجدى محمد رضوان70

حيوية2022/04/27١٩٩٢/٠٥/٠١مدرسأنثىد/ ماريان نبيل جرجس أسعد 71 01207167958040/3505402 الكيمياء ال

بديوي72 040/3508832الكيميـــــــــــاء2008/11/021982/11/10مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مروة محمد إبراهيم ال

01097082528040/345244 كيمياء حيوية٢٠١6/٠٧/٢٧١٩٩١/١٠/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مروة الرفاعى صبحى بسيونى قناوى73

01066300321 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠٩/٢٠١٩٩٣/٠٢/١٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أية خليفة سعيد خليفة عيد74

01016160856 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/١١/٢١١٩٩٢/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ حازم محمد موسى محمد75

هادى إبراهيم خطاب76 01097082528040/2672218 الكيميـــــــــــاء2019/01/20١٩٩١/٠١/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سمر عبد ال

01090412232040/3348858الكيميـــــــــــاء2019/03/021988/04/15مدرس مساعدذكرالسيد/ محسن شحاتة السيد الشرقاوى77

01144575772040/3601140 الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/٠٧/٢٠١٩٩١/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرالسيد/ شريف السيد الدسوقى عبيد78

تابع  قسم : الكيميـــــــــــاء 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01060989317الكيميـــــــــــاء2019/12/23١٩٩٢/٠٤/٠٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أميرة خالد فارس فرسان79

01028230679الكيميـــــــــــاء2020/03/18١٩٩٢/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرالسيد/ باسم الشحات صديق قشطة 80

حيوية2020/05/21١٩٩٢/٠٩/١٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سمر سامي محمد القصاص81 01064013809الكيمياء ال

01013458114الكيميـــــــــــاء٢٠٢٠/١١/٠٢١٩٩٣/٠6/١٩مدرس مساعدذكرالسيد/ إسالم سعيد إبراهيم عبد العزيز الزينى82

01128557011الكيميـــــــــــاء٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٥/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/صفيه جمال احمد السيد الشرقاوى83

٢٠٢٢/٠٥/١٩١٩٩6/٠٤/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان محمد رجب موسى84
الكيميـــــــــــاء  

حيوية ال
 01123171780040/354036

ات عبد المنعم مبارك85 01097118576 الكيميـــــــــــاء٢٠١٧/٠٧/٠٨١٩٩٣/٠٢/١٣معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ أي

حميد يوسف86 01121220284 الكيميـــــــــــاء2017/07/08١٩٩٤/٠٢/١٢معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمود محمد عبد ال

01140526173الكيميـــــــــــاء2017/07/081994/02/01معيــــــــــــدذكرالسيد/ السيد حسنى السيد عطية87

جيد خميس88 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٤/١١/١٤معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمد مجدى عبد ال

01212848685 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/١٠/٠١معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ مريم عزت ابراهيم حبيب جرجس89

01019224558 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٥/٠٢/٢٠معيــــــــــــدذكرالسيد/ هشام محمد صبرى عبد الحكيم على90

حيوية2018/02/12١٩٩٣/١٠/٢٨معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمد اسماعيل عبد رب النبى الصلحاتى91 10961210147 الكيميـــاء  ال

تابع  قسم : الكيميـــــــــــاء 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

00128861243040/3328807الكيميـــــــــــاء2018/12/181997/03/15معيــــــــــــدذكرالسيد/ مؤمن فؤاد محمد ربيع محمد 92

01553297246 الكيميـــــــــــاء٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٧/٠٣/١٥معيــــــــــــدذكرالسيد/ أحمد عبد العزيز عبدة حسن93

01098038228الكيميـــــــــــاء2018/12/18١٩٩6/٠١/٠١معيــــــــــــدذكرالسيد/ عمر محمود على حماد94

01116226528040/2197027الكيميـــــــــــاء2018/12/18١٩٩٥/٠٩/٢٨معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمد ماهر عبد الكريم رمضان العسكرى95

01145377354040/2546010الكيميـــــــــــاء2019/12/07١٩٩6/١٢/١٥معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ نرميين صالح الدين عبد الحليم حافظ جاد96

01012264446040/4750958الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠٥/٠١معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ ريهام سعودى شوقى محمد الزعبالوى97

01552326791040/2150882الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠١/١٥معيــــــــــــدذكرالسيد/ أحمد زكى عبد الحميد زكى الديب98

01098780623 الكيميـــــــــــاء٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٥/٠٨/٢6معيــــــــــــدذكرالسيد/ حسن حسن سليمان سليمان سلطان99

01206602118 الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠٥/٢٣معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ ايه عصام مصطفى كامل اللبودى 100

تابع  قسم : الكيميـــــــــــاء 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01206127630 الكيميـــــــــــاء2021/04/06١٩٩٨/٠٨/٠٨معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ نورهان خالف مصطفى حجازى خالف   101

01022020721الكيميـــــــــــاء2021/04/061998/09/10معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمود كمال عبد الرحيم أحمد زيدان 102

01030929372 الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٨/٠٨/١١معيــــــــــــدذكرالسيد/ محمد يسن محمد رزق 103

01278866021 الكيميـــــــــــاء٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٨/٠٩/٠٥معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ بسمة محمد السيد سالم104

01151873489 الكيميـــــــــــاء٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٣/١٥معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ ياسمين شعبان اسماعيل احمد زلط105

01127236544 الكيميـــــــــــاء2022/05/09١٩٩٨/١٢/٠٥معيــــــــــــدأنثىالسيدة/اسراء مصطفى ابراهيم نبهان الصفطى106

01229420452الكيميـــــــــــاء2022/05/091999/11/15معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ ندى عالء الدين محمد طه نمر107

10699442708 الكيميـــــــــــاء  الحيوية٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٢/٠١معيــــــــــــدأنثىالسيدة/أمانى بهنسى محمد الشاش 108

01146497507الكيميـــــــــــاء  الحيوية2019/12/07١٩٩6/٠٨/٢٨معيــــــــــــدأنثىالسيدة/أيمان محمد عدلى بدوى المغربي109

01022160531الكيميـــــــــــاء  الحيوية2021/04/06معيــــــــــــدأنثىالسيدة/ أمانى عبد الرشيد على عطية 110

تابع  قسم : الكيميـــــــــــاء 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

نبات2005/07/28١٩6٣/٠٩/٢١أستاذذكرأ.د/ محسن كمال حسن إبراهيم1   01226418650040/3293211فسيولوجيا ال

خالق2 جليل عبد ال ٢٠٠6/١١/٢٨١٩6٢/١٢/١٨أستاذذكرأ.د/ يحى عبد ال
ميكروبيولوجى 

)فطريات(
01003527096040/3230592  

٢٠١6/٠٣/٣١١٩6٢/١٠/٢٩أستاذأنثىأ.د/ سعيده محمد  رفاعى عامر3
ميكروبيولوجى 

)فطريات(
01221382655047/2561080  

فقى4 نبات٢٠١6/٠٣/٣١١٩6٤/٠٢/١٠أستاذأنثىأ.د/ سعاد سليمان أحمد ال  01009961245040/2550229  01148030292فسيولوجيا ال

ظاهر5 ٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٧٤/٠٢/١٤أستاذأنثىأ.د/ إيمان حسن فتحى عبد ال
ميكروبيولوجى 

)فطريات(
 01005742019040/3316375  

دين إبراهيم عالم6 00122354486040/3420103 بكتريولوجى2017/11/29١٩٧٣/٠٢/٢٤أستاذأنثىأ.د/ نانيس جمال ال

01225994912وراثة جزيئية2018/12/301970/10/15أستاذذكرأ.د/ رضا محمد أحمد جعفر7

نبات٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٧٤/٠٩/٢٥أستاذذكرأ.د/ ناصر عبد الرحمن محمد سويلم8 ــــــــــ01227745065 علم ال

نبات٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٧٥/٠٩/٠٤أستاذأنثىأ.د/ سالى فاروق محمود غيدة 9 01227499497 علم ال

يا عبد العظيم أحمد عبد العظيم10 نبات٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٧٤/٠٨/١٠أستاذأنثىأ.د/ دال 0122371209202/5087729 علم ال

حميد محمد أبو حمد11 نبات2021/11/30١٩٧٣/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ شيماء عبد ال 01222485066 فسيولوجيا ال
  040/3306119  

040/3327643

01009070818طحالب2016/03/311978/08/01أستاذأنثىأ.د/ شيماء محمد عادل الشافعى12
  040/2233292  

040/2241199

نبات٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨٠/٠٨/٢٠أستاذذكرأ.د/ خليل محفوظ غريب سعد هللا 13   01004260648040/3338809 فسيولوجيا ال

نبات  قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

2009/08/31١٩6٩/٠٨/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ حنان محمود إبراهيم مبارك14
ميكروبيولوجى 

)فطريات(
01005259089040/3402616

صاوى محمد السلك15 نبات2012/11/26١٩66/١٢/١٧أستاذ مساعدذكرد/ صبحى ال 01225757869040/3416038علم ال

نبى رضوان16 نبات2013/08/28١٩٧١/٠6/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ صفاء عبد العليم عبد ال 01225084656علم ال
  040/9112227

040/3322002

فتاح أحمد خليل17 نبات٢٠١٤/١٠/٢٩١٩٧6/٠٩/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ مها عبد ال   01002414925040/3280971علم ال

نبات٢٠١٤/١٢/٣٠١٩6٣/٠٧/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ حنان  إبراهيم سيد أحمد18   01064901279040/3409509علم ال

هيتمى19 صمد عبدالرحمن ال نبات٢٠١٥/١١/٣٠١٩٧٤/٠٤/٠٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبدال 01000212421040/3334396 علم ال

نبات٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٨/١١/٠٧أستاذ مساعدأنثىد/ مروة محمود إبراهيم حمودة 20 علم ال
   01282474889

01111167407
040/3335051

نبات2018/02/28١٩٧١/١٠/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ جيهان أحمد حسن إسماعيل21   01226848030040/3300407 علم ال

فتاح العيسوي22 نبات2018/05/301982/01/16أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد عبد ال علم ال
  01002542974

01003877169
040/785424

قادر عبد المقصود 23 نبات٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٧٩/٠٩/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ سماح عبد ال   01005256803040/3308843 علم ال

نبات٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٨٥/٠٩/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ نسمة أحمد محمد الزاوي24 12289102444 علم ال
  040/3340919  

040/3322822

نبات٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٧6/٠٥/٠١أستاذ مساعدذكرد/ سامح سمير على عطوة25   01003996336040/3322124 علم ال

بدرى26 نبات2019/08/26١٩٧6/١١/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ أنور سعيد محمد محمد ال 01222806275040/3412778 علم ال

نبات   تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

نبات2020/04/291983/04/10أستاذ مساعدأنثىد/ عفاف عاطف سعد الدين نسيم27   01004224974040/3345480علم ال

وراثة جزيئية٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨٤/١٢/١٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد موسى عبد العاطى ميره28
 01007850649

011143194420
040/2632165  

بهى الشوبرى29 نبات2020/12/30١٩٨٤/٠6/٠6أستاذ مساعدذكرد/ مصطفى السيد ال  01142684061040/3345727علم ال

صمد الشنودى 30 خالق عبدال   01004930267040/2685693طحالب2020/12/30١٩٨٣/٠٢/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا عبدال

نبات2011/02/09١٩٧6/٠٤/١٣مدرس أنثىد/ هبه حمدى محمد  السهيلى31 01002223153علم ال
  040/2122789  

040/2256888

نبات٢٠١٣/٠6/٢٧١٩٧٨/١٠/٠١مدرس أنثىد/ صفاء عبدالعظيم المصرى 32 01005087528040/3331359علم ال

نبات٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٣/١١/٢٣مدرس أنثىد/ مها محمود عبد العزيز عزب33 01043554055040/3333393علم ال

نبات٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٨١/٠٩/٠٩مدرس ذكرد/محمد علي أحمد عيد34 01003464526 علم ال

نبات٢٠١٧/٠٣/٢6١٩٨٤/٠٨/٠١مدرس ذكرد/ محمد لطفى عبد العزيز حالوة35   01006208587040/2219898 علم ال

نبات2016/10/30١٩٨٢/١١/٢١مدرسذكرد/ محمد حسين محمد الشتيحي36   01003618199040/3302366 علم ال

نبات2017/10/311987/12/12مدرسأنثىد/ درية إسماعيل عبد هللا عيسى37   01528122337040/2615447علم ال

نبات٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٧/١١/١٥مدرس أنثىد/ جهاد عبد هللا رجب داود 38 01092075271040/5320360 علم ال

نبات٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٥/٠٥/٢٢مدرس ذكرد/ عمرو الشحات صديق قشطة39 01004269598040/3344352 علم ال

نبات   تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

صباغ40 نبات٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٨/٠٥/٢٢مدرس أنثىد/شيماء حمدى عبدالغنى السيد ال   01009168011040/2554163 علم ال

نبات2019/01/23١٩٨٥/٠٩/١٧مدرسأنثىد/ بريهان صالح عبد العظيم عطية41   01114517157040/3347704 علم ال

نبات2019/02/231978/10/02مدرسأنثىد/ أميرة محمد عبدالعاطى42 علم ال
  01221793192

01288011892

  040/3314483  

040/3308843

جبالى43 قادر ال نبات٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٨٢/٠٢/٠٢مدرس ذكرد/ فتحى السيد عبد ال علم ال
  01008455524

01007850649
040/2764854  

نبات2019/06/26١٩٨٤/٠٢/٠١مدرس أنثىد/ إيمان عبد الستار على الخطيب44   01008759962040/2766235علم ال

حميد نوح45 نبات2019/12/30١٩٨٥/٠٤/٢٨مدرس أنثىد/ هدى شوقى أحمد عبد ال   01009096967040/3357653علم ال

بالط46 فتاح ال نبات2020/02/26١٩٩٠/٠٤/٢٧مدرس أنثىد/ إيناس مصطفى  عبد ال 01093479167040/3348682علم ال

نبات٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٨٧/٠١/٠١مدرس أنثىد/ سلمى كمال حسين شلتوت47   01118135777040/3318390علم ال

نبات٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٨٨/١١/١٤مدرس أنثىد/ والء عبد المجيد مرسى أبو شنب48 01210627137علم ال

نبات٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٢/٠٣/٢٢مدرس أنثىد/ رنا حسنى محمد دياب49 01006506911 علم ال

نبات٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨٨/٠٣/٢١مدرس أنثىد/ دعاء السيد عبد الرحمن الشريف50   01111035330040/3601694 علم ال

01111310038040/3303624 بيئة نباتية2021/02/28١٩٨٨/٠٧/٢٩مدرسأنثىد/ إسراء السعيد إبراهيم عمار51

01112354164040/2212161ميكروبيولوجى2021/09/291989/05/04مدرسأنثىد/ سالى متولى عبد العظيم متولى52

نبات   تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

نبات٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٢/٠٨/٣٠مدرس أنثىد/إسراء أسامة عبد رب الرسول طلبه الرزاقى53 00105420563040/3356657 فسيولوجيا ال

نبات٢٠١٠/٠٩/٢6١٩٧6/١٠/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ إيهاب خيرى تهامى شلبى54 01006377260040/3506458 علم ال

نبات٢٠١٤/٠٢/١٧١٩٨6/٠٩/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مى محمد أحمد حمود55   01001054606040/3302244 علم ال

طاهر عبد الغنى56 نبات2019/02/19١٩٩٢/١١/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ جيهان طارق ال 01060016599047/3243456 علم ال

01016073581ميكروبيولوجى2019/09/211992/04/06مدرس مساعدأنثىالسيدة/ منار كمال سعد عبد الغنى57

نبات٢٠١٩/١٢/٢٣١٩٩٢/٠٨/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/أمنية حمدى محمد عبدالحميد عبدالكريم58 ــ01068383272 علم ال

نبات2020/09/23١٩٩٤/٠١/٠٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/هبة محمد طه عبد المجيد بدير59 01022067227علم ال

بحيري60 نبات2021/03/25١٩٩٣/٠٨/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان سعيد على حسن ال ــ01024476969علم ال

01001883631ميكروبيولوجى2022/05/19١٩٩٢/١٢/١١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان أحمد احمد بصيص61

نبات٢٠٢٢/٠6/٢٥١٩٩٥/٠١/١٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مى أيمن رمضان العيسوى62 00106000372علم ال

نبات٢٠١٣/٠٣/١٢١٩٩٠/٠٤/٠6معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ مروة مغاورى محمد على بدوى63 01004750019047/3243455علم ال

01010438843 ميكروبيولوجى٢٠١٥/٠١/٠٤١٩٩٢/٠٥/٠٥معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ ضياء الدين أحمد بركات عبد المجيد64

01277772054 ميكروبيولوجى٢٠١٧/٠٧/٠٨١٩٩٤/٠٩/٢٩معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/إيمان محسن السيد عبدالعزيز بسيونى 65

نبات   تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01021645518 ميكروبيولوجى2018/02/12١٩٩٥/٠٧/٢٩معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ نهى أحمد محمد عبد العظيم السباعى66

نبات2018/12/181996/01/20معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/مها مسعد محمد عبد المجيد الفقى67 01097338084040/3464321علم ال

جبير سيد احمد 68 01092493906040/2015637 الميكروبيولوجى٢٠١٨/١٢/١٨١٩٩٣/٠٩/٣٠معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/أسماء هالل عبدال

هادى على 69 01203195366040/3401751 الميكروبيولوجى٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠٨/٢٥معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ دينا ابراهيم عبد ال

نبات٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠١/٠١معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ دعاء رمضان سعد عبد العاطى 70 01023169775 ال

نبات2021/04/06١٩٩٨/٠٥/١٩معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ أريج محمد محمود الشيخة 71 01097266732 ال

00101818398الميكروبيولوجى2021/04/061997/10/17معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/آية احمد مصطفى الشافعى عبدالرحمن 72

نبات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٩/٠٤/١٤معيــــــــــــــــدذكرالسيد/ محمد اشرف محمد صقر73 01094186806 ال

01022167200الميكروبيولوجى2022/05/09٢٠٠٠/٠١/٠١معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ تقى عاطف سالم السيد عبدالعال74

حليبى75 01097116276تقنية حيوية صناعية2022/05/09١٩٩٩/١٢/٢٠معيــــــــــــــــدأنثىالسيدة/ شروق الشافعى مصطفى ال

نبات   تابع قسم : علم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

040/3310675ـــجيولوجيا1998/01/081938/06/10أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد محمد عطية العوضى1

0122378393103/5492548جيولوجيا2008/08/011948/07/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أحمد فؤاد غنيم2

01222747579040/3319921جيولوجيا2008/08/011947/11/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود فارس محمد 3

01224568242040/3310946جيولوجيا2008/08/011948/01/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ سمير محمد على حسن4

02/42074936ـــجيولوجيا2010/08/011950/01/06أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد على محمود حسن5

01223700864040/3420770جيولوجيا2011/08/011950/11/30أستاذ متفرغأنثىأ.د/ بثينه طه الدسوقى6

0106098468802/33039193جيولوجيا2012/08/011952/03/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ نادر حسنى طه الجندى7

01223620632040/3355420جيولوجيا2012/08/011952/02/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد السالم محمد رشاد8

01229457186040/3318407جيولوجيا2012/08/011952/05/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد ثروت صالح هيكل9

01227177190040/3319873جيولوجيا2012/08/261952/08/26أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود حسين محمد عشماوى10

01225753699040/3350202جيولوجيا2013/08/11953/06/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم عبد الناجى حنفى سالم11

01224458004040/3315900جيولوجيا 2014/03/271954/12/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد جمال الدين أبو المعاطى12

01001810358040/3310496جيولوجيا2015/09/131955/09/13أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عاطف األنور نوير13

جيولوجيا2016/08/011955/10/09أستاذ متفرغذكرأ. د/ أحمد مصطفى الششتاوى14 01207370803040/3302889ال

جيولوجيا2018/08/011958/07/16أستاذ متفرغذكرأ.د/ أكمل محمد على مرزوق15 0122328493202/4108041ال

رقم تليفون 
قسم تاريخ الميالد ال النوع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

جيولوجيا2018/08/011958/06/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ حمزه مصطفى محمد خليل16 01201095731040/3404677ال

جيولوجيا2018/08/011958/03/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسن زكريا حسن حراز17 0122441550303/5951135ال

جيولوجيا2020/09/161960/04/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد العزيز لطفى عبد الدايم18 00101306317040/3304762ال

جيولوجيا2020/09/161960/04/08أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد متولى أبو عنبر19 01222471897040/3309812ال

جيولوجيا2020/09/161960/08/11أستاذ متفرغذكرأ.د/ جعفر عبد العليم أبو العينين20 01220908838040/3309273ال

جيولوجيا٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١١/٢٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الفتاح على يوسف زلط21 01060600701040/3343363ال

جيولوجيا٢٠٢١/٠٩/٢٤١٩6١/٠٩/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد رجب عبد الهادى شلبى22 040/3405718ــــال

ذكرد/ عادل محمد على حسن23
أستاذ مساعد 

متفرغ
جيولوجيا2013/08/011953/07/06 01001845109040/3312409ال

ذكرد/ محمد رفعت حماد الصاوى24
أستاذ مساعد 

متفرغ
جيولوجيا2016/08/011956/06/07 01227930674040/5471993ال

أنثىد/ شاديه طه إبراهيم الخضرى25
أستاذ مساعد 

متفرغ
جيولوجيا2017/08/011957/02/16 01227023636040/3287879ال

جيولوجيا2019/08/011958/10/01مدرس متفرغذكرد/ جمال الدين عبد الحميد موسى26 ال
  01224004064

01227468770
040/3303200

جيولوجيا2019/08/011959/04/01مدرس متفرغأنثىد/ شاديه عبد الرحيم محمد27 0100765888602/22588071ال

00111521967040/3324825علم حيوان2004/08/011944/04/02أستاذ متفرغأنثىأ.د/ مرفت أنور منصور1

01092666601040/2122907علم حيوان2007/08/011947/01/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد النعيم إبراهيم محمد2

040/3333610ـــعلم حيوان2008/08/011947/11/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أحالم السيد عبد العزيز أبو شافعى3

01006645750040/3313241علم حيوان2008/08/011947/12/23أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سهام بيومى سالم4

0011164882202/4034262علم حيوان2008/08/011947/11/05أستاذ متفرغأنثىأ.د/ آمال إبراهيم محمد سيف5

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع



 

 333 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006645750040/3313241علم حيوان2008/09/201948/09/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ فؤاد عفيفى أبو زيد6

01227337414040/2244041علم حيوان2010/08/011949/11/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم كامل حافظ الشوربجى7

01224429962040/3304565علم حيوان2011/08/011950/10/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ فايز عبد المقصود على شكر8

01221793578040/3312054علم حيوان2012/08/011952/06/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ إسماعيل مصطفى الشرقاوى9

 01223781851040/3405156علم حيوان2012/08/011952/07/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم محمد بكر هالل10

01225114911040/3319424علم حيوان2014/08/011953/12/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أبو الفتوح بسيونى11

01001811472علم حيوان2015/08/071955/08/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبيل كمال محمد الفقى12

040/3308121علم حيوان2015/08/011954/11/27أستاذ متفرغأنثىأ.د/ زينب إبراهيم على عطيه13

حيوان2016/08/011955/09/30أستاذ متفرغأنثىأ.د/هدى كمال أحمد سالم 14 01005449782علم ال

حيوان2017/08/011957/08/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نبيله إبراهيم الدسوقى15 01001837800علم ال

حيوان2019/08/011959/02/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاديه ناجى السيد هيبه16 علم ال
  01227110554

01285222817
040/3334288

حيوان2019/08/011958/12/23أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سمية ذكى عبد الحليم راشد17 01114925200علم ال

حيوان2020/09/161960/06/28أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى حسن مصطفى المحالوى18 01119075267040/3321668علم ال

حيوان2020/09/161960/06/26أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ساميه هانم حميم عيسى19 01062397772040/3309944علم ال

حيوان٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٠6أستاذ متفرغذكرأ.د/ يسرى السيد الدسوقى البلقينى20 01227469013040/3322815علم ال

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 334 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حيوان٢٠٢١/٠٨/٢١١٩6١/٠٨/٢١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أنصاف السيد أبو اليزيد21 01271196665علم ال

حيوان٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٥/٣١أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد طه السيد رزق22 01227198648040/2201402علم ال

حيوان٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٧/٣١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عطيات محمد على سليم23 01271859409040/3303691علم ال

حيوان٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٨/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى مبروك طه الجمل24 01224031111040/3304542علم ال

حيوان٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٧/٢٣أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هوايده السيد أبو شافعى25 01112351723040/3348772علم ال

حيوان٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٥/٢٤أستاذ متفرغأنثىأ.د/ رانده عز الدين أحمد26 01229829819040/3302859علم ال

حيوان٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٧/١٧أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله عبد العظيم أحمد مصطفى27 01282138577040/3343466علم ال

حيوان٢٠٢٢/٠٨/١٩١٩6٢/٠٨/٢٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عفاف مختار على األطرش28 01224669413علم ال

حيوان٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٣/٠٣/٣٠أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله محمد عبد اللطيف بسيونى29 0122339707102/6346656علم ال

ذكرد/ أحمد عبد النعيم مسعود30
أستاذ مساعد 

متفرغ
حيوان2005/08/011945/03/03 0100503926902/6712593علم ال

ذكرد/ فتحى على محمد عطا31
أستاذ مساعد 

متفرغ
01154340165040/5705415علم حيوان2012/08/011951/10/15

ذكرد/ محمد على أحمد سليمان32
أستاذ مساعد 

متفرغ
01000492441040/2201402علم حيوان2014/01/082014/08/25

حيوان2022/08/011962/05/18مدرس متفرغذكرد/ أحمد  محمد البوصيرى  الحنفى33 01018011899علم ال

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 335 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

  0111644177002/2375911الرياضيات1999/08/011939/03/26أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عمر شاكر محمد1

01112067452040/3311258الرياضيات2001/08/011940/11/08  أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد كامل محمد جبر2

01221583282040/3313310الرياضيات2009/08/011949/06/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إنتصار محمد عبد العال3

012/3263402الرياضيات2013/08/011952/10/28أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد رضا مصطفى النمورى4
  040/2235775

040/3359868

الرياضيات2016/08/011955/11/19أستاذ متفرغذكرأ.د/عبد المنعم محمد عبد العال قوزع5
  01064994493

01008478223
040/3350212  

01220032217040/3358521الرياضيات2018/08/011958/01/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ السعيد إبراهيم عبد العزيز عمار6

01017696940040/3320020الرياضيات2018/08/011958/07/30أستاذ متفرغذكرأ.د/عبدالعزيز األحمدى الباجورى7

01115624239040/3355795الرياضيات2019/08/181959/08/18أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هدى كمال محمد السيد8

01009810231الرياضيات2019/08/011959/04/13أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ عاطف عبد الجليل حميده9
  040/3308849

047/3833140

01120734200040/3453702الرياضيات2020/09/161959/11/01أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ سليم على محمدين على10

  01223613631040/3323388الرياضيات2020/09/161960/01/01أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ مدحت أحمد محمد الدمسيس11

01226080874الرياضيات2020/09/161960/08/22أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ محمد عبد الهادى قاسم12
  040/3328272

040/3344352

01120110163الرياضيات٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٣/٣١أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ قدرى زكريا الشربينى13

أنثىد/ سناء محمد سعيد محمد يوسف14
أستاذ مساعد 

متفرغ
0122787056802/22678297الرياضيات2009/08/011949/04/07

ذكرد/ سعيد أحمد أبو العال الشرقاوى15
أستاذ مساعد 

متفرغ
01140004828040/3304714الرياضيات2010/08/011949/11/23

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 336 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ذكرد/ صالح عبد العزيز صالح16
أستاذ مساعد 

متفرغ
01067101047040/3295997الرياضيات2010/08/011950/04/17

ذكرد/ عبد المنعم أنور محمد طعيمه17
أستاذ مساعد 

متفرغ
  01001737453040/3309286الرياضيات2012/08/011952/02/01

أنثىد/ بثينه محمد طاهر كرم هللا18
أستاذ مساعد 

متفرغ
01020782026040/3297597الرياضيات2016/08/011956/07/30

ذكرد/ حامد حسين السيد عيسى19
مدرس متفرغ رياضيات 

01004769926الرياضيات2008/11/261936/06/04!!علماء متميزون!!

0100108992402/5858378الرياضيات2007/08/011947/01/23مدرس متفرغأنثىد/ فاطمه عبد هللا حسن شعبان20

01065627613040/3330088الرياضيات2010/08/011949/12/13مدرس متفرغذكرد/ عبد هللا السيد على دسوقى21

01227589636040/3407385الرياضيات2012/08/011951/10/24مدرس متفرغذكرد/ محمد مليجى شاهين22

01227023550040/3330707الرياضيات2014/08/011954/03/03مدرس متفرغذكرد/ محمد سويلم فهيم23

01222817626040/3359405الرياضيات2013/08/011953/03/07مدرس متفرغأنثىد/ تهانى محمد الشيخ24

01140847096040/3120177الرياضيات2018/08/011958/01/22مدرس متفرغذكرد/ السيد محمد على العبــد25

01223655409040/3345644الرياضيات2020/09/161960/04/13مدرس متفرغذكرد/السيد السيد عبدالعال العضاض26

01091437959040/2570227الرياضيات2020/09/161959/12/21مدرس متفرغذكرد/ محمد عبده محمد خليفه27

01005333564040/3308335الرياضيات٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١١/١٩مدرس متفرغذكرد/ قطب عبد الحميد محمود قطب28

01126460275الرياضيات٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٣/١٣مدرس متفرغ ذكرد/ مجدى عبد الجيد الطنطاوى29

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 337 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

01001631937040/3318326طبيعة1997/08/011936/11/29أستاذ  متفرغذكرأ.د/ مصطفى كمال فرج النمر1

01227358100050/7736511طبيعة2000/08/011940/04/12أستاذ  متفرغذكرأ.د/ إبراهيم إبراهيم بندق2

0111228332403/5901907طبيعة2002/08/011942/01/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسنين محمد حسنين اللبانى3

طبيعة2004/08/011944/05/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبيل  عبد الحميد السراجى4
  01223720458

01223520458

  040/3300790

040/3313970

01002415534040/3304586طبيعة2005/08/011944/11/06أستاذ متفرغذكرأ.د/ فاروق مصطفى كمال المكاوى5

01227870475040/3316320طبيعة2005/08/011945/02/19أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد إسماعيل عبد العاطى6

0100652184803/5838760طبيعة2006/08/011946/04/18أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد رأفت إسماعيل رمضان7

01068183888040/3336628طبيعة2016/08/201956/08/20أستاذ  متفرغذكرأ.د/ حسين محمود حسين بدران8

01145202556040/3356097طبيعة2017/08/011956/11/30أستاذ  متفرغذكرأ.د/ أسامه محمد محمود حميده9

01145792644طبيعة2019/08/011959/07/31أستاذ  متفرغذكرا.د/ رياض عبد الوهاب غازى10
  040/2161723

040/3454362

01227870465040/3319221طبيعة2019/08/011958/10/20أستاذ  متفرغذكرأ.د/ طلعت محمد محمد ميز11

طبيعة٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠٥/١6أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ ساميه أحمد مرسى سعفان12 01006619326ال
  040/3280342

040/3312010

ذكرد/ عبد الرازق محمد حسن عابدين13
أستاذ مساعد 

متفرغ
0122280217803/5917782طبيعة2003/08/011943/02/11

ذكرد/ بهجت يوسف فهمى البرادعى14
أستاذ مساعد 

متفرغ
01227774164طبيعة2005/08/011945/07/24

  040/3317353

040/3310462

ذكرد/ سعد الدين إبراهيم أبو العينين15
أستاذ مساعد 

متفرغ
01001358969040/3302832طبيعة2006/08/011945/12/03

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 338 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

المنزلالمحمول

أنثىد/ نبيله على على شرف16
أستاذ مساعد 

متفرغ
0127312855503/4295637طبيعة2006/08/171946/08/17

أنثىد/ نعمه زكريا درويش17
أستاذ مساعد 

متفرغ
01228464331040/3311893طبيعة2007/08/011947/07/24

ذكرد/ جاب هللا عبد الستار جاب هللا18
أستاذ مساعد 

متفرغ
01221167790طبيعة2010/08/011949/12/17

  040/3340973

040/3333115

أنثىد/ سلوى سعد محمد سعد19
أستاذ مساعد 

متفرغ
01005171813040/3314249طبيعة2010/08/011950/05/19

ذكرد/ خالد محمد أبو المعاطى20
أستاذ مساعد 

متفرغ
01227870572طبيعة2011/08/011951/03/04

  040/3314249

0403407040

أنثىد/ دالل محمد محمود حميده21
أستاذ مساعد 

متفرغ
01111236809040/3286842طبيعة2011/08/011950/12/30

ذكرد/ فتحى أحمد الحسينى عزب22
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100711470702/6830181طبيعة2013/08/011953/04/01

أنثىد/ نجوى محمد عبد المنعم أحمد23
أستاذ مساعد 

متفرغ
01111627896040/3346822طبيعة2020/09/161959/10/25

0100574148502/7947389طبيعة2014/08/011954/01/06مدرس متفرغأنثىد/ ماجده زكى سعيد24

01117387202050/6900054طبيعة2014/08/111954/08/11مدرس متفرغذكرد/ جالل زيدان فرج خضر25

01001523458048/248466طبيعة2020/09/161960/01/28مدرس متفرغذكرد/ سامى محمد محمد عبد القادر26

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 339 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

المنزلالمحمول

01222572553040/3343398الكيميـــــــــــاء2000/08/011941/07/15أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ أميرة محمود حسانين أحمد1

01277266705040/3310321الكيميـــــــــــاء2003/08/011943/07/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد أحمد قطب البربرى2

02/2601379الكيميـــــــــــاء2006/08/011945/10/31أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صفاء الدين حسن عطيو3

01223437320040/3310916الكيميـــــــــــاء2007/08/011946/10/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد إسماعيل عكيله4

0122667173003/5563979الكيميـــــــــــاء2007/08/011947/01/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ جاد بسيونى جاد الحفناوى5

01224072801040/3316230الكيميـــــــــــاء2008/08/171948/08/17أستاذ متفرغذكرأ. د/ محمود طه محمود حسين6

الكيميـــــــــــاء2008/08/241948/08/24أستاذ متفرغذكرأ. د/ عادل إبراهيم سليم7
  01227870521

01148781822

  02/2704619

040/3318331

01224475613040/3323289الكيميـــــــــــاء2011/08/011951/06/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد السيد عبد العال8

01007072725040/3318302الكيميـــــــــــاء2011/08/011951/07/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ الزينى موسى عبد الفتاح عبيد9

0106023281203/4390236الكيميـــــــــــاء2011/08/011950/11/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الفتاح سعفان10

01006816888040/3350570الكيميـــــــــــاء2011/08/241951/08/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد جابر أبو العزم11

01004889491040/3404398الكيميـــــــــــاء2013/08/011953/08/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد يوسف عياد12

01275838993040/3420050الكيميـــــــــــاء2014/08/011953/12/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد يسرى عبد الفتاح الشيخ13

0122401496003/4203074الكيميـــــــــــاء2014/08/011954/06/26أستاذ متفرغذكرأ.د/ شاكر طه العربى عبد الحليم14

0100234182703/4273774الكيميـــــــــــاء2015/08/201955/08/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد خالد حسن عوض15

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 340 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

01110129937040/3347704الكيميـــــــــــاء2016/08/011956/05/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ صالح عبد العظيم صالح عطيه16

01227870527040/3314445الكيميـــــــــــاء2016/09/211956/09/21أستاذ متفرغذكرأ.د/ كمال يوسف فهمى البرادعى17

01064056504040/3405918الكيميـــــــــــاء2016/09/221956/09/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد فتح هللا محمد رحاب18

01221476434040/3320018الكيميـــــــــــاء2018/08/011958/05/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ سامى عبد هللا حسن الدالى19

040/3414062الكيميـــــــــــاء2019/08/011959/05/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصام همام متولى البهيدى20

01227945188040/3346925الكيميـــــــــــاء2020/09/161959/11/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم عبد الوهاب أحمد سالم21

040/3309357الكيميـــــــــــاء2020/09/161960/07/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ على حسن محمد جميعى22

01004430749047/586236الكيميـــــــــــاء2020/09/161960/07/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم شبل حسن الحالج23

01222372276040/3309441الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٧/٠٧أستاذ متفرغذكرأ.د/ الرفاعى صبحى بسيونى قناوى24

01001349079040/3407050الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠٣/٢٢أستاذ متفرغذكرأ.د/ هانى عبد المنعم الهمشرى25

01142585948الكيميـــــــــــاء٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6١/٠١/١٣أستاذ متفرغذكرأ.د/ يوسف إبراهيم محرم26
  02/3485644

040/3485644

الكيميـــــــــــاء2021/10/071961/10/07أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هناء صالح الدسوقى سعد27

01284746194040/963405الكيميـــــــــــاء٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١٢/٣٠أستاذ متفرغذكرأ.د/ ناصر ربيع أحمد البرلس28

02/6710473الكيميـــــــــــاء٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١٠/١٧أستاذ متفرغذكرأ.د/محمد حسين محمد حسين29

الكيميـــــــــــاء ٢٠٢٢/٠٨/٠٧١٩6٢/٠٨/٠٨أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هاله فوزى حسن رزق30
  01227469264

01270709333
040/3304797

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 341 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ذكرد/  محمود فهمى عبد العال31
أستاذ مساعد 

متفرغ
0122787047602/5216493الكيميـــــــــــاء2008/08/011948/02/11

ذكرد/ السعيد أحمد على شحاته32
أستاذ مساعد 

متفرغ
01226840591040/3349216الكيميـــــــــــاء2011/08/011951/04/23

أنثىد/ إخالص عبد الحى منصور33
أستاذ مساعد 

متفرغ
01221236572040/3348292الكيميـــــــــــاء2014/08/011953/12/14

ذكرد/ سعيد أنور محمد إسماعيل34
أستاذ مساعد 

متفرغ
01278000343040/3320411الكيميـــــــــــاء2014/08/011954/01/14

ذكرد/ سمير سعد أحمد قنديل35
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100682843503/5455649الكيميـــــــــــاء2014/08/011954/02/19

ذكرد/ حسنى أحمد حسن الدالى36
أستاذ مساعد 

متفرغ
0109912134202/2762375الكيميـــــــــــاء2019/08/011958/10/17

01095102053040/2545901الكيميـــــــــــاء2009/08/011949/05/15مدرس متفرغذكرد/  على كامل على أبوسيف37

01278364004040/3309010الكيميـــــــــــاء2011/08/011951/08/01مدرس متفرغذكرد/ محمود عبد القادر عيسى البدوى38

01227870574040/3307052الكيميـــــــــــاء2012/08/011951/12/28مدرس متفرغذكرأ.د/ سامى سالم عبد هللا عسر39

0106405650403/4345115الكيميـــــــــــاء2013/08/161953/08/16مدرس متفرغذكرد/ يحيى أحمد محمد حافظ40

ـــالكيميـــــــــــاء2014/08/011954/06/03مدرس متفرغذكرد/ عبد الباسط مرسى إبراهيم شكرى41
  040/3308623

040/3309333

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 342 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100674359802/6838604نبات2004/09/011944/09/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عواطف على محسن1

01224453752نبات2006/08/011946/02/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد األنور حسين عثمان2

01002285266040/2430141نبات2008/08/2525/81948أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصام الدين محمد أبو القاسم3

01227870485040/2543253نبات2009/08/011948/12/06أستاذ متفرغذكرأ.د/ عاطف محمد السيد أبو شادى4

01005259089نبات2009/08/011949/03/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد شرف الدين عبد الوهاب5
   040/3317591

040/3318266

01225084656نبات2011/08/011950/11/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أميمه أحمد عوض هللا6
  030/4290915  

040/3327064 

01065618566نبات2011/08/011951/04/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود أبو اليزيد عبد الحق7
  040/5447382

03/5447616

01227870458نبات2012/08/011952/01/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ كمال حسين شلتوت8

  01223192480040/3322015نبات2012/08/011952/02/18أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحيم رمضان الشنشورى9

حميد الشنتناوى10 01227870489نبات2013/08/011953/03/18أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه على عبد ال
  02/2704289  

02/2904229

  01223634452040/3337575نبات2013/08/011953/05/23أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سوزان محمد وجدى السواح11

01110040516040/3347540نبات2017/08/011956/11/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل رمضان الشنشورى12

  01224273222046/3420585نبات2017/08/011957/07/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ حنان حافظ محمد الحاج عمر13

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 343 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01225757859040/3414773نبات2018/08/011958/05/15أستاذ متفرغذكرأ.د/عالء مصطفى سليمان أبو زيد14

01097879252040/2240472نبات2019/08/011958/10/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أحمد حسنين البحيرى15

01224106666040/3315832نبات2019/08/011959/02/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى محمد مصطفى الشيخ16

01226242794نبات2019/08/011959/02/13أستاذ متفرغذكرأ.د/ متولى عبد العظيم متولى17
  040/2224369  

040/2212161

01001994720نبات2020/09/161960/03/19أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سلوى فهمى بدر إبراهيم 18
  

040/3417301

01006614590040/3344495نبات2020/09/161960/07/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ أشرف صالح الدين حيدر19

  01223752798040/3317591نبات2021/08/01١٩6٢/٠٢/١٥أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمل حامد حمزه النجار20

01008252111نبات2021/08/01١٩6١/٠١/٠١أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد ياسر أمين على بدوى21
  045/310341  

040/3366305

أنثىد/ سمحه عبد المنعم دويدار22
أستاذ مساعد 

متفرغ
01000557794040/3311684نبات2011/08/011951/06/08

ذكرد/ السيد عبد اللطيف عبد الفتاح فوده23
أستاذ مساعد 

متفرغ
01222414084040/2383540نبات2019/08/011959/07/13

01006619326040/3351857نبات2014/08/011954/06/22مدرس متفرغأنثىد/ ساميه عباس سعد شبانه24

  0122294683503/5558709نبات٢٠٢١/٠٨/٠١١٩6٠/١٢/٢٢مدرس متفرغذكرد/ رجب أحمد السيد أحمد قطب الفحار25

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية العلوم جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 344 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 345 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

بيان

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

65222600531516312313369182240اآلثـــــــــــار

22511100091191423020204491827اإلجتمـــــــاع

01011455712041216761319اإلعالم

تــاريـــــــــــخ 10603031172168242412369191433ال

يـــــــا جغراف 005021501113215411354918624ال

نفـــــــس 012220100616915022224681321علم ال

311101122119514100111210616فلسفة

10200000094171017110516781624لغة إنجليزية

30623020752237301332459271239لغة عربية

فرنسيــة لغة ال 111320145813012324671219ال

لغات الشرقية  2100115371028281051520ال

مكتبات وثائق وال 21132851217030003351520ال

21133010171382286312411610522111241333245781140162302اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 346 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 347 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/2/14عميد الكليةأ.د/ ممدوح ناصف أبو الفتوح المصرى1
  01003413085

01277772640
040/3454324

ا.د/ أحمد عباده  جدوع العربى2
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب
2022/6/201007366055

أ.د/ عادل احمد زين العابدين3
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2021/11/10 01223648161

 040/3313795

040/3454324

أ.د/ إبراهيم طلبه عبد الخالق أبو طالب4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2022/3/10 01202177535040/3310739

الدرجــة

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية اآلداب جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلها م
رقم التليفون 

اإلســـــــــــــــــــم



 

 348 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223584714اإلعالم٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩66/٠١/٠١أستاذأنثيأ.د/ غاده عبد التواب عبد العزيز اليمانى1
  03/4211543

03/5262143

ذكرد/ محمد أحمد البرعى الشرقاوى2
أستاذ 

مساعد
040/5303060التاريخ2019/10/09١٩6٨/٠١/٢٧

01111673444050/2976878اإلجتماع2022/03/10١٩6٢/١١/٠6أستاذأنثيأ.د/ إيمان  محمدعبد الفتاح عز العرب3

ذكرد/ عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان4
أستاذ 

مساعد
01000379623040/3400206 جغـــرافيـــــــــا٠٣/٠٥/٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٥6

01014164644040/5472974علم النفس٢٠٢٢/٠١/١٨١٩٨٠/٠6/٢٢أستاذأنثيأ.د/ شيماء شكري العزب خاطر5

01069432916040/2200543 اللغة العربيــة2022/10/15١٩٧٩/٠٥/٠٧أستاذذكرأ.د/ أسامه محمد إبراهيم البحيرى6

ذكرد/ أحمد فتحى أحمد رزق7
أستاذ 

مساعد
لغـــة الفرنسية2021/09/19١٩٧٢/٠٧/٣٠ 01020972814ال

  048/3653030

040/3326181

01227315841040/3317721الوثائق والمكتبـــات٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٨/٠٧/٢٠أستاذذكرأ.د/ ثروت محمد يوسف محمد الغلبان8

01224985686 الفلسفـــه2022/03/10١٩6٢/١٠/٢٠أستاذذكرأ.د/ ياسر عبد المنصف محمد قنصوه 9
  048/3490188

040/3490188

دين إبراهيم السروجى10 ذكرد/ معتز سعد ال
أستاذ 

مساعد
لغــة اإلنجليزية2020/01/12١٩6٣/٠٥/١6 01013045679ال

01096811145اآلثار٢٠٢١/١٢/٢٣١٩6٣/١١/١١أستاذأنثيأ.د/ تفيده محمد إبراهيم عبد الجواد11

0100201846402/3902820 اللغات الشرقية وأدبها2022/03/10١٩6٤/١٠/٠٧أستاذأنثيأ.د/ سامية السيد حمزة فرحات12

قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجة اإلســـــــــــــــــــمم ال النوع 
رقم التليفون

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية اآلداب جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021



 

 349 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2012/04/04١٩6٢/١٠/٢٢أستاذأنثيأ.د/ مها  محمد السيد أحمد1
آثار يونانية ورومانية 

)عمارة رومانية(

    

  012236607395

01223498448 

  03/5968046

  03/4210880

01096811145آثار والفنون اآلسالمية2012/05/08١٩6٣/١١/١١أستاذأنثيأ.د/ تفيده محمد إبراهيم عبد الجواد2

٢٠١٢/٠٥/٠٨١٩6٣/٠6/٢٨أستاذذكرأ.د/ جمال عبد العاطى عبد السالم 3
اآلثار والفنون 

اإلسالمية
01289973234040/3454324

فتوح المصرى4 آثار يونانية ورومانية٢٠١٢/٠٥/٠٨١٩6٨/٠٢/١٤أستاذذكرأ.د/ممدوح ناصف أبوال
  01003413085

01277772640
040/3454324

حميد سعد عزب سليمان5 01001804233آثار مصرية قديمة2014/06/30١٩6٣/٠٣/٢٣أستاذذكرأ.د/ عبد ال
  03/4241105

  040/3454324

01001841742040/3454324 آثار إسالمية٢٠١٤/٠6/٣٠١٩6٩/٠٩/٢6أستاذأنثيأ.د/ غاده أحمد رشدى حسن دخان6

01223648161 آثار مصرية قديمة٢٠١٤/٠6/٣٠١٩6٢/١٢/٣١أستاذذكرأ.د/ عادل أحمد زين العابدين السيد7
  040/3313795

040/3454324

٢٠١٥/٠6/٢٩١٩٧٢/١٠/١٨أستاذذكرأ.د/ رأفت عبد الرازق أبو العينين 8
اآلثار والفنون 

اإلسالمية
 01277641072

  040/3337210

040/3454324

01227631868 آثار إسالمية2015/07/30١٩6٤/١٠/٠٧أستاذأنثيأ.د/ سحر محمد محمد القطرى9
  03/5538490

  03/9576394

01007923564048/3667982آثار مصرية قديمة2022/05/311973/02/25أستاذذكرأ.د/ محمد البيومي محمد شقرة10

صمد عبد المنعم حشاد11 01227844955040/3454334 آثار يونانية ورومانية٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٧١/٠6/٠١أستاذأنثيأ.د/ أمل عبد ال

01201101022 مسكوكات إسالمية2008/12/31١٩6٩/١٢/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ رمضان صالح الدين أبو زيد على12
 040/2245776

    040/3507830

نوع ال

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية اآلداب عن العام الجامعى 2022/2021

م
رقم تليفون 

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم

ار  قسم : اآلث



 

 350 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2012/05/08١٩٧٣/٠٧/٢١أستاذ مساعدذكرد/ أيمن حسن إبراهيم الدهشان13
آثار مصرية ـ عمارة 

وفنون

 01206306806

01276201609

  040/3215038

040/3340110

01227507706فنون صفرى رومانى2016/03/31١٩٧٣/٠6/١٧أستاذ مساعدأنثيد/ هاله السيد حسن  ندا14
  040/3334717

040/3320613

آثار يونانية ورومانية2016/05/31١٩٧٧/٠6/١6أستاذ مساعدأنثيد/ صفاء سمير أبو اليزيد إبراهيم15
  01223714584  

01225008288
047/5504607

01064169070040/481308آثار يونانية ورومانية2017/06/22١٩٨٠/٠٧/٢٨أستاذ مساعدأنثيد/عزة عبد الحميد  عبد القادر قابيل16

آثار إسالمية٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧6/٠٤/١٠أستاذ مساعدأنثيد/ أماني السيد الشرنوبي 17
  01061990206

01275839174
047/2575076

01097376223040/2431928 آثار مصرية٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٧٠/٠٧/٢6أستاذ مساعدأنثيد/ هناء إبراهيم على محمد سعيد18

حميد راغب هاشم 19 01225172627040/5472481الفخار اليوناني والروماني2021/01/31١٩٨١/١١/١٤أستاذ مساعدأنثيد/ شهيرة عبد ال

01019119619040/3336902 آثار مصرية قديمة٢٠٠٥/٠٣/٢٩١٩6٧/٠٣/٢١مدرسذكرد/ محمد إسماعيل محمد الشافعى20

01066427676 آثار إسالمية٢٠١٠/٠٩/٢٩١٩٨١/٠٣/١6مدرسأنثيد/ مروة عادل موسى21
 047/3224106

02/33905295

01222266927040/3339735 آثار يونانية ورومانية٢٠١١/٠٩/٠6١٩٧٩/٠٥/١٧مدرسأنثيد/ هبة فاروق عطية النحاس 22

01008180332 آثار إسالمية2012/02/28١٩٧6/٠٣/١٥مدرسأنثيد/ نعمة محمد  محمد بدر23

01006286841040/5470332آثار مصرية قديمة2012/07/311982/05/03مدرسذكرد/ حمدي أحمد إسماعيل السروجي24

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــة التخصص ال
رقم تليفون 

ار   تابع قسم : اآلث

نوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
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المنزلالمحمول

آثار يونانية ورومانية٢٠١٤/٠١/٢6١٩٧٥/١٢/٢٨مدرسذكرد/ هشام السيد عجالن25
  01061947428

01273336641

  047/402929

040/34544324

01225915368040/3506515 أثار مصرية قديمة2015/01/22١٩٧٢/٠٩/٢6مدرسذكرد/ إبراهيم عبد الرحمن عبد العال26

حفيظ عامر27 01006142280048/3706077 أثار مصرية قديمة2016/11/30١٩٧٣/٠٢/٠١مدرسذكرد/ طاهر عبد ال

01004809106040/2402623آثار يونانية ورومانية2019/03/21١٩٩٢/٠٧/١٢مدرس مساعدأنثيالسيدة/ سالى السيد أحمد الششتاوى28

01022931911آثار إسالمية2019/12/26١٩٩٣/٠١/٢٨مدرس مساعدأنثيالسيدة/ مى عبد الفتاح محمد الجميل29

01145674067آثار مصرية2022/04/12١٩٩٢/١٠/٢٥مدرس مساعدذكرالسيد/محمود فرحات محمود على القضية30

01065861192أثار مصرية قديمة٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٢/٠١/٠٥مدرس مساعدأنثيالسيدة/ صباح جمعة عبد القادر سليمان31

01111484259 ارشاد سياحى٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٣/٠٣/١٩مدرس مساعدذكرالسيد/ عمر مصطفى محمد بالل32

01286989828آثار إسالمية2019/03/09١٩٩٥/٠٢/٢١معيـــــــــــدذكرالسيد/ محمد فؤاد محمد فرحات33

01202757712 ارشاد سياحى٢٠٢٠/٠٢/٠٥١٩٩٥/١٢/٢٣معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ بسمه ابراهيم عبد الحميد محمد العجان34

ارشاد سياحى٢٠٢١/٠٤/١١١٩٩٨/٠٣/٠٢معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ نداء عماد الدسوقى حسين ابراهيم 35

آثار يونانية ورومانية٢٠٢٢/٠٤/٢٧معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ إسراء السيد محمد ذكى نورالدين36

ار تابع قسم : اآلث

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 352 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006877467045/2471043 علم إجتماع حضري2014/12/30١٩٧١/١٢/٠٧أستاذذكرأ.د/ وجدى شفيق عبد اللطيف السيد1

01001905913040/3400193تشريعات إجتماعية2019/02/231971/01/22أستاذذكرأ.د/ محمد سعيد عبد المجيدإبراهيم2

فتاح عز العرب3 01111673444050/2976878 علم إجتماع إعالمى٢٠١٩/٠6/٢6١٩6٢/١١/٠6أستاذأنثيأ.د/ إيمان  محمدعبد ال

01005694255040/3349612 علم اإلجتماع الثقافى2021/07/05١٩٧6/٠٤/١٤أستاذأنثيأ.د/ رانيا محمودعبد الحميد الكيالني4

01005142093040/3413977 إجتماع ثقافى2020/06/29١٩٧٩/٠٨/٠٧أستاذ مساعدأنثيد/ ماريان عزمي عازر فهمي5

01224719467040/3409289علم إجتماع تربوى2020/06/29١٩٧٩/١١/١٨أستاذ مساعدذكرد/ ياسر السيد إبراهيم يوسف النجار6

01001905912040/3340387تنمية إجتماعية2001/12/29١٩6٩/٠6/١6مدرسأنثيد/ نجالء منير حامد محمد7

نور8 01223332930047/2550885علم إجتماع جنائى2003/12/31١٩6٨/١٠/٢٥مدرسأنثيد/ دعاء محمد محمود محفوظ أبوال

0122333337602/4833366علم إجتماع إعالمى٢٠١٣/٠6/٢٧١٩٨١/١٠/٠١مدرسأنثيد/ إنجي خيرت أحمد حمزة9

01222789040040/3335220 علم اجتماع صناعى٢٠١٣/٠٩/٣٠١٩٨١/١٢/١٣مدرسأنثيد/ عفاف علي عطية عامر10

قسم : اإلجتماع

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 353 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01224899588اجتماع2017/03/26١٩٨٢/١٢/٢١مدرسأنثيد/ أميرة عصام الدين عزقول11
  040/3311451

040/3333803

01285931411040/5360090 اجتماع٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩٨٨/٠٨/٠١مدرسأنثيد/ إسراء أبوالعزم عبد المنعم12

01003643748 اجتماع٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨٩/١٠/٢٩مدرسأنثيد/ مروة أحمد عليوة المسلمى13

01066717905 اجتماع٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩٢/١١/٢٥مدرسأنثيد/ سالى السيد جاب هللا14

01061161648 اجتماع ثقافى2021/09/29١٩٧٢/٠٧/٢٢مدرسأنثيالسيدة/ رانيا محروس يوسف جاد هللا15
  045/2561005

045/2568946

01064314373اجتماع2018/04/161992/06/05مدرس مساعدأنثيالسيدة/ آية فتحى سرحان 16

وفا17 دين ناصر ابو ال اجتماع٢٠١٩/٠٧/٠٩١٩٩١/١٠/٠١مدرس مساعدأنثيالسيدة/ مها بدر ال
  01003643748

01146639635

01287899742 اجتماع2021/04/11١٩٩٨/١٠/٠١معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ مروة فتحى ابراهيم يونس 18

01006269864 اجتماع2019/01/17١٩٩٥/٠6/١٠معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ إسراء سعيد بسيونى عبد العاطى الشاذلى19

 تابع قسم : اإلجتماع

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01223584714صحافة2017/06/22١٩66/٠١/٠١أستاذ أنثيأ.د/ غاده عبد التواب عبد العزيز اليمانى1
  03/4211543

03/5262143

2017/07/31١٩٧٣/٠٢/٠٥أستاذ مساعدأنثيد/ أميره سمير طه درويش2
اإلذاعة ) الراديو 

والتليفزيون (
0128877777702/5083332

2013/09/30١٩٧٣/٠٢/٢٠مدرسأنثيد/ ميرفت السيد أحمد سليمان3
العالقات العامة 

واإلعالن
0100500228002/4843828

01281008051040/2505032إذاعة وتليفزيون٢٠١6/٠٧/٣١١٩٨٥/١٠/١٠مدرسذكرد/ محمود حلمى محمود عمارة 4

01285957175040/3416154 صحافة٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩٨6/٠١/٠6مدرسأنثيد/سناء محروس أحمد فؤاد الششتاوى5

01000534314040/5760413عالقات عامة2018/04/30١٩٨٤/٠٣/١٠مدرسذكرد/ عطية محمد محمد مرق6

01064547147040/3083098 عالقات عامة٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٨6/٠٩/١٧مدرسأنثيد/ هبة حسن عبد الغنى غنيمة7

01069465130040/25005032 صحافة٢٠١٩/١٠/٢6١٩٨٧/٠٨/٠٧مدرسذكرد/ إبراهيم حلمى محمود عمارة8

01069971378040/3312217 اذاعة٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٨/٠٤/١٨مدرسأنثيد/ إيمان عبد الفتاح إبراهيم العراقى9

01005891418040/2381060 اذاعة وتليفزيون2020/07/28١٩٨٧/٠٩/١٢مدرسأنثيد/ ريهام جار النبى السيد الحلو10

قسم : اإلعالم

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 355 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فتاح11 01223444420040/3404500عالقات عامة2016/03/011988/05/22مدرسذكرد/ محمد شعبان محمد عبد ال

ناصر  الشيخ12 01221488708 عالقات عامة٢٠١٥/٠٣/١٨١٩٨٧/٠٨/٣١مدرس مساعدأنثيالسيدة/ شيماء عبد ال

