
األيميلالتخصص الدقيقالوظيفةالدرجة العلميةالقسمالكليةاألسمم
President@aswu.edu.egالجراحة العامةالطبمنصور محمد كباش1

ةالجراحة العامةالطبحسٌن على مصطفى عبدالمطلب/د.أ2 elsherefhussien@yahoo.comالجراحة العامة وجراحة المناظٌرعمٌد الكٌل

م والطالب(انتداب كلى  )استاذ الطبحنان محمد عبد المنعم/ د.  أ3 ة لشئون التعٌل Hananali220044@gmail.comطب األطفالوكٌل الكٌل

ةالطبمحمد زكى على الدهشورى/ د4 ة والتناسٌل ا والبحوثاستاذ مساعدجراحة المسالك البوٌل ة لشئون الدراسات العٌل وكٌل الكٌل
الجراحات الدقٌقة الصالح ضٌق وتشوهات مجرى البول فى 

االطفال
m.eldahshoury@gmail.com

طب وجراحة العٌونالطبعبد هللا محمد األمٌن/ د5
استاذ مساعد 

(انتداب كلى)
طب وجراحة العٌون

ahmed_ibrahim_74@hotmail.comطب وجراحة العٌونمدرسطب وجراحة العٌون الطبأحمد إبراهٌم أحمد أحمد إسماعٌل/ د6

a_hewad_eg@hotmail.comطب وجراحة العٌونمدرسطب وجراحة العٌونالطبأحمد إبراهٌم أحمد محمود هوٌدى/ د7

Alaa_sadaka2020@yahoo.comجراحات الجفون والجهاز الدمعى وتجمٌل العٌنمدرسطب وجراحة العٌونالطبعالء عبد المنجى عبد الفتاح صدقة/ د8

ahmed.gabr@aswu.edu.egطب عٌون االطفال والحولمدرسطب وجراحة العٌونالطبأحمد فتحى أحمد جبر/د9

tageldin1973@yahoo.comجراحات المٌاه الزرقاء والمٌاه البٌضاءمدرسطب وجراحة العٌونالطبتاج الدٌن محمد احمد عثمان/د10

Alaa_sadaka2020@yahoo.comجراحات الجفون والجهاز الدمعى وتجمٌل العٌنمدرس طب وجراحة العٌونالطبعالء عبد المنجى عبد الفتاح صدقة/ د11

ahmed.gabr@aswu.edu.egطب عٌون االطفال والحولمدرس طب وجراحة العٌونالطبأحمد فتحى أحمد جبر/د12

tageldin1973@yahoo.comجراحات المٌاه الزرقاء والمٌاه البٌضاءمدرسطب وجراحة العٌونالطبتاج الدٌن محمد احمد عثمان/د13

andrew1986cdi@yahoo.comطب وجراحة العٌونمدرس مساعد طب وجراحة العٌونالطباندرو رشاد توفٌق روس14

طب وجراحة العٌونمدرس مساعدطب وجراحة العٌونالطبأحمد عبد هللا  أحمد  عبد هللا  البراوي15

innocentangel_dr@yahoo.com طب وجراحة العٌونمدرس مساعدطب وجراحة العٌونالطبمحمود عبد الحلٌم علً عل16ً

drahmed_oncology@yahoo.comعالج االورام والطب النووىمدرس مساعدقسم عالج االورام والطب النووىالطباحمد سعٌد احمد سعٌد17
maibadawi1@hotmail.comعالج االورام والطب النووىمدرس مساعدقسم عالج االورام والطب النووىالطبمى عبد هللا عبد العزٌز محمود18

eltahan@web.de جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرسقسم جراحة األنف واألذن والحنجرةالطبعبد الرحمن احمد حسن الطحان/د19

Esamali801@yahoo.com جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرسقسم جراحة األنف واألذن والحنجرةالطبعصام علً ابو المجد علً/د20

Jimgfe_2007@yahoo.com جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس مساعدقسم جراحة األنف واألذن والحنجرةالطبإنجى ناجى هنرى سعٌد21

loay_Kasem@yahoo.com جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس مساعدقسم جراحة األنف واألذن والحنجرةالطبلؤى قاسم عبدالمعطى محمد مقلد22

 جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس مساعدقسم جراحة األنف واألذن والحنجرةالطبمحمود محمد السٌد خلٌفه23

m.zain2014@gmail.com األمراض الباطنةاستاذ مساعدقسم األمراض الباطنةالطبمحمد زٌن الدٌن حافظ محمد/ د .أ24

Halaelebidi@gmail.com األمراض الباطنةمدرسقسم األمراض الباطنةالطبهاله عبد الاله محمود / د25

Omaimaaly3@gmail.com األمراض الباطنةمدرسقسم األمراض الباطنةالطبأمٌمة محمد على/ د26

Bebo 8583@yahoo.com  األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطباٌهاب صالح محمود احمد27

aboyahia_612@yahoo.com األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبعالء ابوالعال حسٌن على28

ٌاب29 Dr_y.diab@yahoo.com األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبٌاسرعبدالمحسن محمود د

MMfouad1985@yahoo.com األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبمحمد محى الدٌن فؤاد احمد30

 األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبنجوى ابراهٌم ثابت عوض31

Dr_yousry2@yahoo.com األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبٌسرى لطفى شرقاوى رضوان32

صل عدوى33  األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبمحمد ٌف

GAhmed6s@yahoo.comالجهاز الهضمىمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطباحمد جابر قناوى عبد الحلٌم34

Mohamed.a.hassany@gmail.comسكر وغدد صماءمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبمحمد عباس حسانى محمد35

 األمراض الباطنةمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبسمٌة احمد محمد احمد قاسم36

 alyaa.nasr180@gmail.comامراض الكلىمدرس مساعدقسم األمراض الباطنةالطبعلٌاء على محمد على نصر37

 األمراض الباطنةمعٌدقسم األمراض الجلدٌة والتناسلٌةوطب الذكورةالطبٌاسر عبد المحسن محمود38

musumus22@yahoo.co.uk:االلكترونىاألمراض الجلدٌة والتناسلٌة وطب الذكورةاستاذ مساعد األمراض الجلدٌة والتناسلٌة وطب الذكورةالطبمصطفى آدم على الطٌب/ د39

األمراض الجلدٌة والتناسلٌة وطب الذكورةمدرس مساعداألمراض الجلدٌة والتناسلٌةوطب الذكورةالطبعلى محمد ٌونس النوبى40

Emanmahmoud597@gmail.comاألمراض الصدرٌه والدرنمدرساألمراض الصدرٌهالطباٌمان محمود محمود علً اسماعٌل/ د41

Sayed-chest@yahoo.coاألمراض الصدرٌهمدرساألمراض الصدرٌهالطبسٌد عبدالصبور قناوى محمد/ د42

Shazly_md@yahoo.comاألمراض الصدرٌهمدرساألمراض الصدرٌهالطبشاذلى بغدادى على احمد/د43

Shazly_md@yahoo.comاألمراض الصدرٌهمدرس مساعداألمراض الصدرٌهالطبابتسام سٌد عبد الكرٌم محمد44

Shazly_md@yahoo.comاألمراض الصدرٌهمدرس مساعداألمراض الصدرٌهالطبابتسام سٌد عبد الكرٌم محمد45

Shazly_md@yahoo.comاألمراض الصدرٌهمدرس مساعداألمراض الصدرٌهالطبابتسام سٌد عبد الكرٌم محمد46

samah.kotob@ymail.comاألمراض الصدرٌهمدرس مساعداألمراض الصدرٌهالطبسماح قطب محمد شٌخون47

Bastawealewal@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرسقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطببسطاوى محمد احمد على/ د48

Abeer_tony70@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرسقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطببسطاوى محمد احمد على/ د49

ahmed.choyb@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرسقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبمصطفى احمد بسطاوى احمد/ د 50

Abdelwarith101@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرسقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطباحمد محمد عبد الوارث عثمان/ د51

mohmoudnegm@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبمحمود حلمى حافظ محمدٌن52

األمراض العصبٌة والنفسٌةمدرسقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطباحمد شعٌب محمد ضٌف53

Mostafasaber666@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبمصطفى صابر ابراهٌم ٌوسف54

األمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبنشوى عصام الدٌن فتحى55

ٌنب عبدالراضى عبدالطٌف على56 األمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبز

habeel1985@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبمحمد هابٌل حمدان عطا هللا57

Nemrmohamed93@gmail.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبمحمد نمر إبراهٌم عثمان58

ٌد59 األمراض العصبٌة والنفسٌةمعٌدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبأحمد محمد أحمد محمد أبو ز

elham.moh86@yahoo.comاألمراض العصبٌة والنفسٌةمدرس مساعدقسم األمراض العصبٌة والنفسٌةالطبالهام محمد احمد عمر60

asmaa.osama@must.edu.egالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطباسماء اسامه بكر صدٌق/ د61

Efm kholef@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبعماد فرج محمد خلٌف/ د62

hishamblood@hotmail.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبهشام عبد القادر عثمان أحمد/ د63

wselsaid@gmail.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبوفاء صالح محمد سٌد/ د64

65
weaam.rahman@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرس مساعدقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبوئام عبدالرحمن محمد على

66
o_hen2000@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرس مساعدقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبعمر الحناوى محمد ثابت

67
sasso.cutie@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبساره عادل محمد محمد/ د

68
dr_islam_elsaman@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبإسالم احمد مبارك محمود

Nakeepislam@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبإسالم فتحى محمد صالح نقٌب69

Hebatallah.abdellatif.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبهبة هللا أحمد عبد اللطٌف70

Nourpatho@yahoo.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطبنور محمد أحمد71

اسامه محمد رجب بٌومى72
Osama.ragab32@gmail.comالباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةمدرسقسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌةالطب

اٌمن محمدى الدمرداش/د73
Aymen eldemrdash@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرسقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

HFA73@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرسقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبهدى فهمى محمودعلى/د74

