
2بٌانات أعضاء هٌئه التدرٌس بكلٌه الطب جامعه كفر الشٌخ 

محل االقامهاالميلالتليفونتاريخ التعيينالتخصصالدرجه العلميهاالسم
غربٌه-زفتً - شبرا املس 11/03/20140111918284sankholy2006@gmail.comالفسٌولوجًمدرس سند سند عبد الحً الخولً

(دكتوراه فً العلوم الطبٌه االساسٌه)درس هانً محمد صدٌق برج مركز طنطا الغربٌه-نواج 26/01/201401004984252d_hanyborg@yahoo.comالفسٌولوجً

كفر الشٌخ - 2تقسٌم - ش النبوي المهندس 31/10/201201001422577malaal2@hotmail.com41جراحه القلب والصدراستاذمحمد مصطفً ابراهٌم عبد العال

الغربٌه- طنطا-ش الفتح المتفرع من سلٌمان باشا 16/08/20141156808591abdallah567.ae@gmail.com12الطب الشرعً والسموممعٌدعبدهللا محمد حافظ منسً العجمً

كفر الشٌخ - 2تقسٌم - ش النبوي المهندس21/10/20131021333868Ahmedelshehawy@gmail.comطب وجراحه العٌونمعٌداحمد محمد احمد علً الشهاوي

الغربٌه- طنطا -خلف المقاولون العرب -من ش رٌاض غرابه - ش ابو بكر الصدٌق 30/09/20141143383873tamerhyedra@yahoo.comالجهاز الهضمً والكبدمدرس تامر السعٌد سٌف النصر حٌدره

08/02/2015طب المناطق الحاره استاذحسن السٌد ابراهٌم الباتع

كفر الشٌخ- سخا - مساكن محطه البحوث الزراعٌه23/09/20131005268757dremansaied@gmail.comالباثولوجًاستاذ مساعداٌمان محمد ابراهٌم سعٌد

كفر الشٌخ- دسوق -كفر السودان 28/09/2014116882446ayat_el-nahal@yahoo.comالفسٌولوجًمعٌداٌات شعبان موسً محمد النحال

كفر الشٌخ- قلٌن - نشرت16/09/2013127433705التشرٌحمدرس مساعدرشا عبد القادر صالح

كفر الشٌخ-سخا - مجمع مبارك السكنً- 2برج 16/10/20131096212455marwaghaleb@yahoo.com44الطفٌلٌات الطبٌهمعٌدمروه محمد ابراهٌم غالب

كفر الشٌخ-فوه-خلف المعهد الدٌنً 11/09/20141119202995rehamehesh@yahoo.coالتعلٌم الطبًمعٌدرٌهام محمد الشحات عتش

كفر الشٌخ-تقسٌم زهدي -امام صٌدلٌه ضٌاءالدٌن -الشرٌف-ش حمدان21/04/20151001920154baba200844@yahoo.comالصحه المهنٌهمعٌدهبه هللا عبد المقصود عبد المنصف 

كفر الشٌخ- سخا- مساكن البحوث والتدرٌب فً االرز 05/09/2013125577209eman_nor_55@yahoo.comالطفٌلٌات الطبٌهمعٌداٌمان محمد احمد نور

المحله الكبري- ش شكري 30/10/20131228663099mahaabogazia@yahoo.com13الهستولوجًمدرسمها محمد راتب ابو جازٌه

كفر الشٌخ-2تقسٌم-ش العراق06/08/20141060909040drmoyabeho@yahoo.com5تخدٌر وعناٌه مركزه جراحٌهدرس مساعدوفاء محمد عبدالسالم عبد الباقً

كفر الشٌخ-قلٌن -مستشفً قلٌن المركزي 01/04/20151283127830sallyalekhtear88@yahoo.comالهستولوجًمعٌدسالً احمد عبدالعزٌز احمد

كفر الشٌخ-دسوق01/03/20161002524155drsara_abdou@yahoo.comالطفٌلٌات الطبٌهمدرس مساعدساره محمد جمال محمود عبده