01050471180040/5700880 اذاعة وتليفزيون2017/01/14١٩٨٤/٠٢/٢٤مدرس مساعدأنثيالسيدة/ مايسة  عباس عبد الرحمن عامر13

01001874233 صحافة2017/04/18١٩٨٤/٠٩/٢٣مدرس مساعدأنثيالسيدة/ دينا أحمد خليل دسوقي14

01061696486040/2735121صحافة2017/08/07١٩٨٨/٠٨/٢١مدرس مساعدأنثيالسيدة/ أسماء صبحى على محمد الغرابلى15

01002799740صحافة2017/07/31١٩٩٤/٠٥/٠٤معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ رحاب إبراهيم عنتر أبو الغيط16

01099503922عالقات عامة2020/02/05١٩٩٢/٠٩/٠٣معيـــــــــــدذكرالسيد/ محمد حسن محمد الجروانى17

اذاعة٢٠٢٢/٠٤/٢٧معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أمينة رمضان عطاهللا حسنين18

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

 تابع قسم : اإلعالم

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال



 

 356 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01007859204050/6492761 تاريخ العصور الوسطى٢٠١6/٠٨/٣١١٩6٣/٠١/٢٥أستاذذكرأ.د/ األمين عبدالحميد أمين أبو سعده1

برعى الشرقاوى2 00111320720040/5303060تاريخ حديث2018/04/30١٩6٨/٠١/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد ال

01006417088048/2265610 تاريخ إسالمى٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨١/٠٣/٢١أستاذ مساعدذكرد/ محمد زين العابدين محمد  3

01004584793040/2555531 تاريخ إسالمى٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٨٤/٠٩/١٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد إسماعيل فياض4

01063800671040/5287300 تاريخ يونانى ورومانى١٩٩٥/٠٤/٢6١٩6٣/٠٩/٠١مدرسأنثيد/ هاله حامد محمد السطيحه 5

2000/11/25١٩6٤/٠٥/١٩مدرسأنثيد/ أمينه عبد الفتاح محمود السودانى6
تاريخ مصر الشرقى 

القديم
ــــــــــ01116161281 

01282384190تاريخ إسالمى2007/01/231965/07/05مدرسأنثيد/ آمال عبد العاطى السيد عبد العال7
  048/2265610

040/35002804

حميد محمد غازي8 01061955463047/350337 تاريخ قديم٢٠١٤/٠٧/٢6١٩٧١/٠٣/٣٠مدرسذكرد/ خالد عبد ال

2016/05/31١٩٧٩/١٢/٠٨مدرسأنثيد/ زينب أحمدأحمد عثمان9
تاريخ قديم مصر 

والشرق األوسط
 01282316242047/3461606

فتاح شمس 10 تاريخ2019/09/29١٩٨٨/٠6/٠٥مدرسأنثيد/ هناء محمود عبد ال
  01146324572

01093651272

تاريخ قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 357 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تاريخ يونانى ورومانى2019/09/29١٩٨6/٠٤/٢٣مدرسأنثيد/ سماح مصطفى سليم المعطر11
  01155592207

01112867673

  047/3461606

040/2276639

01145567942040/26350660تاريخ اسالمى2019/12/30١٩٨٨/٠٤/٢٣مدرسأنثيد/ سعيدة أحمد  يوسف  عياد12

01091958574040/2482014تاريخ إسالمى2017/11/27١٩٧٥/٠١/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ عبد العزيز محمد عبد الخالق 13

040/3411159تاريخ حديث٢٠١٨/٠٣/٢٧١٩٨٧/٠٤/٠٥مدرس مساعدأنثيالسيدة/ مى وجيه على محمد أبو حمزة14

01061657765 خرائط ومساحة٢٠٢١/٠١/٠6١٩٩٠/٠٩/٢٧مدرس مساعدأنثيالسيدة/ لينا فاروق زكى الجندى15

تاريخ2021/07/25١٩٨٧/١٠/٢١مدرس مساعدذكرالسيد/ عالء نسيم مسعد عرابى16 ال
  01097652796

01275282949

01281065891 تاريخ فرعونى٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠١/١٣مدرس مساعدأنثيالسيدة/ أمينة محمد محمود عامر17

تاريخ٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٥/١٠/٠١مدرس مساعدأنثيالسيدة/ أسماء سعيد سعد أبو خضره18 01150001840 ال

01278421019 تاريخ قديم٢٠١٨/٠٧/٠٤١٩٩٥/٠٧/٢٩معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ عواطف على امين مصطفى على19

تاريخ2021/06/30١٩٩٨/٠١/٠٤معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ نهاد مهدى فهمى شفيق زيدان 20 01018016462 ال

تاريخ2022/04/27معيـــــــــــدذكرالسيد/ اسحق عجايبى فرج هللا بنيامين21 ال

تاريخ  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 358 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

يــا٢٠١6/٠٣/٣١١٩6٨/١١/١٩أستاذ مساعدذكرد/ عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان1 01000379623040/3400206 جغـــراف

يا تاريخية2019/03/30١٩٧٤/٠٢/٠٢أستاذ مساعدأنثيد/ أحالم رجب بسيونى سالمة2 01143195067040/3524484 جغراف

يزيد قطب حبيب 3 2020/12/30١٩٧٩/٠٨/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ أحمد أبو ال
جغرافيا اقتصادية 

ونظم معلومات جغرافية
 01114204345040/2490797

01227499190040/2160548جغرافيا سكان2006/01/29١٩6٨/٠٢/٠١مدرسذكرد/ إبراهيم محمد صبحى السجاعى4

لطيف إسماعيل5 يا طبيعية2010/10/31١٩٧٨/١١/١٨مدرس ذكرد/ ضياء صبري عبد ال 10016763370050/7410400جغراف

خرائط ومساحة2015/12/31١٩٨١/٠6/٠١مدرس ذكرد/ حسن يونس عبد الرحمن6
  01004872842

01019261490
045/3782627

  01007976434040/2842070مساحة وخرائط٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٧/٠٧/٢٥مدرس ذكرد/ عيد ناجى الرفاعى شلبى7

يا عامة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٥/٠٨/٠١مدرس ذكرد/ رفعت عزت إبراهيم الزيات8 01007571105040/2490797 جغراف

01224431330045/2234420خرائط ومساحة2015/08/26١٩٨٧/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ عالء الدين محمد توفيق غراب9

يــا  قسم : جغـــراف

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 359 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223766084 خرائط ومساحة٢٠٢١/٠٢/١٤١٩٩٢/١١/٠٨مدرس مساعدذكرالسيد/ السيد عبد الستار القطب  سلطان10

01068740742 خرائط ومساحة٢٠٢١/٠٢/١٤١٩٩١/١١/٠٨مدرس مساعدذكرالسيد/ محمود حلمى محمد عبد القادر سكين11

01060702833040/2761360 خرائط ومساحة٢٠٢١/٠٢/٢٥١٩٩٢/٠٧/٢٣مدرس مساعدأنثيالسيدة / مها حلمى على يونس 12

01285006803 خرائط ومساحة2022/04/12١٩٩٣/١٠/٢١مدرس مساعدذكرالسيد/ كرولس عاطف نعيم لبيب 13

01226934392خرائط ومساحة2018/07/041995/07/07معيـــــــــــدأنثيالسيدة / ميادة ممدوح عبد هللا محمد 14

صاوى 15 01225491710 خرائط ومساحة٢٠٢٠/٠٢/٠٥١٩٩٧/٠٧/٠٢معيـــــــــــدأنثيالسيدة / ميادة إسماعيل أحمد ال

يــا2021/09/05معيـــــــــــدذكرالسيد/ جرجس سمير عزيز فهيم غبلاير 16 جغـــراف

جاويش 17 خرائط ومساحة2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ نسمة السعيد على ال

يــا تابع قسم : جغـــراف

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 360 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01014164644040/5472974علم نفس إجتماعى2021/06/21١٩٨٠/٠6/٢٢أستاذأنثيأ.د/ شيماء شكري العزب خاطر1

01224590916علم نفس إجتماعى2017/06/22١٩6٨/٠٩/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد إبراهيم منصور2

040/2404814علم نفس إجتماعى2019/11/25١٩٧٣/١١/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ أيمن عبد الجليل محمد القاضى3

  01095942447040/3351787علم نفس إجتماعى٢٠١١/٠6/٢٩١٩٧٨/٠٩/٠٥مدرسأنثيد/ نجوى إبراهيم محمد الشناوى4

نفس المعرفى٢٠١٢/٠٨/١٣١٩٨٠/٠٨/٠٥مدرسأنثيد/أميرة محمد محمد الدق5 01224945888 علم ال
  040/2840002

040/2840907

01122776654040/3317655علم نفس إجتماعى2012/09/26١٩٧٨/١٠/٢٤مدرسأنثيد/ يمنى صالح احمد شهيب6

01012248577040/3302122 علم نفس إجتماعى٢٠١٥/١٠/٢٩١٩٨٥/٠٨/٢٧مدرسأنثيد/ يارا أحمد عيسى عبد هللا عيسى7

٢٠١6/٠٨/٣١١٩٨٤/٠٤/٢٤مدرسأنثيد/ إيمان عبد السالم احمد الشيخ8
نفس  علم ال

فسيولوجى ال
 01204436788040/3306769

نفس  قسم : علم ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 361 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01282355700040/5717060 علم نفس إجتماعى٢٠١6/١٠/٣٠١٩٨٥/٠٨/٢٥مدرسأنثيد/ داليا السعيد سالم9

طفل2018/05/20١٩٨٥/١١/١٣مدرس مساعدأنثيالسيدة/ نجالء فتحى محمد بهجات10 نفس ال 01141894801 علم ال

نفس المعرفى2022/06/261981/03/24مدرس مساعدأنثيالسيدة/ هبه ّللاه  صبحى السيد عبد العال11 01020395504علم ال

علم نفس سياسى٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٩٤/٠٢/٢6معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ سهي سامي إبراهيم مصطفي البسيوني12
  01151501876

01155860136

01014875804 علم النفس2020/02/05١٩٩6/٠٨/٠١معيـــــــــــدذكرالسيد/ محمد رجب محمد محمود المكاوى13

فتاح عياد 14 علم النفس2021/04/11١٩٩٩/٠١/٠١معيـــــــــــدذكرالسيد/ كريم أحمد عبد ال

علم النفس2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ سعدية محمد ابراهيم بسيونى15

 تابع قسم : علم النفس

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 362 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

خالق أبوطالب1 01202177535040/3310739فلسفة معاصرة2009/10/27١٩6٣/٠٩/٢٥أستاذذكرأ.د/ إبراهيم طلبه عبدال

01220782081فلسفة إسالمية2013/11/27١٩6٩/٠٤/٠٤أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد سالم البربرى2
  048/3404904

040/3404904

01224985686فلسفة حديثة ومعاصرة٢٠١٥/٠٣/٣١١٩6٢/١٠/٢٠أستاذذكرأ.د/ ياسر عبد المنصف محمد قنصوه 3
  048/3490188

040/3490188

01089637737 المنطق وفلسفة العلوم٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩6٣/٠٩/٠٣أستاذأنثيأ.د/ عزه العدوى خليل مطر4
  040/2233506

040/3310764

فتاح أبو العزم أبو على5 جمال2015/06/29١٩٧١/٠٤/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد ال 01098533053040/5381149فلسفة ال

0100627404703/5778730 فلسفة منطق٢٠٠٥/١١/٢٩١٩٧٣/٠6/٠٧مدرسذكرد/ أحمد السيد إبراهيم خليفه6

01068363649 فلسفة يونانية٢٠١٩/٠6/٢6١٩٨6/١١/١٨مدرسذكرد/ كرم عبد القادر  الحواط7

01211085722 فلسفة يونانية٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٩٠/٠٨/٠١مدرسأنثيد/ دينا شمس الدين على يوسف 8

فلسفة إسالمية2020/02/26١٩٨6/١١/٠١مدرسأنثيد/ وفاء صالح الجميل قشة9

فلسفـــه2019/03/211992/03/09مدرس مساعدذكرالسيد/ محمود أشرف أمين الخولى10 ترقية بقرار 783 بتاريخ 010920588162021/09/29ال

فلسفـــه٢٠٢٢/٠٤/٢٧معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ هاجر ابراهيم محمد عبدالعزيز نوفل11 ال

نوعاإلســـــــــــــــــــم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

فلسفة  قسم : ال

م



 

 363 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نادى1 جواد ال جواد على عبدال ــــــــــ01003325115 رواية2018/01/31١٩6٥/٠٨/٠٢أستاذ ذكرأ.د/ عبد ال

نامورى2 01067929239040/2542556 رواية2018/01/31١٩٧٠/٠٤/٠٢أستاذ مساعد أنثيد/ منى صالح الدين محمد ال

دين إبراهيم السروجى3 ــــــــــ01013045679شعر2019/08/29١٩6٣/٠٥/١6أستاذ مساعد ذكرد/ معتز سعد ال

01223582115040/3344496أدب إنجليزى ) شعر(2000/02/22١٩6٧/٠٥/٠٧مدرسأنثيد/ منال عبد السالم بسيونى فايد4

لغــة اإلنجليزية2003/12/30١٩66/٠٢/٢٥مدرسأنثيد/ أسماء عبد اللطيف عبد الغنى الشيخ على5 ــــــــــال

0100659980402/26921109شعر٢٠٠٨/١١/٢6١٩٧١/٠١/٠٧مدرس أنثيد/ أمل حمزه محمد شنيشن6

لغــة اإلنجليزية٢٠١٢/٠٩/٣٠١٩٧٤/٠6/٠6مدرس أنثيد/ مني عبد الهادى عبد البديع خضر7 ال

01270343461040/3506273لغويات2015/07/30١٩٨٠/٠٩/٠6مدرس أنثيد/ بسنت سيد محمد مصطفى8

لغــة اإلنجليزية٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٤/٠٩/١٤مدرس أنثيد/ مي محمد عباس عوده9 040/3303694ال

0100560337903/5453892 ترجمة٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٣/٠٣/٠٣مدرس أنثيد/ هبة فوزي السيد المصري10

لغــة اإلنجليزية قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 364 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

لغــة اإلنجليزية٢٠١٩/١٢/٢٠١٩٨٧/٠٩/٢١مدرس أنثيد/ سارة أحمد عبد العال الشيخ11 ــــــال

040/2433963لغويات2020/04/29١٩٨٨/١١/٠6مدرسأنثيد/ فاطمة توكل جابر الزغل12

لغــة اإلنجليزية2017/07/271987/09/25مدرس مساعدأنثيالسيدة/ ريحاب فتحى زكريا الجبالى13 01065830693040/2750820ال

لغــة اإلنجليزية٢٠١٩/٠٣/٠٩١٩٨٨/٠٩/٢٩مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد حسام الدين محمد إسماعيل14 01282320088 ال

تاريخ2006/07/18١٩٨٤/٠٩/٢٨معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ سارة محمد محمد بصل15
  01063351040

01009050649

  040/2331826

040/2430998

جندى16 لغــة اإلنجليزية2019/03/09١٩٩٢/٠١/٠١معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ هالة ثروت فهمى ال 01124074088040/2436775 ال

لغــة اإلنجليزية2020/02/05١٩٩6/١١/١٠معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ هبة نجيب صبحى الشايب17 01126241686ال

لغــة اإلنجليزية2021/06/29١٩٩٨/٠٩/٠٨معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ شيماء عبد العال محمود سبع 18 01144119135040/2454950ال

لغــة اإلنجليزية2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ نسرين صبحى محمد على19 ال

لغــة اإلنجليزية  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 365 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٠٨/٠٩/٢٨١٩66/٠١/٢٥أستاذ  ذكرأ.د/ عبد الكريم محمد حسن جميل1
دراسات لغوية )علوم 

لغة(
01224443775040/3309530

بالغة٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩٧٩/٠٥/٠٧أستاذ  ذكرأ.د/ أسامه محمد إبراهيم البحيرى2 نقد األدبى وال 01069432916040/2200543 ال

فقى3 جواد ال 01145207462048/3734055دراسات لغوية2016/06/29١٩6٨/٠٩/٠٢أستاذ  ذكرأ.د/ صبحى إبراهيم عبد ال

00124880148 أداب عربى٢٠١٣/١١/٢٤١٩٧٥/١٠/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ ياسر السيد أحمد عمارة4
  040/3293636

040/3318416

01288003279040/3062100 أدب عربى٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩6٥/٠٩/٢٠أستاذ مساعدذكرد/ عهدى إبراهيم محمدالسيسى5

ــــــــــ01060727543 نقد وبالغة٢٠١٨/١٢/٣٠١٩6٤/٠٣/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد مشرف يوسف خضر6

01226427098040/5705756 علوم لغوية2005/06/29١٩6٨/٠١/٢٩مدرسذكرد/ أنيس عبد اللطيف طلبه مشعل7

00100636777نقد وبالغة2006/04/291973/10/04مدرسذكرد/ أحمد عبد الفتاح إبراهيم أحمد عبدالفتاح8
  040/3331166

040/339089

01145204140040/5475251 دراسات نحوية وصرفية٢٠٠6/١٢/٢6١٩٧٣/١٠/٢٥مدرسذكرد/ محمد حلمى محمد أفندى9

01145207462040/2916704 نقد أدبى وبالغة2008/07/31١٩٧١/١٢/٠٩مدرسذكرد/ السيد حمدان السيد سعد10

لغة العربيــة  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 366 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2009/08/31١٩٧٣/٠٨/٢٥مدرس أنثيد/ أميره عبد الرحمن على عمار11
دراسات إسالمية 

حديثة
 01224460809

  040/3339293

03/351485

01006901156047/3635823دراسات إسالمية2011/06/29١٩٧٧/٠٧/٢6مدرس ذكرد/ هيثم فهيم أحمد مجاهد12

01065177753دراسات إسالمية2012/04/04١٩٧٤/٠٧/٠٥مدرس أنثيد/ أسماء محمد فاروق علي عيسى13
  047/3240016

02/2953407

01006364236047/3242932دراسات إسالمية2012/08/13١٩٧٧/٠١/١6مدرس أنثيد/ إيمان عليوة عباس المنجودى14

01095282086أدب ونقد حديث٢٠١٧/٠6/٢٢١٩٨٣/١٠/١٥مدرس أنثيد/ شريفة مصطفى كامل جسرها15
  040/2546284

03/5565551

01226368017 ادب قديم٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٣/٠١/٠٥مدرس ذكرد/ بشير عصام محمد الشوربجى16

01001687922040/2918189أدب قديم2021/02/28١٩٨٩/١٠/١٠مدرس أنثيد/ منى محمد محمد  سالمة17

لغة العربيــة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٣/٠٧مدرس ذكرد/ محمد مجدى صالح الغندور18 01021241686040/3040095 ال

براوى19 لغة العربيــة٢٠١٤/٠6/١٧١٩٧٨/٠٣/٢١مدرس مساعدذكرالسيد/ أيمن محمد فتحي أحمد ال 01224999118040/2226873 ال

01004852689040/2558129 أدب قديم٢٠١6/٠٧/٢٧١٩٨٨/٠٤/٣٠مدرس مساعدأنثيالسيدة/ جيهان محمد عبد المنعم محمد20

لغة العربيــة   تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 367 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01202280247040/2023158 أدب ونقد حديث2018/03/15١٩٩١/٠6/٠١مدرس مساعدأنثيالسيدة/ سمر عبد المحسن عبد المؤمن21

01094763979040/2546284ادب ونقد2017/05/221986/10/09مدرس مساعدأنثيالسيدة/ مؤمنة مصطفى كامل جسرها22

لغة العربيــة٢٠١6/٠٤/٢٨١٩٩٢/٠٣/٠١معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أميرة فوزى السيد أحمد غازى 23 01095270298 ال

لغة العربيــة2017/07/31١٩٩٤/٠٤/٠٤معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أمانى أحمد عبد هللا محمد العبد24 01027374720 ال

لغة العربيــة2018/07/04١٩٩٤/١١/١١معيـــــــــــدذكرالسيد/ أسالم سعد عبد القادر محمد يونس25 01003802811 ال

لغة العربيــة2020/02/05١٩٩٧/٠٤/٢١معيـــــــــــدذكرالسيد/ محمد محمود محمد اسماعيل26 01027116590ال

لغة العربيــة2022/04/27معيـــــــــــدذكرالسيد/ حمزة محمد حمزة العزونى27 ال

لغة العربيــة تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 368 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

  

المنزلالمحمول

01062040804040/3313737أدب وحضارة ـ رواية2020/03/24١٩٩6/٠١/٢٨أستاذ ذكرأ.د/ عبد المنعم حسين عبد المنعم1

01222369220لغة فرنسية٢٠٢٢/٠٧/٠٧١٩6٢/٠٩/١٠أستاذ أنثيأ.د/ مرفت محمدعبد اللطيف النجار2
  040/3326181  

02/22409616

01006402952040/3326181 أدب وحضارة فرنسية٢٠١٤/٠6/٣٠١٩6٣/٠٨/١٢أستاذ مساعدذكرد/ على محمد على القسطاوى3

01020972814لغة فرنسية2018/10/27١٩٧٢/٠٧/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ أحمد فتحى أحمد رزق4
  048/3653030

040/3326181

١٩٩٧/٠٢/٠٤١٩6٥/٠6/٢٥مدرسأنثيد/ نرمين عبد المعز حامد محمد5
الرواية فى القرن 

العشرين
 01000540549

  040/3321717

040/3330400

٢٠٠٢/٠6/٣٠١٩6٨/١١/٢١مدرسأنثيد/ ألفت أحمد أبو سريع محمد6
أدب وحضارة القرن 

الثامن عشر
 01007978895040/3315598

فرنسية لغـــة ال  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 369 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

لغة فرنسية٢٠٠6/١١/٢٨١٩٧٠/١٢/٠٧مدرسأنثيد/ نيبال محمد صفوت الشيخ7
  01003353640

010017493339

  040/3331740

040/3340323

0111178884302/25193711 لغويات2016/01/30١٩6٥/٠١/١٥مدرسأنثيد/ إيمان محمد عبد الناصر على8

لغة فرنسية2019/09/291977/11/02مدرسذكرد/ حافظ إبراهيم عبد العظيم  قاسم رسالن9
  01225731590

01096796563

01115209131 صوتيات٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٢/٠٣/٢٤مدرس مساعدأنثيالسيدة/ رحمه فؤاد أحمد زيدان10

01093098866040/3105551 لغة فرنسية2013/04/16١٩٨٩/٠٣/١٤معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ زينب إبراهيم عبد هللا شكر11

01276966838 صوتيات2016/08/17١٩٩٢/١١/١٧معيـــــــــــدذكرالسيد/ حسين عبد الرحمن حسين هجرس12

01284517059لغويات2018/07/04١٩٩٥/٠٨/٣١معيـــــــــــدذكرالسيد/ شادى جمال الدين حسن إدريس13

01284517060لغويات2020/02/05١٩٩6/٠٨/٢6معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ سعاد محمد عبد الخالق الشاذلى14

فرنسية2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أمل بسيونى فتوح همس15 لغـــة ال ال

فرنسية لغـــة ال تابع  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 370 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01227315841040/3317721مكتبات ومعلومات٢٠١٢/١٠/٠١١٩6٨/٠٧/٢٠أستاذ ذكرأ.د/ثروت محمد يوسف محمد الغلبان1

01007366055040/3328319 مكتبات ومعلومات٢٠١٥/٠٨/٣١١٩6٧/١١/٠٩أستاذ ذكرأ.د/ أحمد عباده  جدوع العربى2

بسيونى3 01159181801040/3328319مكتبات ومعلومات2015/11/30١٩٧٤/٠٨/٢٧أستاذ أنثيأ.د/ بدويه محمد ال

٢٠١٤/٠٧/٢6١٩٧١/٠٤/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ السيد صالح الصاوى محمد4
تكنولوجيا 

المعلومات فى إدارة 
 01224095966040/3061185

مكتبـــات٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٠/٠١/٠٤أستاذ مساعدأنثيد/ ناديه  سعد مرسى على5 وثائق وال 01093159970048/236191 ال

01004485934040/5476032 مكتبات ومعلومات٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٧6/٠٤/٢٤أستاذ مساعدأنثيد/ هبة فتحي بسيوني دنيا6

مكتبـــات2022/04/27١٩٨٤/٠٩/٢٢أستاذ مساعدأنثيد/ هبة أحمد محمد أحمد  المتبولي7 وثائق وال 040/2257359ال

مكتبـــات2001/06/301969/10/04مدرسأنثيد/ عواطف على على المكاوى8 وثائق وال 040/5706652ال

يا٢٠٠6/٠٩/١٩١٩٧٧/٠١/٠٤مدرسذكرد/ أحمد رجب أحمد شاهين9 بيوجراف ــــــــــ01228990897 ال

مكتبـــات2011/12/08١٩٧6/١٠/١٥مدرس أنثيد/ ميرفت فؤاد جرجس10 وثائق وال 048/81578386ال

مكتبـــات وثائق وال  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 371 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

نموري11 2012/07/11١٩٨٠/١١/٢٤مدرس أنثيد/ هبه صالح الدين محمد ال
تقنيات المعلومات 

)مكتبات(
 01008318280040/2542556

01226243062040/2235218تقنيات المعلومات2013/06/27١٩٧٨/٠١/٢٥مدرس أنثيد/ رضوى محمد جالل النوساني 12

ــــــــــ00124439779تنظيم المعلومات2014/09/30١٩٧١/١٠/٠٩مدرس ذكرد/ عبد هللا فراج عبد المجيد عامر13

01006955151040/2250272مكتبات ومعلومات2016/01/30١٩٨٧/٠٤/٠6مدرس أنثيد/ غادة عزت محمد أبو زيد14

040/3330555مكتبات٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٨٠/٠٣/٢٤مدرس أنثيد/ منى مصطفى إبراهيم مرسي15

02/4192064مكتبات٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩6٤/١٢/٠٢مدرس أنثيد/ منى فاروق عباس شهوان16

حفيظ السمدوني17 مكتبـــات2018/12/30١٩٨٥/٠٩/٢٨مدرس أنثيد/ هند عبد ال وثائق وال 01286264031040/3302306ال

ــــــــــ01278099264 مكتبات٢٠١٣/١٢/٢٣١٩٧٣/٠٧/١٢مدرس مساعدأنثيالسيدة/ نبيله عبد الفتاح عبد القادر18

01281793919040/3227065 الوثائق والمكتبـــات٢٠١٤/٠١/٢٧١٩٨6/١١/٢٨مدرس مساعدأنثيالسيدة/ إيمان عبد المنعم الصياد19

الوثائق والمكتبـــات٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/١١/٢٨مدرس مساعدأنثيالسيدة/ سميره رأفت مسعود المالح20
  01096033130

01006138035

مكتبـــات وثائق وال تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 372 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

المنزلالمحمول

2013/07/03١٩6٤/٠٤/٢٥أستاذذكرأ.د/ مدحت السيد حماد إبراهيم1
الشعر اإليرانى 

المعاصر

  01003944604

01282070201

  040/35478747

040/33069520

2017/03/261963/03/19أستاذأنثيأ.د/ سامية السيد حمزة فرحات2
األدب العبرى 

وسيط ال
0100201846402/3902820

  0111614619702/24542554 األدب العبرى حديث٢٠١٩/١١/٢٥١٩6٤/٠٨/١٤أستاذذكرأ.د/ إبراهيم نصر الدين عبد الجواد ديبكى 3

2021/11/30١٩٧٠/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثيد/ نيفين محمود محمود الخولي4
لغات شرقية 

ها)فارسى( وأداب
 0100191017202/2721960

2017/06/13١٩٨٠/١٢/٠١مدرس أنثيد/ صفاء محمود محمد عبد العال 5
لغة فارسية 

تخصص أدب 
 01010031688

2017/06/13١٩٨٢/١٢/١6مدرس أنثيد/ بسنت محمد شكري محمد 6
لغة فارسية 

لغة  تخصص  ال
01016571221

01154979075لغة عبرية قديمة2017/06/13١٩٧٩/٠٧/١٧مدرس أنثيد/ سمر محمود محمد درويش7

2017/06/13١٩٧٣/١٢/٣١مدرس أنثيد/ عبير السيد سليمان الشناوى8
لغة تركية تخصص  

 ) أدب تركي حديث 
01224295996

واحد السيد محمد سعيد 9 ٢٠١٧/٠6/١٣١٩٧٩/٠٢/٢٠مدرس أنثيد/عائشة عبد ال
لغة تركية تخصص  

بالغة  لغة وال  )ال
01222990806

٢٠١٧/٠٣/٠٧١٩٧6/٠٤/٣٠مدرس ذكرد/ مجدى حسانين إسماعيل حسن الحنفى 10
لغة تركية تخصص  

بالغة  لغة وال  )ال

  01066072617

01270582283

لغات الشرقية وأدبها  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 373 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/01/17١٩٩٥/٠٣/٠6معيـــــــــــدذكرالسيد/ محمد صالح محمد أحمد شحاته11
أدب عبري حديث ) 

شعر(
01272217013045/3386168

ها٢٠٢٠/٠٢/٠٥١٩٩٧/٠٧/٢6معيـــــــــــدذكرالسيد/عمر عبدالرحيم عبدالخالق الكرارجى12 لغة العبرية واداب 01112341059 ال

٢٠٢٠/٠٢/٠٥١٩٩٧/٠٣/٢6معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ سوزان أحمد عبد الحميد محمود 13
فارسية  لغة ال ال

ها واداب
 01284745584

ها٢٠٢٠/٠٢/٠٥١٩٩٣/١١/١6معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ هديل محمد عبد الكريم عبد الفتاح الشبينى14 تركية واداب لغة ال 01003971807 ال

ها2021/04/11١٩٩٨/١١/٠١معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ نورا هاشم محمد ابو هاشم محمد 15 تركية واداب لغة ال 01093857250 ال

صابر 16 فارسية2021/06/301998/01/08معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أسماء ابراهيم السيد ال لغة ال 01065081559ال

لغة العبرية٢٠٢١/٠٤/١١١٩٩٨/٠١/١٣معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أمنية شبل بسيونى أحمد زاهر 17 01208778491 ال

لغة العبرية2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ أفنان محمد محمد صقر18 ال

2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/ هاجر مجدى حسين محمد19
فارسية  لغة ال ال

ها واداب

ها2022/04/27معيـــــــــــدأنثيالسيدة/االء سمير محمد ابراهيم شحاتة20 تركية واداب لغة ال ال

لغات الشرقية وأدبها  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 374 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

00122339456040/3313288إجتماع2010/05/011940/05/01أستاذ  متفرغذكرأ.د/عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد1

0111547533303/5436241إجتماع2011/08/011935/06/12أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد سعيد فرج2

0122443732603/5862550إجتماع2003/08/011943/03/31أستاذ متفرغأنثيأ.د/ أمل فضل حركه3

0100123437603/4224086إجتماع2004/08/011943/11/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسن إبراهيم عيد على4

040/2733099إجتماع2019/08/011959/04/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ سيد جاب هللا السيد عبد هللا5

01228179240040/3413424اإلجتماع2019/08/231959/08/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد ياسر شبل إبراهيم الخواجه6

0010003081203/4307262إجتماع2005/08/011944/11/18مدرس متفرغذكرد/ أحمد عبد الحفيظ إسماعيل الخولى7

03/5962775إجتماع2006/08/011946/02/15مدرس متفرغأنثيد/ دريه السيد حافظ سالم8

تاريخ2004/08/011943/10/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه زكى حسن زيد1 0100682213403/5824943ال

تاريخ2005/08/011945/04/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسين محمد عطيه حسن2 0100720365903/5426602ال

فتاح محمد أحمد عامر3 تاريخ2012/08/011952/07/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ أمين عبد ال 01099077026045/3306327ال

تاريخ2016/08/011956/05/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ السيد  محمد جاد السيد4 01004371287048/575975ال

تاريخ2018/08/101958/08/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبيل عبد الجواد يونس سرحان5 01060557245040/3204249ال

تاريخ2019/08/011959/07/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد السالم أحمد ناصف 6 ال
  01001653260

0132720860
ــــــــــ

ذكرد/ وجيه على أبو حمزة7
أستاذ مساعد 

متفرغ
تاريخ2007/08/011947/06/23 01273220346040/3417758ال

ذكرد/ فوزى السيد السيدالمصرى8
أستاذ مساعد 

متفرغ
تاريخ2012/08/011952/01/30 0100420191803/5453892ال

تاريخ شغلها تاريخ الميالدالنوعاإلســـــــــــــــــــم
رقم تليفون 

قسم الدرجــة ال م

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال



 

 375 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ذكرد/ إبراهيم على عبد العال عطيه عيد9
أستاذ مساعد 

متفرغ
تاريخ2015/08/011955/01/03 01092319929040/3338909ال

أنثيد/ سميره فهمى على عمر10
أستاذ مساعد 

متفرغ
تاريخ2015/08/011955/01/05 01065485003ال

  03/859290

03/5913802

تاريخ2014/03/091954/03/10مدرس متفرغذكرد/ على عبد الهادى على اإلمبابى11 01006566446048/2575975ال

تاريخ2017/08/011957/01/27مدرس متفرغذكرد/ إبراهيم فؤاد عبد العزيز سيد عوض12 0111030892702/2238646ال

يا2005/08/011945/03/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد الغلبان1 01001349850جغراف
  040/3339474

040/3352288

يا2011/08/011950/12/08أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد المعطى شاهين عبد المعطى2 01002701374040/2160819جغراف

يا2012/08/011952/05/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم على عبد الهادى غانم3 01281050140040/3309049جغراف

يا2016/08/011956/04/21أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد زكى حامد السديمى4 01115015888040/3314577جغراف

يا2017/08/011956/11/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ عالء سيد محمود عبد هللا5 0100717674402/3730131جغراف

يا2016/08/011956/06/24مدرس متفرغأنثيد/نعمه عبدالرؤوف مصطفى أبو شادى6 01064115135040/3309049جغراف

يــا2020/09/161960/09/10مدرس متفرغذكرد/ محمد عبد الصادق إبراهيم عبده7 01152592047040/3460588جغـــراف

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

م



 

 376 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فلسفة2003/08/011943/01/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد مجدى محمد الجزيرى1 0106874608602/3544745ال

أنثيد/ وفاء عبد الحليم محمود الفاشوطى2
أستاذ مساعد 

متفرغ
فلسفة2018/02/271958/02/28 0122470709503/5711208ال

ذكرد/ مختار عبد المنعم بسيونى العشه3
أستاذ مساعد 

متفرغ
فلسفة2019/09/051959/09/06 050/6913480ال

فلسفة2012/08/011952/03/18مدرس متفرغأنثيد/ ماجده مرسى جميل عزيز4 03/4834307ال

فلسفة2020/09/161959/12/21مدرس متفرغذكرد/ سمير عباس أبو طالب الشلقامى5 01004224590040/3042421ال

01001345552040/3346433لغة عربية2006/08/011936/01/22أستاذ  متفرغذكرأ.د/ عبد الرحيم محمود متولى زلط1

045/2851232لغة عربية2006/08/011946/04/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ حلمي محمد محمد القاعود2

03/5223424لغة عربية2011/09/101951/09/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود سليمان ياقوت عبده3

01200833726040/3450889لغة عربية2017/08/131957/08/13أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد السيد أحمد السيد الدسوقى4

01261519620040/3454325لغة عربية2017/08/011957/01/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال محمود محمد عيسى5

040/3420110  01001377473لغة عربية2019/08/011959/07/18أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عطا أحمد يوسف6

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 377 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223781010لغة عربية2022/08/131962/08/13أستاذ متفرغأنثيأ.د/ زينب عبد السالم  أبو الفضل7
  040/2123000

040/2122499

01221156119لغة عربية2022/09/291962/09/29أستاذ متفرغأنثيأ.د/ أمانى كمال غريب عمر8
  03/4255590

03/4202445

ذكرد/ حسن عبد العال عباس9
أستاذ مساعد 

متفرغ
لغة عربية2006/08/011946/02/27

  01223474480

01111181715
03/4592773

ذكرد/ أيمن  عبد الحفيظ عياد10
أستاذ مساعد 

متفرغ
01119498941لغة عربية2019/08/011959/09/01

  040/3504358

040/3270640

0106170689803/5840862لغة عربية2008/08/011948/07/23مدرس متفرغذكرد/ ربيعى محمد على عبد الخالق11

01273952026048/2577326لغة عربية2015/08/011954/02/11مدرس متفرغذكرد/ حامد محمد أحمد عبد اللطيف12

01223424283لغة فرنسية2011/08/011937/01/03أستاذ  متفرغأنثيأ.د/ نديه إبراهيم عارف1
  03/5823184

064/3915553

01222848151لغة فرنسية2012/11/011952/11/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد نجيب عبد الفتاح عارف2
  040/3331142

040/3406345

01271620508040/3454327لغة فرنسية2018/08/011957/10/19أستاذ متفرغأنثيأ.د/ ماجده محمد محمد إبراهيم3

01005461960055/2350721لغة فرنسية2021/08/011960/11/22أستاذ متفرغأنثيأ.د/ فاطمه محمودعلى نصر4

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 378 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ار2012/08/011952/05/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ حجاجى إبراهيم محمد أحمد الغريب1 أث
  01222883484

01068678526

   040/3353117

02/2985670

ار2016/08/011955/09/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم سعد إبراهيم  صالح 2 0122389981803/5774144أث

ار2016/08/011956/06/12أستاذ متفرغأنثيأ.د/ وفاء أحمد حمد الغنام3 0122761063603/5459488اآلث

ار2020/09/161960/07/23أستاذ متفرغأنثيأ.د/ سلوى حسين محمد بكر4 03/5864485  01223138715اآلث

0122701316003/5463240علم نفس2010/07/191950/07/02أستاذ متفرغأنثيأ.د/مايسه محمدعبدالحميد شكرى1

01020300670040/3356927علم النفس2019/08/011959/05/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ خالد إبراهيم سعد الفخرانى2

ــــــــــ01010992277علم النفس2020/09/161960/09/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عبد الفتاح أحمد عياد3

01012248648040/3302122علم النفس2022/08/221962/08/23أستاذ متفرغأنثيأ.د/ هبه بهى الدين ربيع يوسف4

ذكرد/ أحمد  السيد محمد إسماعيل5
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100838446303/4834149علم النفس2019/08/011958/10/05

040/3345907  01007413335علم النفس2022/08/011962/03/24مدرس متفرغذكرد/ طارق محمد فوزى محمد عزت6

تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوع

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم اإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 379 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

لغــة اإلنجليزية2017/08/011956/10/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد سعيد عبد الوهاب نجم1 040/3406778ال

لغــة اإلنجليزية2017/08/011957/03/08أستاذ متفرغذكرأ.د/ سعيد محمد الجوهرى الفخرانى2 01009366626040/3307587ال

لغــة اإلنجليزية2014/08/011953/10/15مدرس متفرغذكرد/ فاروجان هوفاجيم كازنجيان3 02/4153456ال

لغــة اإلنجليزية2016/08/011956/06/22مدرس متفرغذكرد/ جمال على بيومى حجازى4 040/3281982ال

وهاب محمد الغمراوى5 لغــة اإلنجليزية2019/08/011959/06/20مدرس متفرغذكرد/ كمال الدين عبد ال  01274185119ال

لغــة اإلنجليزية2021/06/241961/06/25مدرس متفرغأنثيد/ مايسه عبد العال إبراهيم عبد العال6 0122743570303/3832174ال

لغــة اإلنجليزية2022/08/011962/01/25مدرس متفرغذكرد/ هانى محمد حلمى حنفى محمد7 01009209255040/3303158ال

ذكرد/ إبراهيم سعيد إبراهيم عبد الكريم 1
أستاذ مساعد 

متفرغ
01006787594اإلعالم2020/09/161960/07/06

   047/9976878

040/3455427

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية اآلداب جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 380 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 381 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 بيان

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

0020000103030310134437تشريعات إقتصادية ومالية

40000004040000000404الشريعة اإلسالمية

تجارى قانون ال 101000013031101123426ال

جنائى قانون ال 103101161711102138210ال

قانون الدولى  ال

الخاص
0011000002020110112314

قانون الدولى العام 0011000002023100314516ال

قانون العام 001110002131301145358ال

قانون المدنى 50010011172902101238412ال

10200114151110213628قانون المرافعات

قانون  فلسفة ال

وتاريخه
000211230100011134

120111411045203474171452121628462369اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى

جامعى 2022/2021 حقوق جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال



 

 382 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 383 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/10/2101200639662040/3344486عميد الكليةأ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو1

أ.د/ حسن محمد أحمد بودى2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/3/230122162286802/27550861

أ.د/ رمزى رشاد عبد الرحمن الشيخ 3
 وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2022/3/23 01001841911040/9112212

أ.د/ مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم 4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2021/12/31 01015037197040/3300654

رقم التليفون 
الدرجــةاإلســـــــــــــــــــم م

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلها



 

 384 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هادى محمد مقبل 1 ٢٠٢١/٠٩/٢٣١٩٤٧/٠٨/٠٥أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد ال
تشريعات إقتصادية 

ومالية
0100604669802/22633620

01228981032040/3335814  قانون تجارى2022/03/23١٩66/٠6/٠6أستاذذكرأ.د/ محمد إبراهيم علي محمد موسى2

ذكرأ.د/ محمود أحمد  محمود طه3
أستاذ 

متفرغ
01000085514قانون جنائى2021/02/07١٩٥٤/٠٣/٣٠

ذكرد/ بليغ حمدى محمود الخياط4
أستاذ 

مساعد
٢٠٢٢/٠٧/٢6١٩6٣/٠١/٠٧

القانون الدولـــى 

الخاص
 01225004669040/9112773

دولـــى العام٢٠٢٢/٠٤/١٧١٩٧٩/٠6/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ سامي محمد عبد العال الخضرى5 قانون ال 01007029244040/3333788ال

ذكرأ.د/ أحمد صدقى محمود بخيت6
أستاذ 

متفرغ
قانون مرافعات٠٣/٠٢/2022/01/08١٩٥6

  01221088592

01147463147
02/38348476

حميد أبو حمزه7 01112680117040/3331740قانون عام٢٠٢٠/٠٩/٢٨١٩6٩/٠١/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ أيمن محمد عبد ال

أنثىأ.د/ نبيلة إسماعيل رسالن8
أستاذ 

متفرغ
0122313510402/22740801 قانون مدنى2022/01/18١٩٤٤/٠١/٢٢

الشريعة االسالمية2015/01/22١٩66/٠٧/٢٠أستاذذكرأ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو9
  01221409381

01200639662
040/3344486

رقم التليفون
قسم تاريخ شغلهاالدرجة  ال تاريخ الميالد النوع

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

اإلســـــــــــــــــــمم



 

 385 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2020/03/24١٩٨٥/١٢/٠٨مدرس ذكرد/ حسنى أحمد توفيق عبد النبى1
 التشريعات اإلقتصاديه 

والماليه
01008191771047/3243382

2017/09/12١٩٩٣/٠6/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ تقي حازم عبد الجواد مسعود 2
 التشريعات اإلقتصاديه 

والماليه
01288951550040/3302002

٢٠١٨/٠٨/١٨١٩٩٤/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هايدى محمد إبراهيم على موسى3
 التشريعات اإلقتصاديه 

والماليه
 01222469470

٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩١/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمانى سعد سعد المعناوي4
 التشريعات اإلقتصاديه 

والماليه
 01012824572

2021/03/21١٩٩٧/١١/٠٢معيــــــدذكرالسيد/ محمود حسن محمد على صالح 5
 التشريعات اإلقتصاديه 

والماليه
عودة من التجنيد  اعتبارا من 16/6/2022 01060949256

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم التخصص ال نوع ال

ماليه تشريعات اإلقتصاديه وال  قسم : ال

رقم تليفون 

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحقوق عن العام الجامعى  2022/2021



 

 386 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

الشريعــه اإلسالمية٢٠٠6/٠٧/٢٩١٩6٢/١٢/٠٢أستاذ ذكرأ.د/ زكى زكى حسين زيدان1
  01224515517

01245155171
040/3297207

0100110654902/24094159 الشريعــه اإلسالمية٢٠٠٨/٠٥/٢٧١٩6٥/١٢/٠٩أستاذ ذكرأ.د/ أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح 2

0122162286802/27550861 الشريعــه اإلسالمية٢٠١٣/٠6/٢٧١٩6٧/٠6/١٥أستاذ ذكرأ.د/ حسن محمد أحمد بودى3

الشريعــه اإلسالمية2015/03/31١٩6٥/٠٨/٣١أستاذ ذكرأ.د/ إبراهيم إبراهيم عبده علوان4
  01224790046

0100623699
057/606491

 قسم : الشريعــه اإلسالمية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

المنزلالمحمول

01228981032040/3335814  قانون تجارى2012/01/17١٩66/٠6/٠6أستاذذكرأ.د/ محمد إبراهيم علي محمد موسى1

فقى2 لة ال فتاح شوقى عبد ال 01020512107  قانون تجارى٢٠١٨/١١/٠٧١٩٩٣/٠١/٠٩مدرس مساعدذكرالسيد/ عبد ال

01008187892047/2740000  قانون تجارى2020/11/04١٩٩6/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ندى سمير أحمد السعيد يوسف3

خياط4 01211511559  قانون تجارى2019/12/19١٩٩٧/٠٢/٠6معيــــــدأنثىالسيدة/ منه هللا بليغ محمود ال

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

قسم : قانون تجارى

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال



 

 387 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01015037197040/3300654قــــــانون جنــــائى2015/11/30١٩6٤/٠٣/٢٨أستاذ ذكرأ.د/ مدحت محمد عبد العزيز1

01007979676040/3292130قــــــانون جنــــائى2016/05/31١٩٨١/١٠/٠١أستاذ مساعد ذكرد/ ياسر محمد سالم علي اللمعي2

قــــــانون جنــــائى٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩66/٠٨/٠٥مدرس أنثىد/ وفاء محمد مصطفى أبو المعاطى3
  01069974868

01285864932

01212283208 قــــــانون جنــــائى٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٩٤/٠١/٠١مدرس ذكرالسيد/ محمود زكى زكى حسين زيدان 4

خياط5 01204813336قــــــانون جنــــائى2018/08/18١٩٩٤/٠6/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ خلود بليغ حمدى محمود ال

01022215131 قــــــانون جنــــائى٢٠١٩/١٢/٠١١٩٩٥/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ احمد عبد الصمد محمد سليمان العزب6

0114004399902/25614728 قــــــانون جنــــائى٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٨/٠6/٢٣معيــــــدذكرالسيد/ احمد فوزى أحمد السيد عبد هللا 7

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــة التخصص ال
رقم تليفون 

 قسم : قــــــانون جنــــائى

نوعاإلســـــــــــــــــــمم ال

المنزلالمحمول

01225004669040/9112773 القانون الدولـــى الخاص٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩6٣/٠١/٠٧أستاذ مساعدذكرد/ بليغ حمدى محمود الخياط1

القانون الدولـــى الخاص2022/06/25مدرس مساعدأنثىالسيدة/آيه محمد الهامى ابراهيم سرحان 2

تعين بحكم محكمة بالقرار 1147 بتاريخ 0100603629919/4/2018 القانون الدولـــى الخاص2019/12/19١٩٩٠/٠٢/١٧معيــــــدذكرالسيد/ محمود حمدى احمد عبد ربة جاد3

قانون الدولـــى الخاص  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 388 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01007029244040/3333788 القانون الدولـــى العام٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٧٩/٠6/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ سامي محمد عبد العال الخضرى1

عودة من التجنيد  اعتبارا من 1/6/2021 01012559059 القانون الدولـــى العام2017/09/12١٩٩٣/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ محي الدين شاكر على عوض2

01006049723 القانون الدولـــى العام2018/08/27١٩٩٣/١١/١٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ رؤي ياسر عبد الغفار عبد هللا3

01000076941القانون الدولـــى العام2019/12/01١٩٩٤/١٠/٠٨مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد هشام محمد البدري4

01015808376القانون الدولـــى العام2022/04/12١٩٩6/٠٧/١٤مدرس مساعدذكرالسيد/أحمد عبدهللا محمد محمد منصور 5

دولـــى العام قانون ال  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

المنزلالمحمول

01112680117040/3331740 القانون العـــــــام٢٠١٨/٠٩/٢٨١٩6٩/٠١/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ أيمن محمد عبد الحميد أبو حمزه1

01096975124040/3287775 القانون العـــــــام٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٨/٠٥/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ علياء علي زكريا 2

حميد محمد  ابو ناجى 3 01004748938القانون العـــــــام2016/11/24١٩٩٢/٠٢/٢٢مدرس مساعدذكرالسيد/ أحمد عبد ال

01093735253 القانون العـــــــام٢٠١٧/١١/٠6١٩٩٢/١٢/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ الشيماء أحمد يوسف العسيلى4

01555892634 القانون العـــــــام٢٠٢٠/١٢/٢٣١٩٩6/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/بسمة مصطفى أحمد مصطفى أبو عمو5

01011927388 القانون العـــــــام٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٧/٠٤/٢6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مروه عبد العاطى عبدالعاطى ناصف6

01228182272040/3335814 القانون العـــــــام2021/03/21١٩٩٨/٠٣/٢٣معيــــــدأنثىالسيدة/ هدير محمد ابراهيم على محمد 7

قانون العـــــــام  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

قانـــون المدنى2009/09/29١٩6٥/٠١/٢٩أستاذذكرأ.د/ أسامه أحمد السيد بدر 1 01221099367048/2994747 ال

قانـــون المدنى٢٠١٢/٠٧/٣١١٩6٩/٠٢/٢١أستاذذكرأ.د/ سعيد السيد قطب قنديل2 01227440838040/3400404 ال

قانـــون المدنى2015/01/22١٩66/٠٧/٢٠أستاذذكرأ.د/ مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو3 ال
  01221409381

01200639662
040/3344486

قانـــون المدنى2018/08/29١٩٧٠/٠٤/٢٨أستاذذكرأ.د/ إبراهيم عبد العزيز متولى داود4 01226464084040/3205763 ال

قانـــون المدنى2021/02/28١٩6٩/٠١/٠١أستاذذكرد/ رمزى رشاد عبد الرحمن الشيخ5 01001841911040/9112212ال

قانـــون المدنى2007/10/30١٩٧١/٠٨/١٨مدرسذكرد/ والء عبد القادر حسن عراقيب6 01005423399040/3340820ال

قانـــون المدنى٢٠٠٩/١٢/٢٩١٩٧٢/٠٢/٢٨مدرسأنثىد/ شيرين حسن أمين العسيلى7 01221091820040/9112585 ال

قانـــون المدنى٢٠١٧/٠٩/١٢١٩٩٣/٠٩/١٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ بسنت أسامة محمد عمر 8 01289239455 ال

قانـــون المدنى2022/04/12١٩٩٧/١٠/١٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هالة بشير على محمد باز9 01201734290ال

01201116190 شعبة لغة٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٨/٠٩/٢٥معيــــــدذكرالسيد/أحمد اسامة سعيد حسن أبو العطا 10

قانـــون المدنى  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01282380480050/2222081 قانـــون المرافعات٢٠١٤/٠٣/٢٧١٩6٩/٠١/٠٧أستاذذكرأ.د/ مصطفى المتولى محمد قنديل1

01001845129040/3340245 قانـــون المرافعات٢٠١٥/٠٤/٢٧١٩٨٢/٠6/٢١مدرسذكرد/ محمد عبد النبى السيد غانم2

01280411677 قانـــون المرافعات2022/06/27١٩٩٠/٠١/٠١مدرسأنثىد/ شرين أسامة عاكف أحمد 3

01205454778045/9102440 قانـــون المرافعات2016/08/28١٩٩٢/٠٨/١٨مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد خالد محمد إدريس قمر4

01093561095 قانـــون المرافعات٢٠١٩/٠٩/١٧١٩٩٤/١٠/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ عفاف سعد عبد هللا سعد احمد5

01227248646 قانـــون المرافعات2021/03/21١٩٩٨/٠١/١١معيــــــدذكرالسيد/ أحمد رزق محمد على حجاج 6

 قسم : قانـــون المرافعات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

المنزلالمحمول

01227591324040/2236755  فلسفة القانون وتاريخه2022/04/27١٩٨٥/١٠/٢٠مدرسأنثىد/ إيناس محمد سعد المرسي عرابين1

01021755721040/3452373 فلسفة القانون وتاريخه2022/04/27١٩٩٢/٠١/٠٩مدرسأنثىد/ هاجر صالح سليمان الخربتاوى2

 فلسفة القانون وتاريخه2022/06/25مدرس مساعدأنثىالسيدة/مريم حسن عبدالوهاب على السقا3
إستقالة من 12/9/2013 لتعينها مندوب مساعد بقضايا الدولة

قانون وتاريخه  قسم :  فلسفة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

2007/07/091947/08/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ صالح محمد على زين الدين1
تشريعات إقتصادية 

ومالية
0122379091202/26705487

2012/08/151952/10/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الهادى محمد مقبل2
تشريعات إقتصادية 

ومالية
0100604669802/22633620

02/24151550ـ قانون عام2005/08/061945/08/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ عمرو أحمد فؤاد بركات1

0122313510402/22740801قانون مدنى2004/08/011944/01/22أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نبيلة إسماعيل رسالن1

ذكرد/ محمد رفعت الصباحي2
أستاذ مساعد 

متفرغ
0122310997002/2580045قانون مدنى2014/08/011943/12/22

0100678321703/5900972قانون مرافعات2003/08/111942/09/27أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد حشيش1

قانون مرافعات2016/03/011956/03/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد صدقى محمود2
  01221088592

01147463147
02/38348476

2022/08/011961/12/21أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال محمود محمد  الكردى1
دولـــى  قانون ال ال

الخاص
0122357837502/38093477

تاريخ الميالد
رقم تليفون 

قسم اإلســـــــــــــــــــمم ال

جامعي 2022/2021 حقوق جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ شغلهاالدرجــة النوع



 

 392 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

قانون وتاريخة2009/07/141949/08/10مـدرس متفرغذكرد/ أحمد السيد أحمد موسى1 01223547226045/3311759فلسفة ال

قانون تجارى2012/08/011952/07/16أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسين محمد فتحى عثمان1
  01223295631

01223295633
02/224728589

01227613440040/2082606 قانون تجارى2022/08/011962/01/15مـدرس متفرغذكرد/ طارق محمد عبد هللا الهنداوى2

0122311284503/5846858قانون  دولى عام2009/08/091952/03/19أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى أحمد فؤاد عيسوى1

ذكرد/ رياض صالح عبد الحافظ2
أستاذ مساعد 

متفرغ
050/2332398   01228981032قانون دولى عام2015/01/131955/03/15

01221620829قانون جنائى2014/03/291954/03/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود أحمد  محمود طه1

01005048374قانون جنائى2014/03/291954/03/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الحميد مكى2

0122211951802/24151550قانون جنائى2015/02/121955/02/13أستاذ متفرغذكرا.د/ عمرو إبراهيم محمد على الوقاد3

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 حقوق جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال

رقم تليفون 
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 بيان

جامعى 2022/2021 هيئة المعاونة لها بكلية الزراعة بطنطا جامعة طنطا فى العام ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

402001002100821010021239413أراضى وميــاه

311211200741100030337714إقتصاد زراعــــى

30332110010313000303310616إنتاج حيوانــــى

20361020011314002222413518بساتيـــــن

0033023008311022123510616علوم وتكنولوجيا األغذية

20210010051601131456511محاصيـــــــــــل

هندسة الزراعية )   ال

ميكنة زراعيــــــة (
4020020062802111347512

301100120053800141456713نبات زراعـــــــى

100230004260012123549وراثــــــــــة

10401200620012416011213413720وقاية نبــــات

231191189001616007627103169231029398656142اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

2021/3/1601229961761040/3512202عميد الكليةأ.د/ محمد السيد محمد احمد 1

أ.د/ شريف عبد الونيس جبر2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/3/10

  01061180886

01222854313
040/2470344

قادر دربالة3 أ.د/ أسعد عبد ال
 وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2022/3/10 01002296155040/3061270

أ.د/ عادل محمد هالل متولى4
قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة 

المجتمع وتنمية البيئة
2022/3/21

 01221900825

01001737233

  048/22671400

040/3533350

رقم التليفون 
تاريخ شغلهاالدرجــة

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الزراعة  جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

اإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

بارودى1 فتاح محمود ال 01005479955األراضى والمياة٢٠٢٢/٠٥/١٤١٩٧٤/٠٩/٠١أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد ال

اإلقتصــاد الزراعــى2021/05/14١٩٧٥/١٠/١٩أستاذذكرأ.د/ عبد الباقى موسى  الشايب2
  01006910354

01002779084
040/5631920

ناصر عبد الغنى الزعويلى3 01001397749040/3352143 النبـات الزراعــى2021/05/15١٩٧٠/١٢/٢٣أستاذذكرأ.د/ عبد ال

01001311372040/9117301 اإلنتاج الحيوانى٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩٧٣/٠6/١٥أستاذذكرأ.د/ عبد العزيز محمد عبد العزيز الحايس4

بساتيــــن٢٠٢١/٠٩/٢٨١٩٧١/٠6/٠٥أستاذذكرأ.د/ فهمى عبد الرحمن صادق حسن5 01227665968ال

محاصيل2022/03/10١٩6٩/٠٨/٢٩أستاذذكرأ.د/ أمجد عبد الغفار الجمال6
  01093486310

01227159272
040/3356376

2022/03/10١٩6٤/٠٤/٢٥أستاذذكرأ.د/ طارق زكى حسن فودة7
الميكنة الزراعية 

)هندسة زراعية(

  01228476266

01222851305
055/226923

دينارى8 وراثة٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٤/٠٩/١٥أستاذذكرأ.د/ مدحت عراقى ال 01003826228ال

ذكرد/ مجدى رمضان السيد شاهين 9
أستاذ 

مساعد
2021/08/01١٩6٨/٠٢/١٢

علوم وتكنولوجيا 

األغذية
 01064646933

01004281957040/3341580وقاية نبات2022/03/10١٩6٩/٠6/٢٢أستاذذكرأ.د/ صبحى عبد الرحيم عبد الرحيم حامد10

رقم التليفون
قسم تاريخ الميالد  ال تاريخ شغلها

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الزراعة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

الدرجة اإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

كيمياء األراضى٢٠١٤/١١/٣٠١٩٧٠/٠٣/٢٨أستاذذكرأ.د/ عيسوى قاسم محمود رزق1
  01067032430