التخدٌروالعناٌة المركزةمدرسقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبسهٌر عبد الرحمن فرغلى/ د75

nagwamgamal@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرسقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبنجوى محمد جمال الدٌن./د76

dr_ahmedmorsi@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطباحمد محمد رضا راغب مرسى77

جمال هنداوى رزق شمس78
Gamal.shams2@gmail.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

خالد طلبه ٌونس عبدالمطلب79
Khaledtolba85@hotmail.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرسقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

zahora2020@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبزاهر زكً زاهر السٌد80

Dr-soudy-128@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبسعودى صالح حماد على81

التخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبشوقى محمد شوقى عبدالجلٌل82

Dr.tarek@ymail.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبطارق سٌد حمٌده محمد83

ٌرالصاوى84 طه طٌرى درد
eltabeebeltabeeb@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

محمد أحمد محمد االزهرى85
Medical_future2000@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

dr_elsewafy@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبمحمد كامل احمد حسانٌن86

mahmoud83me@gmail.coالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبمحمودفوزي شحاته الشرقاوي87

محمود محمد حسن مصطفى88
dr_moody2001@yahoo.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطب

89
most9091@hotmail.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبمصطفى عبدالوارث محمد محمد

90
hani.raslan@ymail.comالتخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطبهانى محمد احمد رسالن

91
التخدٌروالعناٌة المركزةمدرس مساعدقسم التخدٌروالعناٌة المركزةالطباحمدعبدالرحٌم محمود

92
hka7777@yahoo.comتشرٌح االدمى وعلم االجنهمدرس مساعدقسم التشرٌح اآلدمً وعلم األجنةالطبعمركمال عبد الحلٌم عبدالوهاب

93
Dr asmaa elsayed15@yahoo.comالباطنة
معٌدهقسم التشرٌح اآلدمً وعلم األجنةالطباسماء السٌد حسن عبدالحلٌم

94
lolocatty8589@gmail.comقسم التشريحمعٌدهقسم التشرٌح اآلدمً وعلم األجنةالطباالء فوزى بدالرحمن السٌد

Osama.orabe@yahoo.com الجراحة العامةمدرسقسم الجراحة العامةالطباسامه عبد هللا عبد الرحٌم احمد/ د95

96
anwarshenawy7@gmail.comجراحة االوراممدرسقسم الجراحة العامةالطبانور عبده محمد خلٌل الشناوى/ د

 الجراحة العامةمدرسقسم الجراحة العامةالطبحسن أحمد عبد هللا تمام الخطٌب/ د97

sherifelprincesayed@yahoo.comجراحة االوراممدرسقسم الجراحة العامةالطبشرٌف البرنس سٌد شلبى/د98

 الجراحة العامةمدرسقسم الجراحة العامةالطبعبد العال على سلٌم/د99

myousef76@gmail.com الجراحة العامةمدرسقسم الجراحة العامةالطبمحمد ٌوسف احمد محمد/د##

Mahmoud_abugabl@hotmail.com الجراحة العامةمدرسقسم الجراحة العامةالطبمحمود صالح احمد عبدالحمٌد/د##

 dr.aymanmandour@yahoo.com الجراحة العامةمدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبأٌمن السٌد مندور اسماعٌل##

khaledsuleiman@ymail.comجراحة االوراممدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبخالد عابدٌن طلحه سلٌمان##

جراحة االطفالمدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبساره مجدى عبد المحسن عبد العظٌم##

abdulrahmankamel85@yahoo.comجراحة االوراممدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبعبد الرحمن محمد كامل امٌن##

Dr.ola.aladdin@aswu.edu.eg الجراحة العامةمدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبعال عالء الدٌن محمد عمر##

جراحة اطفالمدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبمحمد السٌد نادر سلٌمان محمد##

ع سعد محمد## drmohamedrabie85@yahoo.comجراحة االوراممدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبمحمد رٌب

ٌان## superdoctor_2006@yahoo.comجراحة الوجه والكفٌنمدرس مساعدقسم الجراحة العامةالطبٌاسر محمد صدٌق عبد الرحٌم ر

##
الطبكرٌمة محمد صبحى محمود /د

قسم الصحة العامة وطب المجتمع
karema55@yahoo.comالصحة العامة وطب المجتمعمدرس

111
الطبخالد محمد جمعة ألمظ فرج

قسم الصحة العامة وطب المجتمع
dr_khalid83@yahoo.comالصحة العامة وطب المجتمعمدرس مساعد

##
الطبشٌماء سٌد عبد الرحٌم علً

قسم الصحة العامة وطب المجتمع
shimaasayed@yahoo.comالصحة العامة وطب المجتمعمدرس مساعد

##
الطبحمدى فتحى على عبدالواهب

قسم الطب الشرعى والسموم
الطب الشرعى والسموممدرس مساعد

##
الطبعلً العبدحسن محمد

قسم الطب الشرعى والسموم
الطب الشرعى والسموممدرس مساعد

##

الطبعمادالدٌن محمد الطاهر

قسم الطب الشرعى والسموم

الطب الشرعى والسموممدرس مساعد

##
dr.marwamohamed85@yahoo.comالطب الشرعى معٌدهقسم الطب الشرعى والسمومالطبمروة محمد محمود حسٌن

##
engasmh@gmail.comالطب الشرعى معٌدهقسم الطب الشرعى والسمومالطبامنٌه حسنى محمد احمد

##
amalfehr@yahoo.comالطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلمدرسقسم الطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلالطبأمل عبدالعزٌز فهر/د

##
 fatmanoby@yahoo.comالطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلمدرسقسم الطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلالطبفاطمه حسٌن حسن النوبً/د

##
Amrkaber@yahoo.comالطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلمدرسقسم الطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌلالطبعمرو محمد الكبٌر

طفٌلٌاتمعٌدهقسم الطفٌلٌات الطبٌةالطبرحاب محمد الدسوقى موسى##

Mohammedfathy5050@gmail.coطفٌلٌاتمعٌدقسم الطفٌلٌات الطبٌةالطبمحمد فتحى رجب محمد##

##
DR_AYA_SKY@yahoo.comالفارماكولوجٌاالطبٌةمعٌدقسم الفارماكولوجٌا الطبٌةالطباٌة محمد خٌرى فهمى البدراوى

Abdallah73ma@yahoo.comكٌمٌاءحٌوٌةمدرسقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌةالطبعبدهللا محمودعبدهللا علً/د##

##
Aboalwafa150@yahoo.comكٌمٌاءحٌوٌةمعٌدهقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌةالطبهدى سلطان شرقاوى البكرى

##
المٌكروبٌولجٌا الطبٌه والمناعهمدرسقسم المٌكروبٌولوجٌاالطبٌة والمناعةالطبأحمد صادق أحمد حسانٌن/ د

##
ihabmfahmy@gmail.comالمٌكروبٌولجٌا الطبٌه والمناعهمدرسقسم المٌكروبٌولوجٌاالطبٌة والمناعةالطباٌهاب محمد فهمً محمود/د

##
mdmenia@yahoo.comالمٌكروبٌولجٌا الطبٌه والمناعهمدرسقسم المٌكروبٌولوجٌاالطبٌة والمناعةالطبمحمدمصطفى امٌن على./د

##
ٌد عٌسً قة والمناعة والفٌروساتمعٌدقسم المٌكروبٌولوجٌاالطبٌة والمناعةالطبالزهراءجمال ابوز zazagem@yahoo.comالكائناتالدٌق

##
مٌكروبٌولوجىمعٌدهقسم المٌكروبٌولوجٌاالطبٌة والمناعةالطب شٌراز جالل ابو الحسن حسن

##
dr_hazemsami@hotmail.comأمراض تخاطبمدرس مساعدقسم أمراض التخاطبالطبحازم سامى السٌد العوادلى

##
msalah65@yahoo.comالنساءوالتولٌدمدرسقسم أمراض التخاطبالطبمحمدصالح الدٌن فهمى/د

##
النساءوالتولٌدمدرسقسم أمراض النساء والتولٌدالطبلٌلى عزت عبد الفتاح/د

##
astotohany@yahoo.comامراض النساءوالتولٌدمدرسقسم أمراض النساء والتولٌدالطبهانً أحمد فاروق حسانٌن/د

Nahlagyn@yahoo.comامراض النساءوالتولٌدمدرسقسم أمراض النساء والتولٌدالطبنهلة السٌد واعر مشارى/ د##

النساءوالتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبحسام رمضان عبدالوهاب##

##
 dr.ahmedsameh@yahoo.comامراض النساءوالتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبأحمدسامح مصطفى غباره

ahmedharess40@gmail.comامراض النساءوالتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبأحمدحارس السٌدعبد الاله##

doctor_maraey@yahoo.comامراض النساءوالتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبمرعى منوفى خلٌل على##

##
amr_motafa87@yahoo.comجراحةنساءوتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبعمرومصطفً سٌدعبدالعال

##
ٌنب محمدأبوالعباس مصطفً zeinab_mohmed@yahoo.comالنساءوالتولٌدمدرس مساعدقسم أمراض النساء والتولٌدالطبز

##
Head & Neck, MSK and Body Imagingمدرسقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطبصالح محمدعلً مقلد/ د

salahmcled@yahoo.com  

salahmaklad@gmail.com

##
Woman Imaging & MRIhalamaher2006@yahoo.comمدرسقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطبهالة ماهر احمد محمد/ د

##
Interventional Radiologyadil.al-nahhas@imperial.nhs.ukمدرسقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطبأحمد إبراهٌم موسً عبٌد/د

##
Neuro and musculoskeletalAhmed87_2017@hotmail.comمدرس مساعدقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطباحمدحمدى احمدمحسب

##
Cardiac and imagingosamasoliman84@yahoo.comمدرس مساعدقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطباسامه عبدالرحمن محمد

##
mido_eid1985@yahoo.comاألشعةالتشخٌصٌةمدرس مساعدقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطبمحمدمختارعٌدعبدالعزٌز