كفر الشٌخ-بٌال-4رقم-شارع النٌل01/12/20141008769779mero.osman@yahoo.comالهستولوجًمدرس مساعدأمٌره محمد عثمان محمد

كفر الشٌخ-بجوار جامع ابو العزاٌم-2تقسٌم-ش العراق29/08/20131000022358maro_his@hotmail.com5الهستولوجًمدرس مساعدمروه محمد عبد السالم عبد الباقً

بجوار االستادالرٌاضً- عمارات االوقاف22أ ش03/11/20131006302754naiera-elashmony@yahoo.com5الهستولوجًمعٌدنٌره اشرف احمد االشمونً

كفر الشٌخ-الحمراوي 03/11/20131023326593azza.helal45@yahoo.comالهستولوجًمعٌدعزه ابراهٌم محمد هالل

كفر الشٌخ-دسوق-تقسٌم رجب-ش الصقار 14/03/20161097700365ghazy.amany@yahoo.comاالحٌاء الدقٌقه والمناعهمدرسامانً عبد القادر غازي الشناوي

الغربٌه-طنطا-ش بطرس 01/04/20141006288434yoyawkafa@hotmail.com5المٌكروبٌولوجًمعٌداٌه محمد اسماعٌل المحص

االسكندرٌه-ش النصر /سوهاج-بج االثرٌٌن- ش التحرٌر 05/07/20151097080098heba_fouad15@yahoo.comالتخدٌر والعناٌه المركزهمدرس مساعدهبه هللا فؤاد عبد المطلب داود

طنطا-اول طرٌق شوبر-ش احمدغرابه01/12/20151063307637hema.amer30@gmail.com6طب المناطق الحاره والحمٌاتمدرس مساعدابراهٌم فتحً ابراهٌم عامر 

الغربٌه-المحله الكبري-منشٌه خضر02/03/20141227243773drbasma.salah@yahoo.comالتشرٌحمعٌدبسمه صالح عبد الحً احمد عٌاد

البحٌره-الرحمانٌه-محطه الرحمانٌه10/10/20131007752690sallyhassan78@yahoo.comالتعلٌم الطبًمعٌدسالً حسن عسٌوي السٌد

?19/05/20161223703778Tarek.abdelbaky@yahoo.com#NAMEجراحه المسالك البولٌهاستاذ مساعدطارق محمد عبد الباقً خلٌل

كفر الشٌخ-1منزل رقم-ش المساروطً-4تقسٌم16/08/20141014424239الفسٌولوجًمعٌدالشٌماء ابراهٌم محمد ابراهٌم

غربٌه-سمنود-محله زٌاد30/06/20141004636297darrag79@yahoo.comالتشرٌح االدمً وعلم االجنه مدرس مساعد نهى حماد عبد الغنً صقر

كفرالشٌخ-سٌدي سالم-الصحاره-ش جمال عبد الناصر02/02/20141000639955HalaEl_said@yahoo.comالكٌمٌاء الحٌوٌهمعٌد هاله السعٌد محفوظ علً
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كفر الشٌخ-برج االسراء خلف سٌتً الجمهورٌه01/06/20161114383333dr.redabimy@yahoo.omجراحه القلب والصدراستاذ مساعدرضا بٌومً بسطوٌسً 

كفر الشٌخ -4تقسٌم-ش عبدالحكٌم الجرح29/06/20161067530253Hossameldin838@yahoo.comًالتخدٌر والعناٌه المركزهمدرس مساعد حسام الدٌن مصطفى ٌحٌى 

كفر الشٌخ-امام بنك االسكندرٌه-الدور الرابع-برج زمزم27/04/20141099323496hebamabrouk2@yahoo.comالطب الشرعً والسموممدرس مساعد هبة هللا علً عبدالحلٌم مبروك

الغربٌه-طنطا-خلف المقاولون العرب-ش مسجد الرضا16/10/20141005892795asamar74@yahoo.com13فسٌولوجًمعٌدسمر احمد عبدالمعطً عٌسى 