01002987837

01005479955 أراضى2016/09/29١٩٧٤/٠٩/٠١أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد الفتاح محمود البارودى2

2017/03/26١٩6٩/٠١/١١أستاذذكرأ.د/ ناصر إبراهيم كمال عبد القادر3
ميكروبيولوجيا 

األراضى
 01002989654

٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٨/٠١/٠١أستاذ ذكرأ.د/ عبدالحليم عوض عبدالحليم 4
طبيعة ااألراضى 

والعالقات المائية

  01225120809

01003060424
040/2554347

2017/03/26١٩٧٣/٠٨/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا محمد إبراهيم حسن الشال5
كيمياء خصوبة 

األراضى

  01003060424

01225120809
048/2314242

01273570446  األراضـــى والمياه2017/10/31١٩٨٤/٠٤/١٤مدرس  ذكرد/ محمود سمير أبو زيد الشرقاوي6

01984260568040/2750976 علوم األراضى٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨٤/٠٥/٠٢مدرس  أنثىد/ نجالء إبراهيم المحمدى خلف هللا7

01279614026040/3270537 علوم األراضى٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٨/٠٥/٠٤مدرس  ذكرد/ محمد سليمان شعبان جاب هللا8

01064650175 علوم األراضى2020/02/29١٩٩٣/٠١/٠٤مدرس  مساعدذكرم/ محمود أبو المجد محمد أبو المجد سليم9

01060486964040/3453262  األراضـــى والمياه٢٠١٨/١١/١٠١٩٩6/١٠/٢٣معيــــــــــدأنثىم/ نورهان ناصر إبراهيم كمال10

01210340599  األراضـــى والمياه2021/04/061998/9/19معيــــــــــدأنثىم/ سماء أحمد عبد المهيمن المداح 11

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الزراعة جامعة طنطا عن العام الجامعى 2022/2021

مياه ضـــى وال قسم : األرا

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 399 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

إقتصاد زراعى2017/11/29١٩٧٥/١٠/١٩أستاذ ذكرأ.د/ عبد الباقى موسى  الشايب1
  01006910354

01002779084
040/5631920

مجتمع ريفى2019/11/25١٩٧٤/٠١/٠٣أستاذ أنثىأ.د/ نيفين محمد جالل إبراهيم2
  01002331722

01006910354

  040/2454301

040/2381128

01006859641040/3140636 إرشاد زراعى٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٧٨/٠٥/١٣أستاذ ذكرأ.د/ عصام محمد إبراهيم البعلى3

01220763642040/2600339 إرشاد زراعى٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٧6/١٢/١٠أستاذ ذكرأ.د / أحمد ماهر أحمد الجوهري4

إقتصاد زراعى2012/09/26١٩٧١/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ ياسر سيد أحمد مزروع5
  01002779084

01000641470

  040/2792208

040/2790314

01067462494040/3503985 مجتمع ريفى٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩٧٨/٠٩/١٠أستاذ مساعدذكرد/محمد فتح هللا أبو اليزيد عباد هللا6

01011022890047/3221674 إقتصاد زراعى٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨١/٠٨/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا أحمد محمد أحمد7

01114433836 إقتصاد زراعى٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٨٥/٠١/٠٧مدرسأنثىد/ أميرة مصطفى محمد حمزة8

01289981939 إقتصاد زراعى2021/09/29١٩٨٨/٠٣/٢٥مدرسأنثىد/ نيفين إبراهيم طايل شيبوب9

01113529026 إرشاد زراعى2022/04/27١٩٩٠/٠٩/٠١مدرسذكرد/ محمد أحمد أنور رشوان10

01065420426 اإلقتصــاد الزراعــى٢٠١٧/١٢/٠٧١٩٩٤/١٠/٠٤معيــــــــــــدأنثىم/ صافية عبد هللا عبد المقصود منصور 11

01025835891 اإلقتصــاد الزراعــى2021/04/06١٩٩٨/٠١/١٣معيــــــــــــدأنثىم/  آالء محمد جابر عامر 12

فتح رزق حنيش13 01274485618 اإلقتصــاد الزراعــى2022/04/26١٩٩٨/١١/١١معيــــــــــــدأنثىم/ نورهان السيد ابوال

تاريخ شغلها

قسم : اإلقتصــاد الزراعــى

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

الدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 400 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فسيولوجيا دواجن٢٠١٤/٠٥/٢٢١٩٧١/٠٨/٢٤أستاذ ذكرأ.د/ سعد زغلول الدمراوي1
  01222854313

01061180886
047/3244174

فسيولوجيا حيوان٢٠١٥/٠٥/٣١١٩٧٠/٠٧/٠٧أستاذ ذكرأ.د/ شريف عبد الونيس جبر2
  01061180886

01222854313
040/2470344

حايس3 01001311372040/9117301 تغذية أسماك2018/05/30١٩٧٣/٠6/١٥أستاذ ذكرأ.د/ عبد العزيز محمد عبد العزيز ال

تاج دواجن٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٧٥/٠١/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ سهي عبد الحميد حامد فرج4 01001311272047/3563675 إن

تاج دواجن2020/06/291982/10/25أستاذ مساعدذكرد/ طلعت خضر جابر الريس  5 01270808227040/5326428 إن

تاج أسماك2021/11/30١٩٨٤/٠٩/١٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد فؤاد محمد البسيونى6 01112313924إن

تربية الحيوان2022/02/27١٩٨٣/٠١/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء محمد عطا الكومي حسن7
  01003032002

01208501827
040/3504808

01061007525040/3333419 فيسيولوجيا الحيوان٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٨٣/٠٥/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد الونيس أحمد جبر8

تاج دواجن٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨6/٠٢/٢٢مدرس ذكرد/ أحمد أحمد عبد الحليم خطاب9 01287687244040/2084012 إن

تاج حيوانى2019/01/23١٩٨٩/١١/٢٠مدرس أنثىد/ صفاء السيد صالح عطية10 01002372318040/3455584 إن

01001959384040/3343805 اإلنتاج الحيوانى٢٠١٧/١٢/٠٧١٩٩٣/٠١/٢٤معيــــــــــــدأنثىم/ أميرة على أحمد الخولى11

01208765319 اإلنتاج الحيوانى٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠١/١٣معيــــــــــــدأنثىم/ نورهان مصطفى عبد القادر كامل 12

01023096934 اإلنتاج الحيوانى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٧/٢6معيــــــــــــدأنثىم/ ندى احمد عبدهللا محمد نوفل13

حيوانى قسم : اإلنتاج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 401 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01227665968 نبات الزينة2015/10/04١٩٧١/٠6/٠٥أستاذذكرأ.د/ فهمى عبد الرحمن صادق حسن1

01229961761040/3512202 خضر2017/01/31١٩٧١/٠١/٣٠أستاذذكرأ.د/ محمد السيد محمد أحمد 2

زهور نبات الزينة٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٠/٠٥/٠١أستاذ ذكرأ.د/ محمد ابراهيم فتوح محمد3

  01226009532

  01144891899

01227665968

01148946656040/5474946 فاكهة2018/11/28١٩٨٢/٠١/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ أحمد فتحي عبد الخالق جميل4

فاكهة2019/09/29١٩٧٧/٠٨/١٩أستاذ مساعدذكرد/عاطف مصطفى أبو عجيلة5
  01020929449

01225134271

01221793379040/2533527 خضر٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٨٠/٠٧/٢6أستاذ مساعدذكرد/إبراهيم الصاوي إبراهيم البالط6

هادى العربى7 01001369828040/2362059 خضر٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٧٧/٠٤/٠٢أستاذ مساعدذكرد/عاصم عبدالمجيد عبدال

نة2020/09/29١٩٨٣/١٠/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ رشا سليم فرحات أحمد الصيرفي8 01143194402040/3410269 زي

بساتيــــن  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 402 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006768977040/3300362 فاكهة٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٧٤/٠٤/٢١أستاذ مساعدذكرد/ شامل محمد محى الدين عطيه9

00169211378040/5321255 خضر2019/09/291987/11/26مدرس أنثىد/ رحاب محمد أبو إسماعيل10

فاكهة2019/08/26١٩٨٧/٠٣/١١مدرس أنثىد/ أمانى موسى عبد العاطى11
  01128623537

011473194491

يــــن2016/03/05١٩٩٣/٠٩/٠١معيــــــــــــدذكرم/ أحمد فكرى عبد العزيز القرموط12 01116575078040/2927020 البسات

يــــن٢٠١٨/١١/١٠١٩٩٥/١٠/٢٠معيــــــــــــدأنثىم/ أية السيد محمود الفقى13 01002309838 البسات

يــــن٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠٣/٠١معيــــــــــــدذكر م/ أحمد السيد أحمد حميدة 14 01009160079 البسات

يــــن2022/04/26١٩٩٩/٠١/١٨معيــــــــــــدأنثىم/ آية الحنفى عبدالحميد النجار15 01006223126 البسات

بساتيــــن   تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 403 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ية٢٠١٥/١١/٠١١٩٧٥/٠٧/١١أستاذ مساعدذكرد/ محمود إمام عبد العزيز السيد1 01224437128040/3284707 صناعات غذائ

047/3235366ــــألبان٢٠١6/٠٤/٣٠١٩6٨/١١/١٥أستاذ مساعدذكرد/ أشرف شعبان طه بكر2

01064646933 ألبان٢٠١٤/١٢/٣١١٩6٨/٠٢/١٢أستاذ مساعدذكرد/ مجدى رمضان السيد شاهين 3

ألبان2011/12/28١٩٧6/٠٤/٠١مدرسأنثىد/ سمر إبراهيم توفيق على4
  1007999813

01005010495
040/3415635

01006347063040/3413642 ألبان2015/06/29١٩٧٩/١٢/٠6مدرسذكرد/عبد هللا محمد أحمد السيد الهرميل5

01225185834040/9115428 ألبان٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٨٤/٠6/١6مدرس أنثىد/ دينا أحمد مرتضى محمود6

ية2018/05/30١٩٧٩/٠٩/١٠مدرس أنثىد/أميرة محمد عبد العال رزق7 01224871172 صناعات غذائ

ية2019/08/26١٩٨٨/٠٣/٠٩مدرس ذكرد/ محمد رضا إسماعيل أيوب بدر8 01004430756 صناعات غذائ

ية٢٠١٣/٠٧/٢٩١٩٨6/٠٥/٠٣مدرس مساعدأنثىم/ إبتسام أبو المجد محمد سليم9 صناعات غذائ
  01007489071

01007489017
040/3280930

01011893372 ألبان٢٠١٧/١٢/٣١١٩٩٢/٠٩/١٠مدرس مساعدأنثىم/هناء عادل عبد المهيمن الطنطاوى الهمشرى10

قادر صالح الزغبي11 حميد عبد ال 01204566557040/5684571 علوم وتكنولوجيا األغذية2017/02/15١٩٩٤/٠٩/٠١معيــــــــــــدذكرم/عبد ال

01274337309 علوم وتكنولوجيا األغذية٢٠١٨/١١/١٠١٩٩٥/١٢/٠١معيــــــــــــدأنثىم/ شيماء حامد قاسم أحمد ابو جبل 12

قرار ترقية رقم 1890 بتاريخ 012836875632021/08/31 علوم وتكنولوجيا األغذية2021/04/061998/4/23معيــــــــــــدذكرم/محمد عصام محمد السعيد رزيق 13

 قسم : علوم وتكنولوجيا األغذية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 404 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تربية محاصيل2019/04/30١٩6٩/٠٨/٢٩أستاذ ذكرأ.د/ أمجد عبد الغفار الجمال1
  01093486310

01227159272
040/3356376

حميد عبدالرازق الدسوقى2 01143571314040/3126100 محاصيل2021/12/29١٩٧6/٠١/٠٩أستاذ ذكرأ.د/ أسامه عبدال

01226558440 محاصيل٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٥/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ عماد الدين أحمد رشوان3

01114904860 محاصيل٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٨٧/٠6/١٠مدرسأنثىد/ هناء محمد عشرى عبد الجواد4

01094318274 محاصيل2017/07/10١٩٩٠/٠١/١٥مدرس مساعد أنثىم/ نهال خيرى المتولى الحديدى5

01019369935  المحاصيل٢٠١٧/٠٢/١٥١٩٩٤/٠٧/٣٠معيــــــــــــدأنثىم/ زينب صالح عطية محروس6

01143394105040/3120447  المحاصيل٢٠١٧/١٢/٠٧١٩٩٥/٠٩/٢٣معيــــــــــــدأنثىم/ إيناس زكريا طه منصور7

01010316466  المحاصيل٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠٤/٢6معيــــــــــــدذكرم/ محمد مصطفى النشرتى 8

01146503699  المحاصيل2022/04/26١٩٩٩/٠٨/٢٩معيــــــــــــدأنثىم/ نورهان ربيع حسب عبدالرسول 9

قسم :  المحاصيل

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 405 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

قوى واآلت2009/08/31١٩6٤/٠٤/٢٥أستاذذكرأ.د/ طارق زكى حسن فودة1
  01228476266

01222851305
055/226923

٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩6٨/٠٨/٢٩أستاذ ذكرأ.د/ أسعد عبد القادر دربالة2
هندسة نظم الرى 

والصرف
 01002296155040/3061270

2021/03/27١٩٧٧/٠٣/١٢أستاذ ذكرأ.د/ محمد رمضان أحمد درويش3
هندسة النظم الحيوية 

والطاقة
 01224074841040/2382762

2021/03/27١٩٧٢/٠٢/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ عادل محمد هالل متولى4
هندسة نظم الرى 

والصرف الحلقى

 01221900825

01001737233

  048/22671400

040/3533350

ميكنة زراعية٢٠٢١/٠6/٢١١٩٨6/٠٩/٢٠أستاذ  مساعد ذكرد/ محمد سعيد أحمد عبد العزيز غنيم5
 01228846721

01223558436
040/3419039

01013027627 قوى واآلت٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨٥/٠١/٠١أستاذ  مساعد ذكرد/ محمد إبراهيم الديدامونى السيد 6

01146874272040/3204056 ميكنة زراعية2017/11/29١٩٨٨/١١/٠١مدرس أنثىد/ شيماء السيد صالح عطية7

ميكنة زراعية٢٠١٨/٠١/٣١١٩٨٣/٠٧/٢١مدرس أنثىد/ مي محمد حامد عبد السالم8
  0101134523

0189690435
040/5470677

01000385704 ميكنة زراعية2018/09/101990/9/28مدرس مساعد أنثىم/ نجالء شوقى  محمد الحصرى9

2022/04/12١٩٩٤/٠١/٠١مدرس مساعد أنثىم/ ندا محمود على الشهاوي10
الميكنة الزراعية 

)هندسة زراعية(
01210965941

2019/12/07١٩٩٧/٠٤/٢٤معيــــــــدذكرم/ محمود شوقى محمد الحصرى11
الميكنة الزراعية 

)هندسة زراعية(
 01020934535

٢٠٢١/٠٤/٠6١٩٩٧/٠٣/٣٠معيــــــــدأنثىم/ إيمان سامى هالل نصير 12
الميكنة الزراعية 

)هندسة زراعية(
 01224074292

قسم : الميكنة الزراعية )هندسة زراعية(

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 406 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001397749040/3352143 فسيولوجيا نبات٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٧٠/١٢/٢٣أستاذ ذكرأ.د/ عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى1

وهاب الشعيرى2 ____01224357239 فسيولوجيا نبات2020/07/28١٩٧٠/١٢/٠٤أستاذ ذكرأ.د/ نبيل إبراهيم عبد ال

01011486580040/3450568 نبات زراعى٢٠٢٠/٠٧/٢٨١٩٧٥/٠6/١6أستاذ ذكرأ.د/حنفى فاروق عبدالغنى عبدالمقصود3

040/2490771ــــأمراض نبات٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٨٥/٠٧/١٣مدرس أنثىد/ أسماء صبحي يوسف النجار4

____01228532396 أمراض نبات٢٠١٩/٠6/٢٩١٩٨٣/٠١/٠١مدرس ذكرد/ ياسر صبحى أحمد نخيلـــة5

ميكروبيولوجيا زراعية2020/07/28١٩٨6/٠6/٢٢مدرس أنثىد/ إسالم إسماعيل عبد السالم  طيبه6
  01062350442

01525789669

وهاب7 01022667840  النبـات الزراعــى2013/11/17١٩٩١/١٠/٢6معيــــــــدذكرم/ محمد فتحى يوسف طه عبد ال

حليم محمد سيدأحمد الشهاوي8 01093383089  النبـات الزراعــى٢٠١٧/٠٢/١٥١٩٩٤/٠٩/٠١معيــــــــدأنثىم/آية عبد ال

01093998529  النبـات الزراعــى2018/11/10١٩٩6/٠١/٢٤معيــــــــدأنثىم/ أسماء مفرح إبراهيم نصير9

01090642559  النبـات الزراعــى2021/04/06١٩٩٨/٠٣/٢١معيــــــــدأنثىم/ سوزان فتحى يوسف عبد الوهاب 10

01006466623  النبـات الزراعــى٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٧/٠١معيــــــــدأنثىم/ مى حسن عبد الفتاح األبشيهى 11

نبـات الزراعــى قسم :  ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 407 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٥/١٢/٣١١٩6٤/٠٩/١٥أستاذذكرأ.د/ مدحت عراقي محمد الديناري1
بيولوجيا جزئية ــ 

وراثة جزئية
 01003826228

وراثة2017/11/29١٩٧6/٠٢/٠١أستاذ مساعد أنثىد/ أميره محمد شحاته الكريدى2
 01223589191

01222854313

٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧٥/٠١/٢٠أستاذ مساعد أنثىد/ سمر عبد العزيز محمد عمر3
بيولوجيا جزئية ــ 

وراثة جزئية
 01146210988040/3290116

ــــوراثة2015/01/221973/3/14مدرس ذكرد/ عطا سليمان محمد سليمان4
  047/559484

040/538261

01224936679وراثة2018/05/30١٩٨6/١١/٠٧مدرس ذكرد/ السيد عيد غنيم عبد المولى الفقى5

وراثة2020/12/30١٩٨٨/٠١/٣٠مدرس ذكرد/محمد حسين محمد محمد عبدالفتاح6
  01201713417

01224936679

ـــــــــــــة٢٠٠٩/١٢/٢١١٩٨٧/١١/٢٣معيــــــــدأنثىم/ يمنى نبيل إبراهيم لقمة 7 01123013876 الوراث

ـــــــــــــة٢٠١٧/١٢/٠٧١٩٩٥/٠١/٢٥معيــــــــدأنثىم/ شيماء محمد السيد الشورى8 01065641313040/2763797 الوراث

ـــــــــــــة2022/04/26١٩٩٩/٠٩/٠٥معيــــــــدذكرم/ أحمد ايمن عبدالفتاح على الحلو9 الوراث

وراثـــــــــــــة قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 408 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٢١/٠6/٢١١٩6٩/٠6/٢٢أستاذ ذكرأ.د/ صبحى عبد الرحيم عبد الرحيم حامد1
كيمياء وسمية 

المبيدات
 01004281957040/3341580

01227263096040/2202706 حشرات إقتصادية٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٧٥/٠٧/٠6أستاذ مساعدذكرد/ محمد فاضل محمود الشيخ2

01225643166040/2532288 حشرات إقتصادية٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٨٠/٠٢/١١أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة الزهراء حسين حجازي3

01116380904047/3372158 حشرات إقتصادية2022/07/27١٩٧٣/٠٩/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ رانيا السيد فهمى مشعل4

040/3342730ــــنبات الزينة2004/12/29١٩٧٢/١١/٢٢مدرسذكرد/ شادى ساهر أحمد أنور 5

01222344799040/3285783 مبيدات٢٠٠٨/١٠/٢٩١٩٧٠/٠٣/٢٣مدرسذكرد/ صبرى عبد المنعم عبد العال6

01148877019047/3225977 حيوان زراعى2012/07/11١٩٧٣/٠٤/٠٧مدرسأنثىد/ غاده محى على الشافعى7

     01225471928048/3318444 مبيدات2013/07/31١٩٧٧/٠٩/٢٣مدرسذكرد/ حازم محمد ربيع عبداللطيف8

نبات قسم :  وقاية ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 409 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002393091040/5304212 حشرات إقتصادية٢٠١٥/٠٣/٣١١٩٨٠/٠٥/٢٥مدرسذكرد/ إبراهيم عبد الحق محمد عبد الفتاح الشيشينى9

01228848425040/5303902 حشرات٢٠١٥/٠٣/٣١١٩٨٠/٠٤/١٢مدرسذكرد/ هيثم محمود برعي رمضان10

01224439048 مبيدات2015/11/30١٩٧٩/٠٥/١١مدرسأنثىد/ هناء عاطف سعد الدين نسيم11
   040/3357037  

040/3357034 

٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٧/٠٤/١٥مدرسذكرد/ عبد العزيز السيد عبد العزيز كشك12
كيمياء وسمية 

المبيدات
 01147227852040/5830140

01020442348 حيوان زراعي2019/12/311992/3/1مدرس مساعدأنثىم/ أسماء بدراوى ابو زيد عايشة13

01026731765 وقاية النبات2017/02/15١٩٩٣/١٠/١٠معيدأنثىم/ أسماء محمود سيد أحمد األودن14

00105293896040/3122039  وقاية النبات2018/11/10١٩٩6/٠٥/٠٥معيدأنثىم/ غيداء حامد أحمد قنديل15

01274073891  وقاية النبات٢٠١٩/١٢/٠٧١٩٩٧/٠٢/١٥معيدذكرم/ كمال عبد العليم إبراهيم عمارة 16

نبات  تابع قسم :  وقاية ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 410 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

مياة2007/08/011947/06/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود محمد إبراهيم أبو زيد 1 01006241356048/2226877األراضي وال

مياة2015/08/011955/07/27أستاذ متفرغذكرأ.د/ طلعت رزق أحمدى البشبيشى2 01227577699 األراضي وال

01002366878040/3221674اإلقتصاد الزراعي2008/08/011948/05/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد محمد أحمد محمد 1

حيواني2003/08/011942/12/23أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد الفاتح رياض حماد1 01223525086040/3319442اإلنتاج ال

حيواني2013/08/011952/09/28أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل صالح خطاب شرشوح2 0100083881502/24704781 اإلنتاج ال

حيواني2018/08/011958/07/25أستاذ متفرغذكرأ.د/عادل السيد محمد ابو زيد3 اإلنتاج ال
  01225118778

01223327126
02/22560885

01225273098بساتين2006/08/011946/02/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد عطية العايدي1
  055/2309331

055/2349332

01221931403040/2382981 بساتين2015/09/021955/09/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ أسامه كمال أحمد العباسى2

تاريخ الميالد
رقم تليفون 

النوع

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية الزراعة جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم ال



 

 411 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2004/08/251944/08/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد يحي الهواري1
علوم وتكنولوجيا 

األغذية

  01001638536

01223372009
03/5556248

2011/08/011951/02/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد بسيم عطا2
علوم وتكنولوجيا 

األغذية
01005142196

2021/08/011961/07/27أستاذ متفرغذكرأ.د/ موسى عبده محمد سالم3
علوم وتكنولوجيا 

األغذية
 01285801824040/2925169

0106375756103/4268177المحاصيل2008/08/011948/07/04أستاذ  متفرغذكرأ.د/ رمضان على أحمد الرفاعى1

01281021814040/2300066المحاصيل2016/08/011955/12/20أستاذ  متفرغذكرأ.د/ السيد حامد السيد الصعيدى2

01222259637040/3356089وقاية نبات2005/08/011945/03/22أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الحكيم الدمرداش الشربيني1

وقاية نبات2005/08/011945/05/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم سعيد الهواري2
  01093606358

01005086706
02/38308421

0122752909603/5224501وقاية نبات2011/03/091951/03/09أستاذ متفرغذكرأ.د/ حلمى على إبراهيم عنبر3

040/2244275  01224124645وقاية نبات2014/07/311954/02/07أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم إبراهيم حسن مصباح4

040/3313333ــــنبات زراعى2011/08/281941/08/28أستاذ غيرمتفرغأنثىأ.د/ نبيلة شاهين حسن1

01227154344نبات زراعى2017/08/011957/04/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسان محمد محمد مصطفى الذهبى2

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية الزراعة جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال

رقم تليفون 

تــــــابــــــع



 

 412 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 413 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 بيان

جامعى 2022/2021 صيدلة جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

11231200236915021416771522أدوية وسموم

11110012557123102351318102030تكنولوجيا صيدلية

1210011345918253131671825صيدلة إكلنيكية

021203132101244084121662228عقاقيـــــــــــــر

0122200024592602281061319كيمياء تحليلية صيدلة

020101050990622281021719كيمياء حيويـــــة

0020102221551013465914101424كيمياء صيدليـــة

002201133691534491371522ميكروبيولوجيا صيدلية

39119310229261029568512441434267810455134189اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 414 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 415 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01008838807040/3325939 2019/8/1قائم بعمل عميد الكليةأ.د/ سحر  محمد الغباشي الحجار1

أ.د/ أمل محمد كمال عبد المعطى كباش2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2020/9/2401273181378040/3307701

حميد األعصر3 أ.د/ منى عبد ال
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2022/8/1

  0127870615

01000603079

   040/2121911

040/2224580

أ.د/ سحر  محمد الغباشي الحجار4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2019/8/1 01008838807040/3325939

تاريخ شغلهااإلســـــــــــــــــــم
رقم التليفون 

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الصيدلـــة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

الدرجــةم



 

 416 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

01225478563040/5710186 أدوية وسموم٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩٧٠/٠6/٢٧أستاذأنثىأ.د/ نجالء عبد العزيز فؤاد الشيشتانى1

01007036005040/3333752 الكيمياء التحليليه  صيدلية2022/03/23١٩6٩/٠٧/٠٥أستاذأنثيأ.د/ شيرين فاروق حماد رياض 2

01228789659048/2977648 تكنولوجيا صيدلية2020/05/14١٩6٧/٠١/٠١أستاذذكرأ.د/ جمال محمد محمود المغربى3

أنثىد/ لمياء عبد هللا يوسف المدبولى4
أستاذ 

مساعد
٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩٧٩/٠٧/٢٣

الميكروبيولوجيـــا 

الصيدلية
 01002884255

01225471985040/2243391 صيدله إكلينيكيه2022/03/23١٩6٧/٠٥/٢٣أستاذ أنثىأ.د/ سحر محمد كمال توفيق حجازى5

أنثيد/ إيمان جوده خضر سعد6
أستاذ 

مساعد
01095348587040/3322811 الكيمياء الحيويــه2017/07/15١٩6٨/٠١/٢٧

أنثىد/ منى عبد الحميد محمد األعصر7
أستاذ  

مساعد
01000603079  العقاقيـــــــــــــــــــر٢٠/٢٠١٨/٠٢/٢٢١٩٧٤/٠6

   040/2121911

040/2224580

ذكرأ.د/ ميرفت حامد ربه الحمامصى8
أستاذ  

مساعد
كيمياء صيـــــدليـــــة٠٥/٢٤/٢٠٢٠/٠٩/١6١٩66

  01115854541

01008121831

تاريخ شغلهاالدرجة  اإلســـــــــــــــــــم م

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الصيدلة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
قسم تاريخ الميالد النوع ال



 

 417 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01225478563040/5710186 أدوية وسموم٢٠١6/٠٧/٠١١٩٧٠/٠6/٢٧أستاذأنثىأ.د/ نجالء عبد العزيز فؤاد الشيشتانى1

حميد جوده2 01025380033040/3344336 أدوية وسموم2022/06/27١٩٧6/٠٨/٢٢أستاذذكرأ.د/ أحمد السيد عبد ال

جواد الغرباوى3 01005458282040/3326643أدوية وسموم2019/05/291974/09/01أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب محمد عبد ال

01143392519048/2283761 أدوية وسموم٢٠٢٠/٠٩/٠٨١٩٨٠/٠٤/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ سالي السيد فرج أبو ريشة4

01019526536040/3345686أدوية وسموم٢٠١٧/٠١/٣١١٩٨١/٠٨/٠١مدرس أنثىد/ إيناس يوسف عبد هللا عثمان 5

01002687941040/2405331 أدوية وسموم2019/04/30١٩٨٤/٠٥/٢٤مدرسذكرد/ بدير إبراهيم سليمان دويدار6

01002154369040/3322245أدوية وسموم2020/09/291986/09/27مدرسذكرد/ سمير حمودة عمر برغوث7

قديم8 01066950191040/3123039 أدوية وسموم٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٨/٠٣/٢١مدرس أنثىد/ آية حسن زكى ال

0122428107402/2505447أدوية وسموم2022/04/27١٩٨٨/١٠/٠١مدرس أنثىد/ هناء عادل حسنين عبد الكريم9

01000878387048/2361866أدوية وسموم2018/10/16١٩٩١/٠٢/٠٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ساره رسمى عبدالفتاح المحروق10

جامعي 2022/2021  صيـــــــدلة عن العام ال هيئة المعاونة لها لكليــــــــة ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

رقم تليفون 
التخصص الدقيق الدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم

 قسم : أدوية وسموم

تاريخ الميالدتاريخ شغلها النوع



 

 418 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223632514040/3336409أدوية وسموم2020/02/16١٩٩١/١٢/٠٤مدرس مساعدأنثىصيدلى/ نورهان الرفاعى إبراهيم مبارك11

01126390314أدوية وسموم٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٩٤/٠١/١٢معيــــدأنثىصيدلى/ لينه عبدالحميدعبدالحميدعبدالغنى12

بحيرى13 01067839437 أدوية وسموم٢٠١٩/٠١/١٠١٩٩٥/٠٣/٠6معيــــدأنثىصيدلى/كريمان محمد عبد هللا ال

01012572113 أدوية وسموم2021/04/11١٩٩٧/٠٥/٠٣معيــــدذكر صيدلى/ أحمد خالد طلعت صالح14

01096087458أدوية وسموم2022/04/261997/11/04معيــــدأنثىصيدلى/كوثر عمادالدين السيد الزرقانى15

01110508223 أدوية وسموم٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠١/٠٩معيــــدأنثىصيدلى/ نورهان احمد محمود خطاب 16

تابع قسم : أدوية وسموم

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 419 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صيدلية٢٠١٢/٠٧/٠١١٩6٧/٠١/٠١أستاذذكرأ.د/ جمال محمد محمود المغربى1 تقنية ال 01228789659048/2977648ال

صيدلية2019/05/29١٩66/١٢/٢٢أستاذأنثىأ.د/ إبتسام أحمد محمد عيسى2 تقنية ال 01147552955040/3347375 ال

01223639598040/5863110تكنولوجيا صيدلية2017/11/291987/08/10مدرسأنثىد/ منى فاروق محمد عرفة3

01206848406040/2101780 تكنولوجيا صيدلية٢٠١٨/٠١/٣١١٩٨٧/٠١/٠١مدرسأنثىد/ أمل عبد المنعم عبد هللا4

01129307727040/5478390تكنولوجيا صيدلية2018/10/27١٩٨٥/٠٧/٠٧مدرسذكرد/ يوسف أحمد يوسف حجاج5

قادر6 يا محمد هاشم عبد ال 01129307727040/2230371تكنولوجيا صيدلية2018/11/28١٩٨6/٠٨/١٧مدرسأنثىد/ دال

0100221258402/4916762تكنولوجيا صيدلية2019/04/30١٩٨٤/٠٧/١٥مدرسأنثىد/ شيماء محمد زكي عشماوي7

01204665520040/3304389تكنولوجيا صيدلية٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٩/٠٣/١٨مدرسأنثىد/ أسماء ابو بكر هداية8

01273367785040/3336409 تكنولوجيا صيدلية٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٨6/٠٢/١٨مدرسذكرد/ سليمان صالح الطوخى محمد 9

01003568452040/3320030 تكنولوجيا صيدلية2014/12/17١٩٨٧/٠٧/٠6مدرس مساعدأنثىصيدلى/ هويدا الشناوى عبد الرحمن10

 قسم : تكنولوجيا صيدلية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 420 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01101010366040/2241123تكنولوجيا صيدلية2016/03/261989/09/27مدرس مساعدأنثىصيدلى/ دينا السيد محمد بالى11

01201702007040/3335879 تكنولوجيا صيدلية٢٠١6/٠٧/١٤١٩٨٩/٠٧/٢٠مدرس مساعدأنثىصيدلى/ نهى دسوقى فايد فايد12

نشار13 01002158745040/2230722تكنولوجيا صيدلية٢٠١٧/١٢/٢6١٩٩٠/٠٥/٠٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ نورهان فتحى محمد ال

01282635533040/2626522 تكنولوجيا صيدلية2018/08/18١٩٩٢/٠6/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ رانيا كمال محمود عيد14

01003258745040/2662242تكنولوجيا صيدلية2018/12/241990/03/01مدرس مساعدأنثىصيدلى/ نهى وائل محمد يوسف الخياط15

فحل16 01063375186040/3460531 تكنولوجيا صيدلية٢٠١٩/٠٥/١٩١٩٩٢/٠٩/٠٥مدرس مساعدأنثىصيدلى/ عال عبد هللا السيد ال

01011034885040/2064702تكنولوجيا صيدلية2019/09/17١٩٩١/٠٨/٢٥مدرس مساعدذكرصيدلى/ أحمد خالد السيد أبو صالحة17

01097888416040/3302143تكنولوجيا صيدلية2019/10/15١٩٩٣/٠٧/٢٥مدرس مساعدذكرصيدلى/مجدى محمود محمد السيد عبدالقادر 18

01120222002تكنولوجيا صيدلية2019/10/15١٩٩٣/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ 19

01128596445تكنولوجيا صيدلية٢٠٢١/٠٢/٢٥١٩٩٤/٠6/١١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ هدير فتحى محمد إسماعيل مرعي20

تابع  قسم : تكنولوجيا صيدلية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 421 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01094061267040/334966 تكنولوجيا صيدلية٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٢/١٠/٠٩مدرس مساعدأنثىصيدلى/ دينا على السيد الطحان21

01022233942040/2543731 تكنولوجيا صيدلية2022/04/24١٩٨٩/١٠/٢٣مدرس مساعدذكرصيدلى/ محمد هانى موسى خلف العربى22

01112528487040/7228518تكنولوجيا صيدلية1999/12/221975/12/20معيــــدذكرصيدلى/ فادى مكرم لويزا إبراهيم23

تهال محمد درغام على درغام24 01002365603 تكنولوجيا صيدلية٢٠١٩/٠١/١٠١٩٩٥/٠٥/٠٩معيــــدأنثىصيدلى/إب

01287242403تكنولوجيا صيدلية٢٠١٩/١٠/١6١٩٩6/٠٤/٠٢معيــــدأنثىصيدلى/  صفاء عيد السيد رمضان25

01004120155 تكنولوجيا صيدلية2021/04/11١٩٩٧/٠٢/٢٥معيــــدذكرصيدلى/ محمد ابراهيم حامد ابراهيم غانم 26

01025093061تكنولوجيا صيدلية2022/04/261997/11/01معيــــدأنثىصيدلى/ أية عفت عزت رضوان 27

تابع  قسم : تكنولوجيا صيدلية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 422 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01225471985040/2243391 صيدله إكلينيكيه٢٠١٥/٠٢/٢6١٩6٧/٠٥/٢٣أستاذ أنثىأ.د/ سحر محمد كمال توفيق حجازى1

01008838807040/3325939صيدله إكلينيكيه2015/10/29١٩66/١٢/٢6أستاذ أنثىأ.د/ سحر محمد الغباشى الحجار2

01212879596048/3795093صيدله إكلينيكيه2022/02/27١٩٧٠/٠6/٢6أستاذ ذكرأ.د/ طارق محمد محمد مصطفى3

يا رفعت محمد العفيفي 4 01118746532047/3239196صيدله إكلينيكيه2015/07/30١٩٧٨/٠٤/٢٢مدرسأنثىد/ دال

حكيم الدمرداش5 01008785454صيدله إكلينيكيه٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٨٠/٠٩/٢٠مدرسذكرد/ أحمد عبد ال
  040/9117697

040/3356089

دين 6 01066373520048/2984868 صيدله إكلينيكيه٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨6/٠١/١٨مدرسأنثىد/ إيمان مأمون علي محي ال

قادرالبرى7 01003592593048/2227896 صيدله إكلينيكيه2022/05/31١٩٨6/١١/١٠مدرسأنثىد/ إيمان إبراهيم عبد ال

01289067958040/9112631صيدله إكلينيكيه2012/10/151982/07/06مدرس مساعدأنثىصيدلى/ ياسمين محمد عبد المطلب المرسى8

صيدله إكلينيكيه٢٠١6/١٢/٢٩١٩٨٨/١٢/١٧مدرس مساعدأنثىصيدلى/ فداء عبد المنعم كمال الدين قطاطة 9
  01517872996

01017872669
048/3796992

01094114899صيدله إكلينيكيه٢٠١٨/١١/٢٨١٩٩١/٠٩/١٣مدرس مساعدأنثىصيدلى/بسمة محروس حسن الفطاطرى10

01000303787040/5471763 صيدله إكلينيكيه2019/03/02١٩٨٩/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ هدير محمد فؤاد مصطفى الشيخ11

 قسم : صيدله إكلينيكيه 

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 423 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01141308408048/2544356صيدله إكلينيكيه2019/03/261991/08/26مدرس مساعدذكرصيدلى/ محمد شاهين على دبور12

01022677143040/2624081 صيدله إكلينيكيه٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٨٩/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ أميرة رشدى السباعي رشدان13

01118969649040/3941445صيدله إكلينيكيه2022/04/12١٩٩٣/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ خديجة أحمد محروس جالل 14

01222607803040/3353839صيدله إكلينيكيه2022/04/24١٩٩٢/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ أية جمال إبراهيم موسى15

01097082157صيدله إكلينيكيه2022/08/22١٩٩٤/١٠/١٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ إيمان مبروك محمود غنيم16

01003569845048/2362761صيدله إكلينيكيه٢٠١٣/٠٣/١٨١٩٩٠/٠٨/٠٢معيــــدأنثىصيدلى/ آية أحمد حسن العطار17

01151896761045/343288 صيدله إكلينيكيه٢٠١٥/٠٤/٠٥١٩٩٢/٠٧/٠٢معيــــدأنثىصيدلى/ ريهام أمين عبد الغنى جاب هللا الغنيمى18

فتاح الحو19 01142277272 صيدله إكلينيكيه2017/05/10١٩٩٤/٠٣/٢٢معيــــدأنثىصيدلى/ أمال طاهر عبد ال

01091100037صيدله إكلينيكيه2019/01/101995/09/28معيــــدأنثىصيدلى/ خلود محمد أحمد كتانة20

حميد محمود جمعه21 يا عبد ال 01063410525 صيدله إكلينيكيه٢٠١٩/١٠/١6١٩٩6/٠٩/١٤معيــــدأنثىصيدلى/ دال

01205280849040/3280868صيدله إكلينيكيه٢٠٢١/٠٤/١١١٩٩٧/١٠/١٠معيــــدذكر صيدلى/ محمد ايهاب سيد رمضان 22

01091342808 صيدله إكلينيكيه2022/04/26١٩٩٨/٠٧/٠٨معيــــدذكر صيدلى/ كريم ابوالفتح حسين عبدالحكيم 23

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

  تابع قسم : صيدله إكلينيكيه 

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 



 

 424 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01273181378040/3307701 عقاقيـــــــــــــــــــر2017/03/261964/02/27أستاذأنثىأ.د/ أمل محمد كمال عبد المعطى كباش1

حميد محمد األعصر2  عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠٢٢/٠٣/٣١١٩٧٤/٠6/٢٠أستاذ أنثىأ.د/ منى عبد ال
  0127870615

01000603079

   040/2121911

040/2224580

قادر سليمان شعيب 3 01002329694040/3314944 عقاقيـــــــــــــــــــر2017/11/29١٩66/٠٥/٠6أستاذ  مساعدأنثىد/ نجوى عبد ال

01115256595048/2963574 عقاقيـــــــــــــــــــر2020/09/29١٩٧6/٠٣/٠٤أستاذ  مساعدأنثىد/ أمانى السيد أحمد رجب4

حكيم  الشربيني5 01224647275040/3306339 عقاقيـــــــــــــــــــر2022/06/27١٩٧٧/١٠/٢٢أستاذ  مساعدأنثىد/ سوزي عبد ال

 عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١١/٠٢/٠٩١٩٧٢/١٢/٢٥مدرسأنثىد/ غاده إسماعيل الشحات على عطيه6
  01114822866

01225486968
040/3337298

01554052032040/2217970  عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨١/٠٩/١٠مدرسذكرد/ أحمد السيد أحمد زايد7

01223658459048/3409512  عقاقيـــــــــــــــــــر2020/09/29١٩٨٧/٠٩/١٤مدرسأنثىد/ والء احمد زكى أحمد نجم8

01110002121040/2422307 عقاقيـــــــــــــــــــر2021/06/211985/12/01مدرسأنثىد/ دعاء عليوة محمد عليوة9

 عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١٤/١١/١٩١٩٨٣/٠٤/٠٤مدرس مساعدأنثىصيدلى/ بسنت نبيل محمد ملش10
  01002360656

01016151394
048/2224217

01112523685040/3311845 عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١٥/١٠/٢6١٩٨٧/٠٧/٠٥مدرس مساعدأنثىصيدلى/ مروة السيد محمد حسن11

جندي12 01007500355040/3290277  عقاقيـــــــــــــــــــر2016/01/27١٩٨٤/١٢/٢٤مدرس مساعدأنثىصيدلى/هبة هللا مصطفى ال

قسم : العقاقيـــــــــــــــــــر 

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 425 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002125878 عقاقيـــــــــــــــــــر2016/10/251986/02/21مدرس مساعدذكرصيدلى/ أحمد محمد محمود يونس13
  040/2547152

040/2545158

يا محمد األنورحسين عثمان14 01228784845040/3317591  عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١6/١١/٢٣١٩٨٨/٠٣/١٠مدرس مساعدأنثىصيدلى/ ران

01227576302040/2382666 عقاقيـــــــــــــــــــر2018/03/26١٩٨٨/٠٩/٢١مدرس مساعدذكرصيدلى/حسام مجدى السعداوى طة على15

01010798185 عقاقيـــــــــــــــــــر2018/12/24١٩٩١/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرصيدلى / أحمد سعيد سطوحى عرفة16

01282371427 عقاقيـــــــــــــــــــر2018/12/24١٩٨٨/١٠/٣٠مدرس مساعدذكرصيدلى/محمد إبراهيم أحمد الشوربجى17

01003659874040/2433525 عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠٠٤/٠٩/٢٨١٩٨٢/٠٤/٠١معيــــدأنثىصيدلي / وفاء صبحي بدير أحمد العزاوي18

01223654254040/2021573  عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠٠٩/٠٣/١٧١٩٨6/٠٢/٢٧معيــــدأنثىصيدلى/هبه عبد الهادى محمد سيد أحمد19

فتاح بدوى20 01008677596  عقاقيـــــــــــــــــــر2015/04/05١٩٩٢/٠١/١٨معيــــدأنثىصيدلى/إبتسام طه عبد ال

فار21 قادر  محمد ال 01063580929040/4380517 عقاقيـــــــــــــــــــر2017/12/271994/09/29معيــــدأنثىصيدلى / إسالم محمد جمال عبد ال

صمانى22 01021739924  عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١٩/٠١/١٠١٩٩٤/٠١/٠١معيــــدأنثىصيدلى/ أمل ابو زيد منصور ال

01111496566 عقاقيـــــــــــــــــــر٢٠١٩/٠١/١٠١٩٩٥/٠٩/١٢معيــــدأنثىصيدلى/جهاد صالح محمد احمدي23

فار24 01157225693  عقاقيـــــــــــــــــــر2019/10/16١٩٩٥/٠١/١٠معيــــدأنثىصيدلى/ سميرة صبحى على على ال

01115784054 عقاقيـــــــــــــــــــر2021/04/111997/09/08معيــــدأنثىصيدلى/ أسماء محمد محمد عكر 25

 تابع قسم : العقاقيـــــــــــــــــــر 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 426 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01007036005040/3333752 تحليل أدوية٢٠١٩/١٢/٣٠١٩6٩/٠٧/٠٥أستاذ أنثىأ.د/ شيرين فاروق حماد رياض 1

فتوح منصور2 01066698099040/3408086 الكيمياء التحليليه الصيدلية2019/11/23١٩٨٢/١١/١٤أستاذ مساعدذكرد/ فتوح راشد أبو ال

حميد السيد3 01004727374040/3419675 الكيمياء التحليليه الصيدلية2020/12/30١٩٧٤/٠٧/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد عبد ال

01281579910040/2120752 الكيمياء التحليليه الصيدلية2021/01/31١٩٧٩/١١/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ أميرة حسن كمال سعد4

01013498271048/2231462 الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٠/٠١/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ سماح فاروق رمضان المال5

01110002123040/3343179  الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٨٨/٠٢/١٧مدرس أنثىد/ سمر حسن السيد العجمى6

01006269171040/3402921  الكيمياء التحليليه الصيدلية2022/04/27١٩٨6/٠٥/٢٤مدرسأنثىد/ أيه عاطف إبراهيم محمد7

01225490494040/2972058 الكيمياء التحليليه الصيدلية2014/09/021985/03/09مدرس مساعدذكرصيدلى/ محمود محمد  حسن الشهاوي8

01004207905040/2544234  الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠١6/١١/٢٣١٩٨٨/٠٨/٢٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ صفا محمد عبد الستار9

01063324285040/2544234 الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠١٧/١٠/٢٨١٩٨٩/٠6/١٩مدرس مساعدأنثىصيدلى/ بسمة زكريا محمد الخطيب10

صيدلية تحليليه ال قسم :  الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 427 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01280369937040/3306502  الكيمياء التحليليه الصيدلية2017/11/27١٩٨٨/٠٣/٠٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ مارى عزيز اسعد ميخائيل11

01118620506 الكيمياء التحليليه الصيدلية2018/05/291990/05/15مدرس مساعدأنثىصيدلى/ منى محمد سيد أحمد12

01285429303048/2239747  الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠١٩/٠٩/١٧١٩٩٢/٠٩/٠٧مدرس مساعدأنثىصيدلى/إيمان عبدالمنعم أحمد الشناوى13

01095591056040/25646557 الكيمياء التحليليه الصيدلية2020/09/08١٩٩١/٠٣/١6مدرس مساعدذكرصيدلى/ محمد حسان أبو الفتح بسيونى مهنا14

01147447780040/3405144 الكيمياء التحليليه الصيدلية2021/01/26١٩٩٤/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ نوران عبد المنعم مختار حامد15

01225870833 الكيمياء التحليليه الصيدلية2021/04/11١٩٩٧/٠٩/٠6معيدأنثىصيدلى/ أيه جمال محمد السيد أبو طبيخ16

01020405829 الكيمياء التحليليه الصيدلية٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٥/١١معيدأنثىصيدلى/ ايمان رضا السيد الدسوقى الزيات17

صيدلية تحليليه ال تابع قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 428 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حيويــه٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩6٨/١٢/٠٧أستاذ أنثىأ.د/ إيمان جوده خضر سعد1 01095348587040/3322811 الكيمياء ال

حيويــه2022/06/27١٩٧٤/٠٩/٠٢أستاذأنثىأ.د/ نجالء فتحى إبراهيم محمود خضر2 01225489642 الكيمياء ال
  040/2403337

040/2242518

حيويــه2021/04/271980/03/14أستاذ مساعدأنثىد/ غادة محمد زكي عبد الحميد العشماوى3 01006227886الكيمياء ال
  048/2230444

048/3125030

01223733868040/3356808 تكنولوجيا حيوية٢٠٠٤/٠٩/٢٩١٩66/٠6/٢٥مدرس أنثىد/ حنان لطيف فهمى مسيحه4

فقى5 دين ال حيويــه٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٣/١١/٠٢مدرس أنثىد/ عال عبد السالم جالل ال 01063106821040/2547382الكيمياء ال

حيويــه2019/09/29١٩٨6/٠٢/٠٥مدرسأنثىد / مريم على كامل على أبوسيف6 01275077786040/3294528 الكيمياء ال

حيويــه2020/02/261985/07/29مدرسأنثىد/ أميرة أسامة محمد حسن7 01006394262040/3304654الكيمياء ال

حيويــه٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٩/٠١/١٥مدرس أنثىد/ هند مصطفى أمين سليم 8 01091628980040/3315842 الكيمياء ال

حيويــه2018/05/29١٩٨٨/١١/١٩مدرس مساعدأنثىصيدلى/ سمر عادل محمد محمود العدوى9 01008076003048/2995840الكيمياء ال

حيويــه2018/06/30١٩٨٨/٠٧/١١مدرس مساعدأنثىصيدلى/ سارة أنس محمد محمد هالل 10 01119567057048/2993245الكيمياء ال

حيويــه   قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 429 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حيويــه2018/06/30١٩٨٨/٠٤/٢٣مدرس مساعدأنثىصيدلى/ أمنية بسيونى ناجى حمادة11 01110383051040/3505412الكيمياء ال

حيويــه٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٩٢/٠٢/٢٢مدرس مساعدأنثىصيدلى/ اسماء على كامل محمود12 01066702638040/2238971الكيمياء ال

حيويــه٢٠٢٠/٠٤/٠١١٩٩٠/١٠/٢6مدرس مساعدأنثىصيدلى / ندى نبيل مختار حلمى13 01223659854040/3303104 الكيمياء ال

حيويــه2021/03/08١٩٩٣/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىصيدلى/سارة محمد أحمد محمد حمودة14 01009609561040/3407824 الكيمياء ال

حميد15 حيويــه2009/03/171986/10/01معيــــدأنثىصيدلى/ هبة حامد زكى عبد ال 01006549821048/2236185الكيمياء ال

حيويــه٢٠١٩/١٠/١6١٩٩٥/١٠/١٠معيــــدذكرصيدلى/ هشام بدر عبد المنعم محمد الفوال16 01060630481 الكيمياء ال

حيويــه٢٠٢١/٠٤/١١١٩٩٧/٠٩/٢١معيــــدأنثىصيدلى/أسماء عطية أحمد سليمان أحمد 17 01099842448الكيمياء ال

حيويــه2022/04/26١٩٩٩/٠٧/٢٣معيــــدذكرصيدلى/ابراهيم معروف ابراهيم العزب18 01156407622 الكيمياء ال

حيويــه    تابع قسم : الكيمياء ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 430 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حمامصى1 كيمياء صيـــــدليـــــة2018/05/301966/05/24أستاذ مساعدأنثىد/ مرفت حامد ربه ال
 01115854541

01008121831
048/2224659

01093380619048/2321561 كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠١6/٠٩/٠٤١٩٧٩/١١/٠٣مدرسأنثىد/ منال عبد العزيز عبد المقصود2

01017614202040/3314575كيمياء صيـــــدليـــــة2019/12/30١٩٨٢/٠٧/٠٥مدرسأنثىد/ شيماء محمد سعيد  أبو خطوة3

01005356819040/3316614كيمياء صيـــــدليـــــة2019/12/30١٩٨6/٠٨/٠٨مدرسذكرد/ هيثم عمر محمود توفيق4

01118785454040/3334477كيمياء صيـــــدليـــــة2021/07/28١٩٨٥/١١/٢٣مدرسذكرد/ بيتر سمير أيوب عبد الملك5

01119627888040/3356089كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠١٩/٠٣/٢6١٩٨٩/١٢/٠٥مدرس مساعدأنثىصيدلى/ سلمى عبد الحكيم الدمرداش6

01000218747040/3349586 كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠٢٠/١١/٠٢١٩٨٩/٠٢/٢٧مدرس مساعدأنثىصيدلى/ هبة لطفى السباعى نصير7

01002224745040/9111560 كيمياء صيـــــدليـــــة2021/02/25١٩٩١/٠٩/٢٣مدرس مساعدأنثىصيدلى/هبة محمدى سعد عبدالحميد أبوسالم8

01282408230كيمياء صيـــــدليـــــة2021/05/271992/04/24مدرس مساعدذكرصيدلى/أحمد سمير أبو الفتوح البحيرى9

01068397119040/3518689 كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠١٥/٠٤/٠٥١٩٩٢/٠٩/٢٩معيــــدأنثىصيدلى/ خلود عادل أبو اليزيد عطية سعد10

 قسم : كيمياء صيـــــدليـــــة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 431 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

  

المنزلالمحمول

حمد محمد 11 01276733224كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠١٧/١٢/٢٧١٩٩٤/٠٣/١6معيــــدذكرصيدلى/ محمود جمال ابو ال

01024874885 كيمياء صيـــــدليـــــة2017/12/27١٩٩٤/٠٣/٢٠معيــــدأنثىصيدلى/ سمر على هللا المعداوي على12

01015806836045/3405269كيمياء صيـــــدليـــــة2017/02/281992/12/12معيــــدذكرصيدلى/ احمد فيصل محمد محمود خليل13

01129749546040/2761665 كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٩٣/٠٧/١٧معيــــدذكرصيدلى/ عبد الرحمن إبراهيم زين العابدين 14

حماقى15 01018959246كيمياء صيـــــدليـــــة2019/01/10١٩٩٥/٠6/١٩معيــــدذكرصيدلى/ أنور أمين أنور أمين ال

01148319818كيمياء صيـــــدليـــــة2019/01/10١٩٩٣/٠6/١٢معيــــدأنثىصيدلى / حنان سليمان السيد حجاج16

01091934902كيمياء صيـــــدليـــــة2019/10/16١٩٩6/٠٥/٠٢معيــــدأنثىصيدلى/ايمان محمد عيسوي الكافورى17

01144366412كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠٢١/٠٤/١١١٩٨٩/٠٩/١٠معيــــدأنثىصيدلى/ محمد مجدى محمود صالح 18

01009886821 كيمياء صيـــــدليـــــة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٨/١٨معيــــدأنثىصيدلى/ سلمى مسعد احمد حنفى سليمان19

تابع قسم : كيمياء صيـــــدليـــــة 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 432 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01025073000040/2534046 ميكروبيولوجيا صيدلية2018/08/29١٩٧٩/٠٧/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ لمياء عبد هللا محمود يوسف1

بوصيري2 ميكروبيولوجيا صيدلية2018/08/291984/09/25مدرسأنثىد/ ميسرة محمد عبد العزيز ال
 01001860373

01066662270
040/3331589

01222830790040/2224354 ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠١٩/١٠/٢6١٩٨١/٠٨/١٠مدرس ذكرد/ محمود حسن محمود فرغلي3

01223536985040/3500837ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠٢٠/٠٧/٢٨١٩٨٧/٠٨/١٠مدرس أنثىد/ إنجى عبد السميع على اإلخناوى4

فخراني5 01282065777040/3302315 ميكروبيولوجيا صيدلية2020/07/28١٩٨٥/١٠/٣١مدرسأنثىد/ أمنية ممتاز إبراهيم ال

01552830790040/2125783ميكروبيولوجيا صيدلية2014/10/261983/10/20مدرس  مساعدأنثىصيدلى/ رشا بسيونى عبد الحميد الغنام6

01065355624 ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠١٨/٠٢/٠٤١٩٩٠/٠٤/٠٧مدرس  مساعدذكرصيدلى/ إسالم شعبان غازى7

01097958409040/3323408ميكروبيولوجيا صيدلية2020/04/01١٩٨٤/٠٩/٠٤مدرس  مساعدأنثىصيدلى/ نهى عبد هللا محمد عبدة عطية8

ضوى محمد 9 01068109642040/3354758ميكروبيولوجيا صيدلية2021/05/27١٩٩٢/٠٨/٠٥مدرس  مساعدأنثىصيدلى/ هبه هللا محمد ال

01001781651048/2544947ميكروبيولوجيا صيدلية2021/08/22١٩٩١/٠6/٠٧مدرس  مساعدأنثىصيدلى/ نورهان محمد محسن محمود أحمد10

 قسم : ميكروبيولوجيا صيدلية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 433 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01228785842ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠٢٢/٠6/٢٥١٩٩١/٠6/٢٩مدرس  مساعدأنثىصيدلى/ أية مصلحى محمد مصلحى غازى11

01009014148040/3330272 ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠١٥/٠٤/٠٥١٩٩١/٠٥/١٧معيــــدأنثىصيدلى/سحر ناصر محمد رشاد الخرصاوى12

01099506428 ميكروبيولوجيا صيدلية2017/05/10١٩٩٣/١٢/١٥معيــــدأنثىصيدلى/ سارة أحمد محمد محمود بدر13

خالق نصير14 01120940899ميكروبيولوجيا صيدلية2017/12/271994/07/03معيــــدذكرصيدلى/ أحمد محمد عبد ال

01128624499 ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠١٩/٠١/١٠١٩٩٥/٠١/٢٣معيــــدأنثىصيدلى/ أميرة عمر السيد أحمد15

01007979667ميكروبيولوجيا صيدلية٢٠١٩/١٠/١6١٩٩6/٠٣/٢١معيــــدذكرصيدلى/ خالد بخيت السيد محمد المنوفى16

01123323210 ميكروبيولوجيا صيدلية2021/04/11١٩٩٧/٠٣/١٧معيــــدذكرصيدلى/ سارة السعيد عبد الرحمن الشيخ17

01098600951ميكروبيولوجيا صيدلية2022/04/261998/09/01معيــــدأنثىصيدلى/ والء شكرى محمد عبدهللا عميش18

  تابع قسم : ميكروبيولوجيا صيدلية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 434 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

أدوية وسموم2016/08/011957/12/04أستاذ متفرغذكرأ.د/ عالء الدين السيد حسن السيسى1
 01001768762

01223762252  

  040/3400252

040/3350283

01115856312040/3308876أدوية وسموم2017/08/011957/01/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ ناجح أحمد الدسوقى المهدى2

01008349667048/2236467أدوية وسموم2018/08/011957/10/21أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ساميه سالم محمد سكر3

01112425745048/3791280أدوية وسموم2018/09/281957/11/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ماجده السيد عيسوى الصياد4

01002154896040/3357875أدوية وسموم٢٠٢١/٠٨/٢٩١٩6١/٠٨/٢٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثناء أحمد حسنين المصرى5

01221059743تكنولوجيا صيدلية2010/08/011950/01/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصمت السيد زين الدين1
  048/3664034

02/5781279

040/3338767تكنولوجيا صيدلية2017/08/251957/08/25أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سناء عبد الغنى محمود الجيزاوى2