##
Neuro and GIT Imagininghaythamfoda@gmail.comمدرس مساعدقسم األشعة التشخٌصٌة والتصوٌر الطبىالطبهٌثم مصباح أحمد فوده

الباثولوجٌامدرس(علم األمراض)قسم الباثولوجٌا الطبرشامحمدسمٌرسٌدمحمد/د##

Bebars3@gmail.com الباثولوجٌامدرس(علم األمراض)قسم الباثولوجٌا الطبشٌماءمحمدمنٌرمحمد/د##

##
diaapath@yahoo.comالباثولوجٌامدرس(علم األمراض)قسم الباثولوجٌا الطبضٌاءعبدالكرٌم سلٌمان/د

##
Walaa9978@gmail.comالباثولوجٌامدرس مساعد(علم األمراض)قسم الباثولوجٌا الطبوالءعبدالجواد خلٌل غنام

Taghreed22_Amin@yahoo.comالباثولوجٌامعٌده(علم األمراض)قسم الباثولوجٌا الطبتغرٌد محمد امٌن مصطفى##

##

Mona_sedeek206@yahoo.comفسٌولوجىمدرسقسم الفسٌولوجٌا الطبٌةالطبمنى حسن صدٌق/ د

raniamhe@yahoo.comفسٌولوجىمدرسقسم الفسٌولوجٌا الطبٌةالطبرانٌا محمد حسن عٌد/ د##

##
medo634@yahoo.comفسٌولوجىمعٌده(علم وظائف األعضاء)الفسٌولوجٌاالطبٌةالطباسماءعبدالمجٌدمحمدعلى

##
sehs491988@yahoo.comفسٌولوجىمعٌد(علم وظائف األعضاء)الفسٌولوجٌاالطبٌةالطبحسٌن محمدحسٌن على

##
huda.alsaid@ymail.comفسٌولوجىمعٌده(علم وظائف األعضاء)الفسٌولوجٌاالطبٌةالطبهدى احمد السعٌد الصاوى

##
الهستولوجًمعٌدهقسم الهستولوجًالطبفاطمه محمدخالدحمدهللا

##
mismail-md@yahoo.com:ىجراحة األوعٌة الدموٌةمدرسجراحةاألوعٌةالدموٌةالطبمحمداحمد محمد اسماعٌل/د

##
dr-a-khalf1986@yahoo.comجراحة األوعٌة الدموٌةمدرس مساعدجراحةاألوعٌةالدموٌةالطبأحمدخلف فتحى محمود

##
Islamatta81@gmail.comجراحة األوعٌة الدموٌةمدرس مساعدجراحةاألوعٌةالدموٌةالطباسالم محمد نبٌل سلٌمان

##
mohamed.mosadek@yahoo.comجراحة األوعٌة الدموٌةمعٌدجراحةاألوعٌةالدموٌةالطبمحمد مصدق عبد المطلب

##
ahmdkmousa@gmail.comجراحةمٌكروسكوبٌة ووجه وفكٌنمدرسقسم جراحةالتجمٌل واإلصالحالطبأحمدعبدالرحٌم قناوى موسى/د

oteify@gmail.comجراحةإصالحمدرسقسم جراحةالتجمٌل واإلصالحالطبمحمدمحمودعبدالعزٌزالعطٌفى/ د##

Mahmoudsayed79@hotmail.comجراحةإصالحمدرسقسم جراحةالتجمٌل واإلصالحالطبمحمودسٌدعبدالحمٌدعبدهللا/د##

osamaelbanna@gmail.comجراحةإصالحمدرس مساعدقسم جراحةالتجمٌل واإلصالحالطباسامه حسن البنا عبدالعزٌز##

##
dr_yasserezzat@hotmail.comجراحةإصالحمدرس مساعدقسم جراحةالتجمٌل واإلصالحالطبٌاسرعزت عبدالعزٌزالرفاعى

##
drebeedyasin@yahoo.comجراحه عظاممدرسقسم جراحةالعظامالطبعبٌدٌاسٌن ابراهٌم سالم/د

##
ahmeddarweash@yahoo.comجراحه عظاممدرسقسم جراحةالعظامالطباحمدمنصورمحمددروٌش/د

جراحه عظاممدرسقسم جراحةالعظامالطبعالءأحمدأبوعوف أحمد/د

##
Muhammadsalman310@yahoo.comجراحه عظاممدرسقسم جراحةالعظامالطبمحمدسلمان محمود زقزوق/د

جراحه عظاممدرس مساعدقسم جراحةالعظامالطباحمدشحات الراوى بركه##

sharkawyelbanna@yahoo.comجراحه عظاممدرس مساعدقسم جراحةالعظامالطبشرقاوى وجٌه عبدالباقى##

##
alaaezzat83@yahoo.comجراحه عظاممدرس مساعدقسم جراحةالعظامالطبعالءالدٌن عزت محمدرمضان

mahmoudsalamaegy1@yahoo.comجراحه عظاممدرس مساعدقسم جراحةالعظامالطبمحمودالسٌدمحمود سالمه##

##
walid tammam2002@hotmail.comجراحه عظاممدرس مساعدقسم جراحةالعظامالطبولٌدتمام امٌن همام

##
جراحةالقلب والصدرمدرس مساعدقسم جراحة القلب والصدرالطبحاتم حسنى عبدالصمدمحمد

جراحةالقلب والصدرمدرس مساعدقسم جراحة القلب والصدرالطبعادل ماهر محمد##

khaledis2020@yahoo.comجراحةالمخ واألعصابمدرسقسم جراحةالمخ واألعصابالطبخالداسماعٌل عبدالعزٌز/د##

dr_fikry81@yahoo.comجراحةالمخ واألعصابمدرسقسم جراحةالمخ واألعصابالطبمحمد فكرى على احمد الشربٌنى##

ahmedhamednseg@gmail.comجراحةالمخ واألعصابمدرس مساعدقسم جراحةالمخ واألعصابالطباحمداحمدحامدعبدالمقصود##

ah_aleem2000@yahoo.comجراحةالمخ واألعصابمدرس مساعدقسم جراحةالمخ واألعصابالطباحمدهانى عبدالعلٌم على##

dblood@yahoo.comجراحةالمخ واألعصابمدرس مساعدقسم جراحةالمخ واألعصابالطبعبد الواحدمحمود احمدمحمود##

جراحةالمخ واألعصابمدرس مساعدقسم جراحةالمخ واألعصابالطبمصطفى محمد جمال عثمان##

##
تشخٌص وعالج الضعف الجنسى عند الرجالاستاذ مساعدقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطبمحمد مصطفى حسٌن/ د

##
Saafan1973@yahoo.comجراحات السلس البولى لدى النساءمدرسقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطباحمدمحمدالسٌد سعفان/د

##
Magdy_salah14@yahoo.comجراحةالمسالك البولٌة(متفرغ)مدرسقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطبمجدى مصطفى احمدصالح/ د

##
ahmedhh@yahoo.comجراحةالمسالك البولٌةمدرس مساعدقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطباحمدصالح الدٌن محمداحمد

##
ق فوزىحنا Dr.peter444@gmail.comجراحةالمسالك البولٌةمدرس مساعدقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطببٌترتوٌف

##
Hassaanuro@yahoo.comجراحةالمسالك البولٌةمدرس مساعدقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطبحسان على احمد جاد

##
amr_uro2009@yahoo.comتخصص مسالك بولٌةمدرس مساعدقسم جراحة المسالك البولٌة والتناسلٌةالطبعمرو علم الدٌناحمد

##
ٌد/د Drahmedragab75@yahoo.comطب األطفالمدرسقسم طب األطفالالطبأحمدرجب فخرالدٌن أبوز

##
dr_mohamed_nashat@yahoo.comطب األطفالمدرسقسم طب األطفالالطبمحمدنشأت معوض حسن/د

##
Dr.bahaaelhawary@yahoo.comطب األطفالمدرسقسم طب األطفالالطبمحمد بهاءالدٌن االمٌر امٌن

##
physician_dr@yahoo.comطب األطفالمدرسقسم طب األطفالالطبمحسن عبد الستارعبدالعزٌز

##
Dr.ahmed_online90@yahoo.comطب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطباحمداسماعٌل صدٌق محمد/د

##
طب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبزمزم منصورعبدالسمٌع

##
dr_khalid_1984@yahoo.comطب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبخالدعبدالحى محمدخالد

##
islam.onlyway@yahoo.com طب االطفال والعناٌةالمركزةلالطفال والمبتسرٌنمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبمحمدعبدالصبورعبدالباسط

dr3m86@yahoo.comطب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبمحمود مجدي محمدعبد الرحمن##

mhramzu20@yahoo.comطب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطباحالم محمد حافظ محمد##

##
طب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبسٌد مصطفى محمود

طب األطفالمدرس مساعدقسم طب األطفالالطبمحمود عبد الفتاح##

body_2434@yahoo.comطب األطفالمعٌدقسم طب األطفالالطبمحمدفؤادحسٌن حسن##

Dr_m.salama@yahoo.comطب القلب واألوعٌةالدموٌةمدرسقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبمحمد كمال إبراهٌم/ د##

##
Ayman.asham@yahoo.comأمراض القلب واألوعٌةالدموٌةمدرسقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبأٌمن ماهرعشم ابراهٌم/د

dr.ramadanghaleb@gmail.comأمراض القلب واألوعٌةالدموٌةمدرسقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبرمضان غالب محمدمحمد/د##

##
Amrhanafy75@yahoo.comأمراض القلب واألوعٌةالدموٌةمدرسقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبعمروحنفى محمودحسن/ د

Ah-ed-Elguindy@hotmail.comأمراض القلب واألوعٌةالدموٌةمدرسقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبأحمد محمد الجندى/ د##
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األيميلالتخصص الدقيقالوظيفةالدرجة العلميةالقسمالكليةاألسمم

##

amlkara66@gmial.comاوعٌةدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبامل محمدسلٌمان محمد

eng_3kr@yahoo.comالقلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطباٌناس فتحى ابوالحمداحمد##

القلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبناجح محمدمحمودأحمد##

القلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبسعودى محمدالصغٌرمحمد##

##
القلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبشرٌن عبدالسالم محمد بكر

##
القلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبشٌماءاحمدعبدالحى بهلول

##

mohamedabdullah4m@gmail.comالقلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبمحمدعبدهللا حسٌن السٌد

malshwadfey@gmail.comالقلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبمحمدمحمودعطٌه ابراهٌم##

القلب واألوعٌة الدموٌةمدرس مساعدقسم طب القلب واألوعٌةالدموٌةالطبهبه أحمدرجب ابراهٌم ابراهٌم##

##
sherif_baz@hotmail.comطب المناطق الحارةوالجهازالهضممدرسقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبشرٌف عبدالفتاح البازٌونس/د

##
ahmadrazek@gmail.comطب زراعة الكبدمدرسقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبعبد الرازق محمد على/ د

##
ٌاض البدري/ د melbadry2002@yahoo.comطب المناطق الحارةوالجهازالهضممدرسقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبمحمدمحًٌ ر

##
drmansh85@yahoo.comطب المناطق الحارةوالجهازالهضممدرس مساعدقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبمحمدعبدالفتاح محمدسٌد

##
Dr.khaledabobkr@gmail.comطب المناطق الحارةوالجهازالهضممدرس مساعدقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبخالدابوبكرخلف على كمال

##
minatharwat-tropical@yahoo.comطب المناطق الحارةوالجهازالهضممدرس مساعدقسم طب المناطق الحارةوالجهازالهضمًالطبمٌناثروت شكرى عبدالشهٌد

كليـة الطــب البيطـرى##
قائم بعمل عمٌد الكلٌةاستاذ مساعدكلٌـة الطــب البٌطـرىمحمد كرمى حسٌن/د##

##

مدرسقسم المٌكروبٌولوجىكلٌـة الطــب البٌطـرىأمل مختار محمد/د

##
hosny_abdelgawad@yahoo.comمعٌدالمٌكروبٌولوجىكلٌـة الطــب البٌطـرىحسنى احمد عبد الجواد

asaiedhafez@yahoo.comالفارماكولوجىمدرسقسم الفارماكولوجىكلٌـة الطــب البٌطـرىأحمد سعٌد حافظ/د##

##
ayah.metwally@yahoo.comالفارماكولوجىمدرس مساعدقسم الفارماكولوجىكلٌـة الطــب البٌطـرىآٌه شوقى محمد متولى

الطب الشرعى والسموممدرسقسم الطب الشرعى والسمومكلٌـة الطــب البٌطـرىأحمد مدحت حجازى/ د##

111
التشرٌح واألجنةمدرسقسم التشرٌح واالجنةكلٌـة الطــب البٌطـرىحازم شاكر عبد الرحمن/د

##
Abdallah.nafady@yahoo.comالتشرٌح واألجنة معٌدقسم التشرٌح واالجنةكلٌـة الطــب البٌطـرىعبد هللا أحمد عبد الحمٌد محمد

ms_vetman@yahoo.comالتشرٌح واألجنة معٌدقسم التشرٌح واالجنةكلٌـة الطــب البٌطـرىمحمود عثمان خلٌفه##

##
أمراض الدواجنمدرسقسم أمراض الدواجنكلٌـة الطــب البٌطـرىهٌثم همام إبراهٌم أحمد/ د

rehabsalamh@yahoo.comأمراض الدواجنمدرس مساعدقسم أمراض الدواجنكلٌـة الطــب البٌطـرىرحاب ٌوسف سالمة##

##
الكٌمٌاء الحٌوٌةمدرسقسم الكٌمٌاء الحٌوٌةكلٌـة الطــب البٌطـرىإٌناس احمد السعٌد نصٌر/ د

الكٌمٌاء الحٌوٌةمعٌده الكٌمٌاء الحٌوٌةكلٌـة الطــب البٌطـرىنهله محمد على أحمد##

##
 mrwakhalifa@yahoo.comمدرسقسم الرقابة الصحٌة على األغذٌةكلٌـة الطــب البٌطـرىمروة إبراهٌم إسماعٌل خلٌفة/ د

##
Asemzakaria@yahoo.comالرقابة الصحٌة على األلبانمدرس مساعدقسم الرقابة الصحٌة على األغذٌةكلٌـة الطــب البٌطـرىعاصم محمد زكرٌا طه

##
yosrash@gmail.comامراض األسماك مدرسقسم امراض األسماككلٌـة الطــب البٌطـرىٌسرا محمد إبراهٌم / د

##
marwaahmad78@yahoo.comالباثولوجٌامدرسقسم الباثولوجٌاكلٌـة الطــب البٌطـرىمروة أحمد أحمد أحمد / د

##
معٌدالباثولوجٌاكلٌـة الطــب البٌطـرىآمال عزت حسٌن

##
 yahiaeladel@yahoo.comالوالدة والتناسلٌات والتلقٌح االصطناعىمدرس مساعدقسم الوالدةكلٌـة الطــب البٌطـرىٌحٌى عباس أمٌن محمد

##
التولٌد والتناسل والتلقٌح االصطناعىمدرس مساعدقسم الوالدةكلٌـة الطــب البٌطـرىرجب حسن محمد حسن

mohammed.alihamed@yahoo.comالجراحةمدرس مساعدقسم الجراحةكلٌـة الطــب البٌطـرىمحمد على محمد حامد##

جراحة الحٌوانمدرس مساعدقسم الجراحةكلٌـة الطــب البٌطـرىاللٌثى محمودالحظ اللٌثى ##

##
Ahmedelnegiry@aswu.edu.egمدرس مساعدقسم الهستولوجٌاكلٌـة الطــب البٌطـرىأحمد عبده محمود عبده النجٌرى

##
smhaa.gomaa@yahoo.comمعٌدهقسم الهستولوجٌاكلٌـة الطــب البٌطـرىسمحاء جمعه مختار

##
gioushymagdy@yahoo.comمدرس مساعدقسم أمراض الباطنةكلٌـة الطــب البٌطـرىمجدى الجٌوشى محمود

##
الطفٌلٌاتمعٌدقسم الطفٌلٌاتكلٌـة الطــب البٌطـرىمحمود عبد الحمٌد محمود

##
Abdo 2010 2010@gmail.comفسٌولوجٌا الحٌوانمعٌدقسم الفسٌولوجىكلٌـة الطــب البٌطـرىعبد الاله محمود عبد القادر

dr.mzakaria@aswu.edu.egسلوكٌات الحٌوان والدواجن ورعاٌتها معٌدكلٌـة الطــب البٌطـرىمحمد زكرٌا الحسٌنى##

كليــة الهنـدسة

##
قوى وآالتوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ كهرباءكليــة الهنـدسةلؤى سعد الدٌن نصرت/ د.أ

هندسة تحكم آلى وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثاستاذ كهرباءكلٌــة الهنـدسةعبد المجٌد محمد على محمد/ د.أ##

قوى وآالتوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئةاستاذ مساعدكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد عبد العزٌز مهلل/ د##

هندسة الضغط العالىاستاذ متفرغقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعبد هللا أحمد ابراهٌم/ د.أ##

الكترونٌات واتصاالتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاسامه أحمد عمر/ د##

قوى وآالتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحروس السٌد احمد/ د##

تحكم وحاسباتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمصطفى ابراهٌم سلٌمان/ د##

قوى وآالتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةممدوح عبد اآلخر محمد/ د##

قوى وآالتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد محمود على محمد/ د##

هندسة الكترونٌات واتصاالتاستاذ مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةإٌهاب خلف إبراهٌم/ د##

قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعماد محمد أحمد محمود/ د##

قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد على محمد اسماعٌل/ د##

ٌاد محمد محمد على/ د## قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةز

قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةأحمد محمد عٌد محمد/ د##

قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعماد احمد حسٌن / د##

ٌر/ د## قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمصطفى محمد درد

قوى وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةصالح محمد كامل/ د##

اتصاالت والكترونٌاتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةشعبان عبد الراضى أحمد/ د##

اتصاالت والكترونٌاتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةناصر مراد عبد الموجود السٌد/ د##

اتصاالت والكترونٌاتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةهانى صابر صدٌق/ د##

اتصاالت والكترونٌاتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةسامٌه حشمت حسن/ د##

اتصاالت والكترونٌاتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةإٌهاب محمود محمد/ د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةوالء عطا أحمد على/ د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعبده رمضان على/ د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةصالح كمال هرٌدى/ د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةهشام حامد امٌن أبو الحسن/ د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةأحمد مصطفى عبد الرحمن / د##

تحكم وحاسباتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمود على صابر سٌد/ د##

تحكم وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمنتصر محمد محمد محمود/ د##

تحكم وآالتمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةسمٌر احمد الصغٌر محمد/ د##

تصمٌم وانتاجمدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد على خلٌل إبراهٌم/ د##

قوى وآالت مدرسقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةالعطار على محمد##

تحكم وحاسباتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمود على أحمد محمد##

مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعصام خلف هللا على حسٌن##

الكترونٌات واتصاالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد فؤاد سالم شلبى##

هندسة كهربائٌة مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاحمد شوقى محمد حسٌن ##

قوى وآالت مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةكرار محمد بدوى##

تحكم وحاسباتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةالسٌد عبد الاله السٌد##

##
قوى واآلتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعمر محمد عبد الرحٌم

الكترونٌات- اتصاالت مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد عبد الناصر محمد##

##
قوى وآالت مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمصطفى احمد محمد

##

اتصاالت والكترونٌاتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد احمد سعد عٌد

قوى وآالت مدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةسٌد محمد سعٌد##

اتصاالت والكترونٌاتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد عبد الحمٌد حسنٌن##

##
اتصاالت والكترونٌاتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعادل امٌن ابو الحمد

قوى وآالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمود عبد الوهاب جعفر##

##
اتصاالت والكترونٌاتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةحماده أحمد حماده

قوى وآالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعماد عبد النبى محمد ٌونس##

ٌد## تحكم وحاسباتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةغاده محى ابو ز

الكترونٌات واتصاالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمود فخرى محمود##