اجا الدقهلٌه-المنصوره02/10/20141289996214Amira_sm@yahoo.comالتشرٌحمدرس مساعد امٌره السٌد السٌد فرج 

المحله الكبري-دوران محب-ش مسعد عبد السالم11/05/20141069094305sallysaleh88@yahoo.com31الفسٌولوجًمعٌد سالً علً صالح محمد الحسنٌن

كفر الشٌخ-ش الجمهورٌه - برج عمرو بن العاص16/09/2013التشرٌحمدرس مساعد منى عبدالعاطً احمد محمد

طنطا-قحافه -امام مسجد الفتح-برج الفتح03/02/20141145350937الفسٌولوجًمدرس الحسٌنً محمدابوالعز الحسٌنً

ش المدرسه االبتدائٌة_القنطرة البٌضاء_كفرالشٌخ16/08/20141060901377الطب الشرعً والسموممعٌددعاء طه احمد محمود

كفرالشٌخ_قلٌن المحطه 30/03/20161013522534msabry01013522534@gmail.comاالشعهمعٌدمحمد صبري عبده عطاهللا

شنهور_قوص _قنا30/03/20161009645471aboziad1987@gmail.comامراض عصبٌة ونفسٌةمعٌداحمد محمد احمد علً

برج الزراعٌٌن_تقسٌم القضاه_كفرالشٌخ20/01/20161098929003wacardioly@yahoo.comطب وجراحه العٌونمعٌدمصطفى احمد احمد عبدالقادر

2ش سعٌد ماضً رقم _العجٌزي _طنطا09/02/20161006711051nora_elsisy@yahoo.comالجلدٌة والتناسلٌةمدرس مساعد نور عبدالمنعم محمد السٌسً

فٌكتورٌا_الساعه _ابراج عثمان30/03/20161289434194dr_manar_2010@yahoo.com12انف واذن وحنجرةمعٌد منار مختار علً عنتر عرفات

محافظه الشرقٌه_مدٌنه الزقازٌق_أم الزٌن30/03/20161drmhdmagdi@gamil.comجراحة القلب والصدر معٌدمحمد مجدي عبدالعلٌم منصور 

غربٌه_ طنطا اول _ش الوٌش 30/03/20161004642184a86anas@yahoo.com28جراحه المخمعٌداحمد انس احمد محمد زهرة   

9ش عنتر زكً _منشٌة السالم _المحله الكبرى 30/03/20161027877337ahmedelgendy6040@yahoo.comانف واذن وحنجرةمدرس مساعد احمد وحٌد احمد الجندي

امام بوابه االسعاف_ش الجمهورٌة  _2تقسٌم _كفرالشٌخ30/03/20161005534233eslam.shokry20@yahoo.comمسالك بولٌةمعٌد اسالم شكري عبدالمقصود محمد 

بنها_اترٌب _ش عثمان بن عفان   01/02/20161221485021dr.ahmedfathy2013@gmail.com4نساء وتولٌدمدرس مساعد احمد محمد فتحً عبدالحمٌد

تقاطع جمال عبد الناصر_ ش توت عنخ امون 76_طنطا29/02/2016sara.islam84@gmail.comعالج االوراممدرس مساعدساره عادل امٌن محمد 

طنطا_ش عمارات ضباط القوات المسلحه 27/04/20131227858592samozg@hotmail.comانف واذن وحنجرةمدرس سعد الدسوقً حلمً الزٌات

االسكندرٌة_البان _ش الخدٌوي  22/09/20141124214222mohamedmkayed@yahoo.com54 االحٌاء الدقٌقة والمناعةمعٌدمحمد مكاٌد محمد عبدالقادر

الغربٌة_مركز قطور_قرٌة صرد 12/09/20141025052056enassultan86@yahoo.comالتخدٌر والعناٌه المركزهمعٌداٌناس عبدالرحمن محمد سلطان

