
 جامعه طنطا 
 كليه الطب

  أسماء السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم                    قسم التوليد وامراض النساء

    ==== 

 تليفون محمول الدرجة العلمية االسم رقم
 31111220000 استاذ و رئيس القسم ا.د.  احمد حسين ابو فريخه 1

31444101010 

 31440331411 استاذ متفرغ الخولىا.د. جمال الدين يوسف  4

 31331533000 استاذ متفرغ ا.د. احمد محمد العطار 0

 31400000004 استاذ متفرغ ا.د. نوال عبد الحميد الدرديرى 0

 31444040030 استاذ متفرغ ا.د. صفاء كمال مرعى 5

 31333340433 استاذ متفرغ ا.د. محمد نبيه الغريب 3

31110303303 

 31440040403 استاذ متفرغ عبد الفتاح شاهين ا.د. كرم 0

 31440003343 استاذ متفرغ ا.د. محمد اسماعيل عبده 1

 31440531100 استاذ متفرغ ا.د. السيد فتوح رخا 2

 31440203154 استاذ متفرغ ا.د. احمد محمود عواره 13

 31343312111 استاذ متفرغ ا.د. محسن محمد النمورى 11

 31331515140 متفرغاستاذ  محمود الغرابا.د.  نجوى  14

 31440003301 متفرغاستاذ  ا.د.  مدحت شعبان هويدى 10

 31335345311 متفرغاستاذ  ا.د.  محمد عبد الحميد النويهى 10

 31331515104 متفرغاستاذ  ا.د.  منى توفيق االبيارى 15

 31440011304 أستاذ متفرغ ا.د. هشام عبد العزيز سالم 13

 31335314221 متفرغاستاذ  ا.د. اشرف المحمدى غريب 10

 31401033030 استاذ متفرغ ا.د. نجوى ابراهيم عجالن 11

 31440005401 متفرغ استاذ ا.د. عصمت حمدى ابو زيد 12

 31444101010 متفرغ استاذ ا.د. محمود صالح الدين حموده 43

 31332234201 متفرغ استاذ ا.د.د. امال السيد محفوظ بدران 41

 31440003242 استاذ ا.د. مصطفى زين العابدين محمد 44

 31440303103 استاذ ا.د. هشام محمد الطوخى 40

 31143220554 أستاذ ا.د. مجدى حسن حسين بلحه 40

 31332322334 استاذ ا.د. ضياء منير عجالن 45

 31331055043 استاذ ا.د. لمياء محمد االحول 43

 31331232041 استاذ مصطفى عبد هللاا.د. منال  40

 31440201103 استاذ ا.د. طارق محمد السبع 41

 31113134400 استاذ ا.د. احمد توفيق مرسى 42

 31335402012 استاذ ا. د. دينا جمال الدين الخولى 03

 31333033013 أستاذ  د. شاهيناز حمدى الشوربجى 01

 31311153010 مساعدأستاذ  د. ايمن عبد العزيز الدرف   04

 31431510211 أستاذ مساعد د. احمد محمد عيد عثمان   00

 31330014400 أستاذ مساعد د. هشام محمد السعيد برج   00

 31110001002 أستاذ مساعد د. وليد ممدوح عطا هللا    05

 31434440240 أستاذ مساعد د. احمد السيد الحلوجى   03

 31334350453 أستاذ مساعد الجرجاوىد. عادل الشحات    00



 تليفون محمول الدرجة العلمية االسم رقم
 31440115331 أستاذ مساعد د. عبد الغفار سعيد داود   01

 31331344035 أستاذ مساعد د. منال عبد الرءوف فرحات   02

 31151200050 أستاذ مساعد د. منى خالد ابو المعاطى   03

 31324330335 مدرس د. محمد احمد طلعت الشعراوى   01

 31444131003 مدرس د. نجالء على محمد حسين 04

 31331515100 مدرس د. ايمن شحاته ابو العزم 00

 31330033033 مدرس د. شيرين بركات البهوتى 00

 31335115104 مدرس د. احمد محمود هجرس 05

 31443531330 مدرس د. ناريمان محمود الحمامى 03

 31441531533 مدرس د. شريف لطفى الشويخ 00

 31333350102 مدرس د. امل عبد السميع السكرى 01

 31330211130 مدرس د. احمد محمود الخياط 02

 31113003033 مدرس د. رغده احمد الدخاخنى 53

 31330324401 مدرس            د. محمد محسن النمورى 51

 31440000001 مدرس  د. دعاء نادى شتات                   54

 31441301033 إستسارى د. إمام  عوض عبد النبى 50

 
 

 : الساده معاونى أعضاء هيئه التدريس    

 تليفون محمول الدرجة العلمية االسم م
 31334303351 مدرس مساعد ر                       ط. رامى محمد  النجا 1

 31334011103 مدرس مساعد ط. مى نبيل  عجيز                           4

 31313321323 مدرس مساعد ط. هبه راضى البسيونى                       0

 31440432314 مدرس مساعد ط. ياسمين ابراهيم المصرى 0

 31320130000 مدرس مساعد حيدرط. مصطفى حسين  5

 31330033513 مدرس مساعد ط. أحمد صالح أبو اتألغا 3

 31335330101 مدرس مساعد ط. شريف محمد عيسى 0

 31333005311 مدرس مساعد ط. سلمى سامى عبد اللطيف 1

 31343445000 مدرس مساعد ط . محمد عزمى أبو راضى 2

 31333100545 مساعدمدرس  ط. محمد عبد الحى بستان 13

 31330253104 مدرس مساعد ط. ابراهيم عبد الوهاب عالم 11

 31330400043 مدرس مساعد ط. السيد سامى األبشيهى 14

 31331213340 معيد ط. محمد محمود السيد عبد هللا 10

 31324140003 معيد ط. نهلة عبد المعبود البحيرى 10

 
 
 
 

 