##
تحكم واتصاالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةحاتم عبد اللطٌف فتح هللا

قوى وآالتمدرس مساعدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةرٌهام هارون محمد##

تحكم وحاسباتمعٌدهقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةسمٌة عوض حسن##

معٌدهقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةطارق سٌد عبده##

معٌدهقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمحمد رجب محمد آدم##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةدعاء عبد الحمٌد ٌوسف##

معٌدهقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعبٌر فتح هللا عبد الفضٌل##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةولٌد محمود محمد##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةحسام صالح حسٌن##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاحمد محمد سالم##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةحسام محمد فرج##

ٌاض محمد عبد الفضٌل## معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةر

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاسالم نعٌم حسٌن##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةابو القاسم احمد على##

معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةكٌرلس عطٌه عبد المالك##

mailto:Dr.khaledabobkr@gmail.com
mailto:marwaahmad78@yahoo.com


األيميلالتخصص الدقيقالوظيفةالدرجة العلميةالقسمالكليةاألسمم
معٌده قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةفاطمه سلٌم حسن##

اتصاالت والكترونٌاتمعٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاحمد حماده رضوان##

قوى وآالت معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعلى سلٌم محمد##

ق## هندسة الكترونٌة معٌدقسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةاحمد جاد هللا توٌف

تحكم و حاسباتمعٌده قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةفاطمه سٌد احمد##

تحكم وحاسباتمعٌد قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةعلى محمد عبد العزٌز##

الحاسباتمعٌد قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةمصطفى محمد عباس##

تحكم وحاسبات معٌده قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةامانى عبد الباقى محمود##

معٌده قسم الكهرباءكلٌــة الهنـدسةنعمة ٌوسف احمد##

ٌد/د.أ## طرق وكبارىعمٌد الكلٌةاستاذ قسم مدنىكليــة الهنـدسةاٌمن محمود عثمان ابو ز

هندسة انشائٌة استاذ مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمود ابو الوفا/ د##

مدنٌة استاذ مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةهانى السٌد عبد العزٌز / د##

moh-omar77@yahoo.comهندسة انشائٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد عمر محمد حسٌن/ د##

 Khalid_Farah@aswu.edu.egهندسة انشائٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةخالد محمد احمد فرح/ د##

 Eng_Ahmed79@yahoo.comاالنشاءاتمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاحمد محمود عبد هللا/ د##

ق احمد/ د## dratahmed@aswu.edu.egهندسة المٌاه والبٌئةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةعبد القادر توٌف

ٌر / د## مدنٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد بشٌر درد

eng_r_m@yahoo.comهندسة صحٌة وبٌئٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةرؤوف احمد محمد/ د##

هندسة صحٌة وبٌئٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد فكرى عبد المبدئ/د##

هندسة مدنٌة مدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةٌحٌى حسن مكى / د##

هندسة مدنٌة مدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةسٌف الدٌن احمد سٌف/ د##

انشاءات خرسان مدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمصطفى محمد على محمد/ د##

Kamalabbasgo@yahoo.comرى و هٌدرولٌكامدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةكمال عباس محمد / د##

Dr.moawad19@yahoo.comهندسة انشائٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمود عبد الحمٌد معوض/ د##

انشاءات مٌكانٌكٌة مدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمود عبد المجٌد عبد الغنى / د##

elhiwiry_77@yahoo.comهندسة انشائٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاسامه محمود محمد/د##

_____مدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةعمرو محمد وهب هللا/ د##

هندسة انشائٌةمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد زكرٌا عبد الحمٌد/ د##

Abdelmobdy2@yahoo.comمٌكانٌكا التربة واالساساتمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاشرف عبد المبدى سلٌمان/ د##

ٌاب احمد/ د## daali@mtu.eduهندسة الطرقمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةابو القاسم د

eng-noda@yahoo.comالهٌدرولٌكا البٌئٌة ومصادر المٌاهمدرسقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةشنوده القس عبد المسٌح/ د##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد عبد العظٌم مصطفى##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاشرف طلعت محمد##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةسهام محمد حسان حمدان##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمود عبد العزٌز بسطاوى##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد عباس محمد##

_____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد سعد عبد الغنى##

Moh_78_78@yahoo.comمساحةمدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد احمد إبراهٌم ##

____مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةحسام الدٌن محمد احمد##

ahmed.Monier@aswu.edu.egهندسة الرى والصرفمدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاحمد منٌر محمد فتح هللا##

مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد احمد سٌف الدٌن##

مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةنارٌمان فؤاد انور##

مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةخالد سعٌد محمد##

مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةحكمت حسٌن مرسى##

مدرس مساعدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةصالح الدٌن محمد صالح##

eng-Ahmed.sayed2012@yahoo.comرى وهٌدرولٌكامعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاحمد سٌد نور الدٌن##

معٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةنٌره حسن ضوى##

Eng_M.khoudary@yahoo.comهندسة الرى و الصرفمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد مصطفى حضرى عبد الرحٌم ##

معٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةسامح عبد الفتاح عربى##

معٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمنال عبد المحسن مصطفى##

eng.safi89@yahoo.comمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةصفاء رأفت عبد الرحٌم##

معٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةعطٌتو امٌن محمد##

 Fame.Fahmy@yahoo.comمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةفام فهمى عبد المالك##

.safia.mohammedu@gmailمٌكانٌكا تربة واساساتمعٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةصفٌة محمد خضرى حسن##

معٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد عثمان عواض##

eng.Reham73@yahoo.comمعٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةرٌهام محمد سعٌد##

abdoo.Hasan20002000@gmail.comمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةعبد الرحمن حسن عبد الستار##

معٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةنعمة جالل على##

cesarayman2015@gmail.comمعٌدهقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةاٌمن رجب أحمد حمدهللا##

 Mostafa.hamed717@yahoo.comمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمصطفى محمد حامد أحمد##

mohmad.halim@yahoo.comمعٌدقسم مدنىكلٌــة الهنـدسةمحمد عبد الحلٌم على##

_______مدرسقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةلبنى محمود مبارك / د##

_______مدرسقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةحاتم محمود فتحى/ د##

_______مدرسقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةمحمد حسان حسن/ د##

_______مدرس مساعدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةلمٌس مصطفى احمد##

_______مدرس مساعدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةمحمد منصور حماده##

مدرس مساعدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةمى عٌد خلٌل##

مدرس مساعدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةاٌمن رجب عبد الراضى##

مدرس مساعدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةعمر حمدى محمد الحنفى##

معٌدهقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةرضوى محروس محمود##

معٌدهقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةاٌمان عبد الرازق عبد الشكور##

ٌنب حسن صالح## معٌدهقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةز

معٌدهقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةسمر أحمد عبد الحمٌد##

معٌدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةحماده شعبان عبد القادر##

معٌدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةاسماء ابو الحجاج أحمد##

معٌدقسم العمارةكلٌــة الهنـدسةحسٌن عبد العاطى حسٌن##

معٌدرٌمون الفونس بباوى##

معٌدههبه عبد الحمٌد عبد هللا##

##

كليــة األلسن

231
عمٌد الكلٌةاستاذقسم اللغة العربٌةكليــة األلسنفرٌد عبد الظاهر/ د.أ

hares11@yahoo.comدراما- ادب إنجلٌزىمدرسقسم اللغة االنجلٌزٌةكلٌــة األلسنحارس عبد الوهاب فاٌز نور الدٌن/ د232

redasid9@yahoo.comلغوٌاتمدرسقسم اللغة االنجلٌزٌةكلٌــة األلسنرضا سعٌد خلٌل محمد/ د233

رواٌا- ادب إنجلٌزى مدرسقسم اللغة االنجلٌزٌةكلٌــة األلسنمحمد مصطفى كمال الدٌن حسونه/ د234

omar76sarhan@gmail.comلغوٌاتقسم اللغة االسبانٌةكلٌــة األلسنعمر سرحان محمد سرحان/ د235

madianmaghrabi@yahoo.com:ادبقسم اللغة االسبانٌةكلٌــة األلسنمدٌن على عبوده/ د236

Hazem_Elgamal@hotmail.comلغوٌاتقسم اللغة االسبانٌةكلٌــة األلسنحازم عبد الاله شعبان الجمل/ د237

Hazem_Elgamal@hotmail.comلغوٌاتقسم اللغة االسبانٌةكلٌــة األلسنحازم عبد الاله شعبان الجمل/ د238

ٌاض عبد العظٌم غلوش/ د239 ادبقسم اللغة الروسٌةكلٌــة األلسنمحمد ر

كلية التربية

ةحسن احمد عمر عبد هللا عالم/ د.أ ة الترٌب علم النفس التربوىعمٌد الكلٌةاستاذعلم النفس التربوىكٌل

ةمحمد جاد الرب عبد هللا/د.أ : ة الترٌب mohamedgad1960@yahoo.comاصول التربٌةاستاذاستاذاصول التربٌةكٌل

ةمسعد عبد العظٌم محمد صالح/ د ة الترٌب Allam-2@hotmail.comعلم النفس التربوىمدرسمدرسعلم النفس التربوىكٌل

ةسلوى سلٌمان مهدى ة الترٌب Salwa-almahdy@yahoo.comعلم النفس التربوىمدرس مساعدمدرس مساعدعلم النفس التربوىكٌل

ةأحمد كامل الرشٌدى/ د.أ : ة الترٌب elrashedy1974@yahoo.comاصول التربٌةاستاذ متفرغاستاذ متفرغاصول التربٌةكٌل

ةأحمد سٌد خلٌل/ د.أ ة الترٌب اصول التربٌةاستاذاستاذاصول التربٌةكٌل

ةعماد محمد محمد عطٌة/ د.أ ة الترٌب emady12345@yahoo.comاصول التربٌةاستاذاستاذاصول التربٌةكٌل