ذكرد/ عمر ياسين محمد ماضى3
أستاذ مساعد 

متفرغ
01141819661040/2546160تكنولوجيا صيدلية٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٤/٢٤

01227469539040/3337298عقاقير2004/08/011944/01/20أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سوزان محمود إبراهيم1

0100566747302/037756661عقاقير2014/08/011953/03/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الرحيم سيد أحمد إبراهيم2

حميد  على أبو السعود3 01005487458عقاقير2019/08/011959/02/21أستاذ متفرغأنثىأ.د/ كاميليا عبد ال
  040/3304726

02/26522441

جامعي 2022/2021 صيدلة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين  بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

النوع قسم تاريخ الميالدالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم ال تاريخ شغلهام
رقم تليفون 



 

 435 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01000218748040/3344199كيمياء تحليلية صيدلية2004/08/201944/08/20أستاذ متفرغذكرأ.د/أحمد عبد المنعم حبيب1

01121155856040/3309596كيمياء تحليلية صيدلية2011/08/011950/09/19أستاذ متفرغذكرأ.د/ مختار محمد مبروك2

0122363989502/4178947كيمياء صيدلية2000/08/011939/11/23أستاذ  متفرغذكرأ.د/ محمد عبد الفتاح الضوى1

01225476526048/2239377كيمياء صيدلية2020/09/161960/02/05أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ طارق محمد فتحى المصيلحى2

دين 3 أنثىد/ نبويه عبد السالم محمد شرف ال
أستاذ مساعد 

متفرغ
01001488913040/3356089كيمياء صيدلية2011/08/011951/02/02

أنثىد/ إيمان أحمد عصمت البسطويسى4
أستاذ مساعد 

متفرغ
01002528475040/3327366كيمياء صيدلية2020/06/29١٩6١/٠٣/٢٠

0122326589502/24710164كيمياء صيدلية2008/08/011947/12/11مدرس متفرغذكرد/ كامل محمد حسن  البرمبالى5

01001833072الميكروبيولوجيا2009/08/011949/06/27أستاذ متفرغذكرأ.د/ أحمد أحمد عبد العزيز1
  02/23371386

02/27612883

0100134939302/37411954الميكروبيولوجيا2014/08/011954/03/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ طارق السعيد إبراهيم البنا2

01025073000040/3290354الميكروبيولوجيــــا2017/08/011957/01/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه إبراهيم محمد سنبل3

01008395775الميكروبيولوجيــــا٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6٢/٠6/٠١أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمل مصطفى أبو قمر4
  040/2244844

040/2253103

01001880735040/3304654صيدله إكلينيكيه 2015/08/011955/07/13أستاذ متفرغذكرأ.د/أسامه محمد حسن إبراهيم1

ذكرد/ جمال عبد الخالق عبد المعطى العزب2
أستاذ مساعد 

متفرغ
01118483195040/3325818صيدله إكلينيكيه 2018/08/301958/08/30

حيويــه ٢٠٢٢/٠٨/٠١١٩6١/١٠/١٩أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نهله السيد عبد هللا العشماوى1 01225486585040/3345254الكيمياء ال

جامعي 2022/2021 صيدلة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين  بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

ــــــع  ـــــاب ت



 

 436 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 437 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 بيان

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

2236300036111215273151441923163450إستعاضة صناعية

فــــــــم 20161001031411151345581391928أمراض ال

فـــــم 0503130511617020110131312930بيولوجيا ال

1222115398171321347121224تقويم األسنــــان

وجه  فــم وال جراحة ال

تجميل فك وال وال
3030402511351871421131424832

حيوية  المواد ال

لألسنان
1111131741216014445981725

10043037711181612281091928طب أسنان األطفال

فم وأمراض  طب ال

لثة ال
432811014620131932491251116183048

تحفظي  العالج ال

لألسنان
01330116151116480104182292938

ثابتة تركيبات ال 104110134111516182231013141529ال

جذور 212020245945074121681725عالج ال

17152134161112225462831182012661195045111156128229357اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى

بعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام الجامعى 2022/2021



 

 438 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 439 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01065411006040/3357192 2020/11/18 عميد الكليةأ.د/ حاتم السيد أمين محمد أحمد1

أ.د/ فاتن أحمد صديق أبو طالب2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/3/2301122900666040/3356270

أ.د/ على محمد على الشيخ3
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا و البحوث
2022/5/13 01140277555040/3335631

أ.د/ محمد مامون محمد الشيخ4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2020/9/24 01223788520040/3302636

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية طب األسنان جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون 

تاريخ شغلها الدرجــةاإلســـــــــــــــــــم م



 

 440 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01140277555040/3406296 اإلستعاضة الصناعية٢٠٢٢/٠٢/٢٣١٩6٥/٠6/١٩أستاذأنثىأ.د/ صفاء السيد على عسل1

01061736092040/2228183 أمراض الفم2022/03/23١٩66/٠٣/١٠أستاذذكرأ.د/ حمدى عبد المتجلى متولى عبد العال 2

01001492811040/3327708 تقويم أسنان2022/01/18١٩6٩/٠٨/٠٢أستاذأنثىأ.د/ غاده عبد الفتاح مصطفى الميهى3

٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩٧١/٠٨/٢٠أستاذذكرأ.د/ خالد عبد الحميد سعد العزب4
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01005463536040/2627463

أنثىد/ إيمان محمد صبحي عواد البحراوي5
أستاذ 

مساعد
2022/07/26١٩٧٨/٠6/٠٩

المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01223722905040/5384180

ذكرد/ أحمد إبراهيم الدسوقي  حماد6
أستاذ 

مساعد
01090843140طب أسنان اطفال٠١/٠١/2021/03/10١٩٧6

01111201340  طب الفــم٢٠٢٢/٠6/١٥١٩66/٠٧/٠٣أستاذأنثىأ.د/ سحر محمود فوزى غرابه7

01222225646040/3311115العالج التحفظى٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩6٢/١١/٠٣أستاذأنثىأ.د/ ماجده العراقى سليمان شلبى8

 بيولوجيا الفم٢٠٢٢/٠٣/٢٣١٩6٥/٠٥/٢٨أستاذأنثىأ.د/ حسناء فؤاد عبد العزيز إبراهيم9
  01018550029

01222448489
040/3349292

0100170945203/5901735 عالج الجذور2021/12/12١٩٧٢/٠٥/٢٥أستاذأنثىأ.د/ عبير مصطفى عبد الغنى دراج10

01068754599040/3338585 التركيبات الثابتة2022/07/26١٩٧٥/١٠/٠٩أستاذذكرأ.د/ وليد محمد عبد المجيد الشهاوي11

النوع تاريخ شغلهاالدرجة اإلســـــــــــــــــــمم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية طب األسنان جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
قسم تاريخ الميالد  ال



 

 441 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صناعية٢٠١٤/٠١/٢6١٩6٥/٠١/٢٩أستاذذكرأ.د/ محمد مأمون محمد الشيخ1 01222204179040/3318581 اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٤/٠٣/٢٧١٩6٥/١٠/٠٥أستاذذكرأ.د/ على محمد على الشيخ2 01140277555 اإلستعاضة ال

صناعية2018/08/29١٩6٥/٠6/١٩أستاذأنثىأ.د/ صفاء السيد على عسل3 01140277555040/3406296 اإلستعاضة ال

صناعية2018/09/011966/05/25أستاذأنثىأ.د/ فاتن أحمد صديق أبو طالب4 01122900666040/3356270اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٠/٠٣/١٧أستاذ مساعدذكرد/أحمد محمد محيى الدين علم الدين5 01005002543048/2221363 اإلستعاضة ال

صناعية2019/04/30١٩٧٩/٠١/١٣أستاذ مساعدذكرد/ تامر محمد نصر مصطفى6 01005216837040/3312374اإلستعاضة ال

فتاح يوسف7 صناعية2019/07/27١٩٧٥/٠٩/١٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد يوسف عبد ال 01277179092اإلستعاضة ال

فقى8 صناعية2007/12/30١٩٧٢/٠١/٠١مدرسذكرد/ أحمد فتحى السيد ال 01023654789048/2263805اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٢/٠٩/٢6١٩٧٣/٠١/٠١مدرسذكرد/عماد عبد هللا سيد احمد مبروك 9 01006490804اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩٧٥/٠٢/٠٩مدرسأنثىد/ أمل عبد العزيز محمد سالم10 01005872082040/3505399اإلستعاضة ال

قادر المرشدى11 صناعية٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٨٢/١١/٠٧مدرسأنثىد/ ندى عبد ال 01227222571 اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٨٠/٠٨/٢١مدرسأنثىد/ أمل محمد بسيونى إبراهيم12 0111546405502/2200690 اإلستعاضة ال

صناعية2021/09/29١٩٨6/١٢/٢6مدرسذكرد/ محمد محمد جمال عبد الحميد الكفراوى13 01004859214 اإلستعاضة ال

جامعى  2022/2021 هيئة المعاونة لها لكلية طب األسنان عن العام ال تدريس وال بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة ال

صناعية  قسم : اإلستعاضة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 442 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صناعية2021/12/291982/02/01مدرسأنثىد/ مروة محمد أحمد عامر ذهب14 01227222570اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨٤/٠٨/٠١مدرس أنثىد/ فاطمة عبد الرازق أحمد على الحداد15 01225124916 اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٨6/١٠/٠١مدرس أنثىد/ مها ماجد عبد هللا أبو شادى16 01015537286 اإلستعاضة ال

صناعية2016/07/31١٩٨٢/١١/١٣مدرس مساعدأنثىط/ نهله يس عبد الرحيم يس17 01003184511 اإلستعاضة ال

صناعية2016/10/031987/10/24مدرس مساعدأنثىط/ رحاب محمد محمد عبد هللا18 01008478204اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٧/٠٥/٠٢١٩٨٧/٠٥/١٥مدرس مساعدأنثىط/ وفاء يوسف عطية العشرى19 01033772220 اإلستعاضة ال

صناعية2017/10/28١٩٨٥/٠٨/٢١مدرس مساعدأنثىط/ نشوى على صالح على20 01091951737اإلستعاضة ال

وهاب21 صناعية2018/03/08١٩٨٨/٠٨/١٢مدرس مساعدأنثىط/ مروة عبد العزيز عبد ال 01060618280اإلستعاضة ال

جندى22 صناعية2018/09/01١٩٨٨/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىط/ دعاء محمد على ال 01060618280اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٩/٠٣/٣١١٩٨٩/١٢/١٥مدرس مساعدأنثىط/ مي أحمد يسري محمد فاضل الشيخ 23 0100302257702/33905406اإلستعاضة ال

صناعية٢٠١٩/٠٨/٠١١٩٨٨/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىط/ ساره رضا حلمى سمور24 10019679673اإلستعاضة ال

فتوح مقلد25 صناعية٢٠١٩/١١/٠٤١٩٨٩/١١/١٥مدرس مساعدأنثىط/ سمر هشام أبو ال 01229847048 اإلستعاضة ال

فتاح عزب26 صناعية٢٠٢٠/٠٢/٠٤١٩٨٩/١٠/١6مدرس مساعدذكرط/ عمرو عزب عبد ال 01062531013 اإلستعاضة ال

صناعية تابع  قسم : اإلستعاضة ال

اإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوع



 

 443 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صناعية2020/02/29١٩٩٠/٠٨/٠٧مدرس مساعدذكرط/ بهاء الدين محمد عبد العظيم الحرية27 01111001022 اإلستعاضة ال

هامى السيد نجم28 صناعية2020/02/291991/01/12مدرس مساعدأنثىط/ آيناس ال 01029154790اإلستعاضة ال

دين السيد حامد29 صناعية٢٠٢٠/٠٢/٢٩١٩٨٧/١٠/١٠مدرس مساعدأنثىط/ دينا محى ال 01003609869 اإلستعاضة ال

بحراوى30 صناعية٢٠٢٠/٠6/٣٠١٩٨٩/٠٨/٠٤مدرس مساعدأنثىط/ رنا أسامه محمد كامل ال 01208080808040/3315031 اإلستعاضة ال

صناعية2020/06/30١٩٩٠/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىط/ إيمان محمد نصر عطية عوض31 01229448536 اإلستعاضة ال

صناعية2021/12/041992/07/07مدرس مساعدأنثىط/ آالء أسر أحمد سليمان32 01112595090اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩٣/٠٥/١٠مدرس مساعدذكرط/إسالم عبد الوهاب أحمد إبراهيم محمد داوود33 01098797497 اإلستعاضة ال

صناعية2021/12/04١٩٩١/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ إيمان محمد أحمد طعيمة34 01274909437اإلستعاضة ال

صناعية2019/10/17١٩٩٣/٠٤/٠١معـيـــدأنثىط/ نهى ممدوح حامد الكافورى35 01271040849اإلستعاضة ال

صناعية2019/10/17١٩٩٢/٠٣/٠٧معـيـــدأنثىط/نورالهدى إبراهيم زكى محمد أبوالعزم36 01011255405اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٣/٠٩/٠١معـيـــدأنثىط/ خديجة محمد عبد السالم 37 01098707677اإلستعاضة ال

حميد 38 صناعية٢٠٢٢/١١/١٣معـيـــدذكرط/مصطفى حامد مصطفى عبدال اإلستعاضة ال

صناعية٢٠٢٢/١١/١٣معـيـــدأنثىط/ أسماء مصطفى ابراهيم العشري 39 اإلستعاضة ال

صناعية تابع قسم : اإلستعاضة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 444 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فم٢٠١٨/١١/٢٨١٩66/٠٣/١٠أستاذذكرأ.د/ حمدى عبد المتجلى متولى عبد العال 1 01061736092040/2228183 أمراض ال

فم2022/04/27١٩٧٣/١٢/٠٣أستاذذكرأ.د/ السيد محمد السيد دراز2 01224093874 أمراض ال

فم2020/05/311978/09/17أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد العزيز محمد عيسى3 01221560276040/19115128أمراض ال

فم٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٧٥/٠٨/٢٠مدرسأنثىد/ راضين حسن محمد العطار 4 أمراض ال
 01065720711

01090237117
040/2765154

فم٢٠١٥/٠٢/٢6١٩٧٧/٠٩/١٢مدرسأنثىد/ هبة السيد محمد يوسف5 01222322735040/2322735 أمراض ال

فم2017/08/29١٩٨١/٠٣/١٥مدرسأنثىد/ بسنت حمدي إبراهيم أبو زيد6 01002414939040/331888 أمراض ال

فم2017/02/281986/11/09مدرس مساعدأنثىط/ يمنى صالح عبد العزيز صالح 7 01003706897040/3295997أمراض ال

حمزاوى8 فم٢٠١٨/٠٩/٢6١٩٨٨/٠٩/٢٨مدرس مساعد أنثىط/ أية عبد الغنى يوسف ال 01008671076 أمراض ال

فم2018/09/26١٩٨٩/٠٧/٢٠مدرس مساعد ذكرط/ أحمد نعمان على على المزين9 01000342033أمراض ال

نبى العراقى شلبى10 فم2018/11/28١٩٨٥/٠٩/٢٣مدرس مساعد أنثىط/ نورا عبد ال 01006562500040/3311115أمراض ال

فم  قسم : أمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 445 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فم2014/10/01١٩٩٠/٠٩/٢٧معـيـــدذكرط/ حسام حسن السيد السيد حبيش11 01007908901أمراض ال

حميد مرسى12 فم٢٠١٨/٠6/٢١١٩٩٢/٠٥/٠١معـيـــدذكرط/ وليد صابر عبد ال 01148027247أمراض ال

فم٢٠١٨/١٠/١٧١٩٩٤/٠١/١٠معـيـــدذكرط/ مادونا عاطف مرقص شنودة13 01067894760أمراض ال

فم٢٠١٩/١١/٠6١٩٩٤/٠6/٠6معـيـــدأنثىط/ سمر مصطفى عبد الجيد عبد الحميد عامر14 01064900640 أمراض ال

خالق15 فم٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٥/٠6/٠٣معـيـــدذكرط/ رانيا أسامة أحمد عبد ال 01068863223 أمراض ال

فم2021/04/20١٩٩٥/٠٩/٠٣معـيـــدأنثىط/ عبير سامى عبد الكريم على العباسى16 01023173857 أمراض ال

ليل17 فم2022/04/261996/03/29معـيـــدأنثىط/ ايمان فرغلى احمد ابوال 01068244818أمراض ال

فم٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩6/٠٨/٠١معـيـــدأنثىط/ هدير مسعود عبدالمغنى دراز 18 01208201674 أمراض ال

فم٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩6/٠٩/٠٩معـيـــدأنثىط/ ايمان حسان مالح احمد نور19 01555027627 أمراض ال

فم  تابع قسم : أمراض ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 446 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فم2007/03/27١٩6٥/٠٥/٢٨أستاذأنثىأ.د/ حسناء فؤاد عبد العزيز إبراهيم1 01018550029040/3349292  بيولوجيا ال

فم2014/06/301968/11/24أستاذأنثىأ.د/ هبه محمد إبراهيم الطوخى2 0122244848903/5227992 بيولوجيا ال

يا حسنى السيد زهران3 فم٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧٢/٠٣/٢٨أستاذأنثىأ.د/ دال 0111892854502/2672190  بيولوجيا ال

فم2019/11/25١٩٧٣/٠١/١٧أستاذأنثىأ.د/ أمل محمد عزت مصطفى عبد الحميد4 01225809148040/334976 بيولوجيا ال

فم2019/03/30١٩٧6/١٠/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ منى عاصم محروس عبد المطلب5 01002414929040/3337927 بيولوجيا ال

بسطويسى حسن6 فم2019/07/27١٩٧6/١١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ جيهان شحاته ال 01114102011048/2221555 بيولوجيا ال

نبي7 فم٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٧6/١١/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ رضا جابر صالح عبد ال 01068788858 بيولوجيا ال

فم٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٨٢/٠٣/٠٤أستاذ مساعدأنثىد/ ساره ياسر حسن أبو على8 01006816566040/3330172 بيولوجيا ال

فم٢٠٠٢/٠١/٢٩١٩6٧/٠٧/٢٢مدرسأنثىد/ سوزان أنور محمود العمى9 01119739584040/3357757  بيولوجيا ال

فم٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٣/٠٣/١١مدرسأنثىد/ حنان فؤاد إبراهيم عبد المقصود10 01221047748040/2420451  بيولوجيا ال

فم2019/09/29١٩٨6/١١/١6مدرسأنثىد/ وفاء يحيى إبراهيم الغنيمى11 01066754527  بيولوجيا ال

فم2020/11/301988/04/01مدرسأنثىد/ مى بدر الدين عبد العزيز هالل12 01014543984040/3071232 بيولوجيا ال

فم٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/١٢/١٣مدرسأنثىد/ أية أنور محمد الشريف13 01007566536  بيولوجيا ال

فم   قسم :  بيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

فم٢٠١٥/١٠/٠٤١٩٨٥/١١/١١مدرس مساعدأنثىط/ فاطمة نعيم عبد العظيم الشرقاوى14 01095665877  بيولوجيا ال

فم2020/12/27١٩٩٠/٠٣/١6مدرس مساعدأنثىط/أسماء شاكر محمد الششتاوى15 01121720430  بيولوجيا ال

قاضى16 فم2017/01/101992/09/15معـيـــدأنثىط/إيمان السيد السيد ال 01019566177 بيولوجيا ال

فم٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٩٣/٠6/٠١معـيـــدأنثىط/أمينة شوقى أحمد الشناوى17 01093565796  بيولوجيا ال

فم2019/11/06١٩٩٤/٠١/١٠معـيـــدأنثىط/ شيماء غريب حجازى غريب محمود 18 01278060382 بيولوجيا ال

فم2019/11/06١٩٩٤/١١/٢6معـيـــدأنثىط/أسراء محمد مصطفى السيد شلبي19 01091067363 بيولوجيا ال

فم2021/04/20١٩٩٥/٠٥/١٤معـيـــدأنثىط/أسراء صبحى عبدالمنجى أبوهند20 01019756916 بيولوجيا ال

فم٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩6/٠١/٠١معـيـــدأنثىط/ نسمة حمدى محمود كامل حسنين صبيح 21 01144736445 بيولوجيا ال

فم٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٥/٠٥/٢٥معـيـــدأنثىط/ هويدا  عبد العزيز محمد ندا 22 01028398383 بيولوجيا ال

خولى23 فم٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٥/١١/٠١معـيـــدأنثىط/ سهيلة مختار محمد ال 01276729971  بيولوجيا ال

فم٢٠٢٢/٠٤/٢6معـيـــدأنثىط/ االء محمد عبدربه السبحى24  بيولوجيا ال

فم2022/04/26١٩٩٥/١٢/٠٨معـيـــدأنثىط/آيه يوسف عبدالسالم ابوهاشم 25 01090718910  بيولوجيا ال

فم2022/04/26معـيـــدأنثىط/ عال احمد محمد محمود الشريف26 01092797556 بيولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

فم    تابع قسم :  بيولوجيا ال

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

01005686964040/3333276 تقويم أسنان٢٠١٣/٠١/٢٩١٩66/٠٥/٠١أستاذأنثىأ.د/ صفاء على على غباشى1

فتاح مصطفى الميهى2 01001492811040/3327708 تقويم أسنان٢٠١٩/٠١/٢٣١٩6٩/٠٨/٠٢أستاذأنثىأ.د/غاده عبدال

وارث عبدالرازق3 01287704479 تقويم أسنان2022/01/31١٩6٩/١٠/٠٩أستاذذكرأ.د/عطية عبدال
  048/2366702

040/3334366

ليثي قنبر4 01118566099040/3040617تقويم أسنان2017/06/221974/09/10أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمد ال

01224621416 تقويم أسنان٢٠١٨/٠٣/٢٩١٩٧١/١٠/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ نهله السيد محمد جمعه5

01227522471040/3404611تقويم أسنان2015/06/29١٩٧٥/٠6/٢٤مدرسأنثىد/نيفين محمد فخري محسن أبو طه6

01221097829040/3343535تقويم أسنان2016/08/31١٩٧٩/٠٨/٢٠مدرسأنثىد/ شيماء محمد مصطفى المرحومى7

01222939410تقويم أسنان2019/07/27١٩٨٢/١٠/١٨مدرسذكرد/ محمد على محمود فرج8

ترقيه  بقرار رقم 782  بتاريخ 010050321322021/09/26تقويم أسنان٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨٤/٠٩/٠٢مدرسذكرد/ أسامة السيد عبد السالم عيسى9

نجار10 حكم صادر بالقرار 1891 بتاريخ 29/8/2020 01223837817تقويم أسنان٢٠٢٠/٠١/٢٥١٩٨٣/١١/١٨مدرسذكرد/ محمد حسام الدين سعد ال

 قسم : تقويم أسنان

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 449 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0111143307903/58344478 تقويم أسنان٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٧٥/٠٥/٠٣مدرسذكرد/ شريف فتحي رمضان مرسي11

01003939092 تقويم أسنان٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨6/٠٤/١٤مدرسذكرد/محمد عبدهللا إبراهيم محمود السحرتى12

01009088252 تقويم أسنان2022/02/27١٩٨٨/١٠/٢٥مدرسأنثىد/ صفا بسيوني محمود  علوي بسيوني13

01220104593تقويم أسنان2016/07/311987/05/16مدرس مساعدأنثىط/ رحاب شهاب الدين على رجب14

01141156488 تقويم أسنان٢٠١٧/٠٢/٢٨١٩٨٩/٠٢/١6مدرس مساعدأنثىط/ سالى محمود إبراهيم الشناوي15

خولى 16 01007454446 تقويم أسنان٢٠١٨/٠٣/٠٨١٩٨٩/٠٧/١٩مدرس مساعدذكرط/ محمد سامح سعيد ال

وهاب عيسى  17 01285432844 تقويم أسنان2022/02/26١٩٩١/٠٧/١٤مدرس مساعدأنثىط/ نوران محمد عبد ال

01066071801تقويم أسنان2019/12/291992/05/20معـيـــدأنثىط/ مريم هشام محمد الطوخى18

بسيونى أبوزيد 19 01021172345 تقويم أسنان٢٠٢٢/٠٢/١٣١٩٩٣/١٢/١6معـيـــدذكرط/أمجد عبدالغفور ال

تقويم أسنان2022/11/23معـيـــدذكرط/ فادى جرجس مكرم جرجس 20

تابع قسم : تقويم أسنان

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

حميد سعد العزب1 2018/05/30١٩٧١/٠٨/٢٠أستاذذكرأ.د/ خالد عبد ال
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01005463536040/2627463

حكيم  محمد الشال2 2018/05/30١٩6٨/٠٧/٠٥أستاذذكرأ.د/ محمد عبد ال
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01025567617048/2313851

٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧١/١٢/٠١أستاذذكرأ.د/ محمود السيد محمد خليفه3
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01007826337040/6166651

٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٣/٠٥/١٣أستاذ مساعدذكرد/إبراهيم محمد محمد نوير4
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01224755200040/2226833

٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٧٥/١١/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ عماد السيد فهيم عيسى5
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01229018088

٢٠١٨/١١/٠١١٩٧٥/٠٧/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ رفيق رمضان بدير إبراهيم6
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01005010532040/2249577

2021/11/30١٩٧٩/٠٧/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد كمال عيد السيد عالم7
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01220033033040/236185

قادر برج8 2003/02/271963/11/09مدرسأنثىد/إيمان محمد السعيد عبدال
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01023654789040/3321708

٢٠١6/٠6/٢٩١٩٨٠/٠٤/٠٢مدرسذكرد/ أحمد مصطفى محمد بكر شريف9
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01285904540045/3806737

٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨١/٠٨/١٢مدرسأنثىد/ مروة طة ابراهيم محمد عبد هللا 10
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01223144790040/3292722

2020/11/30١٩٨٣/٠٣/٢٢مدرسأنثىد/ مرام نشأت السيد بريشه11
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01004991193

2021/08/311983/07/12مدرسأنثىد/ وسام حامد عبد الغنى السعدنى12
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01003366597

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨٤/٠٣/٢١مدرسأنثىد/ منى سامى محمد شتا13
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01207070707  01063341184

2022/06/27١٩٨٤/١٢/١٢مدرسذكرد/ أحمد جمال طه أبو شهبة14
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01002536982

تجميل  فك وال وجهة وال فــــم وال  قسم : جراحة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

فتاح 15 لطيف مصلح عبدال 2016/04/12١٩٨6/١٠/٢٠مدرس مساعدذكرط/أحمدعبدال
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01225280351

2017/10/01١٩٨٧/٠٩/٠٨مدرس مساعدذكرط/ محمد على محمد حسين16
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01093148423

٢٠١٧/١٠/٠١١٩٨٨/٠٢/٠١مدرس مساعدذكرط/ أحمد حمدى عبدالعظيم محمود الكومى 17
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01147999937

٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٨٨/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرط/ عالء عصفور نصر سعدات18
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01093148483

٢٠١٩/٠٥/٠٨١٩٨٨/٠٤/٣٠مدرس مساعدذكرط/محمود فيصل عبدالعليم أبوالدهب19
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01225280351

حليم عبد المنعم20 ٢٠٢٠/١٢/٢٧١٩٨٩/٠٧/١٧مدرس مساعدذكرط/ إسالم عبد ال
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01147999937

2021/09/26١٩٩٠/٠٨/١٣مدرس مساعدذكرط/ أيمن محمد عبد الرحيم عراقيب21
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01007102647

2022/04/271992/03/25مدرس مساعدأنثىط/ سارة عبد الرحمن أنور دغيدي22
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01061977700

٢٠١٩/١٠/١٧١٩٩٢/٠٥/١١معـيـــدأنثىط/نوران محمد أحمد إسماعيل عمرو23
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01013253325

٢٠١٩/١٠/١٧١٩٩٢/٠٣/٢٥معـيـــدذكرط/محمد عبدالمنعم محمد عمرأبوسعدة24
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01099901193

2021/09/01١٩٩٣/٠٢/٠٨معـيـــدذكرط/ خالد حمودة احمد جميل25
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
 01061540360

2021/09/011993/09/04معـيـــدذكرط/احمد ناصر أحمد حلمى سليم 26
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل
01117050739

٢٠٢٢/١١/١٣معـيـــدذكرط/المعتزباهلل عبدهللا توفيق عبدالباري 27
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل

2022/11/13معـيـــدأنثىط/أسماء محمد صالح عاطف مجاهد 28
جراحة الفــــم والوجهة والفك 

والتجميل

تجميل  فك وال وجهة وال فــــم وال  تابع  قسم : جراحة ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

لقوة1 2014/04/30١٩6٧/٠٩/٠٤أستاذ ذكرأ.د/ أيمن السيد حامد السيد ال
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01225153925048/2572565

2017/11/29١٩٧١/٠١/٠١أستاذ أنثىأ.د/ إنسانيه على السعيد أبو نيل2
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 040/210279

٢٠١٧/٠٢/١٢١٩٧٧/٠١/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ نهلة جمال الدين إمام عبدهللا الهلباوي3
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01006422121040/2122411

بحراوي4 ٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٧٨/٠6/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/إيمان محمد صبحي عوادال
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01223722905040/5384180

صفتي5 ٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٨٠/٠٤/١٣أستاذ مساعدذكرد/ سامي منصور عبد هللا ال
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01002779085045/471947

يمانى الكفراوى6 ٢٠٢١/١٢/٢٩١٩6٤/١٢/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ هند المحمدى ال
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01141529945040/2100560

2005/09/27١٩٧٣/٠٩/٣٠مدرسأنثىد/ سحر إسماعيل عبدالعزيزأبو حمر7
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01005055021040/304381

2007/08/281971/03/05مدرسأنثىد/ جيهان عبد المنعم العليمى العطار8
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
0122277170502/3706578

٢٠١٣/١١/٢٤١٩٧٩/٠٤/١٥مدرسأنثىد/ نانسي سليمان أحمد سليمان فرغلي9
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01227101067040/2236156

٢٠١6/٠٣/٣١١٩٧٩/٠١/١٩مدرسأنثىد/ راندا صبري عبد العزيز إبراهيم10
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01280220883040/2210239

2018/07/30١٩٨٢/٠٨/٢٢مدرسأنثىد/ شاهندا شبل سعيد شبل شلبى11
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 00117379888040/3326365

حيوية لطب األسنان)خواص المواد(  قسم : المواد ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 453 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/05/311983/10/29مدرسأنثىد/ إيمان عبد الرؤوف توفيق عبد الحليم12
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01226941460040/3319862

٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٨٧/٠٨/١6مدرسأنثىد/ مى سامى محمد شتا13
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01067762023

2022/04/27١٩٨٥/١٢/٠6مدرسذكرد/ محمد حسن محمد حسن أحمد14
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01280220883

2018/08/01١٩٨٨/١١/٢١مدرس مساعدأنثىط/ إيناس عبد المنعم أحمد الشناوى15
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
00117379888

2014/10/01١٩٨٩/١٢/٣٠معـيـــدأنثىط/ إيناس شاكر صادق السيد طاهر 16
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01226941460

٢٠١٧/١٠/٢٨١٩٩٢/٠٥/٠١معـيـــدذكرط/ محمد شيق  شفيق المرسى مراد 17
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01002574935

٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٩٤/٠١/١6معـيـــدذكرط/ حمدى أحمد عزب بلطى18
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01065327536

٢٠١٩/٠٨/٠6١٩٩٣/٠٣/٠٧معـيـــدذكرط/ أكرم محمد محمد جاد سيد أحمد19
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
تعين اعتبارا من صدور القرار بالقرار 694 بتاريخ 0109501498419/3/2019 

٢٠٢١/٠٤/٢٠١٩٩٥/٠٨/١٤معـيـــدأنثىط/ دينا عزت أبو زيد محمد 20
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01021878679

2021/04/20١٩٩٥/٠٧/١٩معـيـــدذكرط/ مراد أحمد أحمد الكاشف21
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
تنفيذ للحكم الصادر يعين وتاريخ األقدمية 2/2/2016 تاريخ اقدمية زمالئة01097883481 

2022/04/261996/02/24معـيـــدأنثىط/آالء حسن على على ابوشنب22
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01128873049

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩6/٠٩/١٩معـيـــدأنثىط/آيه محمد عبدالستار مرسى نويشى23
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
 01008428351

حيوية لطب األسنان)خواص المواد(  تابع قسم : المواد ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 454 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01065411006040/3357192 وقائى٢٠١٢/٠٩/٢6١٩6٨/١٢/٠٧أستاذذكرأ.د/ حاتم السيد أمين محمد أحمد1

طب أسنان أطفال2020/06/29١٩6٨/٠٨/٠٢أستاذ مساعدذكرد/ عرفه محمد عرفه خطاب2

01090843140وقائى2020/12/301976/01/01أستاذ مساعدذكرد/ أحمد إبراهيم الدسوقي  حماد3

بيومي4 01061021800048/216695 وقائى٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٨٠/٠١/١١أستاذ مساعد ذكرد/ محمد حسن حسنين ال

01008994242طب أسنان أطفال2018/01/31١٩٨١/٠٩/٠٢مدرسأنثىد/ شيماء شعبان محمد الدسوقى 5

01223516139وقائى2018/01/31١٩٨٢/٠٨/٢٢مدرسذكرد/ حسام ماهر محمود السيد6

01006788330طب أسنان أطفال2019/01/23١٩٨٥/٠٩/٠١مدرسأنثىد/ سارة عبد العزيز أحمد جنة7

01225146945طب أسنان أطفال٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٣/٠٥/٢٠مدرسأنثىد/نانسى محمد متولى قنديل رمضان8

01061450568040/3604156طب أسنان أطفال٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٣/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ ناهد السعيد السيد شكر9

01115535527048/2672962 طب أسنان أطفال٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٨6/٠٥/٠١مدرسأنثىد/ شيماء مصطفى محمود حدوه10

966568200048 طب أسنان اطفال٢٠٢٠/٠٣/٣١١٩٧٥/٠6/٢6مدرسذكرد/أحمد عزت عبد العظيم داوود11

01099975506 طب أسنان أطفال2021/05/31١٩٨٤/٠6/٠٨مدرسأنثىد/ نورا إسماعيل السيد أبو زينة12

 قسم : طب أسنان اطفال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 455 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

طب أسنان أطفال2021/07/281987/07/04مدرسأنثىد/ لميس أحمد أبو اليزيد على الغريب13

خالق غالي14 01098472899048/2239786 طب أسنان أطفال٢٠٢١/٠٧/٢٨١٩٨٨/٠٣/٠١مدرسذكرد/ محمد صالح مصطفى عبدال

96569067888040/2937512 طب أسنان أطفال٢٠٠6/١١/١١١٩٧٥/٠٩/٢٩مدرس مساعدذكرط/ إيهاب سليمان محمد سليمان15

01227703688 طب أسنان أطفال2016/10/19١٩٨٥/٠6/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ سارة حسنى أحمد إسماعيل16

01008996284طب أسنان أطفال2019/02/231990/02/12مدرس مساعدأنثىط/أميرة مصطفى مصطفى مصطفى 17

01285869067 وقائى٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٠/٠٤/١٣مدرس مساعدأنثىط/أية مجدى سليمان محمد السعدنى 18

01009130999طب أسنان أطفال2020/11/30١٩٩٠/١١/٠١مدرس مساعدأنثىط/ نورا مصطفى محمد ابو شنادى 19

01028559097وقائى2021/05/27١٩٩٠/٠٥/٣١مدرس مساعدأنثىط/الشيماء إبراهيم عبد العزيز محمد السندوي20

وهاب آى الدين21 01124401797طب أسنان أطفال2021/05/27١٩٩٢/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىط/ هدير محمد عبدال

01110709044طب أسنان أطفال٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٣/٠٤/٢٧معيـــــــــــــدذكرط/ أحمد محمد سويلم أحمد22

لين 23 واحد مليجى ال 01014602137040/5711990طب أسنان أطفال٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٣/١٠/١٧معيـــــــــــــدأنثىط/ ريهام عبد ال

01005218804 طب أسنان أطفال٢٠٢٢/١١/١٣معيـــــــــــــدأنثىط/إيمان وحيد محمد ششتاوى محمد أبو سمرة 24

 تابع قسم : طب أسنان اطفال 

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 456 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٠٥/٠٢/٢٧١٩6٣/٠١/٢٣أستاذذكرأ.د/ حسين إبراهيم على سعودى1
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01005218804

2014/10/29١٩6٩/٠٨/١٠أستاذأنثىأ.د/ كريمان سيد محمد السودانى2
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01111215050

2015/09/301967/10/14أستاذذكرأ.د/ حافظ محمد حافظ دياب3
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01003236753

٢٠١٥/٠٩/٣٠١٩66/٠٧/٠٣أستاذأنثىأ.د/ سحر محمود فوزى غرابه4
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01111201340040/2231951

٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧6/٠٩/١٢أستاذذكرأ.د/ ياسر محمد المتولي المكاكي5
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01227840586040/3334606

2021/04/27١٩٧٢/١٠/٢١أستاذأنثىأ.د/ شيرين عبدالمولى على معوض6
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01003973331040/3304882

2022/04/271969/10/04أستاذذكرأ.د/ مالك يوسف محمد شخبه7
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01224343158040/3318339

خولى8 ٢٠٠٧/٠٢/٢6١٩٧١/١٢/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ سهير السيد محمد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01005371533

2019/12/30١٩٧٤/٠٤/٠١أستاذ مساعدذكرد/ تامر األمير ابو شادي سعد 9
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
0100663058003/5426286

1998/09/01١٩6٢/٠٩/٢٠مدرسأنثىد/ ندى محمود محمد الغراب 10
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01005426286040/3359188

قوي11 2012/09/26١٩٧٤/٠٨/٢٣مدرسأنثىد/غادة عبد السميع زكي عبد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01005371523

٢٠١6/١٠/٣٠١٩٨٠/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ شروق محمد محمد جمال الدين12
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01227574068040/3349418

تشخيص واألشعة لثــــه وطرق ال فــم وأمراض ال   قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 457 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٨/٠١/٣١١٩٨١/٠6/١٢مدرسأنثىد/ دعاء أحمد يوسف بيومي13
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01006882900

بغل14 برعى ال ٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨6/٠٥/١١مدرسذكرد/ محمد عمر ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01062250015

٢٠١٩/٠6/٢6١٩٨٣/٠٩/٠6مدرسذكرد/ أحمد محمد محمد بدر15
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01004699564

حاج أحمدغرابة16 2019/09/29١٩٨٤/٠٤/٢٧مدرسأنثىد/ رحاب فؤاد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01226508629

فحل السيد17 2019/09/291986/03/17مدرسذكرد/ باسم نبيل محمد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01040090390

٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٧٩/٠٥/٢٨مدرسذكرد/ رضا صابر معوض صبره18
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01002018778

٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٥/١٠/٠٣مدرسأنثىد/ مى عاطف حسن السيد19
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01148047270

2015/09/09١٩٨٤/١٢/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ هبة حسان أحمد نعينع20
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01001384906

2017/10/281988/01/19مدرس مساعدأنثىط/صافيناز صالح محمد سعيد صالح21
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة

٢٠١٧/١٠/٢٨١٩٨٨/٠٩/٢٨مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد محمد موسى الغايش22
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01066860969

2018/02/04١٩٨٧/٠٨/٠٧مدرس مساعدذكرط/ عمرو مصطفى طة جبر 23
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01002447749

حميد 24 2018/02/04١٩٨٨/٠6/١٢مدرس مساعدأنثىط/ مني األحمدي عبد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01009582493

تشخيص واألشعة لثــــه وطرق ال فــم وأمراض ال  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

باب 25 2019/03/19١٩٨٨/٠٧/٢٨مدرس مساعدذكرط/محمد حمدى هالل امام فتح ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01007903359

٢٠١6/٠6/١٥١٩٨٩/٠٤/١6مدرس مساعدأنثىط/ بنان لطفي محمد أبو عجوه26
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01003676268

٢٠٢٠/٠٩/٢٧١٩٨٩/٠٨/٢6مدرس مساعدأنثىط/ سماح لطفى عبد المولى قرشم27
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01001071146

ليثى يوسف28 ٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٩٠/٠6/١٢مدرس مساعدذكرط/عمرو أنور محمد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01066767062

٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٩٠/٠٩/٠٩مدرس مساعدأنثىط/ سارة محمد أحمد صاغة29
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01096516766

2021/09/26١٩٩١/٠٤/٢٥مدرس مساعدأنثىط/ نورا سعيد السيد رسالن30
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01226795816

باجورى31 2021/12/041991/08/17مدرس مساعدأنثىط/غدير خليل محمد محمد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
01118851277

٢٠٢٢/٠٧/٣١١٩٩١/١٠/١٤مدرس مساعدأنثىط/ مها حسن إبراهيم زيدان32
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01069077416

قادر الكاشف33 ٢٠١٢/١٠/٣١١٩٨6/١١/١٣معـيـــدأنثىط/ رانيا حسن عبد ال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة

فتاح عبدالمقتدرابوزيد 34 2021/09/01١٩٩٣/٠٢/٠٨معـيـــدذكرط/محمدعبدال
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة
 01125739411040/3311115

2022/11/13معـيـــدأنثىط/ ريهام عبد الستار ابراهيم فرج 35
لثــــه   طب الفــم وأمراض ال

وطرق التشخيص واألشعة

تشخيص واألشعة لثــــه وطرق ال فــم وأمراض ال  تابع قسم : طب ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 459 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تحفظى٢٠١٥/٠٣/٣١١٩6٢/١١/٠٣أستاذأنثىأ.د/ ماجده العراقى سليمان شلبى1 01003611457 العالج ال

تحفظى2010/12/29١٩6٨/٠١/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمه الحسيني حسن منصور2 01063203211العالج ال

تحفظى2018/07/30١٩٨٤/٠٢/١٢مدرسذكرد/ أشرف محمد عز العرب 3 01060494666العالج ال

تحفظى2020/12/30١٩٨٥/٠٢/٠١مدرسأنثىد/الزهراء محمد مصطفى المرحومى4 01227243030العالج ال

جليل أحمد نصار5 تحفظى٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٥/٠٩/٢٥مدرسأنثىد/أحالم عبد ال العالج ال
  01006157344

01099163370

فتوح شبل6 تحفظى٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٣/٠٧/١٢مدرسأنثىد/إيمان عبد الغنى ابو ال العالج ال
  01220539373

01067521307

لطيف7 تحفظى٢٠٢١/٠٥/٣١١٩٨٤/٠٥/٢٩مدرسأنثىد/أسماء أبو بكر عبد ال 01061211160 العالج ال

تحفظى٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٨6/١١/٢٢مدرسأنثىد/ ياسمين محمد طة حمودة8 01003644821 العالج ال

تحفظى2022/02/27١٩٨6/٠6/٠6مدرسأنثىد/ ليلى طاهر محمد قشقوش9 01227594505 العالج ال

تحفظى2017/02/281987/10/01مدرس مساعدأنثىط/ سارة احمد معوض جامع 10 01146906098العالج ال

تحفظى    قسم : العالج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 460 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تحفظى٢٠١٨/٠٣/٠٨١٩٨٩/٠٥/١١مدرس مساعدأنثىط/ خلود السيد السيد مرسي11 01006081680 العالج ال

تحفظى٢٠١٨/٠٣/٠٨١٩٨٩/٠٣/٢٧مدرس مساعدأنثىط/ هند على إبراهيم الجنش12 01008478231 العالج ال

حميد13 تحفظى2018/03/08١٩٨٨/٠٤/١٩مدرس مساعدأنثىط/ميادة عبدالعاطى السيد عبدال 01223060963 العالج ال

تحفظى2018/03/081989/10/01مدرس مساعدذكرط/ أحمد محمد عيد عيد الديب14 01118660028العالج ال

تحفظى٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٩٠/١٠/٢٨مدرس مساعدذكرط/عبد الرحمن أحمد السيد الشيخ15 01061247040 العالج ال

تحفظى2021/02/01١٩٩٠/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىط/هبة الحسينى عبدهللا أحمد محمود16 01220287112العالج ال

تحفظى2021/08/24١٩٩٢/١٠/٠١مدرس مساعدذكرط/ محمد عبدالغنى محمد عبد الغنى خميس17 العالج ال
  01274909560

01118660058

تحفظى2021/12/04١٩٩١/٠٣/١٤مدرس مساعدأنثىط/مروة رضا المصيلحى عبدالسالم رجب18 01001421782العالج ال

قاضى19 تحفظى٢٠٢٢/٠٥/٢٥١٩٩١/٠٨/٠٣مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين أحمد إبراهيم ال 01212301140العالج ال

دين  نصار 20 تحفظى٢٠٢٢/٠6/٢6١٩٩٢/٠٧/١٢مدرس مساعدأنثىط/ ياسمين حسن جمال ال 01113935776العالج ال

تحفظى  تابع قسم : العالج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 461 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تطاوي21 تحفظى٢٠٢٢/٠٧/٣١١٩٩٢/٠٤/١٨مدرس مساعدذكرط/ محمد حمدى محمد ال 01277829153 العالج ال

تحفظى٢٠١٩/٠٩/٠٧١٩٩٢/١١/٢١معـيـــدأنثىط/ايناس مصطفى أمين قنديل22 01007680580 العالج ال

تحفظى2019/09/07١٩٩٢/٠6/٠6معـيـــدأنثىط/أميرة نبيل مصطفى كمال  هال 23 01113935776 العالج ال

تحفظى2021/09/011993/08/01معـيـــدأنثىط/ نورهان طلعت بلتاجى24 العالج ال

تحفظى٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٣/٠٥/٠١معـيـــدأنثىط/أبرار فتحى سيد أحمد أحمد مكي25 العالج ال

تحفظى٢٠٢١/٠٩/٢٥١٩٩٣/٠٥/٠١معـيـــدأنثىط/ إسراء أحمد عبد السميع محمد26 العالج ال

تحفظى2021/09/01١٩٩٣/١٢/٢6معـيـــدأنثىط/أمل يحيي محمود حنفى سرور27 01286485207040/3337384 العالج ال

هادى 28 تحفظى2022/11/13معـيـــدأنثىط/ مها مسعد محمد ال العالج ال

تحفظى٢٠٢٢/١١/١٣معـيـــدأنثىط/ شيماء يسري السيد الرفاعي29 العالج ال

تحفظى2022/11/13معـيـــدأنثىط/مروة عبدالواحد عبدهللا السيد عبد هللا 30 العالج ال

تحفظى2022/11/13معـيـــدأنثىط/خلود محمد ابراهيم ابراهيم المنوفى 31 العالج ال

تحفظى  تابع قسم : العالج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 462 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ثابتة2022/06/27١٩٧٥/١٠/٠٩أستاذذكرأ.د/وليد محمد عبد المجيد الشهاوي1 تركيبات ال 01068754592ال

فتاح خليل عيد2 ثابتة٢٠٠6/٠٢/٢٧١٩6٨/١١/٠٣مدرسذكرد/أشرف عبد ال تركيبات ال 040/3338585ال

ثابتة٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٠/١١/٣٠مدرسأنثىد/ فاطمة أحمد حسانين موسى 3 تركيبات ال 01061127028040/3285636ال

ثابتة٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٢/٠٤/١٣مدرسذكرد/ شريف السيد خليفة سلطان4 تركيبات ال ال
  01003497797

01015178057

ثابتة٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٨٧/٠٤/٠6مدرسذكرد/ شريف مجدى عبد هللا الشرقاوى5 تركيبات ال 01223345527 ال

ثابتة2020/11/30١٩٨٢/٠٩/١٩مدرسأنثىد/ رضوى محمد أشرف الدسوقى6 تركيبات ال 01201777305 ال

ثابتة2020/11/301985/12/27مدرسأنثىد/ عبير عاطف يونس محمود7 تركيبات ال 01281450258ال

ثابتة٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٧/٠٩/٢٩مدرسأنثىد/ دينا محمد السيد الشقفى8 تركيبات ال 01002861773 ال

ثابتة٢٠١٥/٠٩/٠٩١٩٨٧/٠٨/٠١مدرس مساعدأنثىط/ غادة محمد فرج عياد9 تركيبات ال 01205474222 ال

طنطاوى10 ثابتة2018/08/01١٩٨٨/٠٩/٢٠مدرس مساعدأنثىط/ شيماء محمد محمد ال تركيبات ال 01092028044 ال

ثابتة تركيبات ال  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 463 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جندي11 ثابتة2018/09/011989/09/15مدرس مساعدأنثىط/ أنغام إبراهيم صادق ال تركيبات ال 01067558908ال

ثابتة٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٨٨/١٢/١٨مدرس مساعدأنثىط/ رانيا خضر أحمد إبراهيم 12 تركيبات ال 01092342094 ال

ثابتة2019/08/01١٩٩٠/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىط/ رنا عبد الحميد عبد المجيد الجزار13 تركيبات ال 01285801406ال

ثابتة2020/11/30١٩٨٩/١٢/١٢مدرس مساعدأنثىط/ منى عبد الرحمن عبد الحافظ مرسى14 تركيبات ال 01001153566ال

ثابتة2020/11/30١٩٩٠/١١/١٤مدرس مساعدأنثىط/ شيماء مصطفى إبراهيم محمد عمر15 تركيبات ال 01289133372ال

ثابتة٢٠٢١/٠٢/٠١١٩٩١/١١/١٥مدرس مساعدذكرط/ معاذ محمد أسامة احمد محمد 16 تركيبات ال 01003756010ال

ثابتة٢٠٢١/٠6/٢٧١٩٩٢/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىط/ مروه محمد محمد مجاهد17 تركيبات ال 01019346620ال

ثابتة٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٣/٠٣/٢٩معيد أنثىط/بتول محمد صالح منصور  السروجى 18 تركيبات ال 01228817991 ال

ثابتة٢٠٢١/٠٩/٠١١٩٩٢/١٠/١٥معيد ذكرط/محمود رمضان محمود محمد ركيح19 تركيبات ال 0101507685203/5901735 ال

ثابتة2022/11/13معيدذكرط/عمرو يحيى عبدالمجيد عبدالمجيد درويش 20 تركيبات ال 01001709458 ال

ثابتة2022/11/13معيدأنثىط/ نهى محمد على عطية 21 تركيبات ال ال

ثابتة تركيبات ال تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 464 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جذور٢٠١٥/٠٣/٣١١٩٧٢/٠٥/٢٥أستاذأنثىأ.د/ عبير مصطفى عبد الغنى دراج1 01001709452 عالج ال

جذور٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧١/٠٨/١6أستاذذكرأ.د/ محمد إبراهيم الشناوى2 01277422337048/2294142 عالج ال

جذور2019/04/30١٩66/١٢/٠6أستاذذكرأ.د/ أحمد حسين لبيب أبوشنب3 01001767760040/3342555 عالج ال

جذور2019/04/301976/03/07أستاذ مساعدأنثىد/ نيفين علي عطية شاهين4 01002640365048/2277290عالج ال

جذور٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٧٩/١٢/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ والء محمد إسماعيل غنيم5 01009505168040/3101255 عالج ال

حميد محمد شريف 6 يا عبد ال جذور2017/04/30١٩٨٠/١٠/٠٣مدرسأنثىد/ دال 01224101087040/3296126عالج ال

جذور2019/02/23١٩٨٢/٠٤/٠٧مدرسأنثىد/ دينا على محمد عطية7 01286205223عالج ال

جذور2017/10/28١٩٨6/١١/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ تقى محمد مختار عبد العزيز راضى8 01022960818عالج ال

جذور٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٨٨/٠١/١٥مدرس مساعدأنثىط/ حنان محمد مصطفى عرب9 01066742826عالج ال

جذور٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٨٧/٠٩/٠٩مدرس مساعدذكرط/ محمد فوزي على منصور10 01115084380عالج ال

جذور٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٨٨/٠٣/١١مدرس مساعدذكرط/ عبد المنعم أحمدعبد المنعم القلشى11 عالج ال
  01281438008

01005081823

جذور  قسم : عالج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم



 

 465 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

دين أنور ليثى12 جذور٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٨/١٢/٢٠مدرس مساعدذكرط/ محمد صالح ال 01113626767 عالج ال

جذور2021/02/01١٩٩٠/٠٧/٢٢مدرس مساعدأنثىط/ منى عبد السميع محمود موسى13 01152527027 عالج ال

جذور2020/02/041990/05/10مدرس مساعدأنثىط/ سحر عبد هللا محمود فوده14 01018764922عالج ال

جذور٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٩١/٠٧/١٩مدرس مساعدذكرط/ أحمد إبراهيم سالم محمد مطاريد15 01018322167 عالج ال

جذور٢٠٢١/١٢/٠٤١٩٨٩/٠٢/١١مدرس مساعدأنثىط/ راند أحمد عبدة السبكي16 عالج ال
  01008961900

01019980198

جذور2017/08/27١٩٩٠/٠٧/٢٢معـيـــدأنثىط/ أيه أحمد طة شهاب الدين17 01116595107 عالج ال

جذور2019/01/041991/10/28معـيـــدأنثىط/ مريم احمد محمد الشريف 18 01008961900عالج ال

جذور٢٠١٩/١٠/١٧١٩٩٢/٠٩/٠١معـيـــدأنثىط/ ندى أحمد أبو العنين حشاد19 01061167788 عالج ال

جذور2019/10/17١٩٩٢/٠٥/١6معـيـــدأنثىط/هبة عاطف شفيق مصيلحى حسين20 01203679012عالج ال

جيار 21 جذور2021/09/01١٩٩٣/١٢/٢٤معـيـــدأنثىط/ يارا فوزى قطب ال 01113674317عالج ال

جذور2022/11/13معـيـــدأنثىط/ االء عصام أحمد أبو ليمون 22 عالج ال

جذور٢٠٢٢/١١/١٣معـيـــدأنثىط/آية عالء الدين عبد الرؤف أحمد سليم 23 عالج ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

جذور   تابع قسم : عالج ال



 

 466 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100086438603/5423494إستعاضة صناعية2012/08/011952/04/17أستاذ متفرغأنثىأ.د/ زينب أحمد حسين الشوربجي1

01006630587040/3326960إستعاضة صناعية2015/08/11955/05/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عطيه على عطيه الجندى2

تركى3 0122366112303/5449083إستعاضة صناعية2016/08/11956/06/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم رمضان أحمد على ال

صناعية2016/08/151956/08/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناهد أحمد كامل الكاشف4 اإلستعاضة ال
  01227870594

010044674416
03/5457579

صناعية2017/08/11957/06/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ فاضل السعيد عبد الفتاح البهوتى5 01223788520040/3302636اإلستعاضة ال

صناعية2018/08/11957/12/1أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان عبد السالم محمد شكل6 01111856850040/3420757اإلستعاضة ال

صناعية2018/08/11958/01/1أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هدى محمد أمين رشاد7 01007217731040/3314629اإلستعاضة ال

صناعية2018/08/11958/04/14أستاذ متفرغأنثىأ.د/ مها مصطفى حليم فهمى8 0122222712503/4292389اإلستعاضة ال

صناعية2021/08/291961/08/29أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عزه عبد المنعم على حسن السجاعى9 01111905559040/2405022اإلستعاضة ال

01001551880040/3314075إستعاضة صناعية2004/09/061944/09/06مدرس متفرغذكرد./ محمد نبيل محمد عطية الجندى10

صناعية2020/12/271960/12/28مدرس متفرغأنثىد/ زينب محمود عبد العال11 01118689665اإلستعاضة ال
  02/47225118

047/225118

قسم النوع ال

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

رقم تليفون 
تاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم



 

 467 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فم2009/08/011949/02/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل محمد راغب عبد العاطى1 01222250194040/22522259أمراض ال

فم2010/07/101951/11/28أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناهد عماد الدين عبدة عظمة2 01001530266040/3903488أمراض ال

فم2014/08/11954/03/20أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سناء محمود أنيس صالح3 0100183897003/4241910أمراض ال

فم2014/08/81954/08/2أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هناء محمد حسن الجزيرى4 أمراض ال
 01006730420

01284862449
03/3584526

فم2015/08/11955/03/1أستاذ متفرغأنثىأ.د/ شكريه محمد إسماعيل غنيم5 01227870584040/3343535أمراض ال

فم2016/08/11956/04/9أستاذ متفرغأنثىأ.د/إيمان صبحى عبدة الشامى6 01015499366أمراض ال

فم2009/09/291959/06/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ آمال محمد خليل الديب7 040/3315911 أمراض ال

فم2018/08/11958/03/1أستاذ مساعد متفرغ أنثىد/ إيمان محى الدين إبراهيم مجاهد8 0122318855003/5852019أمراض ال

فم2016/08/11955/12/23مدرس متفرغأنثىد/ وفاء عبد الرحمن مصطفى منصور9 01000223243040/3348343أمراض ال

0100153159303/5802958طب أسنان أطفال2010/09/041950/09/04أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه عبد المنعم الهنداوى1

01006816569040/334635طب أسنان اطفال 2015/08/11955/04/5أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمينه محمد النبوى الحصرى2

01001057760040/2962121طب أسنان اطفال 2016/08/11956/04/1أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجوى عبد الهادى غنيم3

01095886515040/2213022طب أسنان اطفال 2022/08/11961/11/28أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ناهد عبد المجيد أبو هميله 4

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

ــــــع ــــــاب ت



 

 468 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

فم2004/08/011944/01/28أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سامية أحمد السيد درويش1 0100536684402/2580444طب ال

فم2009/08/011949/03/27أستاذ متفرغأنثىأ.د/ آمال عبد الرحيم الحصى2 0100354194403/5841927طب ال

فم2009/08/011949/02/12أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد مسعد نصار3 0122216801303/5553658طب ال

فم2012/08/011951/12/22أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منى يحى عبد الرازق4 0100623195302/4191165طب ال

خالق إبراهيم الزقزاق5 فم2015/08/11955/02/14أستاذ متفرغأنثىأ.د/إبتسام عبد ال 01005206006040/8223778طب ال

فم2015/08/11955/07/1أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد هللا محمود إبراهيم6 0100180857903/4299886طب ال

فم2016/08/11956/05/2أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أميمه محمد حلمى عفيفى7 0122239540303/5553658طب ال

فم2016/08/11956/07/29أستاذ متفرغأنثىأ.د/ لبنى عبد المنعم الجمال8 طب ال
   01002223351

01000555773
040/3314445

فــم2020/09/161959/11/13أستاذ متفرغأنثىأ.د/هدى محمد عبده الجندى9 01006632616040/3310648 طب ال