المحلة الكبرى_منشٌة البكري _ش اٌهاب ابو الذهب  01/02/20161025651415dr_safwat7000@yahoo.com2جراحه التجمٌل والحروقمدرس مساعد صفوت عادل محمد حجازي 

2 الدور السادس شقه 3برج _سخا_ابراج مبارك27/04/20161006593810hatemelgohary20@yahoo.comجراحة العظام استاذ مساعد حاتم السٌد احمد عبداللطٌف 

طنطا_من شارع نور ادٌن _ش محمد داوود  30/03/2016ddrkhaled@yahoo.com26مسالك بولٌةمعٌدخالد محمد مجدي زٌن العابدٌن   _

مركز طنطا الغربٌة_عنتر ابو داوود 30/03/20161280205654dr_maikamel@yahoo.comمعٌدمً مصطفى كامل عبده

4شقه _عمارات مصر للتعمٌر الدور االول _مساكن شٌراتون 30/03/20161002331234holaolient@gmail.comانف واذن وحنجرةمعٌد هالة علً محمد رشاد عبدالسالم 

المحلة الكبرى_مشٌة السالم _من ابو طاحون _ش الخولً 30/03/20161004274043drbasemelfiky@gamil.com7معٌدباسم عصام مصطفى الفقً

كفرالشٌخ_فوه _ش البحر 30/03/20161277033291aymanbasha86@gmail.comجراحة المخ واالعصابمعٌد اٌمن محمد ابراهٌم باشا

المحله الكبرى_بجوار مدرسة التجارة بنٌن _عزت محمد حسن .ش د 09/02/20161142554355profashri16@gmail.com18طب وجراحه العٌونمدرس مساعدمحمد فتوح الوردانً السعٌد

المنصوره30/03/20161069201269shaf3y_h@hotmail.comطب وجراحه العٌونمعٌد محمد احمد محمد علً الشافعً

كفرالشٌخ_مركز بٌال _ش الثوره30/03/20160drabdo1907@gamil.comطب االطفال معٌد محمد ابراهٌم ابراهٌم عبدالغفار 
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المنصوره_تورٌل _ش سعد مصطفى السبع  25/02/2016shimaa.elgmal@hotmail.com12جراحة المخ واالعصابمدرس مساعد شٌماء احمد ابراهٌم الجمل 

محافظه اسٌوط_المتفرع من عز الجالل _ش المنشاوي  01/02/20161004039954dr.mm63@yahoo.com36طب المناطق الحارة والجهاز الهضمًمدرس مساعد محمد حسٌن احمد حسٌن 

اسكندرٌة01/02/2016drmoamenmorsy@gmail.comجراحة المخ واالعصابمدرس مساعدمؤمن محمد مرسً حسٌن 

ش عبد الحلٌم محمود-ش الٌاسمٌن  08/02/2016103274447hahussein75@gmail.com9التخدٌر والعناٌه المركزهمدرس مساعد رٌهام فاروق طه بدر

30/03/20161063196414marwanshm10@gmail.comجراحة العظام معٌدمروان شمس الدٌن محمد ٌوسف

االسكندرٌه- سموحه- جرٌن تاورز 30/03/20161008263555karimmady86@gmail.comجراحه القلب والصدرمعٌد كرٌم محمد ماضً

الدقهلٌه- المنصوره -ش الجمهورٌه 30/03/20161114477850amgadeita@gmail.com22االورام معٌدأمجد محفوظ عبدالعزٌز السٌد 

53شقه - ش كامب  باب شرق اسكندرٌه 30/03/201601141889945Ehab.M.Kassem@gmail.com46طب وجراحه العٌونمعٌداٌهاب محمد احمد محمد قاسم

كفر الشٌخ- مركز مطوبس -قرٌه منٌه المرشد30/03/2016010032536550dr-haa86@yahoo.comالباطنه العامهمعٌدهناء السٌداحمد بركات

الشرقٌه- زقازٌق اول- ش العدوي الدلتا30/03/201601224984918abidos-aps@yahoo.com57طب االطفال معٌداحمد محمد عباس عبد هللا