ةبدرى أحمد أبو الحسن على/ د ة الترٌب Drbadry56@yahoo.comتربٌة مقارنةاستاذ مساعداستاذ مساعدالتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌةكٌل

ةحنان عبد الستار محمود/ د ة الترٌب HananabdElstar@yahoo.comتربٌة مقارنةمدرسمدرسالتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌةكٌل

ةخٌرى احمد حسٌن حامد/ د.أ ة الترٌب dr_kahire@yahoo.comالصحة النفسٌةاستاذاستاذالصحة النفسٌةكٌل

ةمنصور محمد السٌد حسانٌن/د ة الترٌب dr_mansour@yahoo.comالصحة النفسٌةاستاذ مساعداستاذ مساعدالصحة النفسٌةكٌل

ةعبٌر الدسوقى متولى محمد/ د ة الترٌب abeer_desoky@yahoo.comالصحة النفسٌةمدرسمدرسالصحة النفسٌةكٌل

ةحنان زكرٌا عبد الغنى اسماعٌل/ د ة الترٌب nasr121020@yahoo.comالصحة النفسٌةمدرسمدرسالصحة النفسٌةكٌل

ةمحمد احمد سٌد خلٌل/ د ة الترٌب Mohamad Ahmed87@yahoo.comالصحة النفسٌةمدرسمدرسالصحة النفسٌةكٌل

ةناصر عبد الرازق محمد محمود/ د.أ ة الترٌب namrh84@yahoo.comمناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌاتاستاذاستاذالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

ةمحى الدٌن عبده الشربٌنى/ د ة الترٌب المناهج وطرق التدرٌساستاذاستاذالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

ةسعٌد محمد صدٌق حسن/ د ة الترٌب مناهج وطرق تدرٌس العلوم والتربٌة الخاصةاستاذ مساعداستاذ مساعدالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

ةنادى كمال عزٌز جرجس/ د.أ ة الترٌب nadykamal@yahoo.comمناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌاتاستاذ متفرغاستاذ متفرغالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

الكليـــــــة اآلداب

نحو وصرفعمٌد الكلٌةاستاذاللغة العربٌةاآلدابٌاسٌن احمد عٌسى ابراهٌم/ د.أ

س قسم اللغة االنجلٌزٌةاستاذاللغة االنجلٌزٌةاآلداباحمد سوكارنو عبد الحافظ حسٌن/ د.أ Sokarno2001@hotmail.comاللغوٌاترٌئ

adel.abdelsamie@yahoo.com(دراما)ادب انجلٌزى وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ مساعداللغة االنجلٌزٌةاآلدابعادل محمد عبد السمٌع محمد/ د

hadiafarrag@hotmail.comاللغوٌاتمدرسمدرساللغة االنجلٌزٌةاآلدابهدٌة خلف احمد فراج/ د

noha-nader-2009@yahoo.comادب انجلٌزىمعٌدةمعٌدةاللغة االنجلٌزٌةاآلدابسحر عبد القوى ٌونس/ د

shokryhussin2000@hotmail.comالتارٌخ القدٌم واآلثاروكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌااستاذالتارٌخاآلدابشكرى حسٌن على القنتٌرى/ د.أ

arfapc2050@yahoo.comالتارٌخ الحدٌث والمعاصرمدرسمدرسالتارٌخاآلدابعرفه محمود مصطفى محمد/ د

haahmed2009@yahoo.comالتارٌخ الٌونانى والرومانىمدرس مساعدمدرس مساعدالتارٌخاآلدابهاجر محمد أهاب محمد عبد المعطى/ د

الحضارة اإلسالمٌةمدرسمدرسالتارٌخاآلدابهدى محمد حماد عبد هللا/ د

Mami_mami670@yahoo.com(شعر)األدب مدٌر وحدة البوابة االلكترونٌة بالكلٌةمدرساللغة الفرنسٌةاآلدابمحمد الصغٌر ابو القاسم همام/ د

التارٌخ الفرعونًمدرسمدرسالتارٌخاآلدابهبة ضاحً محمد/ د

الخدمة االجتماعية

nagdy7788@yahoo.comعلم االجتماععمٌد الكلٌةاستاذالتخطٌط االجتماعىالخدمة االجتماعٌةمحمد نجدى سٌد احمد/ ا د

dr.mohamed99990@gmail.comتنظٌم المجتمعاستاذ مساعداستاذ مساعدتنظٌم المجتمعالخدمة االجتماعٌةمحمد جابر عباس محمد/ ا د

Kelqenawi@yahoo.comالتخطٌط االجتماعىاستاذ متفرغاستاذ متفرغالتخطٌط االجتماعىالخدمة االجتماعٌةكوثر أحمد محمد قناوى/ د :

Bosy52@yahoo.comعلم نفس تعلٌمىاستاذ متفرغاستاذ متفرغالتخطٌط االجتماعىالخدمة االجتماعٌةمدثر سلٌم أحمد/ د

التخطٌط االجتماعىمعٌدةمعٌدةالتخطٌط االجتماعىالخدمة االجتماعٌةحكمة ٌونس محمد أبوالحجاج

fatmaosman699@gmail.comمجاالت الخدمة االجتماعٌةمعٌدةمعٌدةمجاالت الخدمة االجتماعٌةالخدمة االجتماعٌةفاطمة عثمان نصرالدٌن أحمد

تدرٌب مٌدانى–مسنٌن مدرسمدرسمجاالت الخدمة االجتماعٌةالخدمة االجتماعٌةنبٌلة محمد لطفى عبدالرحٌم / د

خدمة الجماعةمدرسمدرسخدمة الجماعةالخدمة االجتماعٌةمحمد سٌد عباس دندراوى/ د

كليــة التربية النوعية

ة النوعٌةراضى عبد المجٌد طه/ د.أ ــة الترٌب Radytaha@yahoo.comالتربٌة وعلم النفسعمٌد الكلٌةاستاذالتربٌة وعلم النفسكٌل

ة النوعٌةعبد الحى على محمود سلٌمان/ د : ــة الترٌب agaderabdelhay@yahoo.comعلم النفس التربوىوكٌل الكلٌةاستاذ مساعدعلم النفس التربوىكٌل

ة النوعٌةإٌمان عبدالحمٌد أحمد / د ــة الترٌب bdooo-aboda@yahoo.comaِتغذٌة وعلوم أطعمة مدرسمدرساالقتصاد المنزلىكٌل

ة النوعٌةرٌهام محمد محمد أبواللٌل ــة الترٌب reremoha2012@yahoo.comأدارة اعمال منزل ومؤسات معٌدةمعٌدةاالقتصاد المنزلىكٌل

ة النوعٌةنرمٌن حمدى حامد/ د ــة الترٌب n-hamdy@aswu.edu.egمالبس ونسٌجمدرسمدرساالقتصاد المنزلىكٌل

ة النوعٌةإٌمان محمد وجدى عزت قاسم /د ــة الترٌب dremanwagdey@hotmail.comأشغال فنٌةمدرسمدرسالتربٌة الفنٌةكٌل

ة النوعٌةاٌمن محمد حسن على/ د ــة الترٌب aymanhasan2000@yahoo.comموسٌقى عربٌة مدرسمدرسالتربٌة الموسٌقٌه :كٌل

ة النوعٌةدعاء محمود موسى / د ــة الترٌب doaakotp@hotmail.comرسم وتصوٌر مدرسمدرسالتربٌة الفنٌةكٌل

ة النوعٌةسماح شرٌف أنور ــة الترٌب ah-sherif@yahoo.comصولفٌج غربى معٌدةمعٌدةالتربٌة الموسٌقٌه :كٌل

ة النوعٌةحلمى مصطفى حلمى/ د ــة الترٌب Hmoota@yahoo.comتكنولوجٌا التعلٌم مدرسمدرستكنولوجٌا التعلٌم كٌل

كليــة اآلثــار

ــة اآلثــارممدوح محمد السٌد حسنٌن/ د  mamd7625@gmail.comفنون إسالمًمدرسمدرساآلثار اإلسالمٌةكٌل

ــة اآلثــارفادٌه عطٌه مصطفى عطٌه/ د dr.fadyaatya@yahoo.comعماره إسالمٌةمدرسمدرساآلثار اإلسالمٌةكٌل

ــة اآلثــارمحمد ناصر محمد عفٌفى/ د Mohamed.afifi71@hotmail.comعماره إسالمٌةمدرسمدرساآلثار اإلسالمٌةكٌل

ــة اآلثــارأهداب محمد حسنى مصطفى/ د Ahdab.Hosny@yahoo.comتصوٌر إسالمىمدرسمدرساآلثار اإلسالمٌةكٌل

ــة اآلثــارمحمد حمدى متولى سٌد أحمد/ د dr.mohamed.Hamdi82@yahoo.comعماره إسالمٌةمدرسمدرساآلثار اإلسالمٌةكٌل

ــة اآلثــارشٌماء عبد الستار أحمد محمد/د Shaimaa.abdesttar@yahoo.comاللغة المصرٌة القدٌمة مدرسمدرساآلثار المصرٌةكٌل

ــة اآلثــارأحمد عبد المنعم فرمان حسن/ د ahfaraman@yahoo.comاللغة المصرٌة القدٌمة مدرسمدرساآلثار المصرٌةكٌل

ــة اآلثــاررضوان عبد الراضى سٌد أحمد/ د radluxegy@yahoo.comاآلثار المصرٌة القدٌمة فى العصرٌن الٌونانى والرومانىمدرسمدرساآلثار المصرٌةكٌل

ــة اآلثــارإٌناس مصطفى عبد المحسن إبراهٌم/ د hosny27n@yahoo.comتارٌخ وحضارة الشرق األدنى القدٌممدرسمدرساآلثار المصرٌةكٌل

ــة اآلثــارثناء على على ابو طالب/ د ٌتٌةمدرسمدرسترمٌم اآلثاركٌل ترمٌم لوحات ز

ــة اآلثــارولٌد كامل على محمد/ د  drwalidelghareb@yahoo.comترمٌم آثار غٌر عضوٌةمدرسمدرسترمٌم اآلثاركٌل