فــم2021/08/11960/12/25أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه عبد العزيز النعمانى10  طب ال
  01227446618

01020053566
040/3345792

أنثىد/ سهير شوقى محمد خضيرى11
أستاذ مساعد 

متفرغ
فــم2022/08/11962/02/3 01224343158 طب ال

فم2004/08/311944/07/31مدرس متفرغذكرد/ عبد العزيز أحمد محمد سعيد12 0100502008303/3584824طب ال

فم2014/08/11954/02/2مدرس متفرغذكرد/عبد المحسن عبد المحسن شيبوب13 0100222339003/5766948طب ال

ــــــع ــــــاب ت

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 469 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122787046203/5975772العالج تحفظي2009/08/011948/12/23أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى محمد أحمد حسن1

00112223308040/334268العالج تحفظي2009/08/241949/08/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ حسين يحيى السيد عبد ربة2

0122239533003/5868609العالج تحفظي2010/08/011950/07/01أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ميرفت محمد حسن سالمه3

01064743682040/3348725العالج تحفظي2018/08/11957/10/18أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ثريا محمد زكى جنيد4

0122222564603/5802355العالج تحفظي2018/08/11958/04/9أستاذ متفرغأنثىأ.د/ وداد محمد عبد هللا عثمان5

العالج تحفظي2018/08/11958/03/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ على إبراهيم عبد هللا السيد6
  01000467263

010046726633
040/3336604

040/3324192ــــــالعالج تحفظي2018/08/11955/10/3مدرس متفرغذكرد/ سالم عبد اللطيف محمد  المحالوى7

فم 2015/08/11954/11/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ نجالء بهجات ناجى 1 01110594242 بيولوجيا ال

فم 2020/07/211960/09/7أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ألفت محمد أحمد جاب هللا2 01002860973040/3303886 بيولوجيا ال

فم 2022/08/11962/05/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ راجيه البرنس حسين نور الدين3  بيولوجيا ال
  01224214767

0121739977
040/2543626

2016/08/11956/01/23أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمد سعد خضر1
جراحة الفم والوجه والفك 

والتجميل
01114416100040/3304518

2017/08/11957/07/29أستاذ متفرغذكرأ.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقه2
جراحة الفــــم والوجهة 

والفك والتجميل
01203036671040/3346282

2018/08/11958/01/31أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد مناى سيد شوشان3
جراحة الفــــم والوجهة 

والفك والتجميل
01007980786040/3312207

2010/09/091950/09/09مدرس متفرغذكرد/ سمير السيد عبد العال4
جراحة الفم والوجه والفك 

والتجميل
0100676716803/4259491

ــــــع ــــــاب ت

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 470 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

ثابتة2009/08/011949/03/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ جابر إبراهيم مسعود 1 تركيبات ال 0122825458403/5861789ال

ثابتة2020/09/161960/01/11أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد فرج أحمد عياد2 تركيبات ال 01285141880040/3313020ال

ثابتة2021/08/11961/02/16أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد عبد المجيد على عوض3 تركيبات ال 040/3347833ــــال

ثابتة2022/08/11961/12/6أستاذ متفرغ ذكرأ.د/ محمود عبد السالم محمد شكل4 تركيبات ال 01224060734040/3316610ال

ثابتة2022/08/11962/05/14أستاذ متفرغ أنثىأ.د/ أمانى محمد أحمد كورسيل5 تركيبات ال 01068754592040/2230191ال

ذكرد/ محمد صديق محمد كامل6
أستاذ مساعد 

متفرغ
ثابتة2015/08/11955/03/25 تركيبات ال 0122220417803/2901558ال

فتوح عبد المحسن محمد7 ثابتة2021/08/11961/02/23مدرس متفرغذكرد/ هانى أبو ال تركيبات ال 01227870598ال

01005196161040/5432591تقويم أسنان2009/08/011949/08/01أستاذ متفرغذكرأ.د/ مدحت محمد السخاوى1

01227870482040/3328127تقويم أسنان2016/08/11956/06/2أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود إبراهيم على الشناوى2

01222325226040/3302311تقويم أسنان2017/08/11956/12/18أستاذ متفرغأنثىأ.د/ صفاء مختار محمد جاب هللا3

01006620441048/225104تقويم أسنان2019/08/11959/04/14أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إيمان مصطفى عباس الشوربجى4

جذور2013/08/011953/05/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ على محمود أحمد فرج1 01001416540عالج ال
  02/3033425

040/3313815

جذور2020/09/161959/11/13أستاذ متفرغذكرأ.د/ حاتم عبد الحميد محمد الحدينى2 عالج ال
 01261880860

01226780860  
02/5063966

2022/08/11962/02/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ نبوى عبد المنعم محمد الربيجى1
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01223680959

   01220230858

009665098169

2022/08/11962/04/5أستاذ متفرغأنثىأ.د/ منال أحمد السيد األبيارى2
المواد الحيوية لطب 

األسنان)خواص المواد(
01221989297040/2252685

ــــــع ــــــاب ت

جامعي 2022/2021 مدرسين المتفرغين بكلية طب األسنان جامعة طنطا فى العام ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 471 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 472 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 بيان

جامعى 2022/2021 هندسة جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

34002878001220323932563440185472هندسة معمارية

11273009422182991266151833362662فيزيقا ورياضيات

حاسبات  هندسة ال

ي تحكم اآلل وال
312521851982736116141226332053

يات  هندسة اإللكترون

واإلتصاالت الكهربية
12422451282051167111829232649

هندسة قوى وآالت 

كهربائية
402611103012352889101181028411556

173751213044448202287489579213105هندسة اإلنشاءات

هيدروليكا 1011203374111058218725251136الرى وال

1515111213130702002031233هندسة األشغال العامـة

قوى  هندسة ال

الميكانيكية
403411120241251511212722951354

هندسة اإلنتاج 

تصميم الميكانيكى وال
3210821601651109151025311041

371021141197079294118960249915610164192120312381180561اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 473 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 474 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/8/2401223737849040/3411045 عميد الكليةأ.د/ أحمد محمد أحمد نصر1

أ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/3/1001006814464040/9112400

أ.د/ أحمد محمد أحمد نصر3
 وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2022/3/10 0122368426503/5292251

 أ.د/ أيمن إبراهيم محمد بكرى4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2022/3/10 01093027951047/3253111

رقم التليفون 

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الهندسة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم



 

 475 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122249981803/5732427الرى والهيدروليكا٢٠٢٠/٠6/٢٣١٩٧٣/١١/١٩أستاذ مساعدذكرد/ تامر عبد هللا السيد جادو1

0122179351703/5836504 األشغال العامة2022/03/10١٩6٢/١١/٠٤أستاذذكرأ.د/ حافظ عباس أحمد عفيفى2

2022/03/10١٩6٨/٠٨/١٧أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد رفعت متولى عزمى3
هندسة قوى و آالت 

كهربائية
01229715040048/2581188

أنثىد/ أميره صالح أحمد عاشور4
أستاذ 

مساعد
٢٠١6/١٠/٢٣١٩٧٥/٠٨/١6

يات و  هندسة اإللكترون

اإلتصاالت الكهربية
040/2382315ــــ

٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٧/١٠/٠٥أستاذأنثىأ.د/ أمانى محمود أحمد سرحان5
هندسة الحاسبات و التحكم 

األلي
01002904555050/266426

2022/03/10١٩66/٠٥/٠٣أستاذأنثىأ.د/ منى أحمد درويش دسوقى6
فيزيقا   ال

والرياضيـــــــات 
 0106004262503/3352827

تعيين  أ. م تخطيط عمرانى بالهندسة المعمارية من 31/10/2017 بالقرار 2926 بتاريخ 7/11/2017       تسيير أعمال 01002699950 الهندسة المعمارية2022/03/10١٩٧٨/١١/١٧أستاذأنثىأ.د/ والء أحمد السيد محمد نور 7

01229597403040/3414933القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٢/٠٣/٣١١٩6٨/١١/٠٨أستاذذكرأ.د/ ياسر عبد الفتاح السمدونى8

2022/03/10١٩66/٠٧/٢٣أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد عبدالرحمن القصاص9
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01221793573

  040/2224266

  040/21793573

0402229215

0122170442203/5437339إنشاءات2022/03/10١٩6٧/٠٤/١٧أستاذذكرأ.د/ أشرف كمال نظير10

قسم م ال
رقم التليفون

تاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجة النوعاإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية الهندسة جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021
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المنزلالمحمول

2006/02/27١٩6٤/٠٤/١٩أستاذذكرأ.د/ محمود أحمد زكى محمد1
العمارة والهندسة 

المعمارية

  01144482339

01149000412
02/3377966

2010/07/27١٩6٢/١٢/٠٧أستاذذكرأ.د/ أحمد عبد الوهاب أحمد رزق2
التخصص البيئى فى 

01076016783العمارة
   02/6431369

02/6431570

2018/11/28١٩٧٠/٠٨/٢٠أستاذأنثىأ.د/ شهيرة سيد حسن شرف الدين3
تصميم والحفاظ على 

التراث
01003919995

040/2231808ـــتكنولوجيا البناء٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٧٤/٠٨/٢٠أستاذأنثىأ.د/ عبير سامى يوسف محمد داود 4

تعيين  أ. م تخطيط عمرانى بالهندسة المعمارية من 31/10/2017 بالقرار 2926 بتاريخ 010026999507/11/2017تخطيط عمرانى٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٧٨/١١/١٧أستاذأنثىأ.د/ والء أحمد السيد محمد نور 5

لطيف أبو ورده6 040/332978ـــنظريات وتاريخ العمارة2019/09/29١٩٧٥/٠٧/٠6أستاذأنثىأ.د/ إيمان صبرى عبد ال

0102301883303/5420760 التجديد والحفاظ الحضرى٢٠٢١/٠6/٢٩١٩6٨/٠٥/٢١أستاذذكرأ.د/ أيمن جمال الدين عبد التواب7

040/3321303ـــ الهندسة المعمارية٢٠١٧/١٠/٣١١٩٧٥/٠٨/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ دينا أحمد أحمد المليجى8

01222254849  الهندسة المعمارية٢٠١٨/٠١/٣١١٩6٥/٠٢/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ إنجى إبراهيم الدرويش9
  040/5926233

040/5426204

01000236257040/3322002  الهندسة المعمارية2017/12/30١٩٧٢/٠١/١6أستاذ مساعدذكرد/ أسامة عبد النبي عبد الرحيم قنبر10

01221707050 الهندسة المعمارية2018/12/301977/05/15أستاذ مساعدأنثىد/ مى وهبة محمد حسن مدكور11

01224493223 التحكم البيئى فى العمارة٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٧٧/٠٤/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ نيفين يوسف عزمى يوسف12
  040/3330843

040/3341802

01001836543040/3332816 عمارة2019/09/29١٩٧6/٠6/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ نيرمين على محمد عمر13

هندسة المعمارية قسم : ال

نوع دقيقال التخصص ال تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسة عن العام الجامعى 2022/2021

رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01005782472 الهندسة المعمارية2019/09/29١٩٧٤/١٢/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ إنجى حسن سعيد عبد المعطى14

2022/05/31١٩٧٥/٠٣/١٩أستاذ مساعدذكرد/ مصطفى محمد سعيد سليمان15
التصميم والتخطيط 

البيئى
01112990880

 الهندسة المعمارية2022/07/27١٩٧٨/٠٢/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ مروة أحمد قمر الدولة عبد المتعال 16
  01223736901

01003911822

  01062270030040/3342817 الهندسة المعمارية2022/08/28١٩٧٨/٠6/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ عزة صبحي رجب السقا17

 الهندسة المعمارية2021/02/28١٩٧٤/٠٣/١6مدرسأنثىد/ جيهان سعد الدين محمد18
 01221094909

01099860009 040/2733515

0111530054002/27546640 الهندسة المعمارية2013/08/28١٩٧٣/١٠/٢٨مدرسذكرد/ حسنى أحمد عبد المجيد دوير19

 الهندسة المعمارية٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٨٠/٠٩/١٢مدرسأنثىد/ إيمان محمد عبد العزيز الشهابي20
  01065522250

01010066836

  040/3341175

0403404078

ــــــــــ01223418064 الهندسة المعمارية٢٠١٣/٠٩/٣٠١٩٧٤/٠٧/٠6مدرسذكرد/ أحمد محمد على الشناوى21

2013/12/31١٩٨٧/٠٢/٠٧مدرسذكرد/ أحمد حسين حسنى على أبو السعادات22
التخطيط العمرانى 

وتنسيق المواقع
01020156015

01227548430040/3415026  الهندسة المعمارية٢٠١٥/٠٤/٢٧١٩٧٩/١٢/٢٣مدرسأنثىد/ لبنى عبد هللا عبد الفتاح أغا23

01221696808040/3295548  الهندسة المعمارية٢٠١٥/١٢/٣١١٩٧٧/٠٢/٢٥مدرسأنثىد/ وسام أبو حجاج عبد الحكيم مهنا24

01221696808040/3295548  الهندسة المعمارية٢٠١٥/١٢/٣١١٩٧٧/٠٢/٢٥مدرسأنثىد/ والء ابو حجاج عبد الحكيم مهنا25

01001997122040/3271544  الهندسة المعمارية2018/10/27١٩٨١/٠٩/٠٥مدرسذكرد/ ماجد محمد سامى  جمال الدين26

رقم تليفون 

هندسة المعمارية تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
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المنزلالمحمول

01010066836040/3319801 الهندسة المعمارية2018/11/281982/07/03مدرسذكرد/بهاء الدين محمدعبد اللطيف البوشى27

01283173753  الهندسة المعمارية٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٨6/٠٩/٢١مدرسأنثىد/ رانيا الغمرى عشماوى28

  01012446200040/3335823  الهندسة المعمارية2020/10/31١٩٨٧/٠٧/٢٠مدرسذكرد/ يوسف أسامة محمد الخياط29

01001086416040/3318194 الهندسة المعمارية2022/06/27١٩٨٤/١١/٠٨مدرسذكرد/ أنس مصطفى حسني السيد30

01000652132040/3407087 الهندسة المعمارية2012/09/24١٩٨١/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ سارة حسنى أحمد شعالن31

01006000570 الهندسة المعمارية2016/09/25١٩٨٨/٠٩/٢٩مدرس مساعدذكرمهندس/محمد صبرى رضوان محمد جمعة32

  01228506106040/3327303 الهندسة المعمارية2017/02/08١٩٨٨/٠٣/٢٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ هاجر أبو اليزيد السيد المطاهر33

01000203539040/5478587 الهندسة المعمارية2017/02/02١٩٨٥/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد السعيد عبد الحميد متولي34

 الهندسة المعمارية2018/10/02١٩٨٩/٠6/٠6مدرس مساعدأنثىمهندس / سهام على حامد السيد الموزى35
  01094465640

01150635952
040/3606725

يا عبده فتحى عبد النبى على الدين36 01224936904047/2567345 الهندسة المعمارية٢٠١٩/٠٥/١٤١٩٩٠/٠٣/٠٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ ران

01143111714040/3295369 الهندسة المعمارية٢٠١٩/١٢/٢٥١٩٩٢/٠٢/٠٤مدرس مساعدأنثىمهندس/ عال أحمد محمد رضا أحمد حسان37

01025223713 الهندسة المعمارية2020/02/08١٩٩٠/٠٥/١٠مدرس مساعدأنثىمهندس/ نورهان محمود محمد إبراهيم على38

01206488372040/3314498  الهندسة المعمارية٢٠٢٠/٠٨/٢6١٩٩٤/٠٣/١٩مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد مصطفى أحمد أبو هالل39

هندسة المعمارية تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

040/2082428 الهندسة المعمارية٢٠٢١/٠٢/٠١١٩٩٣/٠٨/٠٢مدرس مساعدأنثىمهندس/ فاطمة أحمد الحسينى األشوح40

01001027996  الهندسة المعمارية٢٠٢١/٠٢/٠١١٩٩٤/٠١/٢٩مدرس مساعدأنثىمهندس/سارة محمد صالح الدين عصر41

01006508422040/3309658  الهندسة المعمارية2022/08/07١٩٩٥/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ سارة هشام احمد حلمى بر42

01018257367 الهندسة المعمارية2014/05/221990/04/20معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ والء محمد إبراهيم القليبى43

01001554569  الهندسة المعمارية٢٠١٤/٠٥/٢٢١٩٨٨/٠٩/٢٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ هالة سعيد محمد يسن44

01096184721  الهندسة المعمارية2015/03/10١٩٩٠/٠٣/٢٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ آالء عبد المطلب محمد زعير45

01011828387 الهندسة المعمارية2016/02/02١٩٩٣/٠٢/١٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نسمة أسامة أحمد جاهين46

01065126215 الهندسة المعمارية2018/01/15١٩٩٣/١٠/٢٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ فاطمة مجدى عبد الوهاب زيدان47

01285944691040/3358628 الهندسة المعمارية2018/01/15١٩٩٤/٠6/٠٣معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نسمة كمال الدين بيومى أحمد العاصى48

01126706311 الهندسة المعمارية2018/01/15١٩٩٤/٠٢/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مى مجدى متولى حسان محمد49

01227473234 الهندسة المعمارية2018/12/26١٩٩٤/١٢/١٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/أميرة جابر أبوالفتوح أحمد عطية50

040/3516114 الهندسة المعمارية2018/12/26١٩٩٤/٠٨/٢٤معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ روزال يوسف حنا سعد حنا 51

01098855187 الهندسة المعمارية٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٤/٠١/٢٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ داليا سامى محمد الشافعى مصطفى52

01156612772 الهندسة المعمارية٢٠١٩/١٢/٢6١٩٩٥/٠١/٠٣معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/إسراء طارق عبدالستار أحمد أبوالعزم53

01090330081 الهندسة المعمارية2019/12/26١٩٩٤/٠٧/٠٣معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مريم محمد جمال عطية الشيخ54

01013168052  الهندسة المعمارية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩٥/١١/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد مصطفى محمد حبيب55

هندسة المعمارية تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01126908846  الهندسة المعمارية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٩/٣٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  فدوي أيمن عباس الشريف56

01202203259  الهندسة المعمارية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/١٢/١٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/إسراء حسام الدين عبد الفتاح محمد حمد57

01281611405  الهندسة المعمارية2020/02/15١٩٩6/١٠/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  شيماء السيد أحمد جاد دياب 58

 الهندسة المعمارية2020/02/151995/12/17معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  الهام فتوح السيد الدمرداش59
  01020666709

01551309446

01029535157  الهندسة المعمارية٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠٣/١٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ايمان جميل محمد ابو العنين 60

01116085333  الهندسة المعمارية2021/03/27١٩٩٧/٠٥/٣٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ايه محمد أحمد الصواف 61

01126983121 الهندسة المعمارية2021/03/27١٩٩٧/٠٩/٣٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  خالد مسعد محمد الشيخ62

01121275172 الهندسة المعمارية2021/03/27١٩٩٧/٠٥/٠٣معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ شروق عادل على سيد أحمد ابو هيكل63

01096209466 الهندسة المعمارية2021/03/27١٩٩٧/٠٩/١6معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  اميرة صالح صالح على شهاب الدين 64

 الهندسة المعمارية2022/04/26١٩٩٧/٠٢/١٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عمر حمدى ابراهيم عيد65

بندارى والى66 01092800483 الهندسة المعمارية2022/04/26١٩٩٨/٠٢/٢6معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ سماء محمد ابراهيم ال

01125968085 الهندسة المعمارية2022/04/26١٩٩٨/٠١/١٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ بسنت السيد سيد احمد ابوفراج67

01275049159 الهندسة المعمارية٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٢/٢٨معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/والء عبدالصمد محمد عبدالحميد البراجة68

01275049159 الهندسة المعمارية٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٢/٢٨معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مارتينا عادل جورج زكى69

01229181946 الهندسة المعمارية2022/04/26١٩٩٨/٠٩/٣٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ هنا محمد صالح احمد عرفة70

هندسة المعمارية تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 481 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0106004262503/3352827 هندسة كيميائية٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩66/٠٥/٠٣أستاذ أنثىأ.د/ منى أحمد درويش دسوقى1

٢٠١٩/٠6/٢6١٩٧٣/٠١/٠٥أستاذ ذكرأ.د/ وحيد كمال محمد زهره2
التحليل العددى     

)الرياضة الهندسية (
 01008717355040/3349164

01006789876 علوم المواد الناو٢٠١٧/٠٢/٢٧١٩٧٢/٠٩/٠٩أستاذ مساعدذكرد/ حاتم فؤاد أبو شعيشع3
  047/3398344

047/3246191

01111332027 علوم المواد2017/04/30١٩٧٣/١٢/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ سها طلعت وفا عبد الهادي4
    047/3248867

02/26183670

2017/09/281969/03/03أستاذ مساعدذكرد/ عادل ماهر وهبه5
 الفيزيقا 

والرياضيـــــــات 
01281138450  040/3308696

01223582119040/3401213 تويولوجيات رقمية٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٠/٠١/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد شكرى أحمد السيد نايل6

01223676159040/3272736 الطاقة الشمسية2017/12/30١٩٧٤/٠٢/١٠أستاذ مساعدذكرد/ صالح محمد صالح شلبى7

فتوح على8 2019/03/30١٩٧٥/٠٩/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ نهال أبو ال
تطبيقات الليزرفى 

صناعة المواد عالية 
0111640626403/5532259

01005664886الفيزيقا الهندسية2019/07/27١٩٧٤/٠٩/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ أسامه السيد عبد الرازق حاتم9

التحليل العددى2021/01/31١٩٧٤/٠٤/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد مصطفى عبده البرهامى10
 01005603250

01972911697 

0111145705302/5015539ميكانيكا نظرية2022/05/31١٩6٨/٠٩/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ عبد هللا عباس جالل عبدهللا11

01008679373047/2970754رياضيات هندسية2022/06/27١٩٧٣/٠٣/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ منال محمد عبد السالم هيكل12

01005220588040/3336020هندسة كهربية2008/10/29١٩٧٤/٠٣/٢٤مدرسذكرد/ فهيم عبدالحميد عباس فراج13

01005118355بحوث العمليات٢٠٠٩/٠٩/٢٩١٩٧٣/٠٧/٠٨مدرس ذكرد/ تامر السيد محمد محمود14

هندسية فيزيقا والرياضيـــــــات ال قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 482 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

رياضيات هندسية٢٠١٢/٠٧/٣١١٩٧٤/١٠/١٢مدرس ذكرد/ عاصم عمر على الشناوى15
 01005153929

0146079723 

قادر السيد16 01060301454040/2385093الفيزيقا الهندسية2012/09/26١٩٧٧/٠٩/٢٧مدرس ذكرد/ أيمن ربيع عبد ال

01006247152040/2550433 ميكانيكا الموانى٢٠١٢/١١/٢6١٩٧٤/١١/٢٧مدرس ذكرد/ ياسر السيد محمد جميل17

٢٠١٤/٠6/٠٣١٩٧٥/٠٩/١٧مدرس ذكرد/ أشرف محمد ابو الهيثم 18
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01206410002  010289896757  01008642846040/2456609

٢٠١٧/١٢/٣١١٩٨٢/١٢/١٠مدرس أنثىد/ وفاء أحمد حماد محمد حماد 19
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01224629138

2020/07/28١٩٨٥/٠٨/٢٤مدرسأنثىد/ إيمان محمد رمضان الغمري20
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01007581541

2021/03/271986/11/04مدرسذكرد/ محمد سمير محمد عبد اللطيف21
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01003521084

٢٠٢١/٠٩/٢٩١٩٨٥/٠١/٠١مدرس ذكرد/ علي عبد المتعال السعيد محرز22
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01006198704

  040/3310453

040/3306152

2022/04/27١٩٨6/١١/٢٠مدرس ذكرد/ طاهر عبد الفتاح بهنسى جمعة23
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01146304281

2022/04/27١٩٨٩/٠١/٣٠مدرس أنثىد/ مى فتحى محمد زيدان حسن24
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01007059751

2022/08/28١٩٨٩/٠٣/٢٩مدرس أنثىد/ منار محمد أحمد عمران25
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01009505241040/3515530

2007/07/30١٩٧٣/٠٧/٢٣مدرس مساعدأنثىمهندس/ أمل محمد فرحات26
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01060301454

  047/3231013

040/2385093

فضل البس27 2017/11/28١٩٨٨/٠٤/٢٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ كاميليا محمد أبو ال
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01061177917

2018/08/11١٩٩٠/٠6/٢٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ إيمان إبراهيم سعيد عبد المولى السودانى28
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01113373488040/3284392

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

هندسية فيزيقا والرياضيـــــــات ال تابع قسم : ال



 

 483 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جليل  أبو حمر29 2018/10/02١٩٩٠/٠٤/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد خالد عبد ال
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01117437212040/2640159

٢٠١٩/٠١/٠٢١٩٩٢/٠٩/١٩مدرس مساعدذكرمهندس/محمود عبدالحميد عبدالفتاح سليمان نصر30
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01007897847040/2554397

٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٩٠/٠٧/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ رضا رجب خليل حسين الخضراوى31
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01114041281

2020/06/22١٩٩١/٠٢/٢6مدرس مساعدأنثىمهندس/ سمر إبراهيم عبدالسالم عبدالباقى32
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01061562562040/3502595

٢٠٢٠/٠٨/٢6١٩٨٥/٠6/٠٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ سعدية يوسف عوض أبو الفضل33
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01091790738

٢٠٢٠/١١/٠٤١٩٨٩/١٢/١6مدرس مساعدأنثىمهندس/ أمنية ماهر متولى حسنين34
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01229749646040/3303436

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩١/٠٢/١٩مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد فوزى محمد كمال شريف35
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01009184807

2021/01/13١٩٩٣/٠١/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ على صالح على شهاب الدين36
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01016530600

2021/01/131990/10/25مدرس مساعدأنثىمهندس/ نهلة محمود محمود مسلم37
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01066047178

٢٠٢١/٠٤/٠٤١٩٩٠/١٠/٢6مدرس مساعدذكرمهندس/ خالد صالح السعيد سيد أحمد المسيرى 38
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01117437212047/3240904

2021/04/04١٩٩٠/٠٩/٢٨مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد محمد عبد الكريم األخضر39
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01007413691

2021/04/28١٩٩١/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ أسماء عبد هللا مصطفى محمد عرب 40
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01093986449

2021/10/16١٩٩٠/٠٤/٢٢مدرس مساعدذكرمهندس/ عاصم حسن سيد أحمد فليفل41
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01211687788

2022/05/09١٩٩٢/٠٩/٠٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ هاجر مجدى رسالن الزيات42
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01271373603040/30403820

هندسية فيزيقا والرياضيـــــــات ال تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 484 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01013832782رياضيات2022/05/09١٩٩٣/٠٢/١٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ أمانى فهمى محمد عبد الدايم43

2022/05/09١٩٩٣/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ هدى كامل السيد مصطفى النويهى44
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01149699779

2022/05/09١٩٩٢/١٠/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد الكريم سعيد عبد الكريم األمير45
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01228386855

٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩١/٠6/٢٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ اية فايز محمود الرزافى46
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01014654847

01064012606رياضيات٢٠١٤/٠٥/٢٢١٩٩٠/٠٨/١٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ أسماء مصطفى عبد العزيز الشهابى47

2015/03/10١٩٩٢/٠٥/٠٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ يسرا محمد السيد بيومى48
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01276966868040/3403816

٢٠١6/٠٢/٠٢١٩٩٢/٠٣/٠٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد كمال الدين حسين الفخرانى49
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01149149076

٢٠١6/١١/١6١٩٩٣/٠٥/٠٨معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نادية انور إبراهيم عسل50
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01203388430040/2701145

٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠6/٢6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ وائل نجا يحيا الدين ابو زيد 51
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01208942019

2018/12/26١٩٩٥/٠٥/١٤معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مى محمد طه حموده52
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01112015415040/3273734

2018/12/261995/02/01معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ هدى منير مأمون عباس53
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01211433194

٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩٥/١٢/١٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عطية احمد عطية عبد الغنى حنوره54
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01019850251

2021/03/27١٩٩٧/٠٣/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/محمود محمد السيد محمود الزواوى55
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
 01281295500

2021/03/27١٩٩٧/١٠/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ يمنى السيد مصطفى السيد داوود 56
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية
01007632705

قمرى57 2022/04/26١٩٩٨/٠٤/٠٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد سامى رجب احمد ال
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية

2022/04/26١٩٨٩/٠٢/٢١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ احمد حمدى صابر موسى خليل58
 الفيزيقا والرياضيـــــــات 

الهندسية

هندسية فيزيقا والرياضيـــــــات ال تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

040/3416156ـــهندسة الحاسبات2014/03/27١٩6٧/١٠/١٢أستاذ ذكرأ.د/ طارق أحمد حلمى أمين1

01002904555050/266426هندسة حاسب وتحكم الى2015/08/31١٩6٧/١٠/٠٥أستاذ أنثىأ.د/ أمانى محمود أحمد سرحان2

2020/02/26١٩6٩/٠٩/٠١أستاذ ذكرأ.د/ طارق األحمدى عبد العزيز3
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
0100007800602/24703865

٢٠٢١/٠١/٣١١٩٧6/٠٥/١٥أستاذ ذكرأ.د/ على حسين أبوطاحون 4
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01066703480040/2443260

٢٠١٩/١١/٢٥١٩٧٣/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ أحمد متولى أحمد ناصف5
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01006889579047/3227513

2020/07/28١٩٧٥/٠٢/١٥أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد عبد هللا الموجى6
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01006931828047/3249030

٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩٧٥/١١/١٥أستاذ مساعدذكرد/ وائل محمد العوضى أحمد7
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01005048674

01026655098 
047/3229311

٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٧٨/١١/١١أستاذ مساعدأنثىد/ ندا محمد طه الشناوي8
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01226578465040/3289555

٢٠٢١/٠٣/٢٨١٩٧٨/١٠/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ محمد عرفة محمد عرفة البدوي9
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01001138558040/2403058

2021/11/30١٩٨٠/١٠/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ دينا محمود إبراهيم حسين10
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01005743255040/3292692

2021/12/291977/09/19أستاذ مساعدذكرد/ محمود عبد الحميد الشويمي11
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01222388728

01009079533 
040/3140696  

ي تحكم األل حاسبات و ال  قسم : هندسة ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

٢٠١٠/٠٤/٢٨١٩٧٠/٠٤/٠٤مدرس ذكرد/ حامد محمد حميده سعد12
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01001187652

01011988824 
047/3318474

2016/04/30١٩٨٢/٠٣/٠١مدرس ذكرد/ محمد على إبراهيم عيطه13
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01003493433040/3306059

خولى14 قادر ابراهيم ال 2017/02/27١٩٨٧/٠١/٠٨مدرس أنثىد/ ريم عبد ال
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01006333640040/3405663  

2018/02/28١٩٨٠/٠٤/٠٩مدرس أنثىد/ تهاني محمود إبراهيم عالم15
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01000627512

01207997736 
040/3344420

2018/06/27١٩٨٣/٠٨/٠٢مدرس ذكرد/ رضا محمد البسيونى محمد16
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01002937033040/2364526

2019/08/26١٩٨٧/٠٧/٣٠مدرس ذكرد/عمرو محمد عبدالغفار محمد الخولى17
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01223852589

01223852509 
040/3400078

2019/12/30١٩٨٢/٠٨/٠٩مدرس ذكرد/ محمد عبد هللا عبد الحميد عطية18
هندسة الحاسبات و 

01004897491047/3290005التحكم األلي

2020/02/26١٩٨٢/١٠/٠١مدرس ذكرد/ هانى أبو زيد الغايش19
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01004393715040/2731208

٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨٧/٠٨/١٥مدرس أنثىد/ بسمة غريب السيد على الكيالنى20
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01002245936

01026280934 
040/3504333  

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٨٨/٠6/٢٠مدرس ذكرد/ حمادة محمد محمد السيد رزق21
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01008830655

2021/02/28١٩٨6/٠٥/١٠مدرس ذكرد/ مصطفى فريد محمد الزنتوت 22
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01118226753040/5346535  

ي تحكم األل حاسبات و ال   تابع قسم : هندسة ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨6/٠٩/٣٠مدرس أنثىد/ فاتن عبد الحميد محمد الشويمى23
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01067540528040/3140696  

٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٨/٠٣/١٩مدرس أنثىد/ مروة محمود بدر إبراهيم24
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01065876863040/3353678

٢٠١٥/١٢/٠١١٩٨٧/٠٩/١٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ سندس محمد نبيل نبيه عبد الغنى حماد25
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01111299937040/3341366

2016/04/05١٩٨٨/٠٢/٢٣مدرس مساعدأنثىمهندس/ مى زكى إبراهيم األقرع26
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01222215308

01016204040 
040/3410044

2018/03/011991/02/16مدرس مساعدأنثىمهندس/ أسماء على مصطفى حجر27
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01099192951

٢٠١٨/٠٨/١١١٩٩١/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ جمال محمود عبد المعطى إبراهيم الكومى  28
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01000879783

2018/10/02١٩٩٠/٠6/٢٤مدرس مساعدذكرمهندس/ عماد الدين أحمد إبراهيم أحمد الضلع29
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01143386130

2018/10/02١٩٩٠/٠٨/٢٥مدرس مساعدذكرمهندس/ حسان عبد الجليل حسن سالم الديب30
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01005625160

2021/04/04١٩٩١/١١/٠٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ هبة هللا فتحى فهمى عبدالمجيد حسن 31
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01226010163040/3302163

2022/04/24١٩٩6/٠6/٠٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ مروة رضا محمد بسطويسى32
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01007974688

2022/06/13١٩٩٣/٠٨/٢٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ إيمان عبد المولى حلمى شلبى33
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01068230458

نوعاإلســـــــــــــــــــم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

ي تحكم األل حاسبات و ال   تابع قسم : هندسة ال

م



 

 488 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2015/03/10١٩٩٣/٠٤/٢١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد أحمد  طة شهاب الدين34
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01111726386

2015/03/10١٩٩٣/٠٢/٠٩معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ هند ماهر وهبة عبية35
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01025147771

٢٠١6/٠٢/٠٢١٩٩٢/٠6/٢٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أحمد محمد عطية إبراهيم 36
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي

 01069094894

حفظ وظيفة بالقرار 572 بتاريخ 13/7/2020 عودة من 1/6/2021 01225608369

٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٥/٠٧/٠٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ هشام مجدى محمد رزق37
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01150471987

2018/12/26١٩٩٤/١٠/١٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد عالء الدين محمد الكومى 38
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01277170374

٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٩/١6معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ حنان باهى حسن سعيد 39
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01012806149040/4698955

01205117474 قوى كهربية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٢/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عمرو عوض عبد العزيز سعد 40

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٨/٠٢/٠٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ يمنى عبد الجواد على النادى  41
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01007632705

2021/03/27١٩٩٧/١٠/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد محمد مصطفى يوسف جنانه42
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01015169761

2022/04/261989/04/15معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مصطفى عالء السيد على نافع43
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
01126920133

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٧/١٤معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ندى عادل عبدالعظيم موسى اسماعيل44
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01274204430

جريد45 2022/04/26١٩٩٨/٠١/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ أسماء سعيد سعد خير ابوال
هندسة الحاسبات و 

التحكم األلي
 01021922083

تحكم األلي حاسبات و ال   تابع قسم : هندسة ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

040/2382315ــــمعالجة االشارات2022/06/27١٩٧٥/٠٨/١6أستاذ أنثىأ.د/ أميره صالح أحمد عاشور1

2017/10/31١٩٧٨/١٠/٠6أستاذ مساعدذكرد/عمرو حسين حسين عبد هللا2
الهوائيات وإنتشار الموجات 

وتصنيف أنظمة اإلتصاالت 

الالسلكية

01221313240040/5720934

01287018879040/3341561اإلتصاالت2019/11/25١٩٧6/٠٩/٠٥أستاذ مساعدذكرد/ سامح عاطف نابليون أنيس3

2020/09/30١٩٧٥/١١/١١أستاذ مساعدأنثىد/ رؤيات إسماعيل الصعيدي4
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01097451075040/2481334

2021/03/27١٩٨٢/٠٧/٢٠أستاذ مساعدذكرد/ حسام محمد حسانين  قاسم5
هندسة اإللكترونيات و 

01224058659040/3283835اإلتصاالت الكهربية

2021/06/29١٩٨٥/٠٧/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمود محمد محمود سليم 6
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01003610565

٢٠٢٢/٠٢/٢٧١٩٧٥/١١/١٩أستاذ مساعدأنثىد/ سلوى محمد السعيد عبد الرحمن7
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01116130017

  040/5610391

040/3345588

خبى8 ٢٠٠٩/١٠/٢٧١٩٧٥/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ هبه على يعقوب ال
هندسة اإللكترونيات 

واإلتصاالت الكهربية
01222897424047/3221939

01001851842إتصاالت السلكية2010/10/31١٩٧٤/٠١/٠١مدرسأنثىد/ إنتصار سعيد إبراهيم جميعى9
  047/984038

03/5451941

٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٨/١٠/٠٧مدرسذكرد/ حسين الطيبي عبد الفتاح سليم10
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية

  01222916444  

01009643496

٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨٣/٠6/٢٤مدرسذكرد/ مصطفى محمد لطفى عمارة11
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01006649515040/5382948

 قسم : هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٧٨/٠٧/١٠مدرسذكرد/ نسيم محمدى محمود  نسيم12
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01116262631040/2732432

2020/07/28١٩٨٩/٠٢/٠٥مدرسأنثىد/ بسمة الدسوقى أبو المعاطى إبراهيم13
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01067459024

2020/11/301975/09/01مدرسأنثىد/ نانسى أحمد عبد الحميد الشاعر14
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01013665860047/3220870

٢٠٢١/٠6/٢٩١٩٨٤/٠٩/١٢مدرسذكرد/ محمد عصام محمد الشيخ 15
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01140089506

2022/04/27١٩٨٩/٠٧/١١مدرسأنثىد/ سمر إبراهيم محمد فرغلى16
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01060180676

2012/11/22١٩٨٣/٠٥/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ السيد إبراهيم محمد على الصعيدى17
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01009211657

  040/2926506

040/3454405

2014/02/20١٩٨٧/١١/٠٨مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد سعيد سيد أحمد أبو زيد18
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01004849925

2017/06/22١٩٩٠/٠٧/٢٧مدرس مساعدأنثىمهندس/ نرمين محمد عبد الغفور عبد الشافى19
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01285854162

2018/10/02١٩٩٠/٠٧/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ هاجر شوقى السيد السيد فوده20
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01221385924

2019/01/02١٩٩٢/٠6/٠٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ هبة سليمان سليمان أحمد داود21
هندسة اإللكترونيات و 

01095551336040/3385050اإلتصاالت الكهربية

  تابع قسم : هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

خير22 2019/05/19١٩٩٢/٠٢/١٧مدرس مساعدأنثىمهندس/ مرام أحمد وهبة أحمد أبو ال
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01122903800

٢٠١٩/٠6/١٧١٩٩١/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ بسنت سميرعبد الوهاب محمد عبد الوهاب23
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01112058559

٢٠١٩/٠6/١٧١٩٨٩/٠٣/٠٤مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد رفعت عطا حسنى حواس24
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01092129462

2020/07/14١٩٩٢/٠٩/١٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ روحية السيد فرحات إبراهيم عطا25
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01068512238040/2793655

٢٠٢٠/٠٣/٠٥١٩٩٢/٠٧/٠٤مدرس مساعدأنثىمهندس/ نورهان مجدى عبد الناجى حنفى سالم26
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01272470002040/3317461

منه هللا ابراهيم الدسوقى عمران على محمد 27 ٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٣/١٠/١٨مدرس مساعدأنثى مهندس / 
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01098766652

٢٠٢٠/١١/٣٠١٩٩٢/٠٩/١٧مدرس مساعدأنثىمهندس/ لمياء محمد مصطفى النجار28
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01229498870

2020/11/30١٩٩٣/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ أسماء على محمد شرف الدين29
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01091341598

2021/10/161994/09/26مدرس مساعدذكر مهندس / محمد عبد الرحمن السعيد أبو عرب     30
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01152474212 

٢٠٢٢/٠٤/١٩١٩٩١/١١/٠٩مدرس مساعدأنثىمهندس/ إسراء عبد الخالق عبد الخالق حسن بقا31
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01278541530040/33253504

خواجة32 2022/08/24١٩٩6/٠٨/١٥مدرس مساعدذكر مهندس/ أحمد محمد ياسر شبل ال
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01271263862

2016/02/02١٩٩٢/٠٢/٢٩معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ أمانى عادل محمد وهدان33
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01125905355040/5860638

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

  تابع قسم : هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية
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المنزلالمحمول

2018/01/15١٩٩٤/٠٧/١٥معيــــــــــــــــدأنثى مهندس/ مروه احمد حامد محمد محفوظ 34
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01124906105

2018/12/26١٩٩٥/١٠/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مى أحمد سعد شاهين35
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
منسق عام للبرامج الجديدة بالكلية بالقرار 1143 بتاريخ 29/4/2018 01281151161

2019/05/22١٩٩٥/١٢/١6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/مصطفى عبدالواحد عبدالحميد الطباخ36
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01092857503

2019/05/22١٩٩6/٠٣/١١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ميرهان محمد عبدالوهاب عيسى عبد الوهاب37
هندسة اإللكترونيات و 

01274681908اإلتصاالت الكهربية

2020/02/15١٩٩6/٠٩/١١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ رنا خالد سيف محمد فتح هللا38
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01018808844

٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠١/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  أميره محمد سعد شوشه 39
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01011613053

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠١/١٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمد على على على المنسى 40
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01558044848

2021/03/27١٩٩٧/٠٧/١٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  عمرو مجدى محمد عباس 41
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
01026374321

٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠٩/٣٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  مها محمد فؤاد على شيحة 42
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01002323873

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٢/٢٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مينا مدحت رمزى عزيز43
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01014381982

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٤/٠٤/٠6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ على مفرح على القليبى44
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية
 01151423941

2022/04/26١٩٩٨/٠٨/١٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد مصطفى محمد عبدالرازق45
هندسة اإللكترونيات و 

اإلتصاالت الكهربية

  تابع قسم : هندسة اإللكترونيات و اإلتصاالت الكهربية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

048/2581188  01229715040تحليل نظم القوى الكهربية2015/07/301968/08/17أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد رفعت متولى عزمى1

01001268030040/3301702 هندسة الجهد العالى٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٧٨/١٢/٣١أستاذذكرأ.د/ ضياء الدين عبد الستار منصور 2

2022/03/26١٩٧٧/١٠/٠٨أستاذذكرأ.د/ سعيد محمود محمود عالم 3
التحكم فى االالت الكهربائية -

تميز علمى
 01003898126040/2739488

047/3258802هندسة قوى و آالت كهربائية2021/12/29١٩٧٢/٠٧/١٣أستاذذكرأ.د/ إبراهيم بدير متولى طه4

01135352722047/3224474هندسة اآلآلت الكهربية2017/03/26١٩٧٣/٠٤/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد كمال متولى النمر5

01225589198047/354624هندسة قوى و آالت كهربائية2018/01/31١٩٧6/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ عبد السالم أحمد عبد السالم6

01067119663هندسة القوى الكهربية2019/01/23١٩٨٠/٠٥/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء مختار يحي على مصطفى7
  040/3301702

040/3290142

01003907132الكترونيات القوى2019/06/26١٩٧6/٠٥/٠٤أستاذ مساعدذكرد/عبد الوهاب حسن عبد الوهاب8
   040/3323224

040/3454313

هندسة القوى الكهربية2020/03/31١٩٧٣/٠٧/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ أيمن عبد ربه عبد الفتاح حب هللا9
  01095199303

01004402696

01227475982هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٠/٠٩/٣٠١٩٧٨/٠٧/٢٩أستاذ مساعدذكرد/ شريف موسى موسى دبور10

واحد عبد الغنى صالح11 01097100043045/3368765هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٠/١٢/٣١١٩٨٠/١٢/٢٣أستاذ مساعدذكرد/ حسام عبد ال

01003547336040/5472810الوقاية الكهربية2008/09/28١٩٧٤/٠٤/٠٨مدرسذكرد/ محمد أبو العزم حسين12

سحب قرار انهاء الخدمة وعودتة بالقرار 532 بتاريخ 010614731057/3/2017 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٨٤/٠٣/١٧مدرس ذكرد/ سمير محمد السيد داوود13

 قسم : هندسة قوى و آالت كهربائية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01123242283040/2201003 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨٣/١٢/٢٤مدرس ذكرد/ أحمد السيد إبراهيم الجبالي14

01004973359 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٥/١٢/٠٤مدرس ذكرد/ محمد ممدوح محمد الشرمببلي15

01004565902040/3406687 هندسة قوى و آالت كهربائية2019/08/26١٩٨٨/٠٩/١٨مدرسذكرد/ عمرو صالح على السيد زلهف16

01007703402هندسة قوى و آالت كهربائية2019/09/291988/07/16مدرسذكرد/ فتحى محمد محمد البهى أبو شادى17

01226838953 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٩/٠٩/٣٠١٩٨6/٠٩/٠6مدرس ذكرد/ أحمد محمد الرفاعى عمارة18

01009119022040/5380599 هندسة قوى و آالت كهربائية2020/08/30١٩٨6/٠٥/١٠مدرس أنثىد/ مريم عصام محمد على الشيخ19

01143149585هندسة قوى و آالت كهربائية2020/10/31١٩٨٩/١١/٢١مدرس ذكرد/ محمود فؤاد محمود المرشدى20

01142905447هندسة قوى و آالت كهربائية2021/02/28١٩٨٨/١٠/١٠مدرس ذكرد/ محمد جمال محمد موسى حسين21

هندسة قوى و آالت كهربائية2021/03/27١٩٨٨/٠٤/٢٠مدرس أنثىد/ إيمان جابر أبو الفتوح عطية22
 01062741899

01148116598 
040/3067228

01273152747هندسة قوى و آالت كهربائية2022/04/27١٩٩٠/٠٥/٠٩مدرس ذكرد/ محمد رجب مصطفى القديم23

هندسة قوى و آالت كهربائية2022/07/27١٩٨٧/١٢/١٠مدرس أنثىد/ فاطمة القاسم البيومى خيره24

  01099377850

01019710599040/5300184

01283640306هندسة قوى و آالت كهربائية2016/06/02١٩٩١/٠٧/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمود حسن المرسى القزاز25

01226417523هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١6/١٠/٢٧١٩٨٩/٠٧/٠٣مدرس مساعدأنثىمهندس/ روضة رمضان عبد العاطى الغزالى26

  تابع قسم : هندسة قوى و آالت كهربائية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01126387533هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٧/٠٢/٢٢١٩٩٠/١١/٢٩مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد أحمد إبراهيم محمد المزين27

01224771117هندسة قوى و آالت كهربائية2017/05/25١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ قطب محمد قطب بلضم28

01273152747 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٨/٠٨/١١١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/عبد الرحمن محمد عبده الشهاوى29

01226883969 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٩/٠6/١٧١٩٩٢/٠٤/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ إيمان خالد أحمد بالل30

01289247504040/5630097 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٩/٠6/١٧١٩٩١/١١/١6مدرس مساعدأنثىمهندس/ إعتماد وجية محمد نحاس 31

01062427898045/3770447 هندسة قوى و آالت كهربائية2019/07/02١٩٩٢/٠٩/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد محمد عبد الحكيم الخولى32

01004801185هندسة قوى و آالت كهربائية2020/02/081993/06/17مدرس مساعدذكرمهندس/إسماعيل عبدالعزيز إسماعيل سليمان 33

01288607558 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٠/٠٨/٢6١٩٩٢/٠٩/٠٢مدرس مساعدأنثىمهندس/ رانيا أحمد عبد الحى حماد 34

01119007891 هندسة قوى و آالت كهربائية2020/11/30١٩٩١/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ محمود محمد محمد عقل35

عودة بعد انتهاء التجنيد بالقوات المسلحة بالقرار 3009 بتاريخ 0106638421814/12/2017هندسة قوى و آالت كهربائية2021/04/28١٩٩٠/٠٤/٠٨مدرس مساعدذكرمهندس/ هيثم إبراهيم على متولى36

01156493019هندسة قوى و آالت كهربائية2022/05/09١٩٩٤/٠٨/١١مدرس مساعدأنثىمهندس/ سارة محمد اسماعيل شبل37

01098344663040/3282943هندسة قوى و آالت كهربائية2022/05/09١٩٩٥/٠١/٢٢مدرس مساعدأنثىمهندس/  هبه نبيل محمد خليل38

01143495005هندسة قوى و آالت كهربائية2022/05/09١٩٩٣/١٢/٠٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ أالء شاكرإبراهيم سليمان الغنام39

  تابع قسم : هندسة قوى و آالت كهربائية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01022949466040/5387603هندسة قوى و آالت كهربائية2022/08/07١٩٩٣/٠١/١٠مدرس مساعدأنثىمهندس/ إسراء فايز أمين محمد شعبان40

01148289012040/5672852هندسة قوى و آالت كهربائية2015/03/10١٩٩٢/٠٣/١٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عبد العزيز محمد عبد الفتاح أحمد جبريل41

تونى42 فتاح على ال 01228792460هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١6/١١/١6١٩٩٣/٠٩/٢6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ هانى محمد عبد ال

هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٥/٠١/٢١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمود على محمود على خميس43

لطيف راشد44 لطيف خالد عبد ال 01097070254هندسة قوى و آالت كهربائية2018/12/26١٩٩6/٠٣/٠٩معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عبد ال

01129119307040/3401977 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩٧/٠٢/١٩معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد مصطفى أحمد رضوان45

01205117474 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٢/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عمرو عوض عبد العزيز سعد46

01090345520 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠٩/١٤معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أحمد هشام أحمد حلمى عبد العزيز بر 47

12285004197 هندسة قوى و آالت كهربائية2021/03/27١٩٩٧/٠٤/٢١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ ياسر مصطفى السيد مصطفى عيد 48

هندسة قوى و آالت كهربائية2022/04/261998/02/25معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمود حسام عبدهللا فريد الشهاوى49

01005347517 هندسة قوى و آالت كهربائية٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٤/٢٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ساره سعيد على احمد نجم50

01112868865 هندسة قوى و آالت كهربائية2022/04/26١٩٩٨/٠٢/٠6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ نادر الجوهرى احمد ابوالعنيين محمد51

  تابع قسم : هندسة قوى و آالت كهربائية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 497 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2012/04/04١٩6٣/١٢/٣٠أستاذ ذكرأ.د/ أيمن أحمد عبدة سليمة1
تحليل وميكنة 

اإلنشاءات
01006619311

2012/09/26١٩6٧/٠٣/٠٥أستاذ ذكرأ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف2
هندسة الجيوتقنية 

واآلساسات
01006814464040/9112400

01090800362048/2222329منشأت معدنية2013/03/31١٩6٩/٠٢/١6أستاذ ذكرأ.د/ إيهاب عبد الفتاح اللبودى3

01223737849040/3411045إنشاءات2013/03/31١٩6٧/١٠/٠٩أستاذ ذكرأ.د/ محمد حسين محمود محمد4

0122170442203/5437339إنشاءات2014/02/26١٩6٧/٠٤/١٧أستاذ ذكرأ.د/ أشرف كمال نظير5

01005117064048/3884906أبحاث التربة واآلساسات2014/06/30١٩66/٠6/١٣أستاذ ذكرأ.د/ مروان مغاورى شاهين6

٢٠١٧/٠6/٢٢١٩6٧/٠٧/٠٢أستاذ ذكرأ.د/ محمد عبد الخالق محمود صقر7
تحليل وميكانيكا 

اإلنشاءات
01273799810040/3352331

نبوى عطا8 01221035195040/3409650منشأت خرسانية٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٥/١٠/٢٠أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد ال

2017/09/28١٩٧٣/٠٩/٠١أستاذذكرأ.د/ أحمد محمد أحمد نصر9
الهندسة الجيوتقنية 

واألساسات
0122368426503/5292251

٢٠١٧/٠٩/٢٨١٩٧٣/٠٤/١٧أستاذذكرأ.د/ وسيم رجب دياب عزام10
الهندسة الجيوتقنية 

واألساسات
 01272037757040/3296201

01227801308040/3356633 منشأت خرسانية٢٠١٧/١١/٢٩١٩٧١/٠٥/٠٨أستاذأنثىأ.د/ مريم فاروق غازى11

0106177317403/4298793 منشأت خرسانية٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٢/١١/١٧أستاذذكرأ.د/ حمدى محى الدين عفيفى12

خواص ومقاومة المواد2018/03/29١٩6٣/٠٧/٠٩أستاذذكرأ.د/ عالء الدين محمد على يوسف13
  01003670456

01001705096
02/2365900

 قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 498 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/06/071975/03/12أستاذذكرأ.د/ إسالم محمد حلمى شبل عز العرب14
تحليل وميكانيكا 

اإلنشاءات

 01019998752

0126537461

01006750733 خواص ومقاومة المواد٢٠١٨/٠6/٢٧١٩6٧/٠٩/٢٨أستاذذكرأ.د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى15
  040/375888

040/9122404

01228898494040/2972378 إنشاءات2019/04/30١٩٧٨/٠٢/٢٥أستاذذكرأ.د/ مصطفي فهمي عباس حسنين 16

  01001988568040/3319484إنشاءات2019/04/30١٩٧٨/١٠/٠٧أستاذأنثىأ.د/ أمنية فوزي عبد الرؤوف خروب17

01225151616040/2543058إنشاءات2020/12/30١٩٧٥/٠٣/٢١أستاذأنثىأ.د/ نشوى محمد محمد يوسف عبد التواب18

خواص ومقاومة المواد2022/06/27١٩٧٨/٠٢/٠6أستاذذكرأ.د/ محمد حلمي عبد المعطي طمان19
  01003928966

010090070891
040/2106073

0100525628002/2752218منشأت معدنية2010/10/31١٩6٣/٠٢/٢٧أستاذذكرأ.د/ محمود حسن بغدادى20

01145057000040/4314505إنشاءات2013/11/24١٩6٨/٠٤/١6أستاذ مساعدذكرد/ أحمد فاروق عبد القادر21

01145057555040/3414505إنشاءات2016/02/29١٩٧٤/٠٤/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ نسرين محمد أحمد قاسم22

01273799811إنشاءات٢٠١٩/٠6/٢6١٩6٩/٠٧/١٣أستاذ مساعدذكرد/ طارق محمدى عبد الحميد خليفه23

01000783837040/3287707إنشاءات٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٧/٠٥/٠6أستاذ مساعدذكرد/ أحمد طه عبد السالم براغيث 24

حديدى25 إنشاءات2021/01/31١٩٨٣/١٢/١٢أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمود رشاد ال
  01221793411

01018221797
040/3331406

01005366034 الهندسة االنشائية٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٧٨/٠٣/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ تامر مصطفى محمد الكوراني 26

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 499 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01225003678040/3317884 إنشاءات٢٠١٢/٠١/٣١١٩٧٩/٠٨/٢٥مدرسذكرد/هيثم محمد عبد السميع سند27

إنشاءات٢٠١٥/٠٨/٣١١٩٨١/٠٥/٢١مدرسذكرد/ عمرو زكي عبد العظيم القاضي28
  01008416096

01000937047
040/3356746

01008817447 إنشاءات2018/09/30١٩٨٢/٠٧/٢٨مدرسذكرد/ محمود أحمد عبد العزيز محمد29

إنشاءات2018/09/301985/09/15مدرسذكرد/ رضا نجاتي محمد علي بحيرى30
  01064953098

01115494447

01065028966 إنشاءات٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨6/٠٩/٠٣مدرسذكرد/ على حسن عبد الموجود إبراهيم 31

01282239511040/3666606 إنشاءات2021/06/29١٩٨٧/١٠/١٢مدرسذكرد/ محمد عزت يوسف الليثى32

فتاح سالم33 01289076446إنشاءات2021/06/29١٩٩٠/٠٢/٠٤مدرسذكرد/ أحمد فوزى عبد ال

01005661567040/3348272إنشاءات2021/08/30١٩٨٥/٠٩/١٠مدرسذكرد/ شريف إبراهيم فرج  عبد الخالق34

تعيين مدرس بناء على اإلعالن  بالقرار 2310 بتاريخ 012210521796/9/2017إنشاءات2021/08/31١٩٨٥/٠٩/٠١مدرسذكرد/ عبد العزيز أحمد عبد العاطى عدس35

إنشاءات2021/09/29١٩٨6/٠6/٢١مدرسذكرد/ خالد محمد رمزى شفيق حمودة36
 01008008479

01097970761 

01014588397إنشاءات2022/04/27١٩٨٨/١٠/٢٧مدرسذكرد/ محمد أحمد محمد صبحى محمد لييب 37

إنشاءات2022/06/27١٩٨٠/١١/١٤مدرسذكرد/ محمد السيد محمد الشرقاوي38
  01224080592

01000073131

01008566079إنشاءات٢٠٢٢/٠٨/٢٨١٩٨٥/٠٣/١١مدرسذكرد/ عصام عبد المنعم السيد درويش39

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 500 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

المنزلالمحمول

01062205648040/2491722إنشاءات٢٠١6/٠٤/٠٥١٩٨٧/٠٤/١٨مدرس مساعدذكرمهندس/ عمر حسين كامل على خليفة40

01273485024إنشاءات2016/04/05١٩٨٩/١١/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد عصام محمد الكفراوي41

01007894473 إنشاءات٢٠١6/٠٥/٠٨١٩٨٨/٠٤/٢١مدرس مساعدأنثىمهندس/ أالء محمد على على محرز42

01061563873 إنشاءات٢٠١6/١٢/٢٨١٩٨٩/٠6/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد حمدى حسن إبراهيم الجندى43

01025553417 إنشاءات٢٠١٧/١١/٢٨١٩٨٩/٠١/١٤مدرس مساعدذكرمهندس/ مصطفى محمد مصطفى محمد أبو النور44

01000611771 إنشاءات2018/03/01١٩٩٠/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرمهندس/ إسالم محمد على عبد المحسن عرفة45

01118386229إنشاءات2018/04/071991/12/01مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد هللا محمد طة عبد المطلب عيسى46

جواد بدوى47 01000709797 إنشاءات٢٠١٨/٠٨/١١١٩٨٨/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد على عبد ال

01004621482040/5705220 إنشاءات2018/10/02١٩٨٧/٠٣/١٤مدرس مساعدذكرمهندس/ مصطفى جمال الدين محى الدين 48