الغربٌه-السنطه - نطاي 01/02/201601066560144Mysarah552012@yahoo.comطب االطفال مدرس مساعدشٌماء صالح السٌد ابراهٌم السعدنً 

االسكندرٌه - ش المترو 81امام -اخر من ترام السٌون بحري1201601eman.habeeb@yahoo.com-2-1باثولوجٌا اكلٌنٌكٌهمدرس مساعداٌمان محمد محمود محمد حبٌب

المنصوره - حً الجامعه - ش اسامه بن زٌد01/02/201601008737177mohamedeldemery@gmail.comجراحه القلب والصدرمعٌدمحمد احمد محمد الدمٌري

االسكندرٌه-5شقه-الدور الثانً-رشدي-ش الغرب لٌان01/02/201601000917011mohamed.osman141@gmail.com5التخدٌر والعناٌه المركزهمدرس مساعدمحمد حسن علً عثمان

االسكندرٌه - 3شقه- الدور التاسع - برج االمرٌكان - ش اسماعٌل سري 01/02/201601002895550Moustafa_Mabrouk@hotmail.com37جراحه االوعٌه الدموٌه مدرس مساعدمصطفً حسن مبروك عبد الحمٌد

االسكندرٌه- المنتزه-سٌدي بشر قبلً-ش ابو بكر الصدٌق متفرع من هدي االسالم 27بجوار 01/02/201601003626876dr_reda2002@yahoo.comجراحه عامهمدرس مساعدرضا فوزي محمد عباس علً

االسكندرٌه- سٌدي جابر -سموحه-اتحاد مالك صٌادله البحٌره 01/02/201601008088664nasef_nabil@yahoo.comجراحه المخ واالعصابمدرس مساعدنبٌل امٌن عبد العزٌز ناصف 

كفر الشٌخ-حً المنتزه -ش الصدٌق 01/02/201601005524453mayamoon84@yahoo.com5جراحه التجمٌل والحروقمدرس مساعدهٌام صبري عبد النبً عبد الحافظ ابو زٌد

االسكندرٌه- فٌاكلٌس - ش طرٌق الحرٌه 30/03/201601223563217daliaelhefny255@gmail.com650تخدٌر وعناٌه مركزه جراحٌهمعٌددالٌا احمد السٌد الحفنً

الغربٌه- طنطا ثان - ش مصطفً فهمً متفرع من توت عنخ امون 01/02/201601224971968dinasenoun@gmail.com41امراض جلدٌه وتناسلٌهمدرس مساعددٌنا علً السعٌد عبد هللا سنون

امتداد شارع النادي بجوار طنطا سكان30/03/201601098030898just2008@windows live.com11الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌهمعٌددالٌا السٌد عبد هللا احمد شرٌف

كفر الشٌخ- بلطٌم - خلف بنك التنمٌه الزراعً 30/03/201601146332638fantom_go@yahoo.comمعٌداسالم محمود محمد عبد الجواد

الدقهلٌه-المنصوره - ش جامع بالل المتفرع من ش الدراسات 30/03/201601095700454dr.ahmedlamey@gmail.com10جراحه عامهمعٌداحمد لمعً احمد صالح

اسكندرٌه-بحري - ش سٌدي بشر 30/03/201601279858599asmaa_m_hassan@yahoo.com29الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌهمعٌداسماء امبارك حسن احمد

االسكندرٌه- سموحه -ش الدقً االول 01/02/20160117997710drmnaboll@hotmail.com6باطنه عامهمدرس مساعدمحمد نبٌل كمال النجار 

االسكندرٌه- ش محرم بٌك 01/02/201601027477200abdelmoniemamr@yahoo.com49اوراممدرس مساعدعمرو عبد المنعم محمود عبد القادر

االسكندرٌه- المنتزه- ش الشٌن المعموره البلد01/02/201601005839350yasser_khalifa@yahoo.comجراحه االوعٌه الدموٌه مدرس مساعدٌاسر محمد محمد خلٌفه