كليــة التجارة

ــة التجارةحسن أمٌن محمد محمود/د dr.hasanamin@yahoo.comاقتصادقائم بعمل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبمدرساقتصادكٌل

ــة التجارةمؤمن فرحات السٌد محمد/ د Momennn80@yahoo.comمحاسبه ومراجعةقائم بعملوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثمدرسمحاسبه ومراجعةكٌل

ــة التجارةمحمد عباس محمد على / د اقتصادمدرسمدرساقتصادكٌل

ــة التجارةعالء أحمد إبراهٌم رزق/ د dr-alaarizk@hotmail.comمحاسبه ومراجعةمدرسمدرسمحاسبه ومراجعةكٌل

ــة التجارةمحمد حسٌن صالح عبدالعفور/ د إدارة أعمالمدرسمدرسإدارة أعمالكٌل

ــة التجارةهشام على أحمد على hesham.ahmed.ali@gmail.comالتجارة  شعبة محاسبهمدرس مساعد مدرس مساعد "E"محاسبه كٌل

ــة التجارةمحمد إبراهٌم عبدالناجى Mohamed.ibr.salem@gmail.comالتجارة شعبة انجلٌزىمدرس مساعد مدرس مساعد "E"محاسبه كٌل

كليــة التربية الرياضية

ٌاضٌةعبدالرحمن عبدالباسط مدنى / د.أ ة الر ــة الترٌب AbdELRahman1958@yahoo.comعلوم الصحة الرٌاضٌة عمٌد الكلٌةاستاذعلوم الصحة الرٌاضٌة كٌل

ٌاضٌةأشرف مصطفى أحمد طه/ د ة الر ــة الترٌب AMAFASHRAF@yahoo.comالتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركةقائم بعملوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثمدرسالتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركةكٌل

ٌاضٌةناصر محمد شعبان /د ة الر ــة الترٌب dr-naser.tiba@yahoo.com(سباحة)تدرٌب مدرسمدرسالمنازالت و الرٌاضة المانٌةكٌل

ٌاضٌةعمرو صابر حمزة/ د ة الر ــة الترٌب amr297@aswu.edu.egسالحمدرسمدرسالمنازالت و الرٌاضة المانٌةكٌل
ٌاضٌةمحمد شمندى ٌس/ د ة الر ــة الترٌب ٌاضى مدرسمدرسالتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركة كٌل dr-fares201113@yahoo.comتدرٌب ر

ٌاضٌةمها رشوان عبد هللا ة الر ــة الترٌب علوم الصحة الرٌاضٌةمدرس مساعد مدرس مساعد علوم الصحة الرٌاضٌةكٌل

ٌاضٌةمحمد حامد فتحى/ د ة الر ــة الترٌب اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح مدرسمدرساإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح كٌل

ٌاضٌةشٌرٌن محمد خٌرى/ د ة الر ــة الترٌب مسابقات المٌدان والمضمارمدرسمدرسمسابقات المٌدان والمضماركٌل

ٌاضٌةعبدالناصر جبرحسٌن/ د ة الر ــة الترٌب  zu.ma88@yahoo.comالمناهج وطرق التدرٌساستاذاستاذالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

ٌاضٌةشرٌن رافعى عبدالجلٌل ة الر ــة الترٌب shery.eMaM94@gmail.comالمناهج وطرق التدرٌسمعٌدةمعٌدةالمناهج وطرق التدرٌسكٌل

ٌاضٌةأٌمن محمد سمٌر رضوان ابراهٌم / د ة الر ــة الترٌب Biomechanicsayman_ebrahim@aswu.edu.egمٌكانٌكا حٌوٌة مدرسدكتوراةالتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركةكٌل

ٌاضٌةأٌهاب جابر محمد/د ة الر ــة الترٌب EHABGaBer22@gmail.comعلم النفس واالجتماع الرٌاضى مدرسمدرسعلم النفس واالجتماع الرٌاضى كٌل

كليــة التمريض
ــة التمرٌضأمل محمد أحمد داود/ د Amal_Negam@yahoo.comالباطنى والجراحىقائم بأعمال عمٌد الكلٌةاستاذ مساعدالباطنى والجراحىكٌل

ــة التمرٌضإٌمان محمود حافظ محمد/د eman.mina95@yahoo.comالباطنى والجراحىمدرسمدرسالباطنى والجراحىكٌل

ــة التمرٌضاسالم مختار مختار تمرٌض الباطنى والجراحةمدرس مساعد مدرس مساعد الباطنى والجراحىكٌل

ــة التمرٌضلٌلى احمد عبده حسٌن تمرٌض الباطنى والجراحةمدرس مساعد مدرس مساعد الباطنى والجراحىكٌل

ــة التمرٌضدعاء بهٌج انور عقل doaa_bahig@yahoo.comتمرٌض االطفالمعٌدةمعٌدةتمرٌض االطفالكٌل

ــة التمرٌضجٌهاد محمد على سٌد mohamed88@yahoo.comحاالت حرجة وطوارئمعٌدةمعٌدةحاالت حرجة وطوارئكٌل

ــة التمرٌضاٌمان محمد ابراهٌم عبد الرازق Dr-Eman2050@yahoo.comتمرٌض المسنٌنمدرس مساعد مدرس مساعد تمرٌض المسنٌنكٌل

ــة التمرٌضعائشة سعد الدٌن تمرٌض المسنٌنمدرس مساعد مدرس مساعد تمرٌض المسنٌنكٌل

ــة التمرٌضسمر أحمد محمود محمد تمرٌض الصحة العامةمدرس مساعد مدرس مساعد تمرٌض الصحة العامةكٌل

ــة التمرٌضزهرة احمد سٌد Zahra.Ahmed361@yahoo.comتمرٌض حاالت حرجةمدرس مساعد مدرس مساعد تمرٌض حاالت حرجةكٌل

كليــة الحقوق

Dr.Mostafakamel@live.comاالقتصاد والمالٌة العامةقائم بأعمال عمٌد الكلٌةاستاذ مساعداالقتصاد والمالٌة العامةالحقوقمصطفى كامل خلٌل/ د

Adelbasher51@gmail.comقانون جنائىقائم بعمل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ مساعدقانون جنائىالحقوقعادل حامد بشٌر محمد/ د

aboukewat@yahoo.comالقانون الدولى العاموكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئةاستاذ مساعدالقانون الدولى العامالحقوقماهر جمٌل احمد ابو خوات/ د 

القانون الدولى الخاصمدرسمدرسالقانون الدولى الخاصالحقوقمنصور محمد عبد العظٌم /د 

القانون الدولى الخاصمدرسمدرسالقانون الدولى الخاصالحقوقعاطف بٌومى محمد شهاب/ د

drmohmali@hotmail.comالقانون الدولى الخاصمدرسمدرسالقانون الدولى الخاصالحقوقمحمد محمود على محمود/ د

كليــة الزراعة والموارد الطبيعية
ــة الزراعة احمد غالب محمد إبراهٌم/د.أ ghallabahmed@yahoo.comكٌمٌاء االراضى عمٌد الكلٌةاستاذاالراضى والموارد الطبٌعٌةكٌل

ــة الزراعة محمد نجاتى محمد الغزالى/ د.أ m.n.El-ghazli@hotmail.comعلوم وتكنولوجٌا االغذٌة أستاذ متفرغأستاذ متفرغعلوم وتكنولوجٌا االغذٌة كٌل

ــة الزراعة أبوستبت محمود دروٌش/ د.أ hamad5419@aswu.edu.egكٌمٌاء وتكنولوجٌا الجبنأستاذ متفرغأستاذ متفرغعلوم وتكنولوجٌا األلبانكٌل

ــة الزراعة وجدى صابر احمد سلٌمان/ د wagdi79@aswu.edu.egنباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق قائم بعمل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ مساعدالبساتٌنكٌل

ــة الزراعة أشرف بكرى أحمد الطٌب / د ashrafbkry71@yahoo.comترٌتة نباتوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئةاستاذ مساعدالمحاصٌل :كٌل

ــة الزراعة اسامه صفوت فوزى خلٌل/ د osamakhalil1968@yahoo.comتكنولوجٌا الجبن مدرسمدرسعلوم وتكنولوجٌا األلبانكٌل

ــة الزراعة وائل فتحى محمد القط/ د wael.fathi@aswu.edu.egكٌمٌاء وتكنولوجٌا األلبانمدرسمدرسعلوم وتكنولوجٌا األلبانكٌل

ــة الزراعة رضا عبد الموجود جمعه حسانٌن/ د Reda.gomaa82@yahoo.comتكنولوجٌا السكرمدرسمدرسعلوم وتكنولوجٌا االغذٌةكٌل

ق على/ د ــة الزراعة هشام زكرٌا توٌف ق على/ دمدرسمدرسعلوم وتكنولوجٌا االغذٌةكٌل Hesham_zakaria2003@yahoo.comهشام زكرٌا توٌف

ــة الزراعة احمد صالح محمد موسى/د ahmed_agric_2007@yahoo.comإنتاج المحاصٌلمدرسمدرسالمحاصٌلكٌل

ق عباس احمد/ د ــة الزراعة محمد توٌف mohamed.tawfik@aswu.edu.egتسمٌد حٌوىمدرسمدرسالمٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة كٌل

ــة الزراعة عبد هللا منصور سلٌم سنجر dr.abdalla.mansour@aswu.edu.egتغذٌة الحٌوان مدرسمدرساالنتاج الحٌوانى والداجنىكٌل

ــة الزراعة أحمد إسماعٌل ضمرانى حنفى / د Dr¬_Damarana@yahoo.comفسٌولوجٌا الحٌوانمدرسمدرساالنتاج الحٌوانى والداجنىكٌل

ــة الزراعة حسٌن حمدان محمد سعٌد/د dr.Hussein-saeid@yahoo.comفاكهةمدرسمدرسالبساتٌنكٌل