جواد49 جواد فرج عبد ال 01001033542إنشاءات2020/02/08١٩٩١/٠٥/١٨مدرس مساعدذكرمهندس/ فرج عبد ال

01004555224إنشاءات2020/06/30١٩٩٠/٠٩/٢٥مدرس مساعدذكرمهندس/ إيهاب جاب هللا حسين أحمد الحصرى50

01064997967إنشاءات2020/07/11١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد مجدى حسن محمد جابر 51

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 501 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01144043387040/5724842إنشاءات2020/09/08١٩٩٢/٠٨/١٠مدرس مساعدذكرمهندس/ عماد الدين مجدى على السيد عجيل52

01064990033040/5463621إنشاءات2020/09/08١٩٩٠/١٢/١٠مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد محمد سليمان أبو الخير53

01026394910إنشاءات2020/11/04١٩٩١/٠٥/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد قمر الدولة مختار الشناوى54

01116856072إنشاءات٢٠٢٠/١١/٠٤١٩٩٢/١٠/١٧مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد العزيز نبيل عبد العزيز على ابو ليمون55

01090036122إنشاءات٢٠٢١/٠٨/٠٢١٩٩٥/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ مريم ايمن أحمد عبده سليمة56

يزيد مناع57 01061286113إنشاءات2021/04/04١٩٩٢/١٠/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ رشاد محمد رشاد أبو ال

خالق 58 01098682209 إنشاءات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٣/٠٣/١٠مدرس مساعدذكرمهندس/ على إبراهيم فرج محمد عبد ال

01023191754 إنشاءات٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٣/٠٨/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد  السيد حسين عيسي59

01027177245 إنشاءات٢٠٢٢/٠٧/٠٧١٩٩٥/٠١/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ أسامة ابراهيم سليمان ابراهيم حجاب 60

01220757551 إنشاءات2022/08/24١٩٩٤/٠٣/٢١مدرس مساعدذكرمهندس/ مينا مدحت جرجس سليمان جرجس61

خراط62 حميد ال 01022717155إنشاءات2011/05/241988/02/16معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ اشرف أسامة عبد ال

01066122127 إنشاءات٢٠١٠/٠٣/٠٧١٩٨٧/١١/٠٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد حامد فتحى عبد الغنى63

01200313630 إنشاءات2016/02/02١٩٩٢/٠٩/٢٩معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نورا صبحى محمد الغزالى64

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 502 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01091211729إنشاءات2016/11/16١٩٩٣/٠٤/٢٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ فتحى محمد فتحى محمد يوسف 65

01001240317إنشاءات2016/11/16١٩٩٣/٠٤/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مصطفى شريف مصطفى اللبودى66

01019859144إنشاءات2018/01/15١٩٩٤/٠٤/٠٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد فؤاد احمد الشاعر67

01281865371إنشاءات2018/01/15١٩٩٤/١٠/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد هشام محمد عادل موافى68

01271655714040/4672370إنشاءات2018/01/15١٩٩٤/٠٢/١٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ ابراهيم جمال السيد السيد جمال الدين69

01003274347إنشاءات2018/01/15١٩٩٣/٠٩/٢٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ احمد خليل ابراهيم خليل سيف الدين70

01028171586إنشاءات٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠٩/٠٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد هنداوى عبد اللطيف على71

01064570746040/2552124إنشاءات٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٣/٠٩/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أحمد ايمن محمد زين العابدين مصطفى72

نصر  73 01147375073040/3320101إنشاءات2018/01/15١٩٩٣/١٢/٠٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمود اسامه عبد هللا ابو ال

01096254104 إنشاءات٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠6/١٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مصطفى عبد الفضيل عبد الحفيظ جبر 74

01025280627 إنشاءات٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠١/٢٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ نبيل محمود ابراهيم اسماعيل 75

01157007794 إنشاءات٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٥/٠٣/١٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد أحمد البالكوسي76

01146390854 إنشاءات2018/12/26١٩٩٥/٠٥/١٤معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ على فتحى محمد القلينى77

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 503 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01212774939إنشاءات2018/12/261995/09/28معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  عالء الدين مجدى على عجيل78

إنشاءات٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٨/٢٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ هاجر محمدى جوده عبد العزيز الشاعر79
  01129122202

01093888274

01067993876 إنشاءات2020/02/15١٩٩6/٠٤/٢٤معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/  حنان على محمودمحمد شالطه80

01024115754إنشاءات2020/02/15١٩٩6/٠٧/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمد فتحى مرجان شتا 81

هادى حسن على82 01200488406إنشاءات2020/02/15١٩٩6/٠٩/١٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نهال اسامه عبد ال

01060009607إنشاءات2020/02/15١٩٩٥/١٠/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمود سعيد أحمد سعيد حبيب83

01065556826إنشاءات2020/02/15١٩٩6/٠٩/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ باهى فتحى احمد القللى84

صواف 85 لطيف ال 01028959981إنشاءات2021/03/27١٩٩٧/٠٣/٢٨معيــــــــــــــــدذكرمهندس/أحمد مصطفى عبد ال

01552327568إنشاءات2021/03/27١٩٩٧/٠٧/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ كريم ابراهيم عبد الحليم محمد العايدى 86

01124917009إنشاءات٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/١١/٠٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/على عبد العزيز طه غريب أحمد غريب87

01276406277إنشاءات٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠٤/٢6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ ابراهيم خليل ابراهيم خليل 88

صباحى زمزم 89 01110696702إنشاءات2021/03/27١٩٩6/١٢/٢٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمد أحمد شوقى محمد ال

حفظ وظيفة بالقرار569 بتاريخ 30/6/2020إنشاءات٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠٤/٢١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ رؤي محمود محمد سعد الديب 90

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 504 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

00100728890 إنشاءات٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٩/٠٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس /عمر هشام محمد البطش91

01122698157 إنشاءات٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/١١/٢٣معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ رنا ماهر سعيد الشنوانى92

إنشاءات2022/04/26١٩٩٨/٠٧/٠6معيــــــــــــــــدذكرمهندس /أحمد محمد متولى الفقى93

حفظ وظيفة لحين االنتهاء من التجنيد من 0102125868325/8/2020إنشاءات2022/04/261998/02/15معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ جمعة محمود طلبة محمود واصل 94

01093954838 إنشاءات٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٧/١١/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ حسن رضا حسن درويش 95

انهاء خدمة النقطاعها عن العمل بدون اذن من 011577726172021/09/15 إنشاءات2022/04/26١٩٩٨/١٠/١٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ يارا عاطف محمد ابراهيم بيبرس96

 تابع قسم : إنشاءات

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01069858309040/3336869إدارة الموارد المائية2022/08/28١٩٧٤/٠٩/٠١أستاذ  ذكرأ.د/ مسعد بيومى دسوقى أحمد1

01003245234040/2547654الهندسة البيئية2017/02/27١٩٧٤/٠٤/٠٤أستاذ  مساعدذكرد/ محمد مصطفى حسن الشيمي2

يكا2020/02/26١٩٧٣/١١/١٩أستاذ  مساعدذكرد/ تامر عبد هللا السيد جادو3 0122249981803/5732427الرى والهيدرول

يكا2017/11/29١٩٨6/٠6/١١مدرس ذكرد/ أسعد مطر أسعد أرمانيوس4 01284190304040/2470863الرى والهيدرول

يكا2018/09/30١٩٨٥/٠٣/٢٥مدرس ذكرد/ أحمد إبراهيم عبد المجيد الشناوي5 01021259090الرى والهيدرول

يكا2019/04/30١٩٨٥/٠٤/١6مدرس أنثىد/ هويدا محمد أحمد خليل عمارة6   01285723178040/2471033الرى والهيدرول

يكا٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٩/٠١/٠١مدرس أنثىد/ آيات النمر محمد السعيد عبد الوهاب7 01020321535040/3356298الرى والهيدرول

يكا٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٨/٠٢/٠١مدرس أنثىد/ والء عبد هللا عبد هللا عصر8 01227609084040/2011590الرى والهيدرول

هيدروليكا  قسم : الرى وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 506 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

يكا2022/04/27١٩٨٢/٠٤/١٩مدرس ذكرد/ محمد إبراهيم عبد المجيد إدريس9 01225873941الرى والهيدرول

يكا٢٠١٥/٠6/٢١١٩٨٥/٠١/٢٨مدرس مساعدأنثىمهندس/ ريهام عبد البر إبراهيم10 01006247102 الرى والهيدرول

يكا٢٠١٥/١٢/١٤١٩٨٧/٠١/٢٤مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد سليمان أحمد سليمان كيره11   01012066206040/5325206 الرى والهيدرول

يكا٢٠١6/٠٤/٠٥١٩٨6/١١/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد رجب البرنس المنشاوى12   01099563120040/2245386 الرى والهيدرول

يكا2017/05/25١٩٨٩/٠٨/١٢مدرس مساعدذكرمهندس/ على محمد على ندا13 01017434641 الرى والهيدرول

يكا2017/04/271989/04/08مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد سعيد محمد القللى14 01020813794الرى والهيدرول

صادق متولى15 يكا٢٠١٧/١١/٢٨١٩٩١/٠٥/٠٤مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد محسن عبد ال 01270158942 الرى والهيدرول

يكا2018/05/14١٩٨٨/٠٧/١٤مدرس مساعدذكرمهندس/ صبحى رزق صبحى عمارة16 00128899039 الرى والهيدرول

يكا2018/08/11١٩٩١/٠٥/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد شلبى ممدوح شلبى أبو شويكة17 01092939449الرى والهيدرول

يكا2020/04/01١٩٩٣/٠٥/١٢مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد المنعم أحمد شوقى الخواجة18 01111880398الرى والهيدرول

يكا2020/10/11١٩٩٠/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ عبير محمد عبد هللا حسن سالمه19 01275969434الرى والهيدرول

يكا2021/07/05١٩٩٣/٠٩/٠٢مدرس مساعدذكرمهندس/ محمود بشير عبد النبى محمدين20 01007984799الرى والهيدرول

يكا2021/10/16١٩٩٢/٠٧/١٥مدرس مساعدأنثىمهندس/ رنا إسماعيل إبراهيم الشاذلى21 01023467102الرى والهيدرول
عودة للعمل بعد التجنيد قرار رقم 282 بتاريخ 2022/04/02

هيدروليكا   تابع قسم : الرى وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

يكا2022/05/09١٩٩٤/٠١/١6مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد ابراهيم محمود متولى  محمد 22 01093938154الرى والهيدرول

يكا٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٢/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىمهندس/ بسمة عبدالرؤف محمد شلبى البسطويسى23 01065801056الرى والهيدرول

يكا٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٢/٠٨/٠6مدرس مساعدأنثىمهندس/ دينا هانى محمد لطفى عبد اللطيف زمزم 24 01022733143الرى والهيدرول

يكا2018/12/26١٩٩٤/١٢/١١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مجدى على فوزى عبد اللطيف البيومى25 01275860476الرى والهيدرول

يكا٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٥/٠٢/٠٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/هيا جمال عبد الفتاح محمد الخولى26 01064671089 الرى والهيدرول

يكا٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠٨/٢٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد احمد السعيد طلبه المراكبي27 01025414276 الرى والهيدرول

يكا٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠6/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عبد الرحمن مصطفى عبد الخالق العزب28 01025283201 الرى والهيدرول

يكا2020/02/15١٩٩٧/٠١/٠١معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ إسالم كاشف عبد الحميد كاشف الجمال29 الرى والهيدرول
 01120860086

01024591314 

يكا2021/03/271996/07/21معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد السيد ثابت أمين حمودة 30 01023471813الرى والهيدرول

يكا٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٩٧/٠١/٢٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أحمد ابراهيم حامد السيد شمس الدين 31 01026828512 الرى والهيدرول

يكا2022/04/26١٩٩٨/١٠/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد سلمى ابوالمجد رشيد  32 01558770430 الرى والهيدرول

يكا2022/04/26معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  مصطفى سامى محمد غنيم33 الرى والهيدرول

يزيد34 يكا2022/04/26١٩٩٨/٠٨/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمودعبدالستار دسوقى ابوال الرى والهيدرول

هيدروليكا   تابع قسم : الرى وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

0122179351703/5836504مساحة وفوتوجرا مترى2013/04/28١٩6٢/١١/٠٤أستاذ ذكرأ.د/ حافظ عباس أحمد عفيفى1

الهندسة الصحية2013/11/24١٩6٥/١٠/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ أحمد المرسى أحمد المرسى2
    01227754069

0106165657

    050/374778

040/1374778

األشغال العامة2018/09/30١٩٧١/٠٧/١٣أستاذ مساعدذكرد/ أسالم محمود محمد أبو النجا 3
  01223997037

01062865400

01142932995047/3406320لصور القمر الصناعى2018/11/28١٩٧٢/٠٨/١٤أستاذ مساعدذكرد/ صبحى عبد المنعم عبد الجواد 4

01008258088األشغال العامة٢٠١٨/١٢/٣١١٩٧٤/٠6/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ رجاء طلعت محمد عبد الحكيم5

01224031680040/2251133األشغال العامة٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٢/٠٨/١٨أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد السالم السيد أيوب6

ـــــــاألشغال العامة2021/12/29١٩٨٤/٠٨/١١أستاذ مساعدذكرد/ محمد محمود عبد المجيد السمدوني7

01221089434 الهندسة الصحية٢٠١٠/٠٩/٢٩١٩6٧/١٠/٠١مدرسذكرد/ عبد العزيز السيد عبد العزيز8

01223509146040/3314754 األشغال العامة٢٠١6/٠6/٢٩١٩٨١/٠٧/٠٥مدرس ذكرد/ أحمد محمد عبد الحميد الكافورى9

01143194497 األشغال العامة٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨6/٠٥/١٩مدرس ذكرد/ عصام حلمى محفوظ شرف الدين10

01005432945 األشغال العامة2019/06/26١٩٧٤/١٠/٠١مدرسأنثىد/ سماح رمضان محمد11

 قسم : األشغال العامة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 509 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01282288191األشغال العامة2020/09/291987/06/06مدرسذكرد/ أحمد محمد أبو العال الشريف12

  01009795779040/2791771 األشغال العامة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨6/٠٨/٠٢مدرس ذكرد/ عبد الستار جميل محمد المزين13

بردينى14 01009446241040/5706786 األشغال العامة2015/02/24١٩٨٧/٠٢/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد عبد هللا محمد أحمد ال

األشغال العامة2016/03/01١٩٨٥/٠٤/٠٤مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد مسعد راغب السلمونى 15
 0 1066677684

01286968131

األشغال العامة2017/01/30١٩٨٧/٠٤/٢٩مدرس مساعدذكرمهندس/ هنداوى إبراهيم محمد أبو طويلة16
 01090860907

01002885237 
040/2550990  

01149528086األشغال العامة2017/01/30١٩٨٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدذكرمهندس/ السيد محمد السيد أحمد ماضى17

فتاح 18 فتاح محمد عبدال 01223800912األشغال العامة2017/09/27١٩٩٠/١١/٠٤مدرس مساعدذكرمهندس/ عبدهللا عبدال

01143564304األشغال العامة2017/09/27١٩٩٢/٠١/١٨مدرس مساعدذكرمهندس/ نادر البدوى كمال عبد العزيز 19

01119323094األشغال العامة2018/02/04١٩٩٠/٠٤/٢١مدرس مساعدذكرمهندس/ حسن أحمد مصطفى رمضان20

01006128378األشغال العامة٢٠١٨/٠٨/١١١٩٨٩/٠٢/٠6مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد عقل عبد هللا عقل21

01002317076040/2734525األشغال العامة٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٩١/١٠/١٣مدرس مساعدذكرمهندس/ حسام صابر عبد الرؤف محمد أبو حمر22

تابع  قسم : األشغال العامة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 510 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01206951547األشغال العامة2019/05/12١٩٨٩/١٠/٢٣مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد صالح محمد كامل الشورى23

01012331190 األشغال العامة٢٠٢٠/٠٢/٠٨١٩٩٢/٠٨/١٨مدرس مساعدذكرمهندس/ خالد نعيم عبدالعظيم عيد الشرقاوى24

01283011846040/2942499 األشغال العامة٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩١/٠6/٠٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد عبد الستار محمد يونس 25

01151134631 األشغال العامة٢٠٢٢/٠٧/٠٧١٩٩٢/٠٣/٠٧مدرس مساعدذكرمهندس/ أكرم السعيد مصطفى العمية 26

01110395938 األشغال العامة2016/11/16١٩٩٢/١٠/١٤معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد يسرى فاروق محمد الربعة27

01004568404األشغال العامة2016/11/161993/01/16معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد ناصر محمد زمزم28

01091122758 األشغال العامة٢٠١٨/٠١/١٥١٩٩٤/٠٩/٢6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ كريم محمد زكريا الزهار 29

01023790329 األشغال العامة2018/12/26١٩٩٥/٠٩/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ السيد سامح محمد السيد خليفة30

01062136909األشغال العامة2020/02/15١٩٩٥/٠٩/٠٣معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أشرف سيد عطيه السيد يوسف 31

01102561346األشغال العامة2021/03/27١٩٩٧/٠6/٢٤معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد أدهم محمد زكى الشرقاوى 32

األشغال العامة2022/04/26١٩٩٨/٠٤/١٩معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ مروان عبدهللا عمر العرينى33

تابع  قسم : األشغال العامة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 511 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/03/30١٩6٢/١٠/٢6أستاذ ذكرأ.د/ أيمن إبراهيم محمد بكرى1
ميكانيكية الموائع 

واإلحتراق
01093027951047/3253111

تقال حرارة2019/06/30١٩6٨/١١/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ ياسر عبد الفتاح السمدونى2 01229597403040/3414933إن

تقال حرارة2019/06/30١٩٧6/٠6/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ محمد محجوب بسيونى3 01005852335040/2672092ان

٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٧١/٠٢/٠٩أستاذ ذكرأ.د/ عبد القادر سعد بخاطره4
تقال الحرارة  إن

وتطبيقاتها
01001348879040/3401131

يزيد الكيالني 5 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٥/٠6/٢٩١٩٧٥/٠٨/١٧أستاذ مساعدذكرد/ مدحت أبو ال
  01003047243

01006821515
040/9112723

01009704022040/3406161القوى الميكانيكيــــة2018/04/30١٩٨٣/١٢/١٣أستاذ مساعدأنثىد/ هاجر علم الدين محمد بسطويسى6

01004486630045/2566976 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٠/٠٤/١٣أستاذ مساعدذكرد/ محمد عبد الجيد أحمد إبراهيم7

تقال حرارة٢٠١٨/١٢/٣٠١٩6٧/٠٥/٢٧أستاذ مساعدذكرد/ السيد السعيد محمد أحمد8 01008966360050/7735777 إن

01004764775040/9112897 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٩/٠٨/٢6١٩6٧/٠6/١٥أستاذ مساعدذكرد/ خالد خضرى إسماعيل شنيشن9

01223606175 القوى الميكانيكيــــة2019/09/29١٩٨١/٠٩/٠٣مدرسذكرد/ محمد إبراهيم السيد الحضرى10

01009280430040/3339242القوى الميكانيكيــــة2013/03/251974/04/12مدرسذكرد/ محمد أسامة عبد الرحمن السمدونى11

01068555067040/2791212 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٣/٠٨/٢٨١٩٧٣/٠١/٠٣مدرس ذكرد/ محمد إبراهيم محمد عمرو12

قوى الميكانيكيــــة قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 512 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01006286075 القوى الميكانيكيــــة2015/05/31١٩٨٥/٠١/٠١مدرس ذكرد/ عمر عبد المتعال السعيد محرز13

01002388908040/2534004القوى الميكانيكيــــة2019/10/26١٩٧٥/٠١/٢٣مدرس ذكرد/ أحمد مصطفى محمد خيره14

01093656307040/3295004القوى الميكانيكيــــة2020/01/28١٩٨6/٠٧/٢١مدرس ذكرد/ أحمد إبراهيم محمد عبدة15

0100382284102/46102153القوى الميكانيكيــــة2020/05/31١٩٨6/٠٩/٢٩مدرس ذكرد/ أيمن رفعت التهامى محمد عبد البر16

01272462040040/3142631القوى الميكانيكيــــة2020/02/26١٩٨6/٠٩/٠٨مدرس ذكرد/ أحمد مرسى مصطفى سالم17

القوى الميكانيكيــــة2022/04/27١٩٨٧/١١/٢٣مدرس ذكرد/ فريد أحمد حماد فريد محمود18
  01008964997

01068994997040/3044173

القوى الميكانيكيــــة2022/04/27١٩٨٧/١١/٢٥مدرس ذكرد/ محمد السيد الششتاوى حسن زايد19
  01282560189

01159598495

01062570757040/2540025القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٧/٠٢/٢٧مدرس ذكرد/ على ممدوح محمد سعد الشرمبيلى20

01009957220040/3318022القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٨6/٠٣/٣١مدرس ذكرد/ حسام عبد المنعم محمد ناصف21

01127562981القوى الميكانيكيــــة2014/07/09١٩٧٩/١٢/٠6مدرس مساعدأنثىمهندس/ عزة محمد أحمد خضر22
  040/3308141

040/3272262

01000575892040/12603809 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٥/٠٥/٢٧١٩٨٣/٠٩/٢١مدرس مساعدذكرمهندس/ شادى إمام على الموزى23

القوى الميكانيكيــــة٢٠١٧/٠٥/٢٥١٩٨٨/٠٤/١٥مدرس مساعدذكرمهندس/ على محمد على محمد أبو غزالة24
   01228969349

01155580097
040/2533490

قوى الميكانيكيــــة  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 513 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01221280313 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/٠٣/٠١١٩٨٩/٠٨/٠٧مدرس مساعدذكرمهندس/ شريف بدر عبد السالم أحمد 25

01143967446 القوى الميكانيكيــــة2018/03/01١٩٨٩/٠٨/٠١مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد منجى محمد األطير26

01007988986القوى الميكانيكيــــة2018/12/061990/06/04مدرس مساعدذكرمهندس/ كريم ربيع قطب العماوى27

بنا28 فتاح ال 01121324426040/3304802 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/١٢/٠6١٩٩١/٠٣/٢٨مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد محمد عبد ال

القوى الميكانيكيــــة2019/01/02١٩٨٧/٠٢/٢٥مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد فوزى إبراهيم عبية29
  01282454050

01282454055
040/3300844

01060276602القوى الميكانيكيــــة2019/07/09١٩٩١/٠٩/٠6مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد زكريا محمد خطاب30

01274581780القوى الميكانيكيــــة2020/04/01١٩٩١/٠٢/٢٧مدرس مساعدذكرمهندس/ محمود محمد عبدالسالم الشنشورى 31

01158226691القوى الميكانيكيــــة2020/07/21١٩٩٢/٠٤/٢٠مدرس مساعدذكر مهندس / محمد طه اسماعيل راضي32

01146723243040/2804178القوى الميكانيكيــــة2020/11/04١٩٩١/١٠/٢٧مدرس مساعدذكرمهندس/ أحمد السيد توفيق حسن البنا 33

القوى الميكانيكيــــة2020/11/04١٩٩٤/٠٨/١٠مدرس مساعدذكرمهندس/ احمد محمد السيد احمد رضوان34
  0109946184

01283606013

القوى الميكانيكيــــة2021/10/16١٩٩٣/٠١/١٩مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد رأفت عطية السيد شاهين35
  01062707168

01202000566

01144620300040/30410280القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٢/٠٨/١٠١٩٩٣/٠٣/٠6مدرس مساعدذكرمهندس/ محمد عاطف رسالن الزيات 36

قوى الميكانيكيــــة  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 514 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01282264758القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٢/٠6/١٣١٩٩٤/٠6/٠٨مدرس مساعدذكرمهندس/ سعيد محمود أحمد محمد يحيى37

01003206885040/3602700القوى الميكانيكيــــة2016/11/16١٩٩٣/٠٨/٠٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ روان حسن على أبو شنب38

01024206199 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٥/٠٧/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/عمرو محمد عبدالوهاب أحمد حجازى39

01027575967 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/١٢/٢6٢٠١٨/١٢/٢6معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ سعيد إسماعيل محمد السيد هيبة40

01281365619 القوى الميكانيكيــــة٢٠١٨/١٢/٢6١٩٩٤/١٢/١١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عمرو مجدى محمد محمد البرل41

01242064202 القوى الميكانيكيــــة2020/02/15١٩٩6/٠٢/٠١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمود أشرف محمد الجمل42

01224307560القوى الميكانيكيــــة2020/02/151996/11/13معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمد فتحى محمود سليم األكبر43

فولى44 01150140519 القوى الميكانيكيــــة٢٠٢٠/٠٢/١٥١٩٩6/٠٨/٢٩معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد محمد عباس محمود ال

القوى الميكانيكيــــة2021/03/27١٩٩٧/٠٢/١٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ حسام الدين محمد أحمد فراج 45

01004087433القوى الميكانيكيــــة2021/03/27١٩٩٧/١١/٢٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد أحمد صابر الدمرداش حجازى 46

00111197337القوى الميكانيكيــــة2021/03/27١٩٩٧/١٠/١٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ عمر شريف جمال الدين عباس 47

00114016311القوى الميكانيكيــــة2022/04/26١٩٩٨/١٢/١١معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ احمد اسامة انور الدسوقى عيسى48

القوى الميكانيكيــــة2022/04/26١٩٩٧/١٢/٠٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ جمال عبدالرؤوف عبدالرحمن محمد49

01018729622القوى الميكانيكيــــة2022/04/26١٩٩٨/٠٩/٠٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ احمد محمد احمد امان50

قوى الميكانيكيــــة  تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 515 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100497637703/5559593هندسة اإلنتاج2018/11/28١٩66/١٢/٢٠أستاذ ذكرأ.د/ سامى فريد محمد عسل1

01221793573هندسة التصنيع٢٠٢٠/٠٣/٣١١٩66/٠٧/٢٣أستاذ ذكرأ.د/ أحمد محمد عبد الرحمن القصاص2
  040/2224266

  040/21793573

هندسة اإلنتاج٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٧١/٠١/٠١أستاذ ذكرأ.د/محمود عبد هللا محمد أحمدين 3
  01114453773

01066530279

2022/05/31١٩٨٠/١٠/٠١أستاذ مساعدذكرد/ ماهر رشاد محمد سالم4
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01001834123050/2850100

0111300220902/3442205 هندسة وعلوم المواد٢٠٠٨/٠6/٣٠١٩٧١/١٠/٣٠مدرسذكرد/ نادر نبيل الليثى5

٢٠٠٩/٠٢/٢٤١٩66/٠٤/١٢مدرسذكرد/ صالح أحمد الشوربجى6
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01061356342050/340755

٢٠١٨/١١/٢٨١٩٨٥/٠٩/١٤مدرسذكرد/ عمار حامد عبد السالم7
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي

 01111955496

01205370541 

2018/11/28١٩٨٣/١١/١٩مدرسذكرد/ سعد محمد إبراهيم عبيد8
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي

  01120193685

01022551451
040/5325577

2020/01/281987/01/02مدرسذكرد/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد9
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي

  010613328150

01061332815

٢٠٢٠/٠٣/٣١١٩٨٥/١٠/٠٧مدرسذكرد/ أحمد أحمد حسن محمد حوام10
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01224242071

2020/11/30١٩٨٣/٠٧/١٨مدرسذكرد/ إبراهيم سعد أحمد الديب11
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01221901929040/5702788

وكيل 12 2022/06/27١٩٨٩/٠٧/٢٨مدرسذكرد/ محمد رأفت محمد ال
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01120208985

تصميم الميكانيكي  قسم : اإلنتاج و ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 516 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2016/03/01١٩٨٩/٠٣/٣٠مدرس مساعدأنثىمهندس/ هبة أمين عبد العظيم صالح13
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01002713701040/5471085

2017/02/02١٩٨٥/١٢/٢٠مدرس مساعدذكرمهندس/ وليد محمد السيد حسونه14
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي

  011120734421

01066561474

2020/04/28١٩٩٢/٠٢/٢٢مدرس مساعدذكرمهندس/ حازم عادل حامد عبد الشافى15
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01097466851

2021/04/04١٩٩٣/٠٤/١٨مدرس مساعدذكرمهندس/محمد عبدالمنعم محمد عبدالعزيز نور16
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01060451802

2021/04/04١٩٩٤/٠٤/١٩مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد هللا كمال محمود حموده 17
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01021446059

٢٠٢٢/٠٥/٠٩١٩٩٢/٠٧/٢٥مدرس مساعدذكرمهندس/ عبد العال محمد توفيق الحصري 18
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01024412851

٢٠١٣/٠٤/٢٩١٩٨٩/٠١/١٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد مصطفى إبراهيم محمد المليجى19
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01145879355

2016/11/16١٩٩٢/٠٥/١٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد عبد المحسن إبراهيم عمر20
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01159802106

لطيف علي ابوزيد 21 ٢٠١٧/٠٥/١١١٩٩٣/٠١/٢٠معيــــــــــــــــدذكرمهندس/عبدالرحمن عبدال
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01157467452088/2651507

٢٠١٧/٠٥/١١١٩٩٣/٠٢/٠٥معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ إسراء أحمد علي السيد 22
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01007947709

٢٠١٩/٠٣/٠٩١٩٩٤/٠٥/١٢معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ جهاد هشام محمد يونس23
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 0106142058903/4286196

2019/03/09١٩٩٠/٠٥/٢٤معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مها أحمد محمد على السقا24
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01094401228

تصميم الميكانيكي  تابع قسم : اإلنتاج و ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 517 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/03/091986/11/26معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أشرف جمال محمد إبراهيم عموش25
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي

  01008392047

01007380815

٢٠١٩/٠٣/٠٩١٩٩٤/٠٧/٢٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/  محمد عصام فتح هللا شويل26
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01144409832

2019/05/22١٩٩٥/٠١/١٥معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد أحمد أحمد السيد المسلمى27
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01011928584

2020/02/15١٩٩6/٠١/١٢معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ أحمد يحيى كمال عبد هللا عبد الحافظ28
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01064529559

2020/02/15١٩٩٤/١١/١٩معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ مرح أحمد محمدى إسماعيل الصعيدى29
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01054623492

نجار30 2021/03/27١٩٩٧/٠٣/٢٧معيــــــــــــــــدذكرمهندس/محمد السيد محمد خليل ال
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01113598831

2021/03/27١٩٩٧/٠6/١٨معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ ميار مجدى محمد عشماوى31
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01000184750

2021/03/27١٩٩٧/٠٩/٢٩معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ شروق جمال مصطفى سعيد 32
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01007376902

2021/03/27١٩٩٧/٠٧/٢٠معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ آية كمال الدين بديع الشاذلى33
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01018538685

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/٠٤/٠٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ وفاء رمضان صبحى محمد جمعة34
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01066350542

2022/04/26١٩٩٧/١١/٢٧معيــــــــــــــــدأنثىمهندس/ نور مصطفى فكرى احمد منصور35
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
01274794878

٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٨/١٠/١٩معيــــــــــــــــدذكرمهندس/ محمد ابراهيم عبدالهادى مجاهد ابوغنيم36
اإلنتاج و التصميم 

الميكانيكي
 01015139259

تصميم الميكانيكي  تابع قسم : اإلنتاج و ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 518 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2006/08/011946/05/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ بهاء الدين محمد محرم1
فيزيقا ورياضيات 

هندسة ال
01203324235040/3406161

2008/08/011948/05/17أستاذ متفرغذكرأ.د/ علم الدين محمد بسطويسى2
فيزيقا ورياضيات 

هندسة ال
01005605845

2018/08/011958/01/24مدرس متفرغذكرد/ عبد هللا السيد عبد السالم شلبى3
فيزيقا ورياضيات 

هندسة ال
01111457053  040/2840571

2021/08/011961/01/17مدرس متفرغذكرد/ فتحي رجب موسي السيد 4
فيزيقا ورياضيات 

هندسة ال
01092899162040/3315382

2006/08/011946/07/30أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد طلعت فهيم سيد أحمد1
حاسبات  هندسة ال

ي تحكم اآلل وال
01223400428

2007/08/011947/03/03أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمود محمد فهمى أمين2
حاسبات  هندسة ال

ي تحكم اآلل وال
01006209937

ذكرد/ السيد عبد الحميد سالم3
أستاذ مساعد 

متفرغ
2014/08/011954/07/01

حاسبات  هندسة ال

ي تحكم اآلل وال
01272503682  040/3318677

2022/08/011962/06/28مدرس متفرغذكرد/ محمد أحمد مرسى شعيب4
حاسبات  هندسة ال

ي تحكم اآلل وال
01004059380040/3405823

2016/08/011956/05/13أستاذ متفرغذكرأ.د/ جمال الدين السعيد محمد على1
هندسة قوى و آالت 

كهربائية

  01221064073

01016614955
040/2385008

٢٠٢٠/٠٩/٢٤١٩6٠/٠٩/٢٤أستاذ متفرغذكرأ.د/ عصام الدين محمد رشاد2
هندسة قوى و آالت 

كهربائية
 01222522507

   048/236093

040/3284205

ذكرد/ أحمد إبراهيم شبير3
أستاذ مساعد 

متفرغ
2005/08/011945/06/13

هندسة قوى و آالت 

كهربائية
01001578790

2015/08/011954/10/04مدرس متفرغأنثىد/ فايزة عبد الرحمن سليمان سعفان 4
هندسة قوى و آالت 

كهربائية
040/3408494

رقم تليفون 
قسم  ال تاريخ الميالدتاريخ شغلهام الدرجــة النوعاإلســـــــــــــــــــم

جامعي 2022/2021 هندسة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال



 

 519 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100842016602/3614997هندسة إنشاءات2006/08/011945/10/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد محمود بهلول موافى1

055/2326919  01003943090هندسة إنشاءات2012/08/011951/12/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل إبراهيم الدسوقى2

01223168002040/3411339هندسة إنشاءات2015/09/021951/09/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد الغريب مجاهد صقر3

040/3306194  01227910553هندسة إنشاءات2016/08/011955/11/16أستاذ متفرغذكرأ.د/ طارق محمد فوزى الشافعى4

هندسة إنشاءات2016/08/011955/12/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل5
  01222437176

  01224371167

01002226633

064/3339638

040/3357018  01147776665هندسة إنشاءات2019/08/011958/12/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون6

01007888833040/2121760هندسة إنشاءات2021/08/201961/08/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عماد السيد أحمد عثمان7

ذكرد/ السعيد عبد السالم معاطى8
أستاذ مساعد 

متفرغ
050/2365900  01024544362هندسة إنشاءات2014/08/101954/08/10

ذكرد/ فهمى عبد الفتاح عبد السالم زاهر9
أستاذ مساعد 

متفرغ
01227468921هندسة إنشاءات2016/08/011956/07/06

    040/3302018

02/38364825

2017/08/011956/10/29أستاذ متفرغذكرأ.د/ السعيد خليل محمود المرسى1
قوى  هندسة ال

الميكانيكية

   01221793499

01005110806
  040/9112228

2022/08/011961/10/14أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد النبى البيومى قابيل2
قوى  هندسة ال

الميكانيكية
01001543587  040/2880053

2022/08/011968/06/16أستاذ متفرغذكرأ.د/السيد عبدالعظيم محمد العجوز3
قوى  هندسة ال

الميكانيكية
01093243110050/6810503

ذكرد/ الشناوى عبد الحميد الشناوى 4
أستاذ مساعد 

متفرغ
قوى الميكانيكية٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٢/٠6 01220825908 هندسة ال

جامعي 2022/2021 هندسة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع



 

 520 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2012/08/011952/06/20أستاذ متفرغذكرأ.د/ عبد الواحد محمود عصر1
هندسة إنتاج وتصميم 

ميكانيكى

  01227483055

01201730854
 02/2711539

2021/08/011961/06/02أستاذ متفرغذكرأ.د/ عزت السيد عبد العال شعيب2
هندسة إنتاج وتصميم 

ميكانيكى

  01060770022

01156614114
040/3304712

2005/08/011945/07/26مدرس متفرغذكرد/ حنفى محمود هنداوى3
هندسة إنتاج وتصميم 

ميكانيكى
01223928576

2017/08/011957/04/15مدرس متفرغذكرد/عالء الدين عبداللطيف الحمادى4
هندسة إنتاج وتصميم 

ميكانيكى
01023594989

2009/08/011949/02/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد السعيد محمود نصر1
هندسة االلكترونات 

واالتصاالت
01227381657

2010/08/011949/12/05أستاذ متفرغذكرأ.د/ مصطفى محمود عبد النبى2
هندسة الكترونيات 

وإتصاالت
01000146060 040/3308311

ذكرد/ صالح الدين عبد الغنى خميس3
أستاذ مساعد 

متفرغ
2014/08/011954/04/16

هندسة الكترونيات 

وإتصاالت

  01121215173

01007609136
040/3325954

ذكرد/محمود أحمد عطية على4
أستاذ مساعد 

متفرغ
2016/08/011956/03/26

هندسة الكترونيات 

وإتصاالت
01124524565050/6901853

2015/08/011955/06/23أستاذ متفرغذكرأ.د/ إبراهيم محمد حسين رشوان1
هندسة الرى 

هيدروريكا وال

  01226573674

01222832379
050/2210883

2020/09/161960/01/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ باكيناز عبد العظيم زيدان2
هندسة الرى 

هيدروريكا وال

  01222832379

012265736742
  050/2255719

قسم  ال
رقم تليفون 

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 هندسة جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
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بيان

جامعى 2022/2021 تربية الرياضية جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

4111200348816112031411920الرياضة المائية

ترويح  اإلدارة وال

الرياضي
12223436914231500156101929

جماعية  األلعاب ال

ورياضات المضرب
44001150125171532531761016232548

نفس الرياضى 00111021451100112257علم ال

صحه  علوم ال

الرياضيه
3011021154930013148513

مسابقات الميدان 

والمضمار
11222128712193411459111728

تمرينات  جمباز وال ال

حركي  تعبير ال وال

والعروض الرياضية

2414232471522041216782129

031201002631215011011241317مناهج وطرق تدريس

حركة 322134110616010001110717تدريب وعلوم ال

منازالت ورياضات 

فردية
617165197262105268211334

حركة الرياضية 0111120000000112علوم ال

241891428230126420087981851621616223759109135244اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى
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المنزلالمحمول

2020/9/1601066006016040/3416092عميد الكليةأ.د/ عالء محمد طه حلويش1

أ.د/ هانى سعيد عبد المنعم2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2019/10/23

  01288716689

01011472437
040/3223034

أ.د/ مجدى محمود على وكوك3
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا و البحوث
2021/1/20 01222663003

أ.د/ شريف فتحى أحمد صالح4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة
2022/8/28 01000578607040/3311421

رقم التليفون 
الدرجــةاإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية الرياضية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلهام
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المنزلالمحمول

بحيرى1 01223991582040/34144مناهج وطرق تدريس٢٠٢١/٠٤/١١١٩٧٣/١٢/١٨أستاذأنثىأ.د/ أمانى رفعت بسيونى ال

2017/10/30١٩6٣/٠٢/٢٢أستاذذكرأ.د/ شريف فؤاد الجروانى2
منازالت والرياضات  

فردية ال
 01006010596040/3350783

لطيف3 ذكرد/ أسامة محمد الكيالني عبد ال
أستاذ 

مساعد
نفس الريـــــاضى2021/04/14١٩٨٠/١١/١٨ 01001111026040/3318081علم ال

01203344559040/3307071 الرياضة المائية٢٠٢١/١١/١6١٩٧٠/٠٣/٠٤أستاذأنثىأ.د/ منال جويده أبو المجد4

٢٠١٩/٠٩/٠٢١٩6٩/٠٩/٠٤أستاذأنثىأ.د/ امانى محمد محمد الصفتى5
ترويح  اإلدارة  وال

الرياضي
01228081449040/3345173

01003065580 علوم الصحه الرياضيــــة2021/06/28١٩٧٣/٠٣/٢٧أستاذذكرأ.د/ أحمد على إبراهيم العطار6

2019/03/09١٩6٥/٠٨/٣١أستاذذكرأ.د/ يحيى أحمد عطا هللا7
الجمباز والتمرينات والتعبير 

الحركى والعروض الرياضية
01223320616040/3320120

01068060607تدريب وعلوم حركة٢٠٢٠/٠٩/١6١٩٧٢/٠٢/٢١أستاذذكرأ.د/عمرو محمد طه حلويش8

2020/06/10١٩6٧/١٠/٢٧أستاذذكرأ.د/ شريف فتحى أحمد صالح9
جماعية  األلعاب ال

ورياضات المضرب
 01000578607

فالح10 2019/09/16١٩6٤/٠٤/٠٣أستاذذكرأ.د/ خالد عبد الغفار حسين ال
مسابقات الميدان 

والمضمار
01223792336048/2577909

قسم تاريخ الميالد تاريخ شغلهاالدرجة اإلســـــــــــــــــــمم ال النوع

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون 
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المنزلالمحمول

01221793398040/3309651سباحة2006/05/29١٩6٤/٠6/١١أستاذ ذكرأ.د/ جمال عبد الحليم نصرالجمل1

01223528544040/3306118تدريب رياضى سباحة2006/09/19١٩6٤/٠6/١٢أستاذ ذكرأ.د/ إيهاب سيد أحمد إسماعيل فهمي2

01223562249040/3342331تدريب رياضى سباحة٢٠٠٧/١٠/٣٠١٩6٤/٠6/١٣أستاذ ذكرأ.د/ السيد السيد سعد السيد3

01005525247040/5321419 الرياضة المائية٢٠١٣/٠6/٠٢١٩6٣/١٠/٣١أستاذ ذكرأ.د/ محمد أشرف  عبد الستار عوض4

01203344559040/3307071سباحة2016/05/31١٩٧٠/٠٣/٠٤أستاذ أنثىأ.د/ منال جويده أبو المجد5

01221793391040/3334940 سباحة٢٠٠٧/١٠/٣٠١٩6٤/٠٥/٣١أستاذ مساعدأنثىد/ أمل حلمى  الجمل6

01201511142040/3316695 الرياضة المائية٢٠١٧/١٠/٣١١٩٧١/١٠/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ هبه حلمى لطفى الجمل7

01220702350 الرياضة المائية٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩٧٤/٠٤/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ وليد محمد محمد دغيم8
  040/2384793

040/3348243

01000061364040/3344468 الرياضة المائية2012/04/04١٩٧6/٠٧/٠٤مدرسذكرد/ محمد فاروق السيد غازى9

الرياضة المائية2018/09/301989/09/29مدرسأنثىد/ عال عبد الحليم يوسف بكر10
  01095994423

01288005526
040/5301783

 قسم : الرياضة المائية

التخصص الدقيق تاريخ الميالد

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضية عن العام الجامعى 2022/2021

رقم تليفون 
تاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــم نوع ال م
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المنزلالمحمول

01024045655040/2423746 الرياضة المائية٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨٩/٠٧/١٧مدرس أنثىد/ مروة عاطف محمد يونس 11

01009479551040/3335080 الرياضة المائية2019/03/30١٩٨٨/٠٨/٢٩مدرس ذكرد/ هشام محمد كاظم محمد زكى12

لطيف13 01225850662040/9011505 الرياضة المائية2019/04/30١٩٨٩/٠٧/١٨مدرس أنثىد/ رانيا سعيد محمد عبد ال

040/2737177الرياضة المائية2019/06/26١٩٩١/٠6/٢١مدرس أنثىد/ أنجال محمد الدسوقى أبو المكارم14

الرياضة المائية2020/11/30١٩٩٢/٠٢/١٠مدرس ذكرد/ محمد رياض زكريا المنشاوي 15

01002421867040/2212539الرياضة المائية2020/09/21١٩٩٢/٠٣/٣٠مدرس  مساعد ذكرالسيد/ أحمد محمد مسعد محمد العربى16

01200608688الرياضة المائية2022/05/28١٩٩٢/١١/٢٧مدرس  مساعد أنثىالسيدة/ مارى رشدى مهنا البغدادي17

01550902212الرياضة المائية٢٠٢٢/٠6/٠٥١٩٩٥/٠٣/٢١معيــــــــد ذكرالسيد/ اسالم ايهاب سيد اسماعيل 18

01206200411 الرياضة المائية٢٠٢٢/٠6/٠٥١٩٩٧/٠٨/٠٣معيــــــــد ذكرالسيد/ كريم السيد السيد سعد19

 تابع قسم : الرياضة المائية

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

صبى1 ــــح الريــــاضـى 2012/04/04١٩٧١/١٠/٢٧أستاذأنثىأ.د/ هاله محمد عمر ال 01221064072040/3455326التروي

01001631958040/3315781 اإلدارة الرياضية٢٠١٤/٠٩/٣٠١٩66/١٢/٢٣أستاذذكرأ.د/ عمرو مصطفى كامل الشتيحى2

ــــح الريــــاضـى ٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩6٩/٠٩/٠٤أستاذ أنثىأ.د/ أمانى محمد محمد الصفتى3 01228081449040/3345173 التروي

٢٠١6/١١/٣٠١٩٧6/٠٩/٠6أستاذ مساعد أنثىد/ نهى سليمان أحمد القليوبى4
اإلدارة  والترويح 

الرياضي
 01286966686040/2220380

01277757705040/3348243 اإلدارة الرياضية2018/07/30١٩٧٨/١٢/٢٩أستاذ مساعد أنثىد/ نرمين أحمد كمال حيدر5

ــــح الريــــاضـى 2019/01/23١٩٨٥/٠٩/١٢أستاذ مساعد ذكرد/ أحمد محمد شوقي إبراهيم6 01283040571040/5272183 التروي

وهاب أبو حمر7 ــــح الريــــاضـى ٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨6/٠١/٠١أستاذ مساعد أنثىد/ سالمه محمد عبد ال 0102704095902/7008145 التروي

01208590893040/9112145  اإلدارة الرياضية2020/02/26١٩٧٣/٠٧/٢٣أستاذ مساعد ذكرد/ إيهاب محمد خيرى سيد أحمد8

01225185536040/5671278  اإلدارة الرياضية2020/02/26١٩66/٠٨/٠٤أستاذ مساعد ذكرد/ ثروت عبد هللا أبو السبح9

01000912941040/2540681 اإلدارة الرياضية2021/01/31١٩٨6/٠٥/١٩أستاذ مساعد أنثىد/ شريهان يحيى محمد  مرسى10

01224442928040/3317230اإلدارة  والترويح الرياضي 2009/09/26١٩٧6/١٢/٠٨مدرس أنثىد/ نهى فتحى أحمد صالح11

01220559942040/5673300اإلدارة  والترويح الرياضي 2018/06/27١٩٨٨/٠٤/٠6مدرس أنثىد/ أميرة فتحى عطية بدر12

ترويح الرياضي قسم : اإلدارة  وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

01285101418040/5670448اإلدارة  والترويح الرياضي 2019/03/30١٩٨٩/٠١/٠١مدرس أنثىد/ سهام إبراهيم سيد أحمد الفقى 13

01225491720040/3102104اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٩٠/٠٩/٠١مدرس أنثىد/ زينب مسعود محمد البليطى14

01120880065 اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٩/٠٨/٠6مدرس ذكرد/ محمد محمد عبد القوى الخواجه 15

01016236693اإلدارة  والترويح الرياضي 2020/06/29١٩٩١/٠١/١٣مدرس أنثىد/ هدى صالح محمد السيد فرج16

01220376862040/2431101 اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٩٢/٠٢/٠٧مدرس ذكرد/ يحيى خيرى العجيزى17

01289345666040/3342977 اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠٢١/٠١/٣١١٩٧٩/١٢/٠١مدرس ذكرد/ أحمد عادل لطفي الجمل18

01200771313040/5651675 اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩٢/١٠/٠١مدرس أنثىد/ فاطمة محمد أحمد باشا19

01203813848040/5675486 اإلدارة  والترويح الرياضي 2019/05/28١٩٩٢/٠٩/٣٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سارة عادل لطفى عبد النبى بدران 20

01206642781 اإلدارة  والترويح الرياضي 2019/05/28١٩٩٢/٠٢/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة / سماح محمد رضا يحيي جمعه21

01501199411040/5672767 اإلدارة  والترويح الرياضي ٢٠١٩/٠٥/٢٨١٩٩٢/٠٥/٢٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء أحمد شريف أحمد عبد الهادى22

01020344084 اإلدارة  والترويح الرياضي 2019/09/17١٩٩٢/٠٩/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمنية مصطفى السيد أبو المعاطى23

01210325836 اإلدارة  والترويح الرياضي 2019/12/25١٩٩١/٠٥/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/هالة صديق سيد احمد عوض24

01007502881اإلدارة  والترويح الرياضي 2020/11/07١٩٩٢/٠٧/١١مدرس مساعدذكرالسيد/ إبراهيم عبد العزيز عبد الجواد إبراهيم25

نوع دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

ترويح الرياضي تابع قسم : اإلدارة وال

اإلســـــــــــــــــــمم
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المنزلالمحمول

قدم2010/04/28١٩6٩/١١/١٨أستاذذكرأ.د/ هانى سعيد عبد المنعم محمد1 01288716689040/3323032كرة ال

01283854419040/3350712كرة سلة2011/09/06١٩٧٠/٠٢/٢٥أستاذ ذكرأ.د/ أحمد سالمه صابر شحاته2

01000578607040/3311421العاب مضرب2013/04/28١٩6٧/١٠/٢٧أستاذ ذكرأ.د/ شريف فتحى أحمد صالح3

01008029802040/3351113كرة يد٢٠١6/٠٨/٣١١٩6٣/٠6/٠٤أستاذ أنثىأ.د/ زينب إسماعيل محمد إسماعيل4

01227983283040/3307997 كرة سلة٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٧٥/١٠/٢6أستاذ أنثىأ.د/ فاطمه أحمد حسن بسيونى5

01006357335040/3311810كرة سلة2019/02/23١٩٧٠/١١/٠٧أستاذ أنثىأ.د/ لمياء فوزى محروس6

01065599790040/3301944 كرة طائرة٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩6٩/٠٥/٠٨أستاذ أنثىأ.د/ فايزه محمد شبل رزق7

01224907947040/3419950 كرة يد٢٠٢١/١٠/٢٧١٩٧٥/٠٣/١٩أستاذ ذكرأ.د/ أحمد محمد زكى حسب هللا8

040/3320535كرة يد٢٠٠٧/٠٩/٢٥١٩6٥/٠٤/١٣أستاذ مساعدذكرد/ خالد حسين حسن عزت9

01091881611040/3349589 كرة سلة2017/05/30١٩٧٨/٠٣/٠6أستاذ مساعدذكرد/ محمد إبراهيم جاد الحق10

01224203510040/3312859 كرة سلة2019/02/23١٩٧٥/٠6/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان محمد السعودى حسن11

جماعية ورياضات المضرب  قسم : األلعاب ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 531 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هنيدى12 كرة قدم٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٨٥/٠٤/٠6أستاذ مساعدذكرد/ أحمد محمد إبراهيم ال
  01006818323

01063867929
040/2020752

01000175165040/2223924 كرة قدم2019/05/29١٩٨٣/٠١/٢6أستاذ مساعدذكرد/ منصور محمد راغب المغربى13

01000916973040/5674428 كرة يد2019/05/29١٩٨٥/٠٧/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان نجيب محمد شاهين مصطفى14

01009131591040/3311875العاب مضرب2019/08/26١٩٨١/٠٩/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ أحمد حسن حسين عزت15

2019/08/26١٩٧٩/٠٣/٠6أستاذ مساعدذكرد/ محمد حامد محمد عبد الرحمن شعبان16
    العاب مضرب       

   ) تنس طاولة (
حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 2212 بتاريخ 012226413961/8/2018

01000535797040/2238043كرة سلة2019/12/03١٩٨٤/٠١/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ هبة أحمد إبراهيم عاشور17

01226165955040/3287655تنس طاولة2020/04/29١٩٨٥/٠١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ محمد السيد عبد الجواد محمد عبد الجواد18

01063009950040/3314812العاب مضرب٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٨٠/١١/٢٤أستاذ مساعدذكرد/ محمود محمد محمود وكوك19

01065373370040/2081742 اسكواش٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨6/٠١/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ راوية محمد عبد المنعم مصباح 20

01100332206040/3298121كرة طائرة2020/11/30١٩٨٣/٠٩/١٩أستاذ مساعدذكرد/ مهند محمد منير إبراهيم ابو حمر21

01065018393040/27611215 كرة يد٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨٤/٠٨/١٥أستاذ مساعدذكرد/ ضياء الدين أحمد علي22

جماعية ورياضات المضرب تابع  قسم : األلعاب ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 532 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01226569491040/3411660 تنس٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩6٧/١٢/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ سحر حسين محمد الشبينى23

01227181893047/2490144 كرة سلة٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٣/٠٤/٢١أستاذ مساعدذكرد/ السيد يس حسن مرزوق24

خالق المقدم 25 2017/05/30١٩٨6/٠٤/١6مدرسأنثىد/ منه هللا محمد عبد ال
األلعاب الجماعية 

والمضرب
 01026000417040/5320039

01225396919040/3404628 كرة يد2017/10/01١٩٨٨/٠٧/٣٠مدرسذكرد/ أحمد السيد أحمد عواض26

٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٩/٠٣/٠٤مدرسذكرد/ محمد أبو زيد أمين محمد السيد27
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
 01092123956040/5613161

2018/09/30١٩٩٠/١٠/٠١مدرسأنثىد/ نجوى عماد عبد الحليم نصر الجمل 28
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
 01220272636040/5830441

2018/09/01١٩٩٠/٠٥/١٣مدرسأنثىد/ هدير على محمد المطاهر29
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
 01220550230040/3452282

2019/04/30١٩٩١/٠٩/٠١مدرسأنثىد/الشيماء على محمد محمد سعد ابو دهب30
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01097730772

2019/04/30١٩٩٠/٠٣/٠١مدرسأنثىد/ نهاد محمود رفعت ابراهيم الكنيسى31
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01067721263

2018/12/03١٩٩٣/٠١/١٥مدرس مساعدذكرالسيدة/ عمرو ايهاب سيد إسماعيل32
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01286729086

2019/11/04١٩٩٢/٠٥/٣٠مدرس مساعدذكرالسيد/ عبدالعال عادل مهدى احمد سالم33
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01208000718

٢٠٢٠/١١/٠٧١٩٩٤/١١/٢٠مدرس مساعدذكرالسيد/ أحمد سامى سيد أحمد سالم34
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب

  01229684132

01019410143

تنس أرضى٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩١/٠٤/٠٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ايمان يحيى حسين اسماعيل القصاص35
  1222641000

01094993688

جماعية ورياضات المضرب تابع  قسم : األلعاب ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 533 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/04/12١٩٩٥/٠٧/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/  أسماء محمد محمد ياسمين36
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01024338077

01274352124 كرة طائرة٢٠٢٢/٠٤/٢٨١٩٩١/٠٩/١٥مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد صبحى أحمد نحيلة37

01096675312 تنس طاولة٢٠٢٢/٠٥/٢٨١٩٩١/١٠/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ روان جمال عطية حبلص38

01019410143 كرة سلة٢٠٢٢/٠٧/١٨١٩٩٢/٠١/٢٥مدرس مساعدذكرالسيد/ حسام جمال عبد الناصر عبد القوي 39
نقل من المناهج وطرق التدريس الى مسابقات الميدان والمضمار بالقرار 840 بتاريخ 1/4/2020

01025142442 كرة طائرة2014/06/18١٩٩١/٠٥/٠٨معيــــــــد أنثىالسيدة/ هناء عبد الرحمن الحسب ابو العنين40

حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 2646 بتاريخ 0106462038427/8/2018 كرة يد2014/06/18١٩٩١/٠١/٠6معيــــــــد أنثىالسيدة/ مي محمد حلمي راغب41

01212309152 كرة يد٢٠١٤/٠6/١٨١٩٩٢/٠١/٠١معيــــــــد أنثىالسيدة/ إيمان احمد محمد منتصر42

كرة يد2014/06/18١٩٩١/١٠/١٠معيــــــــد أنثىالسيدة/أسماء محمود فتحى الحسينى أبوطالب 43
  01066542187

01276263565

2018/06/10١٩٩٤/٠١/٢٠معيــــــــد ذكرالسيد/ مؤمن أسامه رشاد إسماعيل المصري44
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
 01276551212

2018/06/10١٩٩٢/١٢/١٠معيــــــــد أنثىالسيدة/ مها أحمد عبد الرحمن شعبان 45
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب
01122088126

2022/06/05١٩٩6/٠١/٠١معيــــــــد أنثىالسيدة/ ريهام محمود عبدالهادى الشرقاوى46
األلعاب الجماعية ورياضات 

المضرب

2022/06/05١٩٩٥/١٢/١6معيــــــــد أنثىالسيدة/ أمينة مصطفى على حسن غالب 47
األلعاب الجماعية ورياضات 

حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 836 بتاريخ 1/4/2018المضرب

جماعية ورياضات المضرب تابع قسم : األلعاب ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 534 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01001823030040/3318081علم النفس2019/05/29١٩٨٠/١١/١٨أستاذ مساعدذكرد/ أسامة محمد الكيالني عبد اللطيف1

علم النفس٢٠٢٠/٠٧/٢٨١٩٨١/٠6/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ شيماء رياض زكريا المنشاوي2
  01222793283

01008806788
040/3322300

ــــاضى٢٠١٧/١٠/٣١١٩٨٧/٠٧/٢٠مدرس أنثىد/ أية مشهور محمد المهدى  الجمل3 علم النفس الرـي
  01005536131

01020075551
040/2762230

ــــاضى2018/06/27١٩٨٩/٠٥/١٠مدرس أنثىد/ مروة محمد محمد على أبو شامة4 01067711747040/2762230علم النفس الرـي

ــــاضى٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩٠/٠٢/٢٧مدرس أنثىد/ نهلة مجدى فاروق سعد5 علم النفس الرـي
  01287777939

01287666615
040/3332524

ــــاضى٢٠١٩/٠٤/١٣١٩٩٠/١١/٠٤مدرس مساعدذكرالسيد/ خالد محمد عبدالفتاح النخالوى6 01063727467040/2663243 علم النفس الرـي

نفس الريـــــاضى  قسم : علم ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 535 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٠٧/٠١/٢٣١٩6٤/٠٥/١١أستاذذكرأ.د/ مجدى محمود على وكوك1
اإلصابات الرياضية 