بنها - الفلل-خلف مدرسه الفتح 01/02/201601006437780hany81eg@yahoo.comامراض صدرٌهمدرس مساعدهانً حسٌن محمد احمد

القاهره-مصر الجدٌده-مٌدان الحجاز-من الشمس01/02/201601003828881ahmedosama722@hotmail.com24طب وجراحه العٌونمدرس مساعداحمد اسامه محمد هاشم

الشرقٌه-الزقازٌق-مساكن المهندسٌن-ش جمال عبد الناصر01/02/201601111188596dr_salma1@hotmail.comامراض عصبٌة ونفسٌةمدرس مساعدسلمً محمد رجب محمد عبد المجٌد

االسكندرٌه-مٌامً-ش مسجد الحرمٌن01/02/201601009699602AmrEhish_cts@yahoo.com57جراحه القلب والصدرمدرس مساعدعمرو احمد عبده عتس

القاهره-مدٌنه نصر ثان-2ش امتداد رمسٌس01/02/201601115566073mohamedatef2@yahoo.com38نساء وتولٌدمدرس مساعدمحمد عاطف نجٌب نصر

دقهلٌه-المنصوره- 3شقه-الدور الثانً-ش ساقٌه الجمالعلً سالمه غانم لالدوات الصحٌه 01/02/201601005045518elsaadany@windowslive.com18جراحه المسالك البولٌهمدرس مساعدمحمد محمد عبد الهادي السعدنً
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ش القذاف01/02/201601010898038heba.Reyad@gmail.com34ًطب االطفال مدرس مساعدهبه مصطفً رٌاض -

السٌوف االسكندرٌه-احمد رٌاض ترك .ش د01/02/201601007747902WALIDSOBHY84@gmail.com22انف واذن وحنجرةمدرس مساعدولٌد فاروق صبحً عفٌفً

اسٌوط-النمٌس - ش الضرائب 29/03/201601140600445ewalaa45@yahoo.com26االمراض الصدرٌهمدرس مساعدوالء مختار عٌد عبد العزٌز

االسكندرٌه-سموحه-ش الفاروق عمر بن الخطاب01/02/201601003999893Drmahmoudghalab@yahoo.com21االشعهمدرس مساعدمحمود عبد العزٌز عبد النبً علً غالب

دقهلٌه-طلخا-بطره01/02/201601006697380monatalaat665@gmail.comاالشعهمدرس مساعدمنً طلعت محمد حسٌن

كفر الشٌخ-دسوق-ش االستاد الرٌاض01/02/201601063475843h.on.msn@hotmail.com23ًجراحه العظام والكسورمدرس مساعدهشام محمد ابراهٌم جاوٌش

دقهلٌه-المنصوره -المتفرع من شارع االداب الجدٌد-ش عمر بن الخطاب01/02/201601008531384drdiaaeldin@gmail.com46جراحه المسالك البولٌهمدرس مساعدضٌاء الدٌن طه رمضان محمد

 االسكندرٌه1برج الخلود-ش محطه ترام السٌوف70/ كفر الشٌخ-4تقسٌم-ش عمر مكرم01/02/2016010068966422DrMzaghlol@yahoo.com10الجهاز الهضمً والكبدمدرس مساعدمرٌم صالح زغلول
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الغربٌه- طنطا -خلف المقاولون العرب -من ش رٌاض غرابه - ش ابو بكر الصدٌق 



2بٌانات أعضاء هٌئه التدرٌس بكلٌه الطب جامعه كفر الشٌخ 



2بٌانات أعضاء هٌئه التدرٌس بكلٌه الطب جامعه كفر الشٌخ 

االسكندرٌه - 3شقه- الدور التاسع - برج االمرٌكان - ش اسماعٌل سري 37
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دقهلٌه-المنصوره- 3شقه-الدور الثانً-ش ساقٌه الجمالعلً سالمه غانم لالدوات الصحٌه 18
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دقهلٌه-المنصوره -المتفرع من شارع االداب الجدٌد-ش عمر بن الخطاب46
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