والتأهيل
 01222663003

فسيولوجيا الرياضة2008/10/29١٩6٣/٠٨/١٢أستاذذكرأ.د/ فتحى محمد ندا مصطفى ندا2
  01221092012

01060007270
040/3304344

2018/08/29١٩٧٣/٠٣/٢٧أستاذذكرأ.د/ أحمد على إبراهيم العطار3
اإلصابات والتأهيل 

الرياضى
01003065580048/2235562

01227135635040/3420469 علوم الصحه الرياضيــــة٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٠/٠٣/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ مروة فاروق  السيد غازي4

01224441211040/3341660 علوم الصحه الرياضيــــة2019/11/30١٩٨١/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء طاهر عبد الحكم نوفل5

جليل محمد6 01004935169040/3562110 علوم الصحه الرياضيــــة2018/06/27١٩٨6/٠6/٣٠مدرس ذكرد/ على مبارك عبد ال

01069554286علوم الصحه الرياضيــــة2020/12/30١٩٩٠/٠6/٢١مدرس أنثىد/ هبة فتحى فتح اللة أبو عقيلة7
  040/3215444

040/3452319

01014962885040/3415100علوم الصحه الرياضيــــة2019/07/24١٩٩١/٠٧/١٣مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد وليد حسنى الميدانى8

01006784195علوم الصحه الرياضيــــة2019/07/24١٩٩٣/٠6/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد جمال محمد عبد اللطيف9

01220045865علوم الصحه الرياضيــــة2020/08/05١٩٩٤/٠٣/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد فتحى محمد ندا مصطفى10

حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 1099 بتاريخ 0111821723222/4/2018 علوم الصحه الرياضيــــة٢٠١٨/٠6/١٠١٩٩٥/١٠/٠١معيــــــــد أنثىالسيدة/ مي عبدالرحمن جاب هللا عبدالرحمن 11

صحه الرياضيــــة  قسم : علوم ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 
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المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٧٠/١٢/١6أستاذ أنثىأ.د/ دعاء محمد محى الدين محمد1
مسابقات الميدان 

والمضمار
 0100220007802/4515890

فالح2 01223792336048/2577909ألعاب قوى2019/08/29١٩6٤/٠٤/٠٣أستاذ ذكرأ.د/ خالد عبد الغفار حسين ال

٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٧٥/٠١/١٨أستاذ مساعدذكرد/ إيهاب محمد فهيم عبده3
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01223747078040/9115352

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩6٨/٠٩/٢6أستاذ مساعدأنثىد / وفاء على محمد مبروك4
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01098024665040/3412750

٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨٢/١٢/٠٧أستاذ مساعدذكرد/ محمد حلمي الجنايني5
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01000030831040/3348202

لطيف6 2009/10/27١٩٧٥/١٠/٠6مدرسأنثىد/ إيناس عزت أحمد عبد ال
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01003180863040/2200286

٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٧/١٢/١٢مدرس ذكرد/ إبراهيم حمدى إبراهيم يحيى7
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01004224612040/3338281

٢٠١٨/٠6/٣٠١٩٨6/٠٨/٢٩مدرس أنثىد/ نها أشرف عبد العظيم شتيوي8
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01014400698

2018/06/30١٩٧٥/٠١/١٠مدرس ذكرد/ محمد ابراهيم عوض عبد السالم الشرقاوى9
مسابقات الميدان 

والمضمار

 01222519831

01200593939

2018/07/30١٩٨٩/٠١/٠٧مدرس أنثىد/ زينب فيصل عبد هللا10
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01006127381040/5712757

2018/07/30١٩٨٨/١٢/١١مدرسأنثىد/ شيماء حسنين عبد المنعم حسنين11
مسابقات الميدان 

والمضمار
01225351318040/3281272

2019/11/25١٩٩٠/٠٢/٠٨مدرس أنثىد/ غادة عرفة عبد القادر الغريبى12
مسابقات الميدان 

والمضمار
01276936947040/5478094

 قسم : مسابقات الميدان والمضمار

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 537 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2022/04/27١٩٩٠/١٠/١٣مدرس أنثىد/ آية محمد السيد طه خليفة13
مسابقات الميدان 

والمضمار
00128777939040/5670365

2022/04/27١٩٩٢/٠٨/١٥مدرس أنثىد/ أسماء محمد أحمد النحراوى14
مسابقات الميدان 

والمضمار
01014618608040/3452319

٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٩٢/٠٢/٠١مدرس أنثىد/ بسمة حسنى أحمد عبدة15
مسابقات الميدان 

والمضمار
01277032311040/5380719

٢٠١٩/٠٧/٢٤١٩٩٣/١٠/٠١مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد مصطفى عبد الحافظ السيسى16
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01012107989

2019/10/03١٩٩١/٠٨/١٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/اسماء عبدالعظيم عبدالفتاح سيد احمد 17
مسابقات الميدان 

والمضمار
01098331789

٢٠٢٠/٠٢/١٩١٩٩٥/١٠/١٠مدرس مساعدذكرالسيد/ عبد الحليم حمدى إبراهيم يحىي18
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01066221881

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩٩٤/١١/٢٤مدرس مساعدذكرالسيد/ أمير على محمود عبيد19
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01025433339

٢٠٢٠/٠٨/٠٥١٩٩٢/٠٣/٢١مدرس مساعدأنثىالسيدة / أسماء محمد احمد زلع20
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01099476019

2020/11/07١٩٩٠/٠6/١٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء عبدالعزيز عبدالجواد منصور 21
مسابقات الميدان 

والمضمار

  01064945247

01021034565

2022/09/11١٩٩١/١٠/٠٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء سعد صالح صبرى22
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01016065026

نقل من األلعاب الجماعية ورياضات المضرب الى علوم الحركة الرياضية من 13/7/2019 بالقرار 1846 بتاريخ 24/7/2019

باجورى 23 2018/09/18١٩٩٥/٠٨/٠١معيــــــــد ذكرالسيد/ أحمد مسعد السعيد ال
مسابقات الميدان 

والمضمار
 01201073563

 تابع قسم : مسابقات الميدان والمضمار

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 538 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223320616040/3320120 طرق تدريس الجمباز2007/10/30١٩6٥/٠٨/٣١أستاذذكرأ.د/ يحى أحمد محمد عطا هللا1

نجار2 01221793348040/2762800 طرق تدريس الجمباز2007/11/06١٩6٢/١١/١٩أستاذذكرأ.د/ هشام محمد محمد حسن ال

2017/05/30١٩6٥/٠٨/٠٩أستاذأنثىأ.د/ حنان حلمى الجمل3
 تمرينات والعروض 

الرياضية
01201522298040/3309651

2019/08/26١٩6٣/٠٣/٢٠أستاذأنثىأ.د/ نجوى محمد محمد رمضان4
طرق تدريس التعبير 

الحركى
01142604448040/3356462

01222958900040/3414805تعبير الحركى2019/09/29١٩٧١/٠٤/٠٨أستاذأنثىأ.د/ مرام سراج الدين ربيع5

01226860387048/2554131الجمباز2021/02/28١٩٧١/٠٨/١٢أستاذأنثىأ.د/ رضا سعد يس سيد أحمد6

٢٠٠6/٠٩/١٩١٩6٩/٠٥/٠6أستاذ مساعدذكرد/ السعيد محمد السعيد العدل7
 تمرينات والعروض 

الرياضية
01223671455040/2200286

01289597433040/3414805 الجمباز٢٠٠٧/٠٩/٢٥١٩6٩/١٢/١٠أستاذ مساعدذكرد/ عمرو محمد عبد الرازق بسيونى8

2019/08/31١٩٨٤/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان جمال حافظ السيد9
 تمرينات والعروض 

الرياضية
01220576625040/5474381

٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٨٥/١١/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ داليا السيد عنتر الحنش10
 تمرينات والعروض 

الرياضية
 01008188540040/2442702

01221446040040/3338742 جمباز٢٠٢١/٠١/٣١١٩٨٥/٠١/٢٠أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب رشاد سالم11

٢٠٠٨/٠٤/٢٢١٩٧٧/٠٨/١6مدرسذكرد/على مصطفى محمود المغربل12
 تمرينات والعروض 

الرياضية
 01222505258040/2361266

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

حركى والعروض الرياضية تعبير ال تمرينات وال جمباز وال  قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال



 

 539 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2014/11/30١٩٨6/٠٨/٠١مدرسذكرد/علي مصطفى علي حسن غالب13
 تمرينات والعروض 

الرياضية
 01013220311040/2540190

2019/04/30١٩٨٨/٠٥/٢٢مدرسأنثىد/ سماح كامل إبراهيم أبوستيتة14
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
 01273757559040/2963557

فتاح شهبه15 ٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٨٩/١١/٢٩مدرس أنثىد/ إسالم رأفت عبد ال
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
 01012525457040/2367058

2019/12/30١٩٨٩/٠٣/٠١مدرس أنثىد/ مريم محمد إبراهيم عمران 16
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
 01061450449040/2101184

2019/12/30١٩٨٨/١٠/١٢مدرسأنثىد/ زينب جمال بشير مصطفى مصطفى17
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
 01007450606040/3335729

2017/11/01١٩٩٠/١٢/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء السيد عبد الغفار18
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 

  01066047543

01022766944

2018/01/27١٩٩٢/٠٧/٢٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إسراء عبد الرافع شبل راضى19
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 

  01276386021

01004035972

همشرى20 تمرينات2021/08/02١٩٩٢/٠٧/٠١مدرس مساعد أنثىالسيدة/ حكمت حامد السعيد ال
  01008028046

تعيين بناء على اعالن منشور بالقرار 92 بتاريخ  10/1/2019تم نقلها من قسم تدريب وعلوم حركة الى قسم المنازالت والرياضات الفردية قرار )2214(011259697492021/9/29

خالق متولى21 01009902845تمرينات2022/04/12١٩٩١/٠٤/١٠مدرس مساعد أنثىالسيدة/ ايمان سامى عبد ال

01098450931تمرينات٢٠١٤/٠6/١٨١٩٩٠/١٠/٢٩معيــــــــد أنثىالسيدة / الشيماء محمد زكريا عيد22

٢٠٢٢/٠6/٠٥١٩٩6/١٠/٠١معيــــــــد أنثىالسيدة/ بسنت عادل عبدالمولى الغول23
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 419 بتاريخ 0120424401422/2/2018 

٢٠٢٢/٠6/٠٥١٩٩6/٠١/١6معيــــــــد ذكرالسيد/ فاروق رمضان فاروق سعد24
الجمباز والتمرينات 

والتعبير الحركى والعروض 
حكم محكمة وإعتماد األقدمية من 18/6/2014  بالقرار 418 بتاريخ 0115567968422/2/2018 

حركى والعروض الرياضية تعبير ال تمرينات وال جمباز وال تابع قسم : ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 540 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01223991582040/3324159 مناهج٢٠٠٩/٠٨/٣١١٩6٩/٠٧/٠١أستاذأنثىأ.د/ حنان محمد محمد عبد اللطيف1

01223991582040/34144 مناهج٢٠١6/٠6/٢٩١٩٧٣/١٢/١٨أستاذأنثىأ.د/ أمانى رفعت بسيونى البحيرى2

طرق تدريس٢٠١6/١١/٣٠١٩٧٥/١٢/١٢أستاذأنثىأ.د/ سالى محمد محمد عبد اللطيف3
  01006235462

010020124305
040/3311421

01226062623040/3313161 طرق تدريس2016/05/31١٩٨٠/٠٨/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/هبة سعيد عبد المنعم محمد سعيد 4

01000786450040/3354972 مناهج وطرق تدريس2018/02/28١٩٨٤/١٢/٠١مدرس ذكرد/ مصطفى مسعد محمد نصار5

خولى6 مناهج وطرق تدريس٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٩٠/٠٨/٠١مدرس أنثىد/ علياء على محمد ال
  01063419873

01062659827
040/2842236

01065677026 مناهج وطرق تدريس2018/12/30١٩٨٨/١٢/١٠مدرس أنثىد/ أسماء محمد محمد السمين7

01281736861040/243807 مناهج وطرق تدريس2018/12/30١٩٨٩/١٠/٠٥مدرس أنثىد/ ميادة رمضان محمد محمد ساطور8

01284548048040/2975340مناهج وطرق تدريس2019/02/23١٩٧٢/٠6/٢٨مدرس ذكرد/ أشرف فتحي محمد حباظة9

01003786668040/3313279مناهج وطرق تدريس2019/03/30١٩٨٩/٠٩/٢6مدرس أنثىد/ ميلودى محمد سعد زغلول10

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــة التخصص ال
رقم تليفون 

قسم : مناهج وطرق تدريس

نوعاإلســـــــــــــــــــمم ال



 

 541 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

مناهج وطرق تدريس2019/11/25١٩٨٩/٠١/٣١مدرس أنثىد/ نهال عادل أحمد حسام الدين11
  01091929771

01095656157
040/2673363

مناهج وطرق تدريس2021/04/27١٩٩١/٠١/٠٧مدرس أنثىد/ ماجدة ابو اليزيد الغباشى12
  01228233661

01016016399
040/26851151

01005881080مناهج وطرق تدريس٢٠١٩/١٠/١٤١٩٩٣/٠٨/٣١مدرس مساعدأنثىالسيدة / نهي فاروق محمد عطية 13

01099853298 مناهج وطرق تدريس٢٠١٨/٠6/١٠١٩٩٣/٠٧/٢٠معيــــــــد ذكرالسيد/ كرم مغربى لطفى المغربي14

تابع قسم : مناهج وطرق تدريس

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 

المنزلالمحمول

01010434581040/3313846علوم حركة2014/09/30١٩٧١/٠٤/٢٧أستاذ ذكرأ.د/ ياسر عاطف غريب غرابه1

01225710790040/2254755 تدريب رياضى٢٠١٥/٠6/٢٩١٩٧٤/٠٤/٢٠أستاذ ذكرأ.د/ عمرو محمد حسن على تمام2

01068060607 ميكانيكا حيوية٢٠١٣/٠٩/٢٤١٩٧٢/٠٢/٢١أستاذ ذكرأ.د/ عمرو محمد طه حلويش3

01098352561048/9712907 سالح٢٠١٩/٠٥/٠٩١٩٧٢/١٢/٠١أستاذ أنثىأ.د/ هبه روحى عبده أبو المعاطى4

01000771377040/3339598 تدريب رياضى2022/01/31١٩٧٧/٠١/٠١أستاذأنثىأ.د/ إيناس محمد عبد المنعم هاشم5

01006659994 تدريب رياضى2020/06/29١٩6٨/١١/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ خالد السيد سرور6

قسم : تدريب وعلوم حركة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 542 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

040/3338281تدريب وعلوم حركة٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩٨٣/١٢/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ ميادة حمدى يحيى7

01279232610040/3524168 تدريب وعلوم حركة2021/04/27١٩٨٤/١٠/١٤أستاذ مساعدأنثىد/ سالي سامي احمد الوزير8

01145542842040/3452026 تدريب وعلوم حركة2021/04/27١٩٨٤/٠١/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ إيثار صبحي  فتحى محمد شامه9

01006818116040/3322300تدريب وعلوم حركة2016/08/31١٩٨٥/٠٣/١٤مدرسذكرد/ أحمد رياض زكريا المنشاوي10

01286833289040/3404504تدريب وعلوم حركة2017/03/30١٩٨٩/٠٨/١٤مدرسأنثىد/ نانسى مجدى حسنى حسنين ابو فريخة11

01223068089تدريب وعلوم حركة2018/12/30١٩٨٩/٠٥/٠٤مدرسذكرد/ عمر سعد محمود وكوك12

01003511193040/5463703تدريب وعلوم حركة2019/05/29١٩٩٠/٠٢/٢٥مدرسذكرد/ أحمد محمد محمد ندا13

01090871363تدريب وعلوم حركة٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٩١/٠١/٠١مدرسذكرد/ محمد مجدى حسنى أبو فريخة 14

تدريب وعلوم حركة٢٠١٩/٠٣/٠٢١٩٩٣/١١/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أالء  محمد عبده على نافع 15
   01158565226

01011720815

تابع قسم : تدريب وعلوم حركة

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 543 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

جروانى1 01006010596040/3350783مالكمة2005/08/30١٩6٣/٠٢/٢٢أستاذذكرأ.د/ شريف فؤاد محمد ال

٢٠٠6/٠٩/٢٨١٩6٥/٠٨/٠١أستاذذكرأ.د/ إيهاب محمد فوزى أحمد البديوى2
تدريب رياضى 

منازالت
 01223604379040/3306631

01001108668040/3414484 مبارزة٢٠١١/٠٩/٠6١٩6٨/٠٣/١٨أستاذذكرأ.د/ السيد سامى صالح الدين ندا3

01224001187 مصارعة٢٠١١/٠٩/٢٨١٩٧٠/٠6/٠6أستاذذكرأ.د/ إيهاب صبرى محمد يوسف جاد4
  

040/2084449

01223344559040/3307071 مصارعة2011/09/28١٩٧١/٠٢/٢٢أستاذذكرأ.د/ نبيل حسنى طنطاوى الشوربجى5

01066006016040/3416092 كاراتية2012/10/23١٩6٨/٠6/١6أستاذذكرأ.د/ عالء محمد طه حلويش6

01286090815040/3411681 تايكوندو٢٠١٩/٠٩/٢٩١٩٧٥/٠٣/٠٥أستاذ  أنثىأ.د/ مروي محمد طلعت محمد7

01008806428040/2120975 رفع أثقال2019/08/26١٩٧٩/١٢/٠٣أستاذ مساعدذكرد/ زين العابدين  عبد المحسن8

01008606663 مالكمة2019/08/26١٩٧٨/١١/٠٤أستاذ مساعدذكرد/ محمد زكريا جزر حامد بلضم9

01064076337040/3414232مصارعة2019/11/30١٩٧٩/١١/١٠أستاذ مساعدذكرد/ محمد سعد شفيق غرابة10

01227160071تايكوندو2019/11/30١٩٧6/١١/١6أستاذ مساعدذكرد/ سيد محمد المرسى أبو زيد11

فردية قسم : المنازالت والرياضات ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 544 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01203711882040/3416197جودو2019/11/30١٩٨٧/٠٣/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ مى عاصم محمد السيد حمودة12

مالكمة2019/11/30١٩٧٧/١٠/٠6أستاذ مساعدذكرد/ إيهاب عزت أحمد عبداللطيف13
  01225005059

01007500565
040/3294381

01111197544040/3450262جودو٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧٧/٠١/٢١أستاذ مساعدذكرد/ محمود السيد أحمد بيومى14

٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٨٩/٠٢/١٨أستاذ مساعدذكرد/ أحمد عبد القوى سعيد الفقى15
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01028181902040/2554794

وهاب محمد16 01283400095040/3355428مبارزة1999/08/31١٩6٥/٠٧/٠٢مدرسأنثىد/ عبير عبد المنعم عبد ال

01223905828040/3421863 مبارزة٢٠٠٧/٠٥/٢٩١٩٧٥/٠٨/١٠مدرسذكرد/ محمود محمد عبد الرحيم يس17

01288941611040/3294713 مصارعة٢٠١٠/٠٨/٣١١٩٧٥/٠١/١٤مدرسذكرد/ أسامه حسنى طنطاوى الشوربجى18

01119444099 تايكوندو٢٠١٥/٠١/٢٢١٩٨6/٠6/٠١مدرسذكرد/ غفران حسنى حامد سالمة19

2017/11/09١٩٨٤/٠٧/٠٣مدرسذكرد/ محمد هنداوى السيد أبوالمجد20
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01005874199047/326151

2018/07/30١٩٩٠/٠٣/١١مدرسأنثىد/ رغدة محد عصمت غانم21
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01265845618040/3338199

حميد على22 ٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٩/٠٩/٣٠مدرسأنثىد/ منى إبراهيم عبد ال
 المنازالت والرياضات 

الفردية

  01003919419

01285406783
040/2239087

فردية تابع قسم : المنازالت والرياضات ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 545 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2019/05/29١٩٩٠/٠٩/١٣مدرسذكرد/ محمد أحمد عبد الحي الطويل23
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01220550230040/2254648

وهاب24 فتاح عبد ال 2019/05/29١٩٨6/١٢/٠٥مدرسأنثىد/ منى السيد عبد ال
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01283052566040/3415121

جودو2020/01/28١٩٨٨/١٠/٠١مدرسذكرد/ السيد نصر السيد محمد السيد  شادى25
  01067625688

01201073563

2022/04/27١٩٩٢/٠٨/٠١مدرسأنثىد/ أيه محمد عطية خطاب 26
 المنازالت والرياضات 

الفردية
01273288697

2019/06/26١٩٩٣/٠٥/٢٤مدرس مساعدذكرالسيد/ طه أحمد رشاد شلبى27
 المنازالت والرياضات 

الفردية
01280073439

2021/08/02١٩٩٤/٠٨/٢٠مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد السعيد السيد النادى 28
 المنازالت والرياضات 

الفردية
01120031068

01010532072تايكوندو٢٠٢٢/٠٧/٣١١٩٩٢/٠١/٣٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إسراء محمد شعبان محمد الناطور29

01012102658 مالكمة٢٠١٤/٠6/١٨١٩٩٢/٠٤/١٩معيــــــــد أنثىالسيدة / آيه احمد محمد ابو حمر30

01552687129كاراتية2022/04/26١٩٩٧/١١/٢٠معيــــــــد أنثىالسيدة/ روان حامد عبده محمد31

01064712260 مصارعة٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/١٠/٠١معيــــــــد أنثىالسيدة/ مى عبدالحميد محمد حسين 32

01010540447 تايكوندو٢٠٢٢/٠٤/٢6١٩٩٩/٠٩/٠٢معيــــــــد أنثىالسيدة/ نورا صابر ابراهيم دياب33

٢٠٢٢/٠6/٠٥١٩٩6/٠٧/٠٩معيــــــــد أنثىالسيدة/ تسنيم ابراهيم على رمضان34
 المنازالت والرياضات 

الفردية
 01069850018

فردية تابع قسم : المنازالت والرياضات ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 546 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

أنثىد/ عزه إبراهيم خليل1
أستاذ مساعد 

متفرغ
2018/08/101958/08/10

جماعية  األلعاب ال

ورياضات المضرب
0122423172903/4203074

2006/08/011949/10/11أستاذ متفرغذكرأ.د/ علي محمود عبيد1
مسابقات الميدان 

والمضمار
01223494880048/2997025

2007/08/011947/05/23أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فوقيه السعيد محمد برغوث2
مسابقات الميدان 

والمضمار
01002900602050/2523503

2010/08/011950/05/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ حمدى إبراهيم  يحى3
مسابقات الميدان 

والمضمار
01222403837040/3338281

فتاح4 حميد عبد ال 2022/08/011962/03/13أستاذ متفرغأنثىأ.د/ غاده محمد عبد ال
مسابقات الميدان 

والمضمار
0100181534603/5841372

2008/08/011948/03/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ سلوى عبد الهادى شكيب1
جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
0122212431303/5851441

2012/08/011951/09/28أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ هناء عفيفى محمد عفيفى2
جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
01001236479040/3413851

2016/08/081956/08/08أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ وفاء محمد كمال الماحى3
جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
01222601631040/5471336

2021/08/011961/04/24أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ ميرفت أحمد كمال محمد4
جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
0122425978103/5227063

2022/08/011961/10/19أستاذ  متفرغذكرأ.د/ السيد عبد العظيم فتح هللا درباله5
جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
01060922267040/2201129  

أنثىد/ زيزيت عزيز صبحى إسكندر6
أستاذ مساعد 

متفرغ
2022/08/011962/08/01

جمباز وتمرينات وتعبير 

حركى وعروض رياضية
0100162872202/4554559

الدرجــةاإلســـــــــــــــــــم قسم تاريخ الميالدم ال تاريخ شغلها النوع

جامعي 2022/2021 تربية الرياضية جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

رقم تليفون 



 

 547 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2008/08/151948/08/15أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمه إبراهيم صقر1
ترويح  اإلدارة وال

الرياضي
01117444003

2009/08/011949/05/10أستاذ متفرغأنثىأ.د/علية حسن خيرهللا عثمان2
ترويح  اإلدارة وال

الرياضي
0100106993202/3173607

2017/08/011957/03/15أستاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى أحمد محمد شندى3
ترويح  اإلدارة وال

الرياضي
01223616031040/2237161

2018/08/011958/01/10أستاذ متفرغذكرأ.د/ يحيى فكرى محمد محروس4
ترويح  اإلدارة وال

الرياضي
01227051088040/3320120

01009183797040/3313279مناهج وطرق تدريس2013/08/011952/12/25أستاذ متفرغذكرأ.د/ محمد سعد زغلول1

0100606721503/4208304مناهج وطرق تدريس2013/08/011953/05/22أستاذ متفرغأنثىأ.د/ ماجده عقل محمد صابر2

0101779970602/5905874مناهج وطرق تدريس2022/08/011961/11/29أستاذ متفرغأنثىأ.د/ أمل الزغبى السعيد السجينى3

2014/09/161954/09/16أستــاذ متفرغذكرأ.د/ محمد جابر أحمد بريقع1
التدريب وعلوم الحركة 

الرياضية
0122366607203/4273797

2020/09/161960/08/29أستــاذ متفرغذكرأ.د/ مجدى حسنى حسين أبو فريخه2
التدريب وعلوم الحركة 

الرياضية
01001290351040/3404504

فتاح محمد سعد 1 2018/08/011958/05/26أستــاذ متفرغأنثىأ.د/ فاطمة سعد عبدال
صحه  علوم ال

الرياضيــــة
01226763066040/3313826

2020/09/161960/09/01أستــاذ متفرغذكرأ.د/ مسعود كمال محمد غرابه2
صحه  علوم ال

الرياضيــــة
01001801606040/3339502

حركة الرياضية2021/08/011961/04/24أستــاذ متفرغأنثىأ.د/ مرفت أحمد كمال محمد 1 علوم ال

نفس الريـــــاضى2020/09/161960/09/12أستاذ متفرغأنثىأ.د/ عزه شوقى عبد العزيز الوسيمى1   0122324058803/4288927علم ال

0100113274403/5492590الرياضة المائية2021/08/011961/06/06أستاذ متفرغأنثىأ.د/ هويدا على محمود السعدنى1

تــــــابــــــع

جامعي 2022/2021 تربية الرياضية جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال  بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 548 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 549 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 بيان

جامعى 2022/2021 تمريض جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

تمريض إدارة 

تمريض ال
040204010100002121040110151503636

0220501302222030100131303535تمريض األطفـــال

03030510802020050100151503535تمريض صحة مجتمع

تمريض باطنى 

وجراحة
061040401515090190282804343

تمريض صحة األم 

والدة وحديثى ال
00010401090201717060120181803535

تمريض حاالت حرجة 

وطواري
000400800121202181101112223

تمريض صحة نفسية 

وعصبية
21060601515031121151613031

0170100320305802012212203228221141162236238اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 550 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 551 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2020/12/23  عميد الكليةأ.د/ عفاف عبد العزيز بصل1
  01126379939

01069120379
040/2430660

أ.د/ عصمت محمد عبد القوى جميعى2
وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2019/5/1301061165627

  047/2785461

03/5916257

جواد   أ.د/ سحر محمود الخضر أحمد عبد ال
وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحوث
2020/5/13 01271447576040/3298032

أ.د/ شريف فتحى أحمد صالح4
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2022/8/28 01000578607040/3311421

الدرجــة م
رقم التليفون 

تاريخ شغلها اإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التمريض جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021



 

 552 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩٧٢/٠٢/١٧أستاذأنثىأ.د/ إنتصار أبو الغيط الحسينى1
تمريض  صحة 

المجتمع
0122350251502/48265653

أنثىد/ صباح محمد السيد شرشور2
أستاذ 

مساعد
01065572932040/2401738 تمريض أطفال٢٣/٠6/2021/11/13١٩٧6

01221793422040/3305447 إدارة التمريض2022/01/26١٩6٥/١٢/٢٩أستاذأنثىأ.د/ سمر حسنى أحمد غديرى3

أنثىد/ منال عبد هللا سيد أحمد4
أستاذ 

مساعد
٢٠١٩/١٢/٠٢١٩6٩/١١/١٩

تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01274969045040/3344781

٢٠٢٢/٠٣/١٠١٩6٥/٠6/١٠أستاذأنثىأ.د/ مرفت حسنى أحمد شلبى5
تمريض الصحة 

النفسية والعقلية
01224402599040/3286840

أنثىد/ جيهان عبدالحكيم أحمد6
أستاذ 

مساعد
2019/12/02١٩٧6/٠٨/٠٢

تمريض حاالت حرجة 

وطوارى
 01018005561040/27678320

01143305523040/3333877تمريض باطنى وجراحه2022/03/10١٩6٨/٠٥/٢٥أستاذأنثىأ.د/ أمانى لطفى عبد العزيز7

الدرجة قسم النوع ال تاريخ الميالد تاريخ شغلها اإلســـــــــــــــــــمم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التمريض جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون



 

 553 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تمريض2020/04/29١٩٧٢/١٢/٠٢أستاذ أنثىأ.د/ رضا عبد الفتاح سيد أحمد1 01001827576 إدارة ال

تمريض2020/04/29١٩6٨/٠٥/٢٥أستاذ أنثىأ.د/ كريمه أحمد السيد محمد2 0128361022303/5037912 إدارة ال

تمريض٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩6٣/٠٣/٢٨أستاذ أنثىأ.د/ صفاء محمد الدمرداش البرى 3 01007193343 إدارة ال

تمريض٢٠٢٠/١٠/٣١١٩6٥/١٢/٢٩أستاذ أنثىأ.د/ سمر حسنى أحمد غديرى4 01221793422040/3305447 إدارة ال

تمريض2017/05/30١٩٧٣/١٢/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/  لبنى خميس محمد إبراهيم5 01519771469 إدارة ال

تمريض٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٧٩/٠٩/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ هبة كمال عباس عبيد6 01002087329040/3291386  إدارة ال

تمريض٢٠٢٠/٠٩/٢٩١٩6٧/٠٣/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ مها عيد محمد شقير7 01211556271040/3605238  إدارة ال

تمريض٢٠٢١/٠6/٢١١٩٧6/٠6/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/  أمل حمدى عوض أبو رمضان8 01120732184040/5713109  إدارة ال

تمريض2017/08/29١٩٧٨/٠٩/٢٤مدرسأنثىد/ والء مصطفى عبد الحليم عيد9 01023008088  إدارة ال

تمريض2019/03/301983/03/25مدرسأنثىد / زهور زكريا السعيد10 00109653554040/2343429 إدارة ال

تمريض٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٥/٠6/١٠مدرسأنثىد/ رحاب عبد المنعم أبو شاهين11 01099005256  إدارة ال

تمريض قسم :  إدارة ال

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم التخصص ال نوع ال

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريض عن العام الجامعى 2022/21 

رقم تليفون 



 

 554 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تمريض2019/08/26١٩٨٥/٠٢/١٥مدرسأنثىد/ سهام على محمود على12 01157741606  إدارة ال

تمريض2020/03/24١٩٨٧/١٠/٣١مدرسأنثىد/ مروة سمير محمد محمد سرور13 01005584981040/3511373 إدارة ال

تمريض2020/12/30١٩٨٧/١٠/١٧مدرسأنثىد/ ساره عبد المنجى مصطفى محمد14 01114380149040/3519298 إدارة ال

تمريض2020/12/30١٩٨٢/٠٩/٢٩مدرسأنثىد/ سماح أبو العنين عبد هللا أبو العنين15 01068984136 إدارة ال

تمريض2022/04/27١٩٨٨/٠١/١٤مدرسأنثىد/ لولى محمد شوقى أبو زيد البص16 01277575920040/2064419 إدارة ال

تمريض٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠٢/٠٧مدرسأنثىد/ دعاء عبد الفتاح عيسى محمد إدريس17 01143946096040/2632621 إدارة ال

تمريض٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٨/٠٨/٢٩مدرسأنثىد/ أسماء حسنى بالل ونس18 01004847250047/3280566 إدارة ال

تمريض2019/02/20١٩٩٠/٠١/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سالى عبد المنجى مصطفى محمد مرسى19 01060838966 إدارة ال

تمريض٢٠١٩/٠6/٢٢١٩٩٠/٠٣/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مشيرة محمد السيد إبراهيم20 01021486692  إدارة ال

تمريض٢٠٢١/٠٥/٢٧١٩٩١/١٢/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نوال مهدى محمد عبد الغنى21 01015122749047/3397942  إدارة ال

تمريض٢٠٢١/٠٧/٢٧١٩٩٢/٠١/١١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ناهد محمد ياسين العزقالنى22 01015585433  إدارة ال

تمريض  تابع قسم :  إدارة ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 555 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تمريض2017/03/06١٩٩٢/١٢/١٠معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ سلوي رمضان محمد سالمة أبو صالح23 01010218242  إدارة ال

تمريض2018/02/121993/05/26معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ أسماء مسعد محمد ابراهيم شحاته24 01096232645 إدارة ال

جبار25 تمريض٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/٠6/١٥معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ أسماء على محمد ال 01225164568  إدارة ال

تمريض2019/02/05١٩٩٤/٠١/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ بسمه رمضان عبد العاطى على البسيوني26 01024166282  إدارة ال

جيد حسن عطية العكل27 تمريض2020/02/09١٩٩٥/٠٩/٢٤معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ سارة عبد ال 01002830244 إدارة ال

تمريض2020/02/09١٩٩٣/١١/٠٨معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ علياء عاشور المغاورى شحاتة28 01282280954 إدارة ال

تمريض2021/03/21١٩٩٥/١١/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ الهام محمد محمد الخولى29 01013520410 إدارة ال

تمريض2021/03/21١٩٩6/٠٤/٠١معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ ايمان محمد عبد الحميد محمد الشامى30 01012890881 إدارة ال

تمريض٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩6/٠٥/٠٩معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ حسناء صبحى أحمد محمد غانم 31 01015259815 إدارة ال

قادر رضوان32 تمريض٢٠٢٢/٠٤/٢6معيــــــــــــــدأنثىالسيدة/ نجوى محمد عبدال  إدارة ال

نمر33 تمريض2022/04/26معيــــــــــــــدأنثىالسيدة /عفاف راضى عبدالمنعم ال  إدارة ال

تمريض  تابع قسم :  إدارة ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 556 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01123322847040/3160201 تمريض أطفال٢٠١٩/١٢/٣٠١٩6٩/٠٥/٠6أستاذ أنثىأ.د/ وفاء حسن حسن الصريطى1

01271447576040/3298032 تمريض أطفال٢٠١٩/١٢/٣٠١٩٧٠/٠١/٠٨أستاذ أنثىأ.د/ سحر محمودالخضر أحمد عبدالجواد2

040/3516856تمريض أطفال٢٠١٤/٠١/٢6١٩6٤/٠٧/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ ثناء على أحمد العوانى3

01005800813040/5501271 تمريض أطفال2018/08/29١٩٧٩/١٠/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ أميرة محمد سعد محمد4

01281872070040/42300415تمريض أطفال2020/01/281965/06/09أستاذ مساعدأنثىد/ نجفه حافظ فرج المهدى5

01065572932040/2401738 تمريض أطفال٢٠٢٠/٠١/٢٨١٩٧6/٠6/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ صباح محمد السيد شرشور6

11103904904045/332941 تمريض أطفال2021/08/31١٩٧٥/٠6/٠٤أستاذ مساعدأنثىد/ ساميه محمد أحمد حجازى7

01015178683040/3350883تمريض أطفال2003/03/30١٩6٨/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ مها السيد العربى أبو زيد العشماوى8

01006051267040/2432670تمريض أطفال2016/03/31١٩٨١/٠٩/٢٤مدرسأنثىد/ رشا شوقى فتحى العشرى9

01226734903040/2120511تمريض أطفال2016/03/31١٩٧٨/٠٣/١٧مدرسأنثىد/ نجوى رمضان اسماعيل ماجور10

تمريض أطفال2018/04/30١٩٨٥/٠١/٠١مدرسأنثىد/  نهلة عبد النبي السيد الكندوز11
  01287510741

01271862918
040/2455059

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال

قسم : تمريض أطفال

تاريخ الميالد



 

 557 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01014662196040/2741646تمريض أطفال٢٠١٨/٠٤/٣٠١٩٨6/٠١/٠١مدرسأنثىد/ بسمة محمود عبد الحميد على داود12

01221917105050/2115054تمريض أطفال٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٨/٠٢/١٤مدرسأنثىد/ زينب السيد حافظ السيد13

01125663036040/5360686تمريض أطفال2019/08/26١٩٨6/٠٩/٢٠مدرسأنثىد/ أمل أبو العزم عبد الرحمن14

01066145309048/3100094 تمريض أطفال٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٨٧/٠٧/٠٩مدرسأنثىد/ مى حسن حسن الشرقاوى15

01012827841040/2702615 تمريض أطفال٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٨٧/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ نجوى إبراهيم مبروك بركة16

01114281975040/24724540 تمريض أطفال٢٠٢١/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٩/١٣مدرسأنثىد/ سهام عيد هاشم الحلفاوى17

01116349171040/3162134 تمريض أطفال2021/08/31١٩٨٨/٠٧/٠١مدرسأنثىد/ أمل أحمد على جمال الدين18

040/3344935040/2401351تمريض أطفال2002/09/241970/11/14مدرسأنثىد/ إيناس محمد عبد الحفيظ المليجى19

01059121933040/3456102 تمريض أطفال٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٩/٠٣/١٠مدرسأنثىد/ سمر الدسوقى محمد عدس الدسوقى20

01095936254 تمريض أطفال2020/06/22١٩٩١/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إيمان صالح المتولى عبد الرحمن جاللة21

01021173357040/2808013تمريض أطفال2021/04/26١٩٩٢/٠٩/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ راندا عبد الحكيم أحمد حسن يونس22

 تابع قسم : تمريض أطفال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 558 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01097590325تمريض أطفال2022/04/12١٩٩٢/١٠/٢٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سمر عبد الرحمن عبد الرحمن رضوان23

01147183552تمريض أطفال2018/02/12١٩٩٤/٠٤/١٠معيــــــــــدأنثىالسيدة/ هاجر عبد الحميد عبد الحميد فرغلى24

01141327749تمريض أطفال2019/02/05١٩٩٤/٠١/٢6معيــــــــــدأنثىالسيدة/ امانى لبيب مصطفى حجازى25

01200539711تمريض أطفال٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/٠٢/٠٤معيــــــــــدأنثىالسيدة/ إيمان سامى راضى المهدى حبيب26

01012060347تمريض أطفال٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩٥/٠٤/٢٩معيــــــــــدأنثىالسيدة/ ميادة ابراهيم عبد اللطيف السيد يونس 27

01095417363تمريض أطفال2020/02/09١٩٩6/٠٩/١٥معيــــــــــدأنثىالسيدة/ أسماء يحيى يوسف ابو خلة28

01097419456 تمريض أطفال٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩6/٠١/١6معيــــــــــدأنثىالسيدة/ امانى خالد محمد شويتة  29

01205010415 تمريض أطفال٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩6/٠6/٠٤معيــــــــــدأنثىالسيدة/ أسماء محمد زين العابدين طرية 30

01113018035 تمريض أطفال٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩6/٠٨/١٧معيــــــــــدأنثىالسيدة/ فاطمة شعبان عبد السالم حبيشي31

تمريض أطفال2022/04/26معيــــــــــدأنثىالسيدة/ شروق أحمد الهاللى الغريب32

تمريض أطفال2022/04/26معيــــــــــدأنثىالسيدة/ كريمة حسن عبدالمقصود أحمد33

 تابع قسم : تمريض أطفال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 559 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01227807240040/2454107 تمريض صحة المجتمع٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٧١/١٢/١٤أستاذ أنثىأ.د/آمال محمد أحمد الزفتاوى1

01063927984 تمريض صحة المجتمع2021/06/30١٩66/١١/٣٠أستاذ أنثىأ.د/ حنان أبو الجميلين إبراهيم عيسى2

0122350251502/48265653تمريض صحة المجتمع2021/08/31١٩٧٢/٠٢/١٧أستاذ أنثىأ.د/ إنتصار أبو الغيط الحسينى3

01063531340040/5477209تمريض صحة المجتمع2018/01/31١٩٧٨/٠٨/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ سامية إبراهيم محمد خاتون4

01278932211040/2454474تمريض صحة المجتمع2018/01/31١٩٧٥/٠٧/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ لوله عبد الوهاب عبد العاطى5

01096055634040/2522411تمريض صحة المجتمع2018/04/30١٩٧6/٠٣/٢٧أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة السيد سليمان نوالى6

01154735773تمريض صحة المجتمع٢٠٢٠/١٠/٣١١٩6٨/٠٨/٢٢أستاذ مساعدأنثىد/ ربيعه عبد ربه محمد عبد ربة7

01008703543040/3471089تمريض صحة المجتمع٢٠٢١/٠٣/٢٧١٩٨٢/٠٢/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ سميرة السيد مصطفى المزين8

01270130944تمريض صحة المجتمع2006/06/27١٩6٣/٠٨/٢٩مدرسأنثىد/ نجوى على إبراهيم أبو عيشه9

01270062750040/5301438 تمريض صحة المجتمع٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨٤/٠٥/٠٨مدرسأنثىد/ نهلة سعيد محمود إسماعيل10

01095975576 تمريض صحة المجتمع٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨6/٠٨/٢٠مدرسأنثىد/ إيمان يوسف على عوض11

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال

 قسم : تمريض صحة المجتمع



 

 560 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01064953521040/5674257 تمريض صحة المجتمع٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٧/٠٢/٢٥مدرسأنثىد/ ساره محمد أحمد الجمال12

01000322713047/3229227 تمريض صحة المجتمع2019/03/30١٩٨٧/١٠/٠٧مدرسأنثىد/ هند رضا على قطب القسط 13

01090703870تمريض صحة المجتمع2020/03/241988/07/26مدرسأنثىد/ أميرة أحمد أمين البيلى14

01123652347 تمريض صحة المجتمع٢٠٢٠/٠٣/٢٤١٩٨٨/٠١/٠١مدرسأنثىد/ ناهد كرم محمود السمرى15

01123174548 تمريض صحة المجتمع2021/08/31١٩٨٩/٠٤/٠١مدرسأنثىد/ سمر أحمد سيد أحمد مقلد16

01006353134تمريض صحة المجتمع2018/11/19١٩٨٩/١٢/٢٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سامية إبراهيم مبروك بركة 17

01099320496تمريض صحة المجتمع2021/02/28١٩٩١/٠6/١٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء هانى محمود أحمد العباسى18

تمريض صحة المجتمع2021/05/27١٩٩٢/٠٤/٠6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نادية إسماعيل السعيد الدسوقى عزام 19
  01098040122

0105840692

01007720250تمريض صحة المجتمع2021/04/26١٩٩٠/١٢/١٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هدير بسيونى سعد محمود نصار20

01021296697تمريض صحة المجتمع٢٠٢٢/٠٧/٣١١٩٩٢/١٠/٢٤مدرس مساعدذكرالسيد / أحمد سالم عبد المنعم المزين21

 تابع  قسم : تمريض صحة المجتمع

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 561 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01014279213تمريض صحة المجتمع٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٢/١٠/١٢معيـــــــــدأنثىالسيدة/ اسالم السيد مراجع عمر على 22

01014113611تمريض صحة المجتمع2019/02/05١٩٩٤/٠٣/١٥معيـــــــــدأنثىالسيدة/ أمنية السيد مصطفى أحمد نعيم23

01068465529 تمريض صحة المجتمع٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٣/٠٣/١٠معيـــــــــدأنثىالسيدة/ الهام محمد عبد المقصود عامر24

01009675343 تمريض صحة المجتمع٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩6/٠١/٠6معيـــــــــدأنثىالسيدة/ أمل مصلحى حامد حشيش25

01002879399 تمريض صحة المجتمع٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩6/٠٧/١٣معيـــــــــدأنثىالسيدة/ نورهان عبدالرحمن محمد حمامة26

01009594015 تمريض صحة المجتمع2021/03/21١٩٩6/٠٤/٠١معيـــــــــدأنثىالسيدة/ اسالم محمد عبدالحميد محمد الشامى27

01016620499تمريض صحة المجتمع2021/03/211996/09/26معيـــــــــدأنثىالسيدة/ والء صابر محمد عبدالجيد يونس عوض28

01229865106 تمريض صحة المجتمع٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩6/٠١/٠١معيـــــــــدأنثىالسيدة / ياسمين محمد حسن على غنيم 29

تمريض صحة المجتمع2022/04/26معيـــــــــدأنثىالسيدة/ساره سمير ربيع على الجعبيرى30

تمريض صحة المجتمع2022/04/26معيـــــــــدأنثىالسيدة/دعاء محمود عبدالرحمن حسين القال31

 تابع  قسم : تمريض صحة المجتمع

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 562 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تمريض باطنى وجراحه 2018/03/29١٩66/٠٤/١٠أستاذ أنثىأ.د/ نجوى رجب عطيه جاد1
  01009376548

01069850664
040/2212057

01004108462040/54764730تمريض باطنى وجراحه 2018/07/30١٩٧٢/٠٨/٢6أستاذ أنثىأ.د/ أم إبراهيم على المليجى الساعى2

تمريض باطنى وجراحه 2019/09/29١٩٧١/١٢/٠٢أستاذ أنثىأ.د/ عفاف عبد العزيز عبد العزيز بصل3
  01126379939

01069120379
040/2431897

01006995038040/9117347تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٩/١٢/٣٠١٩6٥/٠٨/١٧أستاذ أنثىأ.د/ هانم فتح هللا محمد4

01143305523040/3333877تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢٠/١٠/٣١١٩6٨/٠٥/٢٥أستاذ أنثىأ.د/ أمانى لطفى عبد العزيز5

01272883150040/33001009تمريض باطنى وجراحه 2021/08/31١٩٧٣/٠٧/٠١أستاذ أنثىأ.د/ سهام أحمد عبد الحى6

01069850664045/3434855 تمريض باطنى وجراحه ٢٠١6/٠٨/٣١١٩6٤/١٢/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ منيره بسيونى عبد هللا الشيمى7

01065351237040/5475640 تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٧٣/٠٧/١6أستاذ مساعدأنثىد/ رشا السيد أحمد سالم8

01225772746 تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٩/١٢/٣٠١٩6٧/١٢/٠٤أستاذ مساعدأنثىد/ فاطمة عباس محمد سالم 9

01119830712040/29302380 تمريض باطنى وجراحه 2022/06/27١٩6٨/٠٩/١٨أستاذ مساعدأنثىد/ رضا عبد السالم ابراهيم البسطويسى10

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال

 قسم : تمريض باطنى وجراحه



 

 563 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

050/6501430تمريض باطنى وجراحه 2005/05/301967/12/21مدرسأنثىد/ سحر المتولى عبد العال بدوى11

01006845656040/3336996 تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٢/٠٤/٠٤١٩6٨/٠6/٠٥مدرسأنثىد/ أمانى كمال محمد عبد هللا12

01063206048 تمريض باطنى وجراحه 2018/04/30١٩٨٣/٠6/٠6مدرسأنثىد/ زينب فريد فؤاد بهجت13
  040/2085261

045/3369069

حميد الشافعى14 01097446147040/5479371تمريض باطنى وجراحه 2022/04/27١٩٨٩/٠٨/٢6مدرسأنثىد/ مريم إبراهيم عبد ال

قادر خليل15 01146932746040/2471952تمريض باطنى وجراحه 2018/02/27١٩٨٨/١٠/١٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء عبدالسالم عبدال

01000217193تمريض باطنى وجراحه 2019/04/30١٩٨٤/٠6/٢٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ رانيا جمال عباس الجندى16

01207152026040/2840555تمريض باطنى وجراحه 2019/07/18١٩٩١/٠٩/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة / علياء وحيد محمد الصعيدى17

تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٩/١٢/٢٥١٩٨٨/١٠/٠٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء كمال أحمد الشين18
  0109431863

01066312407

01065334908040/2841717تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩١/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء صالح إبراهيم فايد19

01065309331045/3461130تمريض باطنى وجراحه 2021/02/28١٩٩١/٠٢/١٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هبة على عبد الاله على عتمان20

 تابع قسم : تمريض باطنى وجراحه

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 564 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01013496475 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٢/٢٨١٩٩٠/١١/١٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سالى محمد مرسى منصور21

01024345075 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢٢/٠٧/٠٢١٩٩٣/٠٥/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء مصطفي محمد جلو22

01015403883 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢٢/٠٧/٠٢١٩٩٣/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ آيه صبري عبد الحميد عطا23

خالق المعداوى24 01144352880 تمريض باطنى وجراحه 2013/03/13١٩٨٩/٠٩/٢٠معيـــــدأنثىالسيدة/ سمر طارق عبد ال

01024345075تمريض باطنى وجراحه 2018/02/121993/01/01معيـــــدأنثىالسيدة/ سالمه عادل ابراهيم عطية محمد 25

01007393093 تمريض باطنى وجراحه ٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٣/٠١/٢٢معيـــــدأنثىالسيدة / نادية محمد رجب كساب26

01014978809 تمريض باطنى وجراحه 2019/02/05١٩٩٤/١٢/١٠معيـــــدأنثىالسيدة / إيناس احمد فؤاد مقاوي السيد27

01030279438تمريض باطنى وجراحه 2019/02/05١٩٩٤/٠٩/٠٤معيـــــدأنثىالسيدة/ فاطمة ممدوح عبد الباسط جبر بديوى28

01016925551تمريض باطنى وجراحه 2019/02/05١٩٩٣/٠١/١6معيـــــدأنثىالسيدة/ إيمان محمد عمارة عبد الحميد السعدنى29

01068227163تمريض باطنى وجراحه 2019/02/05١٩٩٣/٠٤/٢٤معيـــــدأنثىالسيدة/أمينة السيد عبد العزيز أحمد طه30

 تابع قسم : تمريض باطنى وجراحه

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 565 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

المنزلالمحمول

01091938085تمريض باطنى وجراحه 2020/02/09١٩٩6/٠٤/٠٣معيـــــدأنثىالسيدة/ خلود مصطفى مصطفى  حلبة31

01120139594تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩6/٠٩/٠٥معيـــــدأنثىالسيدة / نجالء فتح محمد سالم 32

حلفاوى 33 01229357578تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩6/٠١/٠٥معيـــــدأنثىالسيدة/ أميرة محمد السيد أحمد ال

01096255480تمريض باطنى وجراحه 2021/03/21١٩٩٧/٠٤/٠٧معيـــــدأنثىالسيدة/ إيمان محمد حسن على أبو زيد 34

01200170639 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩6/٠٨/٠١معيـــــدأنثىالسيدة/ نعمة عبد هللا عمر عمر عتمان 35

01025231717 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩٧/٠٨/١6معيـــــدأنثىالسيدة / أسماء صبري القطب غنيم 36

01001208543 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩6/٠٨/٢٨معيـــــدأنثىالسيدة/ ندا ابراهيم عبد الفتاح37

حميد مشعل38 01063692027 تمريض باطنى وجراحه 2021/05/24١٩٩6/٠٨/٠٣معيـــــدأنثىالسيدة/ايمان سيد أحمد عبدال

01274815903تمريض باطنى وجراحه 2021/05/241996/08/04معيـــــدأنثىالسيدة/ خلود ماهر محمد أبو امنة39

01095593427 تمريض باطنى وجراحه ٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩٧/٠٥/١٢معيـــــدأنثىالسيدة/  محمد سعد جاد شتا السايس40

تمريض باطنى وجراحه 2022/04/26معيـــــدأنثىالسيدة/ بشرى فتح هللا دياب حبيب 41

تمريض باطنى وجراحه 2022/04/26معيـــــدأنثىالسيدة/ أيه طه طه عيد42

 تابع قسم : تمريض باطنى وجراحه

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 566 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2017/06/22١٩6٩/١١/١٩أستاذ مساعدأنثىد/ منال عبد هللا سيد أحمد1
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01274969045040/3344781

2018/07/30١٩6٥/١٠/٠٣أستاذ مساعدأنثىد/ عزه فؤاد محمد األدهم2
تمريض صحة األم 

01285944043045/332837وحديثى الوالدة

2020/07/28١٩6٩/٠٣/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ غاده عبد السالم رضوان بالل3
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01226009624

٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٧٨/٠١/٠٩أستاذ مساعدأنثىد/ رابعة السيد شعبان شحاتة4
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01124574450040/2360217

صباغ5 نبوى محمد ال ٢٠٠٢/٠٨/٢٨١٩6٣/٠١/١٥مدرس أنثىد/ ناهد ال
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01006625604

2008/07/29١٩٧٢/٠٩/٠٨مدرسأنثىد/ إيمان محمد على جويلى6
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01006987198

٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩٧٣/٠١/٢٢مدرسأنثىد/ منى عبد الحليم إبراهيم العجمى7
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01005503412047/3805393

٢٠١٩/٠٣/٣٠١٩٨٢/٠6/٢6مدرسأنثىد/ شيماء محمد زكى محمد هاشم8
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01015680015

٢٠٢٠/١٢/٣٠١٩٨٥/٠٧/١١مدرسأنثىد/ إنعام إبراهيم محمد النجار 9
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01151153533

2020/12/30١٩٨٤/٠٢/٠١مدرسأنثىد/ إقبال إبراهيم عبد المنعم10
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01068965069040/2881576

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال

والدة قسم : تمريض صحة األم وحديثى ال



 

 567 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/08/311986/01/05مدرسأنثىد/ فايزة محمد السيد سليمان11
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01197837774040/3600395

٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٨6/٠٧/٠٩مدرسأنثىد/ توحه على السيد أبو حطب12
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 00128560840

202204/27١٩٨٧/١١/٢6مدرسأنثىد/ إيمان أحمد عبد الوهاب  الخولى 13
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01069529395040/3282912

حميد محمود14 2019/02/20١٩٨٨/٠٢/٢١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سهير محمود عبد ال
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01064957852050/7453414

2019/04/30١٩٨٨/٠٤/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ دعاء سمير أبواليزيد  الخواجة 15
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01009362507040/3502101

2019/10/15١٩٩٠/٠١/١٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ منار جمال محمد على عبد هللا16
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01022573477

2019/10/15١٩٨٧/١٠/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ منى محمد جمعة  عبد العال17
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01140229509

٢٠٢١/٠٥/٢٧١٩٩٢/٠١/١٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/إيمان عبد الهادى شحاتة عبد الهادى18
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01000476016047/13615063

جليل جويدة19 ٢٠٢١/٠٤/٢6١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/هند عطية عبد ال
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01007694509

2014/01/14١٩٨٩/١١/٢٥معيــــــــــدأنثىالسيدة/ آية نصر محمود السماحى20
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01000897393

والدة  تابع قسم : تمريض صحة األم وحديثى ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 568 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٧/٠٣/٠6١٩٩٣/٠٢/٢٠معيــــــــــدأنثىالسيدة/ إيمان عبد الكريم أبو اليزيد اللبودي21
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01212799256

٢٠١٨/٠٢/١٢١٩٩٣/٠٩/٢٥معيــــــــــدأنثىالسيدة/ فاتن عبد الحميد سعد خلف محجوب22
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة

  01152335838

01210814274

٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/٠٩/١٨معيــــــــــدأنثىالسيدة/ والء أحمد إبراهيم الدسوقى الصعيدي23
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01284628073

2019/02/05١٩٩٥/٠٣/٠١معيــــــــــدأنثىالسيدة/ أسماء السعيد محمد سالمه24
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01069649291

2020/02/091996/04/06معيــــــــــدأنثىالسيدة/ نسرين طلعت ذكى أبو الفتح25
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01091546628040/4303389

٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩٤/٠٩/٠٣معيــــــــــدأنثىالسيدة/ إيمان محمد سالم عبدالمنعم جبارة26
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01127897732

2021/03/21١٩٩٥/١٢/١١معيــــــــــدأنثىالسيدة / مها محمد حسنى الشيخ 27
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
 01284309343

2021/03/21١٩٩6/٠٣/٢٥معيــــــــــدأنثىالسيدة/ مروة صالح أحمد أبوالعنين البمبى28
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01274552979

2021/05/24١٩٩٥/٠٨/١٥معيــــــــــدأنثىالسيدة/ أمنية يحيي زكريا اسماعيل 29
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة
01028138778

وهاب عبده30 2022/04/26معيــــــــــدأنثىالسيدة/هبة السيد سليم عبدال
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة

2022/04/26معيــــــــــدأنثىالسيدة/ رفيدا عادل عبدالرحمن محمد31
تمريض صحة األم 

وحديثى الوالدة

والدة  تابع قسم : تمريض صحة األم وحديثى ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 569 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩66/٠١/١٤أستاذ أنثىأ.د/ عصمت محمد عبد القوى جميعى1
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01061165627

  047/2785461

03/5916257

٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩6٥/٠6/١٠أستاذ أنثىأ.د/ مرفت حسنى أحمد شلبى2
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01224402599040/3286840

2016/06/29١٩٧١/٠٥/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ أمل إبراهيم معوض صبره3
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01229336551048/3662353

٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٧٤/٠١/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين محمد أبو زيد سعد4
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01281757532040/3298278

٢٠١٨/٠١/٣١١٩6٨/٠٥/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ هاله أحمد السعيد السايس5
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01208800728

٢٠١٨/١١/٢٨١٩66/٠6/١٩أستاذ مساعدأنثىد/ زبيده عبد الجواد حسين الشريف6
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01016230696040/2672723

2021/10/27١٩٨٣/٠٥/٢٢أستاذ مساعدأنثىد/ سوزان عبد المنعم عبد الغفار أحمد حرفوش7
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01100766611040/3605238  

2021/11/301983/02/26أستاذ مساعدأنثىد/ آيات سيف اليزل عبد الرؤف عكة8
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01062090352040/5360430

٢٠١٤/٠٥/٢٢١٩٧٣/١٠/٢6مدرسأنثىد/ سوزى رجب محمد موسى9
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية

 01220560974

01001827576 
040/3297317

2017/08/29١٩٧6/٠١/١١مدرسأنثىد/ سمر مبروك عبدالسالم النحراوى10
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01220652999040/3509728

2018/04/30١٩٨٥/٠٩/٠٣مدرسأنثىد/ إسالم محمد أحمد جادو 11
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01009678787040/2736406

نفسية والعصبية صحة ال  قسم : تمريض ال

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال



 

 570 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/09/30١٩٨٥/١٠/٠٩مدرسأنثىد/ فريدة السيد عبد القوى عثمان12
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01022514748040/3411386

2020/03/24١٩٨٨/٠6/٢٥مدرسأنثىد/ مروة عبد الفتاح أحمد زويل13
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية

   01285999274

01009040156

  040/2455854

03/3803657

2021/08/31١٩٨٩/٠٣/٢٨مدرسأنثىد/ أنغام السيد توفيق حافظ خليل14
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01000531668040/2534013

٢٠١6/٠١/٢٧١٩٨٨/٠٨/١٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء مسعد محمد الرفاعى15
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01281288358

٢٠١٨/١١/١٩١٩٩١/٠٣/٠٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ صارة عبد اللة عبد الجليل عبد العال16
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية

 01064921670

01009208641 
040/3511373

2020/08/29١٩٩١/٠٣/٢٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء فتحى عبد الرؤف محمد شلبى17
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01012392007040/3298628

قادر  خليل18 ٢٠١٤/٠١/١٤١٩٩٠/٠٤/١٩معيـــــــدأنثىالسيدة/ والء عبدالسالم عبد ال
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01282950061040/3519298

٢٠١6/٠٣/٣٠١٩٩٢/٠٤/٢٧معيـــــــدذكرالسيد/ أحمد إبراهيم السعيد االجهورى19
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01010031286

٢٠١٧/٠٣/٠6١٩٩٣/٠٩/٢٥معيـــــــدأنثىالسيدة/ فايزة سالمة عبد المطلب أبو طاحون20
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01060127693

دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــة التخصص ال
رقم تليفون 

نفسية والعصبية صحة ال تابع قسم : تمريض ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم ال



 

 571 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/02/12١٩٩٢/١٠/٣١معيـــــــدأنثىالسيدة / منى عادل ابراهيم الشرقاوى21
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01285775141

2019/02/051994/09/01معيـــــــدأنثىالسيدة / أمل إبراهيم عبد اللطيف السيد يونس22
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01061969514

بربري23 ٢٠١٩/٠٢/٠٥١٩٩٥/٠٣/٢٠معيـــــــدأنثىالسيدة / أسماء رضا إبراهيم ال
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01021086385

2020/02/09١٩٩٣/١٢/١٨معيـــــــدأنثىالسيدة / أمل أحمد السيد احمد دياب 24
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
 01001632962040/2761756

2020/02/09١٩٩٤/٠٨/٢٠معيـــــــدأنثىالسيدة / هدى رياض محمد حسن على25
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01001936096

2021/03/21١٩٩6/٠٧/٠٢معيـــــــدأنثىالسيدة/ مريم مجدى حسين شوقى 26
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01153377620

2021/03/21١٩٩6/٠٧/١٤معيـــــــدأنثىالسيدة / فاطمة عاطف قاسم المنشاوى عامر 27
تمريض الصحة 

01094982486النفسية والعصبية

2021/05/24١٩٩6/٠٤/٠٨معيـــــــدأنثىالسيدة/ هبة عبدالعزيز عبد العاطى حواس28
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية
01279860157

٢٠٢٢/٠٤/٢6معيـــــــدأنثىالسيدة / ماجدة شريف حافظ يونس29
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية

٢٠٢٢/٠٤/٢6معيـــــــدأنثىالسيدة /هاجر عبدالقادر أمين فهمى عبدالدايم30
تمريض الصحة 

النفسية والعصبية

التخصص الدقيق
رقم تليفون 

نفسية والعصبية صحة ال تابع قسم : تمريض ال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال



 

 572 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2018/05/30١٩٧٥/١١/٢٥أستاذ مساعدأنثىد/ صفاء عيد سيد أحمد خليل1
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01118246063040/3253137

٢٠١٨/٠٥/٣٠١٩٧6/٠٨/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/ جيهان عبدالحكيم أحمد2
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01018005561040/27678320

٢٠٢٠/٠٨/٣٠١٩٨٢/٠6/٠٢أستاذ مساعدأنثىد/هبة على زين العابدين منير الميت يزيدي3
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01125465366040/2454364

٢٠٢١/١٢/٢٩١٩٧٨/١٠/٢6أستاذ مساعدأنثىد/ شرين محمد عبد اللطيف4
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01155143178040/5479698

2013/09/30١٩٧٨/٠٤/٠٩مدرسأنثىد/ نجوى إبراهيم عباس5
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ

 01159434342

01141416242 
040/3353075

2015/07/301978/03/23مدرسأنثىد/ زينب محمد شعبان عايشه6
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01021812233040/5343445

٢٠١٨/٠٩/٣٠١٩٨٣/٠٣/٢٥مدرسأنثىد/ زينب عادل عبد الغني عالم7
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01118441463

2020/03/24١٩٨٣/١١/٠٧مدرسأنثىد/ نجوى سعيد جمعة العشماوي8
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01062384692040/3085790

2021/08/31١٩٨٨/٠٢/٢٣مدرسأنثىد/ نادية مصطفى السيد العتر9
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ

  01121281121

011150366977
040/3160152

2021/08/31١٩٨٧/٠٤/٠١مدرسأنثىد/ رقيه إبراهيم عبد الستار النجار10
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01222591008040/2300458

2021/08/31١٩٨٧/٠٢/١٤مدرسأنثىد/ عبير فاروق مغربى  الفار11
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01063106412040/5381554

دقيقتاريخ الميالد التخصص ال
رقم تليفون 

نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ شغلهاالدرجــةال

طوارئ  قسم : تمريض حاالت حرجة وال



 

 573 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2021/08/31١٩٨٨/٠٢/٠٨مدرسأنثىد/ هناء عاطف السيد البنا12
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ

 01227267369

01118603735 

٢٠٢١/٠6/٢٢١٩٩٢/٠٤/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء ممدوح محمد أحمد حماد 13
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01128317505

٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٢/٠٣/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ إسالم إبراهيم عبدالحق سعيد فرج14
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01098337605

2020/02/09١٩٩٥/٠٨/١٣معيـــــدأنثىالسيدة / هدير السيد حسن الكنانى15
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01020523316

٢٠٢٠/٠٢/٠٩١٩٩٥/٠٣/١٠معيـــــدذكرالسيدة/ محمود مرسى محمد كرم صالح الدين16
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01112210594

٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٧/٠٩/٠١معيـــــدأنثىالسيدة/ نيرة عبد الفتاح محمد على يسن 17
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01204613554

فقى 18 ٢٠٢١/٠٣/٢١١٩٩٤/٠٩/١٧معيـــــدأنثىالسيدة/ سناء محمد عبد العليم قطب ال
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01091788420

2021/05/24١٩٩٥/٠٥/٢٩معيـــــدأنثىالسيدة/ أسماء عادل محمد أبو المكارم19
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 00106082544

2021/05/241997/02/23معيـــــدأنثىالسيدة/  سندس محمد محمد عامر 20
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
01148290398

٢٠٢١/٠٥/٢٤١٩٩٧/٠٨/٠٩معيـــــدأنثىالسيدة/ نهلة سمير محمود سويلم 21
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ
 01155267985

2022/04/26معيـــــدأنثىالسيدة/ منه هللا أحمد سعد ابواليزيد الفخرانى22
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ

2022/04/26معيـــــدأنثىالسيدة/ نور إبراهيم عبدالرحيم أحمد23
تمريض حاالت حرجة 

والطوارئ

طوارئ  تابع قسم : تمريض حاالت حرجة وال

نوعاإلســـــــــــــــــــمم دقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال التخصص ال
رقم تليفون 



 

 574 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0122179342403/5916257تمريض إدارة التمرض1996/09/161936/09/16    أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ سهام إبراهيم حموده1

0100680942003/5750193تمريض إدارة التمرض2005/08/011945/01/11أستاذ متفرغأنثىأ.د/ فؤاده محمد أحمد شعبان2

أنثىد/ صفاء عبد المنعم زهران3
أستاذ مساعد 

متفرغ
0100721344903/4240153تمريض إدارة التمرض2016/08/011956/07/14

0100123384303/5434602تمريض صحة المجتمع2002/08/011941/11/17  أستاذ متفرغأنثىأ.د/ بسيمة عزت  السيد جويد1

0100354503703/5838916تمريض صحة المجتمع2018/08/011958/03/08أستاذ متفرغأنثىأ.د/ إقبال  فتح هللا نور الدين2

0106023102803/4273620تمريض  صحة المجتمع2020/09/161959/12/07أستاذ متفرغأنثىأ.د/ لطيفه محمود فوده3

أنثىد/ نعمات مظلوم محمد4
أستاذ مساعد 

متفرغ
01151954097تمريض  صحة المجتمع2020/09/161960/04/12

01005410670040/2381105تمريض باطنى وجراحه2019/08/011958/11/30أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ هند محمد محمد العزازى1

0122335447303/3338125تمريض أطفال2015/08/011955/01/17أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ إبتسام محمد على السيد1

0109043916503/5232244 تمريض أطفال٢٠١٨/٠٨/٠١١٩٥٨/٠٣/٠٣أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ رحمه سليمان يوسف2

2020/09/241960/09/24أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ منال حسن أحمد حسن1
تمريض صحة األم وحديثى 

الوالدة
0106755020803/5427125

أنثىد/ فاطمه أحمد محمد أبو روميه2
أستاذ مساعد 

متفرغ
2019/08/011958/12/20

تمريض صحة األم وحديثى 

الوالدة
01065304103

2016/08/011956/07/03مدرس متفرغأنثىد/ إيمان عبد العزيز الخياط3
تمريض صحة األم وحديثى 

الوالدة
0100160852003/5844503

2020/09/161959/12/08مدرس متفرغأنثىد/علية محمد محمد الرفاعى4
تمريض صحة األم وحديثى 

الوالدة
01112109434

2018/08/011958/01/31أستاذ  متفرغأنثىأ.د/ ناهد محمد أحمد المرسى1
نفسية  صحة ال تمريض ال

والعصبية

  01001769693

01006809420

   03/4240714

03/5750193

قسم  ال الدرجــةم

جامعي 2022/2021 تمريض جامعة طنطا فى العام ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ الميالدالنوع
رقم تليفون 

تاريخ شغلهااإلســـــــــــــــــــم



 

 575 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 576 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

  

بيان

جامعى 2022/2021 نوعية بطنطا جامعة طنطا فى العام ال تربية ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

01001820610009192809040131393241إعالم تربوى

0821801060232528041216743135إقتصاد منزلى

فنيـــة تربية ال 6419010120072633040307773340ال

تربية الموسيقية 250401571081725373361016142741ال

تعليم 01104110181520350404088152843تكنولوجيا ال

000010210413481219011101151823علوم تربويــه ونفسية

8193083044215725461151614374178546254169223اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 577 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 578 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01224009661040/3321380 2022/9/26 عميد الكليةأ.د/ رانيا عبده  محمود اإلمام 1

أ.د/ نجالء فاروق عبد الحميد الحلبى2
 وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب
2022/5/1301222631362040/2555509

أ.د/ رانيا عبده  محمود اإلمام 3

تكليف للقيام  بعمل وكيل 

الكلية لشئون الدراسات العليا 

و البحوث

2020/3/31 01224009661040/3321380

أ.د/ أكرم محمد عبد اللطيف نمير4
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2020/7/14 01274215528

رقم التليفون 

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية التربية النوعية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلهاالدرجــة اإلســـــــــــــــــــمم



 

 579 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01011583510  إقتصــاد منزلــي٢٠٢٠/٠٩/١٤١٩٧٢/١٠/١٨أستاذأنثىأ.د/ آيه محمد فوزى الششتاوى1
   040/2384160

040/2422292

01287634905040/3318810 التربية الموسيقية2022/03/23١٩٧١/٠٤/١٨أستاذأنثىأ.د/ دينا عادل أحمد المحالوى2

01004660071040/5711490تكنولوجيا التعليم2022/03/23١٩٧١/٠٣/١٠أستاذأنثىأ.د/ حسناء عبد العاطي  إسماعيل الطباخ 3

01224906807040/3327176 التربية الفنية٢٠٢٢/٠٩/٢٧١٩6٣/٠٥/٠٨أستاذذكرأ.د/ سعيد عبد الغفار العنانى4

وكيل5 ذكرد/ محمود أحمد إبراهيم ال
أستاذ 

مساعد
01024496500 علوم تربويــه ونفسية2021/08/02١٩٧٨/٠٨/٣٠

  040/3306837

040/3359101

01068372767040/03274911اإلعالم التربوى2022/03/23١٩٧٤/١١/١١أستاذأنثىأ.د/ مايسه على زيدان سليمان6

قسم النوع ال تاريخ الميالد تاريخ شغلها اإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة رؤساء األقسام بكلية التربية النوعية جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

رقم التليفون
الدرجة م



 

 580 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01068372767040/03274911المسرح2021/05/31١٩٧٤/١١/١١أستاذ أنثىأ.د/ مايسه على زيدان سليمان1

0111321132303/5230967المسرح2016/03/31١٩6٥/٠٥/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/عزه حسن محمد الملط2

فتاح رمضان3 01094944288صحافة2016/04/30١٩٧٣/٠٣/٠6أستاذ مساعدأنثىد/ علياء عبد ال

01229099238040/2254074المسرح٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٨/٠٧/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين جالل محمد أحمد4

01001139910040/2767373المسرح٢٠١٩/٠٧/٢٧١٩٧٥/٠٤/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ لبلبه فتحى خليفه السيد5

خالق خليل6 01222872032040/3345034المسرح2019/09/29١٩٧6/١١/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ هاله فوزى عبد ال

01001069478040/221230 صحافة٢٠٢٠/٠٢/٢6١٩٧٤/٠٩/٢١أستاذ مساعدأنثىد/ أميره صابر محمود أحمد7

01064918109 صحافة٢٠٢٠/٠٤/٢٩١٩٧6/٠١/١٥أستاذ مساعدأنثىد/ وفاء السيد محمد سالم خضر8
  040/2725185

040/2700185

01010619919040/2532102 صحافة2020/10/31١٩٧6/٠٣/١6أستاذ مساعدذكرد/ وليد العشرى إبراهيم على9

01060451765040/2762518المسرح2021/08/311982/12/07أستاذ مساعدأنثىد/ أماني جميل على العطار10

01061468805040/2863721 المسرح٢٠١٠/٠٤/٢٨١٩٧٧/٠١/٢٣مدرس ذكرد/ عادل أمين أمين شداد11

00100501787040/2760989إذاعة وتليفزيون2011/09/06١٩6٩/٠١/١١مدرس ذكرد/ طارق محمود يوسف الشوربجى12

فرت13 01007546828040/2773386المسرح2013/04/28١٩٨٠/٠٢/١6مدرس ذكرد/ محمد محمود ال

جامعى 2022/2021 نوعية بطنطا فى العام ال تربية ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بيان بأعضاء هيئة ال

رقم تليفون 
الدرجــةاإلســـــــــــــــــــمم

تربوى  قسم : اإلعالم ال

تاريخ شغلها التخصص الدقيقتاريخ الميالدالنوع



 

 581 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01224796121صحافة2013/09/30١٩٧٧/٠٢/١٥مدرس أنثىد/ أمل السعيد محمد العقدة 14

01225826606040/2790830صحافة٢٠١٣/٠٩/٣٠١٩٧6/٠٢/٠٧مدرس أنثىد/ هاله بسيونى محمد كتاكت15

01274838006040/5674769صحافة٢٠١٥/٠٨/٣١١٩٨٢/١٢/٢٥مدرس ذكرد/ محمد محمود عبد الغني عطيوي16

2017/02/27١٩٨6/٠٢/٠١مدرس أنثىد/ سماح بسيونى محمد كتاكت17
صحافة وإذاعة 

وتليفزيون
01009828662040/2790014

01220867570040/2674396 صحافة٢٠١٧/٠٧/٣١١٩٨٧/٠٣/٢٨مدرس ذكرد/ حمزة السيد حمزة خليل18

بندارى19 01007013916040/3303386 صحافة٢٠١٧/٠٨/٢٩١٩٨٣/٠٤/٢٥مدرس أنثىد/ نجوى عباس محمد ال

01204252011040/3544485 المسرح2019/10/26١٩٨٣/٠٩/٢٧مدرسأنثىد/ فايزه أحمد أحمد مسعود20

01281075342040/2970818صحافة2020/05/311985/03/13مدرسأنثىد/ آمال حمدي حسن ناصف21

01003837088040/2761005 المسرح٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨6/٠٢/١٠مدرس أنثىد/ سالى جمال مصطفى فيشا22

01274680720المسرح2021/05/31١٩6٢/٠٣/٠١مدرس ذكرد/ محمد عالء عبد هللا الخطيب23

01228676097صحافة2021/05/31١٩٨٨/١١/١٥مدرس أنثىد/ نهى أحمد محمود محمد الديب24

01009195250040/2384829صحافة2022/04/27١٩٧٩/٠٢/٠٢مدرس أنثىد/ شيماء عبد المنعم محمد ابو عامر 25

جواد26 جواد حسن عبد ال 01005724676040/5724676صحافة٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨١/٠٥/٠٣مدرس أنثىد/عال عبد ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالد
رقم تليفون 

تاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم

تربوى تابع قسم : اإلعالم ال



 

 582 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01003711737المسرح٢٠١6/١٠/١٢١٩٨١/٠٩/٢٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ صفاء مصطفى حجازي حجازي27

01005591232040/2425486المسرح2018/06/02١٩٨٤/١٢/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ رشا أحمد عبد الرحيم دياب28

فراش29 01021073162045/3628642 المسرح٢٠١٨/٠٩/١٠١٩٨6/١٢/٢٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نادية مصطفى محمود ال

01099488901 المسرح٢٠١٩/٠6/٢6١٩٨٨/٠١/٠٩مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أحالم محمود أحمد جاد30

01062312602040/3104399 صحافة2019/12/01١٩٨٩/٠٤/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء عبد القادر حامد البخومى31

01205321603040/2302963مسرح2020/11/021992/11/17مدرس مساعدأنثىالسيدة/منة هللا محمد محمود إبراهيم الشيشينى32

٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٤/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/إسراء جمال موسي إبراهيم المحسناوي33
صحافة وإذاعة 

وتليفزيون
 01281233640040/5369146

2021/06/02١٩٩٥/٠٧/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/اية حمدى محمد عبدالسالم اسماعيل 34
صحافة وإذاعة 

وتليفزيون
01284639793

2022/04/12١٩٩١/٠١/٠6مدرس مساعدأنثىالسيدة/ فاطمة مجدى محمد عمارة حراز 35
صحافة وإذاعة 

وتليفزيون
01065272645

01019457494مسرح2017/05/02١٩٩٤/٠٣/٠٨معيـــــدأنثىالسيدة/ سوسن مصطفي جمعة محمود 36

01009226583مسرح٢٠١٨/١١/٠٧١٩٩6/٠٢/٠٣معيـــــدأنثىالسيدة/ حنان طالل محمد لملوم سكران37

10069959343مسرح٢٠٢١/٠٥/٠٩١٩٩٨/٠٢/١٥معيـــــدأنثىالسيدة/ هند هاشم السيد حسن السقا38

01012901442صحافة2021/05/09١٩٩٧/١١/٠٨معيـــــدأنثىالسيدة/ آية مجدى السعيد عبد هللا الحلفاوى 39

تربوى تابع قسم : اإلعالم ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 583 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حلبى1 حميد ال ٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧٠/١٢/١٧أستاذ أنثىأ.د/ نجالء فاروق عبد ال
إدارة منزل 

ومؤسسات
 01061788778040/2555509

01011583510 مالبس ونسيج٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٢/١٠/١٨أستاذ أنثىأ.د/ آيه محمد فوزى الششتاوى2
   040/2384160

040/2422292

01060747553040/2776181 مالبس ونسيج2018/04/30١٩٧٢/٠٥/٢٨أستاذأنثىأ.د/ هيام دمرداش حسين الغزالى3

01001590233040/3422019مالبس ونسيج2018/06/271974/06/08أستاذأنثىأ.د/ إيرينى سمير مسيحـــــه4

01001548264040/2732911  إقتصــاد منزلــي٢٠١٨/١١/٢٨١٩٧٥/٠٢/٢٣أستاذ أنثىأ.د/ رانيا محمد أحمد حموده5

فتاح6 01004221622040/3339089مالبس ونسيج2019/03/30١٩٧١/٠٣/٢١أستاذ أنثىأ.د/ لمياء إبراهيم أحمد عبد ال

  00122385825040/3319825مالبس ونسيج2022/03/23١٩٧٧/٠٥/١٩أستاذ أنثىأ.د/ أسماء سامى عبد العاطى سويلم7

01006759696048/2322085مالبس ونسيج2022/05/31١٩٧١/٠٥/٣٠أستاذ أنثىأ.د/ إيمان حامد محمود ربيع8

01227548520040/2380882 إقتصــاد منزلــي٢٠١٨/٠١/٠٢١٩٧٤/٠٩/٢٣أستاذ مساعدأنثىد/ وئام محمد محمد حمزه9

01221793452040/3336783مالبس ونسيج٢٠١٨/٠١/٣١١٩٧١/٠٨/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ ميمنه محمد األباصيرى هاشم10

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوع
رقم تليفون 

قسم :  إقتصــاد منزلــي

اإلســـــــــــــــــــمم



 

 584 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

صاوي11 01227085648040/2211883مالبس ونسيج2018/03/29١٩٨١/٠٩/٠٥أستاذ مساعدأنثىد/ نانسي عبد المعبود ال

01098311106 مالبس ونسيج٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨١/٠٢/٠٧أستاذ مساعدأنثىد/ والء زين العابدين السيد المهر12
  040/3297551

040/3401199

01095145696040/3324546 مالبس ونسيج٢٠١٨/١٢/٣٠١٩٧٩/١٠/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ شيرين رياض زكريا المنشاوي13

01005331358040/3342195 تغذية وعلوم األطعمة2019/03/30١٩٧٩/٠١/٠١أستاذ مساعدأنثىد/ سماح عبدهللا عبدهللا السمالوى14

971503140561048/2250730مالبس ونسيج2020/01/281970/11/21أستاذ مساعدذكرد/ محمد أحمد المليجى مصطفى15

01025563592040/5476416 تغذية وعلوم األطعمة٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٧6/٠٧/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ دعاء إبراهيم محمد قابيل16

01099913386040/2549535مالبس ونسيج2021/02/28١٩٨٥/٠6/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ رنا عباس نافع سليمان17

01221098511050/6956755إدارة منزل2004/04/27١٩٧٠/١٢/٢٧مدرس أنثىد/ عبير أنور أحمد هالل18

حداد19 01024647981040/2547972إدارة منزل2009/05/26١٩٧١/٠6/١٨مدرس أنثىد/ جيهان محمد عبد هللا ال

01227299309تغذية وعلوم األطعمة٢٠١١/٠٥/١٠١٩6٩/٠٧/٢٧مدرس أنثىد/ أمل محمد محمد كويله20

قسم :  إقتصــاد منزلــي

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 585 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01225945058040/2550993تغذية وعلوم األطعمة٢٠١٢/٠١/١٧١٩٧٨/٠٧/٢٠مدرس أنثىد/ رانيا شمس الدين فخر الدين21

حميد عوف22 01279217572 إقتصــاد منزلــي2019/02/23١٩٨٧/٠٨/٠٨مدرس أنثىد/ منى السيد عبد ال

01069694789040/3317249 تغذية وعلوم األطعمة٢٠١٨/٠٧/٣٠١٩٨٥/٠٣/٢٩مدرس أنثىد/ فاطمة وصال محمد سرحان23

هارونى24 00106299203040/3521351 مالبس ونسيج٢٠١٢/٠٩/٠٤١٩٨٤/٠٤/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مروة فوزى محمد ال

فخرانى25 01271589259 مالبس ونسيج2018/08/01١٩٩١/٠٧/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سحر أنيس السعيد ال

01273866320تغذية وعلوم األطعمة2019/09/281991/01/01مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مريم محمد سالم مصطفى الطحان26

01013829550  إقتصــاد منزلــي٢٠٢١/٠١/١٧١٩٩٠/١٠/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ عفاف على إبراهيم محمد27

01010228297 إقتصــاد منزلــي2018/03/08١٩٩٣/٠٩/١١معـــــيدأنثىالسيدة/إيمان مصطفى  سمير محمد سليمان28

01019117247 إقتصــاد منزلــي2020/03/02١٩٩٤/٠٩/٢٠معيـــــدذكرالسيدة/موسى صالح الدين موسى سند29

 إقتصــاد منزلــي2022/04/26١٩٩٧/٠٧/٢6معيـــــدأنثىالسيدة/رحاب عبدالمقصود المرغنى الخمارى30
 01211591356

01277995276

 قسم :  إقتصــاد منزلــي

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 586 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01005874474048/2302596أشغال معادن٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩٧١/٠٤/٢٣أستاذ ذكرأ.د/السيد محمد عبد الرحيم مزروع1

واحد2 واحد عطيه عبد ال 01227017817نحت٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩٧٠/٠٤/٠٤أستاذ ذكرأ.د/عبد ال

01002305467040/2244224خزف2014/10/29١٩66/١٢/٠٣أستاذ ذكرأ.د/ حسان رشيد عبد العزيز 3

01009501598 أشغال خشب٢٠١٥/٠٥/٣١١٩6٨/٠٨/٢6أستاذ ذكرأ.د/ محمود السيد أحمد مصطفى4

01224906807040/3327176 خزف٢٠١٥/٠٧/٣٠١٩6٣/٠٥/٠٨أستاذ ذكرأ.د/ سعيد عبد الغفار العنانى5

01006161248 طباعة منسوجات2016/03/31١٩6٧/٠٣/٠٩أستاذأنثىأ.د/ مها محمد السيد عامر6

01227658762أشغال فنية2017/03/261972/01/15أستاذأنثىأ.د/ منال فوزى بهنس الديب7

01224009661040/3321380 طباعة منسوجات٢٠١٧/٠٥/٣٠١٩٧٣/٠٩/٢٥أستاذ أنثىأ.د/ رانيا عبده  محمود اإلمام 8

01008912082040/2441664تصميم2017/05/30١٩٧٢/٠٨/٢٩أستاذ ذكرأ.د/ حسن حسن حسن طه9

01221086955نسيج2020/05/31١٩٧١/٠٣/٢٣أستاذ أنثىأ.د/ مها على حسن الشيمى10

01221793143040/3290502أشغال فنية2012/11/12١٩٧٥/٠٨/١٤أستاذ مساعدذكرد/ شريف ربيع عبد الرحمن11

01005359964040/2219019خزف٢٠١٤/٠٤/٣٠١٩٧٢/٠٥/٠٤أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء محمد إبراهيم العسيلى12

بسيونى عطيه13 01000520188040/2251158طباعة منسوجات٢٠١6/٠٧/٣١١٩٧٢/٠٢/٢٤أستاذ مساعدأنثىد/ رحاب أحمد ال

فنية تربية ال قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 587 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01273563419نسيج2018/09/30١٩٧٩/٠6/١٧أستاذ مساعدأنثىد/ أسماء محمد محمود خطاب14

01221793320040/3418307 رسم تصوير٢٠١٩/٠6/٢6١٩٧6/١٢/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ أماني احمد عبد المنعم حبيب15

تصميم٢٠١٩/٠6/٢6١٩٧١/٠٨/١6أستاذ مساعدأنثىد/ هدى عبد العزيز محمد مطر16
  01009195077

01000638410
050/6357410

01223534362040/2105092 رسم تصوير2021/06/21١٩٨٢/٠٣/٠٨أستاذ مساعدأنثىد/ مروة محمود سليمان محمد17

01017750456040/3312888نسيج2021/06/291977/12/16أستاذ مساعدأنثىد/ رضوى إبراهيم زكريا18

01028597717 نسيج٢٠٢١/٠٨/٣١١٩6٩/٠٥/١٠أستاذ مساعدأنثىد/ عبير محمد المتولى سيد أحمد19

طبجي 20 01090487999040/2101506رسم تصوير2021/08/31١٩٨٣/٠٩/١٢أستاذ مساعدأنثىد/ منى إبراهيم حمدي ال

01227469671تصميم2006/09/19١٩٧6/٠٤/٠١مدرس أنثىد/ سميه محمد محمد عيسى21

01147710500تصميم2012/02/28١٩٧٥/٠١/٢٢مدرس أنثىد/ إيمان على محمد الشرقاوى22

وهاب23 01151804444040/3411046أشغال معادن٢٠١٣/٠٢/٢٧١٩٧٥/٠٧/٢١مدرس أنثىد/ نشوى أحمد على عبد ال

01288992220أشغال فنية٢٠١٤/٠٢/٢6١٩٨٠/١٢/٠٢مدرس أنثىد/ منار محمود محمد عودات24

01002540110040/2120024رسم تصوير2017/04/30١٩٨٥/٠٤/٠٤مدرس أنثىد/ شيرين خميس محمد عمارة25

01222509191040/3513360 نحت٢٠١٨/٠١/٣١١٩٨٤/٠٩/٢٢مدرس أنثىد/ شرين محمد عدلي بسيوني26

فنية تربية ال  تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 588 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01011002033040/3414040 أشغال معادن٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٧/٠٧/٠٨مدرس أنثىد/ سالى سمير رمضان زيدان27

01227806049 نسيج2019/04/30١٩٨٨/٠٢/٢٢مدرسأنثىد/ منار أحمد الششتاوى28

01141543280040/3343028تصميم2020/03/241987/03/25مدرسأنثىد/ يسرا مسعد عبد الغفار29

01010243373040/3513058 طباعة منسوجات٢٠٢٠/١٠/٣١١٩٨٧/٠6/٠١مدرس أنثىد/ حنان طه إسماعيل فسيخ30

01026269560تصميم2021/02/28١٩٩١/٠٧/٢٩مدرس أنثىد/ شروق إيهاب الدسوقى سعد31

يا حمدي أحمد سيف 32 01145077459040/3299740رسم تصوير2021/03/27١٩٧٩/٠٩/١٠مدرس أنثىد/ دال

01100692984040/3513113خزف2013/06/04١٩٨٥/٠١/٠٣مدرس مساعدأنثىالسيدة/شيماء يوسف أحمد إبراهيم الجبالى33

01006433452040/3322400أشغال معادن٢٠١٤/٠٢/٠١١٩٨٥/٠٣/١٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمنية رياض زكريا المنشاوي34

01015488349أشغال خشب٢٠١6/١٠/٢٧١٩٨٩/٠١/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نورهان صالح على غيط35

فنية2021/09/01١٩٩٣/٠٢/٢٠مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء حمادة مصطفى عوض36 تربية ال 01003190889040/2685085ال

يزيد بسيوني عوض37 فنية٢٠١٧/٠6/١٤١٩٩٤/٠٣/٢٠معـــــيدأنثىالسيدة/أسماء محمد أبوال تربية ال 01114304456 ال

بدوى38 فنية٢٠١٨/١١/٠٧١٩٩٥/٠٢/١٤معـــــيدأنثىالسيدة/ سارة أحمد السيد ال تربية ال 01142474138040/2937822 ال

فنية2021/05/09١٩٩٧/٠٩/١٩معـــــيدذكرالسيدة/ مصطفى السعيد السعيد محمد خضر39 تربية ال 01121445674 ال

فنية2022/04/261990/09/23معـــــيدأنثىالسيدة/ هايدى محمود احمد الميهى40 تربية ال 01272666786ال

فنية تربية ال  تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 589 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01289787883040/3418490 بيانو٢٠١6/٠٥/٣١١٩٧٠/٠6/١6أستاذ أنثىأ.د/ هاله معروف محمد أحمد عامر1

01220292287040/2215504بيانو2016/11/30١٩٧٢/٠٩/٠١أستاذ أنثىأ.د/ جيهان عزت راغب الشافعى2

01287634905040/3318810موسيقى عربية )قانون(2016/11/30١٩٧١/٠٤/١٨أستاذ أنثىأ.د/ دينا عادل أحمد المحالوى3

لطيف نمير4 01005081522040/3318810موسيقى عربية )قانون(2016/11/30١٩6٥/٠٩/١٠أستاذ ذكرأ.د/ أكرم محمد عبد ال

01204020911040/3412293نظريات وتأليف٢٠١٨/٠٢/٢٨١٩٧٢/٠٨/٠٩أستاذ أنثىأ.د/ جاكلين جمال سيدهم ميخائيل5

01224383032040/3306837موسيقى عربية )عود(٢٠٢٠/٠6/٢٩١٩6٨/١١/١٢أستاذ ذكرأ.د/ أيمن عيد توفيق نــدا6

01001056689040/3300191بيانو2020/11/30١٩٧٢/٠٢/٢٧أستاذ أنثىأ.د/ سهام أحمد رحمة هللا7

01282233184 بيانو٢٠١٩/٠٥/٢٩١٩٧٣/٠٣/٢٨أستاذ مساعدأنثىد/ إيمان الجوهرى سليمان8

سيد9 01223267165040/3503911 بيانو٢٠١٩/٠٨/٢6١٩٨٠/٠٨/٣٠أستاذ مساعدأنثىد/ مريم حلمي سعد عبد اال

0122482745202/33446255 موسيقى عربية )عود(2019/10/30١٩٧٢/٠٣/٢٩أستاذ مساعدأنثىد/ ميرال محمود شفيع محمد بدران10

2021/11/301982/08/19أستاذ مساعدأنثىد/ مروة السيد األحمدي عمارة11
تدريب سمعى وإيقاع 

حركى
01223633645040/3285738

01223509533040/3347976 بيانو٢٠١١/٠٢/٠٩١٩٨١/١٢/١٢مدرس ذكرد/ محمد حلمي مراد12

01222275881تربية موسيقية2013/09/30١٩٧٨/٠٩/٢٨مدرس أنثىد/ هبة إبراهيم عزوز محمد13

تربية الموسيقية  قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 590 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

0100141910602/48471510أوركسترا كمان2014/08/17١٩٧6/٠٣/٢٩مدرس ذكرد/ مصطفى حلمى إبراهيم أمين14

01008372022040/2383865بيانو2014/10/29١٩٨٠/٠٢/٠٥مدرس أنثىد/ مروة كمال فؤاد الجمل15

٢٠١٧/١١/٢٩١٩٨٧/٠٩/٠٢مدرس ذكرد/ مالك فخرى فهيم عطية16
تدريب سمعى وإيقاع 

حركى
01224033164040/3306553

٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٨/١١/٠٤مدرس أنثىد/ كرستين فايز لبييب ميخائيل17
تدريب سمعى وإيقاع 

حركى
01289500921040/3418539

01276573915بيانو2020/03/24١٩٩٠/٠٤/٠٩مدرس أنثىد/ امل رمضان بيومى الدوباى18

01229175536040/2685432 غناء عالمى٢٠٢٠/٠٥/٣١١٩٨٩/١١/١٧مدرس أنثىد/ نورهان ماجد السيد عبد الغنى19

01220867804040/3285738 أوركسترالى )تشيللو(٢٠٢٠/٠٧/٢٨١٩٨٩/٠٩/٠٤مدرس أنثىد/ سارة السيد األحمدى عمارة20

باقى عامر21 2021/09/29١٩٨6/٠٣/١٨مدرسأنثىد/ إسالم حسن عبد ال
موسيقى عربية 

)عود(
 01061998000040/5382516

2022/04/271987/01/10مدرسذكرد/ أحمد صابر المتولى إبراهيم22
موسيقى عربية 

)عود(
01201697436

01064979219 أوركسترالى )فلوت(٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٩١/٠٨/٠٣مدرس ذكرد/ أحمد بيومى عبد الغنى طلبة 23

  01283605353040/2238321بيانو2005/02/14١٩٧٤/٠٢/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سوسن محمد جابر أحمد عسكر24

2009/08/10١٩٧6/٠٩/١٨مدرس مساعدذكرالسيد/ تامر محمد عامر خليل25
تدريب سمعى وإيقاع 

حركى
01224471008012/4471008

01224167444040/2243776تربية موسيقية2013/11/26١٩٨٤/٠٣/٠٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ شيماء محمد عز الدين حسن الحداد26

تربية الموسيقية  تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 591 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01014132497040/2426072موسيقى عربية )عود(٢٠١٤/٠٨/٢٠١٩٨6/١١/١١مدرس مساعدذكرالسيد/عبدالحليم سامى عبدالحليم رمضان27

01284624414التربية الموسيقية٢٠١٩/٠٤/٣٠١٩٩٣/١١/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ سلمى أكرم محمد منير 28

01221353373نظريات وتأليف2021/05/29١٩٩٢/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ آية صبرى يوسف إبراهيم الجندى 29

01225592905040/3296696 التربية الموسيقية٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٨٤/٠٧/١٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ريهام رفعت محمد أبوالمعاطي30

00281182289 التربية الموسيقية٢٠٢٢/٠٤/١٢١٩٩٣/٠٥/٢٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ميرنا يعقوب فليبس واصف31

01222329108040/3547126 التربية الموسيقية2022/06/01١٩٩٥/١١/٢6مدرس مساعدذكرالسيد/ احمد محمد محمد حامد احمد32

00122438032040/3327787التربية الموسيقية2022/06/011996/10/31مدرس مساعدأنثىالسيدة/ هاجر أيمن عيد توفيق33

01228055663040/2102998 التربية الموسيقية٢٠٠6/١١/٢٣١٩٨٣/٠٣/١٧معيـــــدذكرالسيد/إبراهيم محمد عوض أبو العزم34

تربية الموسيقية2015/04/19١٩٩٢/٠٩/٣٠معيـــــدأنثىالسيدة/ وسام فتحى عبدالعليم إبراهيم35 01008852825ال

تربية الموسيقية2017/06/14١٩٩٤/٠٨/٢٩معيـــــدأنثىالسيدة/ نسمة صبري يوسف طاهر الجندي36 01144761344040/2105473ال

قمرى37 تربية الموسيقية2020/01/09١٩٩٧/٠٩/٢٣معيـــــدذكرالسيدة/ إسالم سمير حمودة ال 01206794700ال

تربية الموسيقية٢٠٢١/٠٥/٢٩١٩٩٨/٠٣/١٩معيـــــدأنثىالسيدة/ ندى عماد الدين سليمان 38 01093041918040/2360995ال

تربية الموسيقية٢٠٢٢/٠٤/٢6٢٠٢٢/٠٩/٢٩معيـــــدذكرالسيد/أحمد هشام احمد الهادى حجازى39 01026972527ال

تربية الموسيقية  تابع قسم : ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 592 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

تعليم2020/08/30١٩٧١/٠٣/١٠أستاذ أنثىأ.د/ حسناء عبدالعاطي إسماعيل الطباخ 1 01004660071040/5711490تكنولوجيا ال

بديع محمد أحمد2 تعليم٢٠١٩/٠٢/٢٣١٩6٧/١١/٠١أستاذ مساعدذكرد/ مجدى عبد ال 0112630911902/7402291 تكنولوجيا ال

فخرانى3 01226402416 المكتبات ونظم المعلومات٢٠٢١/٠٨/٣١١٩٧٢/٠٤/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ أيمن مصطفى إبراهيم ال

بديع عبدا لجواد4 01288860213040/2534636 تكنولوجيا التعليم2022/04/27١٩٧6/٠٨/١٥أستاذ مساعدذكرد/ تامر سمير عبدال

01022934409040/2791114وسائل تعليمية ومكتبات2022/07/271976/02/05أستاذ مساعدأنثىد/ أمل إبراهيـــم إبراهيم حمــاده5

حى الرفاعى6 تعليم٢٠٢٢/٠٧/٢٧١٩٧٥/٠٨/٢٨أستاذ مساعدذكرد/ وليد يسرى عبد ال 01023024076040/3288577 تكنولوجيا ال

صواف 7 تعليم2004/10/27١٩٧٠/٠١/١٠مدرس ذكرد/ أحمد فتحي أحمد ال 01223623550040/3317230تكنولوجيا ال

تعليم2005/04/24١٩٧٠/٠6/٣٠مدرس ذكرد/ أبو المجد كمال أبو المجد8 01228011316تكنولوجيا ال

تعليم2010/01/26١٩٧٣/١٠/١٣مدرس ذكرد/ حسن دياب على غانم9 01227545515تكنولوجيا ال

تعليم٢٠١٣/٠١/٢٩١٩٧6/١٠/٠6مدرس ذكرد/ إبراهيم محمد إبراهيم عجمى10 01277207798تكنولوجيا ال

01012024489040/2539454وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٤/١٠/٢٩١٩٨١/١١/١6مدرس أنثىد/ أميرة ابراهيم عبد الغني سعد11

قمص سولاير عبدة سعد12 01223777385040/3415556وسائل تعليمية ومكتبات2014/10/29١٩٧٩/٠٣/١٠مدرس أنثىد/ فيرونيا ال

01005246235 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٤/٠٩/٣٠١٩٨٢/٠٩/٠١مدرس أنثىد/ حنان جالل إبراهيم قلقيلة13

تعليم  قسم : تكنولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 593 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01003919420 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٥/٠٢/٢6١٩٨١/٠١/٠٨مدرس ذكرد/ محمد عصام محمد سالم14

01007942689 وسائل تعليمية ومكتبات2016/10/30١٩٧٧/١١/١١مدرسذكرد/ وليد السيد محمد عرفة15

باقى أبو شنادى16 01004165900040/3288577وسائل تعليمية ومكتبات2016/11/301978/08/12مدرسأنثىد/ فاطمة محمد عبدال

01226112575040/3516033 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١6/١١/٣٠١٩٧6/٠١/١٢مدرس ذكرد/ أحمد إبراهيم محمد موسى17

هادي 18 لطيف محمد عبد ال 01093373377وسائل تعليمية ومكتبات2016/11/30١٩٨٤/٠٣/١٢مدرس أنثىد/ دينا عبد ال

حميد شرف19 01096954998040/2549760وسائل تعليمية ومكتبات2016/11/30١٩٨٥/٠٤/١٩مدرس أنثىد/ هويدا سعيد عبد ال

حميد20 حميد نوفل عبد ال 01064499422040/2252121وسائل تعليمية ومكتبات2016/11/30١٩٨٣/٠٤/٠١مدرس أنثىد/ سناء عبد ال

01143585986وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٧/٠٤/٣٠١٩٨6/٠٧/١٠مدرس أنثىد/ أسماء عبد المنعم محمد المهر 21

01110274272040/3348729وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٧/٠٨/١٩١٩٨٧/٠٢/٠٧مدرس أنثىد/ إسالم محمود لطفى المغربى22

01226501125040/3083471وسائل تعليمية ومكتبات2017/09/28١٩٨٥/٠٢/٠6مدرس أنثىد/ سمر أحمد بركات الذهبي23

هابط24 01224824902040/2081914 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٨/٠6/٢٧١٩٨٠/٠١/٠6مدرس ذكرد/ أحمد إبراهيم عبد الكافي ال

01148396480040/3323154 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٨/١٠/٢٧١٩٨٨/٠٤/٠٧مدرس أنثىد/ آية طلعت أحمد إسماعيل25

ليثى26 قادر ال 01226585746040/3317108 وسائل تعليمية ومكتبات2018/12/30١٩٨٥/١١/٢٣مدرسأنثىد/ إيمان عبد ال

تعليم تابع قسم : تكنولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 594 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01002821700048/2963125وسائل تعليمية ومكتبات2018/12/301982/12/19مدرسأنثىد/ ريهام أحمد  فؤاد الغندور27

01285863051040/3294273 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٩/٠١/٢٣١٩٨٧/٠٥/٠٣مدرس أنثىد/ مروة أمين زكى محمد الملوانى28

01270600690وسائل تعليمية ومكتبات2019/07/27١٩٧٤/٠٧/٠٢مدرس ذكرد/هاني محمد المتولي العاصي 29

ل السيد السيد زعويل30 01003866469وسائل تعليمية ومكتبات2021/08/31١٩٧٨/٠١/١6مدرس ذكرد/ وائ

01144976581تكنولوجيا التعليم2022/04/27١٩٨٨/٠٢/٠١مدرس أنثىد/ زينب خيرى أحمد العجيزى31

01011937858تكنولوجيا التعليم٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٩١/٠٢/٠6مدرس أنثىد/ نور جالل محمد أبو زيد32

01143231420040/2764778تكنولوجيا التعليم٢٠٢٢/٠٥/٣١١٩٩٠/٠٥/١6مدرس أنثىد/غادة إبراهيم محمد أبو شادى33

وشاحي34 01000606919040/3355702وسائل تعليمية ومكتبات2022/06/27١٩٨٤/٠٢/١١مدرس أنثىد/ رشا يسري محمد ال

01270600690040/2979090 وسائل تعليمية ومكتبات٢٠١٤/٠٢/٠١١٩٨٢/٠١/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ غادة أحمد محمد جعيطر35

01098972557040/3601042 معلم حاسب آلي٢٠٢٠/٠6/٢٣١٩٩٢/٠١/٠٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/ حسناء الدسوقى عيسي الدسوقي36

دايم 37 01006811658040/2762206 عام2020/11/02١٩٩٢/٠٧/١٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ نرمين سعيد شلبي عبد ال

01098486993عام2022/04/121992/10/28مدرس مساعدأنثىالسيدة/ مــي محمد السيد الشرقاوي38

تعليم تابع قسم : تكنولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 595 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

01010893543 معلم حاسب آلي٢٠١٧/٠6/١٤١٩٩٢/٠٩/١٠معيـــــدأنثىالسيدة/هبة هللا أشرف محمد الشاطبي39

يزيد40 دين أبو ال 01007306325تكنولوجيا التعليم2018/12/20١٩٩٤/٠٩/٠٧معيـــــدأنثىالسيدة/ إسالم جمال ال

01033224889عام2021/03/23١٩٩6/١١/١١معيـــــدأنثىالسيدة/ هبة هاشم السيد حسن السقا41

01006412207حاسب الى2021/03/23١٩٩٨/٠١/٠١معيـــــدأنثىالسيدة/ سميرة على عبد السميع على 42

تعليم تابع قسم : تكنولوجيا ال

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 

المنزلالمحمول

وكيل1 01024496500مناهج وطرق تدريس٢٠٢١/٠١/٣١١٩٧٨/٠٨/٣٠أستاذ مساعدذكرد/ محمود أحمد إبراهيم ال
  040/3306837

040/3359101

فتاح العصامى2 01006285704040/3350448أصول تربية٢٠٠٨/٠١/٣٠١٩6٩/٠١/٢6مدرس أنثىد/ عبير فوزى عبد ال

2021/02/28١٩٩٠/٠6/٠٥مدرس أنثىد/ فاطمة مجدى يوسف فرج حشاد3
مناهج وطرق تدريس 

التربية الفنية
01279690582

٢٠٢٢/٠٤/٢٧١٩٨٧/١٠/٠١مدرس أنثىد/ إيمان شعبان عطية إسماعيل4
مناهج وطرق تدريس 

ى الحاسب االل
 01025900580045/3680111

فتاح فرج5 ظريف عبد ال ٢٠٢٢/٠6/٢٧١٩٩٢/٠١/١٢مدرس أنثىد/ آالء ال
مناهج وطرق تدريس 

اإلقتصاد المنزلى
 01224861871

2014/05/06١٩٨٤/٠١/١٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/ ناردين عطا هللا كامل6
مناهج وطرق تدريس 

تربية موسيقية
 01220535063040/3509732

 قسم : علوم تربويــه ونفسية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 596 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2014/10/011987/04/11مدرس مساعدأنثىالسيدة/ وسام مصطفى سيد مصطفى حسب هللا7
مناهج وطرق تدريس 

تربية موسيقية
01068422042

٢٠١٤/١٠/٠١١٩٨٨/٠٩/٠٧مدرس مساعدأنثىالسيدة/ وفاء محمد عبد المطلب جاد عبدة8
مناهج وطرق تدريس 

تربية موسيقية
 01289495440040/3261314

2017/10/01١٩٨٩/١١/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ امال صالح الدين محمود رضوان9
مناهج وطرق تدريس 

التربية الفنية
01141144483040/3609879

2018/07/04١٩٨٨/٠١/٠١مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أسماء شعبان المتولى خفاجه10
مناهج وطرق تدريس 

اإلقتصاد المنزلى
01092613661

2019/09/02١٩٩١/٠٣/٢٤مدرس مساعدأنثىالسيدة/ أمانى حسين صادق محمد عزب 11
مناهج وطرق تدريس 

حاسب ألى
01276342635

٢٠١٩/٠٩/٢٨١٩٨٩/٠٥/٠٩مدرس مساعدذكرالسيد/ محمد حرز هللا منصور عبد العزيز12
مناهج وطرق تدريس 

حاسب ألى
01092538636

ـه ونفسية٢٠٢١/٠١/٢٤١٩٩٢/١١/٢٨مدرس مساعدأنثىالسيدة/  تقوى صالح متولى خليل13 01281153857علوم تربوـي

01289108212مالبس ونسيج2021/03/23١٩٨٩/٠١/٠٥مدرس مساعدأنثىالسيدة/ والء أحمد محمد مسعد إبراهيم14

ـه ونفسية٢٠٢١/٠٤/٢٨١٩٩٣/٠١/١٢مدرس مساعدأنثىالسيدة/أسماء السيد الشناوى السيد سنجاف15 01090147663040/4530125 علوم تربوـي

01007029415 مالبس ونسيج٢٠١6/٠٥/٢٥١٩٩٢/٠٧/٢٠معيـــــدأنثىالسيدة/ نورا محمد نبيه إسماعيل16

تابع قسم : علوم تربويــه ونفسية

التخصص الدقيقتاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 



 

 597 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

ذكرد/ يسرى جالل محمد تعيلب1
أستاذ مساعد 

متفرغ
نفسية2009/08/011948/12/13 01092548243040/3215315علوم تربوية وال

ذكرد/ محمد عبد المطلب جاد عبده2
أستاذ مساعد 

متفرغ
نفسية2013/08/011953/04/25 01220822796علوم تربوية وال

  040/3324099 

040/3322994

أنثىد/ ثريا محمد حسن سراج3
أستاذ مساعد 

متفرغ
نفسية2021/08/011961/06/04 01066787006040/3337114علوم تربوية وال

نفسية2000/08/011940/07/21مدرس غير متفرغأنثىد/ يسرية محمد سليمان 4 0115789992102/6346592علوم تربوية وال

نفسية2004/08/011944/01/24مدرس متفرغأنثىد/سميحة محمد محمود أبو النصر5 0128144312503/5967582علوم تربوية وال

نفسية2010/09/011950/09/01مدرس متفرغذكرد/ أحمد الششتاوى البسيونى النجار6 01286106516040/2420910علوم تربوية وال

نفسية2014/08/011953/07/01مدرس متفرغأنثىد/ مواهب السيد سليمان صابر7 01005089397055/2329821علوم تربوية وال

ذكرد/ رفعت عارف محمد عثمان الضبع1
أستاذ مساعد 

متفرغ
00122132016إعالم تربوى2011/12/261951/12/27

ذكرد/ عبد الحكم محمود السيد حطب2
أستاذ مساعد 

متفرغ
01221424246055/2801280إعالم تربوى2021/08/011961/04/10

أنثىد/ ماجدة شوقى بطرس ميخائيل1
أستاذ مساعد 

متفرغ
01224390402040/3316317 تربية فنية٢٠٠٩/٠٨/٠١١٩٤٩/٠٤/١٢

جامعي 2022/2021 نوعية جامعة طنطا فى العام ال تربية ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

تاريخ الميالد قسم الدرجــةالنوع ال اإلســـــــــــــــــــمم
رقم تليفون 

تاريخ شغلها



 

 598 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

هنداوى1 دين إبراهيم ال 01066982483040/3489271إقتصاد منزلى2011/08/011951/01/24أستاذ متفرغذكرأ.د/ عادل جمال ال

01003569411040/2761931إقتصاد منزلى2013/08/011952/11/14أستاذ  متفرغذكرأ.د/ عادل عبد الحميد الباجورى2

أنثىد/ مرفت فتحى فريد عوض3
أستاذ مساعد 

متفرغ
01223898982إقتصاد منزلى2021/08/231961/08/23

040/3348281   00121150571إقتصاد منزلى2010/08/011950/02/01مــدرس متفرغأنثىد/ فيوليت صبحى أوسة عوض4

01140700811040/3348857إقتصاد منزلى2017/08/011957/05/23مــدرس متفرغأنثىد/ نبيلة عبد الستار السيد على 5

تعليم 2022/08/011962/06/20أستاذ متفرغذكرأ.د/حمدي إسماعيل عبدالعزيز شعبان 1 040/5690744 01005246235تكنولوجيا ال

أنثىد/ آمال حسين محمود خليل1
أستاذ مساعد 

متفرغ
01002728847تربية موسيقية2012/09/101952/09/10

01224307840040/3306477تربية موسيقية2021/08/011960/12/13مــدرس متفرغذكرد/ هشام أحمد الهادى حجازى2

ــــــابــــع ت

جامعي 2022/2021 نوعية جامعة طنطا فى العام ال تربية ال مدرسين المتفرغين بكلية ال بيان باألساتذة واألساتذة المساعدين وال

قسم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةالنوعاإلســـــــــــــــــــمم ال
رقم تليفون 



 

 599 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 600 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

بيان

جامعى 2022/2021 حاسبات جامعة طنطا فى العام ال هيئة المعاونة لها بكلية ال تدريس وال بعدد أعضاء هيئة ال

بيان تدريسال تدريسأعضاء هيئة ال معاونى أعضاء هيئة ال

أستاذ مساعدأستاذ  متفرغأستاذ
أستاذ مساعد 

متفرغ
جملــةمعـيـــدمدرس مساعدجملـــةمدرس متفرغمــدرس

قسم جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرال

حاسب 0000000011001120000000112علوم ال

100001000220000000022نظم المعلومات

1011000011تكنولوجيا المعلومات 

برمجيات 1هندسة ال

0100000023002460000000246اإلجمالــــى

اإلجمالـــــــى



 

 601 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  



 

 602 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

2020/2/101282516666قائم بعمل عميد الكليةأ.د/ نانسى عباس الحفناوى 1

أ.د/ محمد حسين محمود 2
مشرف  وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب
2019/9/101222737849

أ.د/3
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا و البحوث

أ.د/4
وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة

اإلســـــــــــــــــــم

بيان عن السادة عميد ووكالء كلية الحاسبات  جامعة طنطا في العام الجامعي 2022/2021

تاريخ شغلهاالدرجــةم
رقم التليفون 



 

 603 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

المنزلالمحمول

حفناوى1 01282516666 نظم المعلومات٢٠٢٢/٠١/٣١١٩٧٧/٠٩/٢٣استاذ أنثىأ.د/ نانسى عباس على ال

بربري2 دين أنور ال 01013165812040/3284601نظم المعلومات2012/07/31١٩٨٣/٠٧/٢٤مدرسأنثىد/أمنية جمال ال

هادي فتوح غنيم1 حاسب٢٠١٨/٠٨/٢٩١٩٨٢/٠٧/٢١مدرس ذكرد/ أسامة عبد ال 01222339349040/3401216 علوم ال

حاسب2016/04/301981/4/6مدرسأنثىد/هناء عبد الهادي عبد البصير عيسى 2 01061349001040/3122267 علوم ال

2021/08/01١٩٨٨/٠٥/٠٣مدرس أنثىد/عايدة أبو السعود عبدهللا نصر1
ذكاء  علوم ال

والروبوتات

  01212831815

01005148428

برمجيات٢٠٠٨/٠٣/٣٠١٩6٥/١٢/١٤مدرسذكرد/ مصطفى محمد السيد أحمد العشرى1 01068199660040/3338251 هندسة ال

التخصص الدقيق نوعاإلســـــــــــــــــــمم تاريخ الميالدتاريخ شغلهاالدرجــةال

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها لكلية الحاسبات والمعلومات  عن العام الجامعى  2022/2021

رقم تليفون 



 

 604 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

1472413331501005240535114984102001كلية الطب

200010110143000000000000كلية الصيدلة

719268104142110102195100000كلية العلوم

808162003080324195401020كلية الهندسة 

13133112000207كلية طب االسنان

تمريض 0كلية ال
  2  

متفرغ
0301010306

كلية التجارة
  3  

متفرغ
010534

100310020506011210011كلية اآلداب

0021141020026كلية التربية

5112كلية الحقوق

تربية  كلية ال

نوعية ال
122023

كلية التربية 

101102010322الرياضية

110010011301020310كلية الزراعة

401148235533248524964136525981111013239اإلجمالى

بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطاالقائمين بأجازات خاصة ومهمات علمية فى العام الجامعى 2022/2021

الكلية

أجازة خاصةمهمة علميةإعارة

مدرسأستاذ مساعدأستاذمدرسأستاذ مساعدأستاذمدرسأستاذ مساعدأستاذ

أخرى

مدرسأستاذ مساعدأستاذ



 

 605 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

       البيان

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثالكلية

471613067كلية الطب

521كلية طب 

45123كلية الصيدلة

31510122كلية العلوم

121111كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية التربية

كلية التربية 

1كلية التربية  

5323كلية الهندسة

11002كلية الزراعة

كلية اآلداب

1كبية التمريض

191500000019525633670000000000اإلجمالى

معيدمدرس مساعدمعيدمدرس مساعدمعيد

بيان بعدد معاونى أعضاء هيئة التدريس القائمين بأجازات دراسية وبعثات  بجامعة طنطا افى العام الجامعى 2022/2021

مدرس مساعد

أجازة خاصةمنح دراسيةبعثة إشراف مشتركاجازات دراسية

معيدمدرس مساعد

بعثات داخلية بعثات خارجية

معيدمدرس مساعدمعيدمدرس مساعد



 

 606 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 الفيوس

  البيا                                                                                   الصفقة                                      

 8                                                                                  الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية الطب ..............................   

 002                                          ...........................                                          التجار  الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 058                                            ............................                                         التوةيةالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 082                                          .............................                                           العلو الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 545                                           .............................                                          االدابالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 582                                           ...........................                                          الق وقالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 524                                           ..........................                                          الزراعة الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 425                                           ..........................                                            الصيدلةالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

   454                                                                                     طب االس ا  .....................الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

     440                                            ..........................                                           الي دسةالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

  500                                             ...............                                           التوةية الوساضيةالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

  542                                                                                         تموسض .....................الالساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 542                        .................          التوةية ال وعية الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 

 222 ........                                          القاسبات والمعلومات الساد  نعاا  ييةة التدرسس ةيلية 



 

 607 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 

 

  



 

 608 اعداد / االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 

  

 

 

 