ــة الزراعة منى نمر شحات/ د mona.nemer@yahoo.comخضرمدرسمدرسالبساتٌنكٌل

ــة الزراعة حسن حافظ حسن/ د htaraybe@aswu.edu.egالهندسة الزراعٌةمدرسمدرسالهندسة الزراعٌةكٌل

ــة الزراعة نبٌل سعٌد عوض إبراهٌم/ د nabie.said@aswu.edu.egالوراثةمدرسمدرسالوراثةكٌل

كليــة هندسة الطاقــة

ــة هندسة الطاقــةعادل زٌن الدٌن محمد موسى/ اد  adelzein@aswu.edu.egهندسة الجهد العالىقائم بعمل عمٌد الكلٌةاستاذالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةعمار مصطفى حسن / د ammar.mostafa@gmail.comهندسة وعلوم الحاسبمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةولٌد احمد عبد الفضٌل/ د wfadeel@yahoo.comالهندسة  المٌكانٌكامدرسمدرسالهندسة  المٌكانٌكاكٌل

ــة هندسة الطاقــةأشرف محمد حمٌده/ اد القوي واالالت الكهربٌةوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌااستاذالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةولٌد أنٌس/ اد الهندسة  المٌكانٌكاوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌامدرسالهندسة  المٌكانٌكاكٌل

ــة هندسة الطاقــةسالمة عبد الهادى محمد/ د.أ salama_abdelhady@hotmail.comالطاقةأستاذ متفرغأستاذ متفرغالهندسة  المٌكانٌكاكٌل

ــة هندسة الطاقــةأحمد ثابت محمد محمد/د  athm@aswu.ed.egهندسة الجهد العالى وعلوم النانوتكنولوجىاستاذ مساعد استاذ مساعد الهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةأحمد مصطفى عوٌس فرغلى/ د ahmed_m_ewess@yahoo.comالطاقة الجدٌدة والمتجددةمدٌر وحدة التدرٌب الصٌفً للطالبمدرسالقوي واالالت الكهربٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةطارق مراد جمعه هجرسى/د hagras@aswu.edu.egهندسة وعلوم الحاسبمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةسلمى عبد العال شعبان / د salma@aswu.edu.egانظمة الطاقة الكهربائٌة ووقاٌات الشبكات بهامدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةعبد المؤمن محمد الرحٌم احمد/ د abdelmoamen@gmail.comالقوي واالالت الكهربٌةمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةطارق حسن محمد حسن/ د  tarekhie@yahoo.comالتحكم اآللى استاذ مساعد استاذ مساعد الهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةمحمود محمد حسٌن صالح / د hussein760@gmail.comالقوي واالالت الكهربٌةمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةمصطفى صالح عبد الحكٌم رشدان/ د mabdeha@aswu.edu.egالكترونٌات واتصاالتمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةمحمود حسن إبراهٌم أحمد/ د aswan1500@yahoo.comالتبرٌد والتكٌفمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةمحمد فتحى صدٌق اسماعٌل/ د mfsadik@yahoo.comمٌكانٌكا الموانعمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةمحمد شعبان عٌسى عفٌفى/ د  mshaban68@yahoo.comمٌكانٌكا الموانعمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةأحمد ركابى عبد الرحمن خلٌل ahrk60@yahoo.comطاقة جدٌدة ومتجددةمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةهشام سٌد عبد المحسن سٌد h-sayed80@aswu.edu.egهندسة القوى المٌكانٌكٌةمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةأحمد محمد على رضا ahmad_reda@asw.edu.egهندسة القوى المٌكانٌكٌةمدرسمدرسهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةأحمد محمد النوبى أحمد  gaber.magdy100@gmail.comالهندسة الكهربائٌةمدرسمدرسالهندسة الكهربائٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةشٌماء محمد على محمود shimaa.ali2412@yahoo.comهندسة الجهد العالىمدرس مساعدمدرس مساعدهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةحمدى احمد محمد رضوان  hamdy.radwan@gmail.comالكترونٌات القوىمدرس مساعدمدرس مساعدهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةأسماء محمد محمد فرج هللا asmaa.faragalla91@gmail.comشبكات الجهد الفائقمعٌدةمعٌدةهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةندا سٌد محمود  eng_nada2013s@yahoo.comهندسة المواد و التصمٌم مدرس مساعدمدرس مساعدهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةعصام الدٌن محمد عبد الرحمن essam-abdel-rahman@aswu.edu.egطاقة جدٌدة ومتجددة مدرس مساعدمدرس مساعدهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

ــة هندسة الطاقــةعبد هللا ٌوسف محمد على  eng_abdallahyousef@yahoo.comمٌكانٌكا القوىمعٌدمعٌدهندسة القوى المٌكانٌكٌةكٌل

كليــة العلــوم
ــة العلــومعاطف ابراهٌم عبد القادر/ د.أ الجٌولوجٌاعمٌد الكلٌةاستاذعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــوممحمد عبد المنعم رسالن/ د.أ vp.sug@aswu.edu.eوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــوممجدي عبد الراضً السٌد عبد العال/ د.أ وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمعاستاذالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومعالء الدٌن صالح الدٌن عبد الوهاب/ د.أ gmtaha@hotmail.comالكٌمٌاءوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌااستاذالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــوممحمد جبر شدٌدعلى عٌسى/ د.أ استاذاستاذالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومغرٌب محمد حسٌن/ د.أ استاذاستاذالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومعبد العزٌز عبد الرازق محمد/ د.أ الجٌولوجٌااستاذاستاذالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــوممحمد جبر شدٌدعلى عٌسى/ د.أ msgaber1960@yahoo.comالنباتاستاذاستاذالنباتكٌل

ــة العلــومعبد السالم عبد الغنى على/د.أ salamchem@yahoo.comكٌمٌاء غٌر عضوٌهاستاذمتفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومعدٌلة السعدى محمد / د.أ استاذمتفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومفاروق عبد الكرٌم عبد الجواد/د.أ زٌائٌةاستاذاستاذالكٌمٌاءكٌل كٌمٌاء ٌف
ــة العلــومنادٌة أحمد عبدهللا حمودة/د nadia_201071@ yahoo.comكٌمٌاء غٌر عضوٌةأستاذ مساعدأستاذ مساعدالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومحسن أبا زٌد شندى/ د hashndy2@hotmail.comكٌمٌاء غٌر عضوٌةأستاذ مساعدأستاذ مساعدالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومإٌمان عبد الراضى أبو الحسن/ د.أ س قسم الكمٌاءاستاذالكٌمٌاءكٌل emanelradi@hotmail.comكٌمٌاء عضوٌهرٌئ

ــة العلــوممحمد نجٌب راشد/ د.أ mnrashed@hotmail.comكٌمٌاءتحلٌلٌة وبٌئٌةاستاذ متفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومفاطمة صدٌق محمدحسن/ د.أ organometallicfatma_smh@yahoo.comاستاذ متفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومثناء إبراهٌم الدسوقى / د Thanaaeldessoqy@hotmail.com(متراكبات)كٌمٌاء غٌر عضوٌةمدرسمدرسالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــوممحمود عبد الداٌم الطاهر/ د ةأستاذ مساعدأستاذ مساعدالكٌمٌاءكٌل ٌاٌئ ma_113_taher@yahoo.comكٌمٌاء فٌز

ــة العلــوممحمد نجٌب راشد/ د.أ ئٌةاستاذمتفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل ة وٌب ٌل mnrashed@hotmail.comكٌمٌاءتحٌل

ــة العلــوممها مبارك جمعة/ د mahamobark81@yahoo.comالكٌمٌاء العضوٌهمدرسمدرسالكٌمٌاءكٌل

ــة العلــومأسماء عبد العزٌز إبراهٌم/ د زٌائٌةأستاذ مساعدأستاذ مساعدالكٌمٌاءكٌل doc_somaia@yahoo.comكٌمٌاء ٌف

مان / د مان السٌد سٌل ــة العلــومسٌل soleiman.helaly@aswu.edu.egكٌمٌاء النواتج الطبٌعٌةمدرسمدرسالكٌمٌاءكٌل

ة عبدالمنعم محمد جاد/ د ــة العلــومعٌل organometallica_gad53@yahoo.comاستاذ متفرغاستاذ متفرغالكٌمٌاءكٌل

ٌات/ د.أ ــة العلــومسعاد عبدالمنعم الز soadelzyat@yahoo.comمٌكرو بٌولوجٌة فطرٌاتاستاذاستاذالنباتكٌل

ــة العلــوممرتضى شاكر محمود نصار/ د mortadashaker@yahoo.comفطرٌاتأستاذ مساعدأستاذ مساعدالنباتكٌل

ل ــة العلــومدعاء منتصر أحمد خٌل Dodydoaa30@yahoo.cimفطرٌاتمعٌدةمعٌدةالنباتكٌل
ــة العلــومصفاء سٌد أحمد مصطفى Rasheedzidan@yahoo.comالطفرٌاتمعٌدةمعٌدةالنباتكٌل

ــة العلــومفاطمة فخرى عبد المتعال.د fatmafakhry@hotmail.comمٌكرو بٌولوجٌة فطرٌات مدرسمدرسالنباتكٌل

ــة العلــومنورا شرقاوى أبوزٌد/د ولوجىمدرسمدرسالنباتكٌل nourasharkawi@yahoo.com(بكترٌولوجى)مٌكرو ٌب

ــة العلــوممجدى عبدالراضى السٌد/ د فسٌولوجٌا النباتأستاذ مساعدأستاذ مساعدالنباتكٌل

ــة العلــومفرنسٌس فخرى حزٌن. د francisfakhry@yahoo.comبكترٌولوجىمدرسمدرسالنباتكٌل

ــة العلــوممروة رضاوى مرغنى حسٌن marwa_88_eg@yahoo.comفسٌولوجٌا النباتمعٌدةمعٌدةالنباتكٌل

ــة العلــومامل على عوض هللا/ د ٌئٌة  مدرسمدرسالنباتكٌل ولوجٌة جز ٌب

ــة العلــومعزت سٌد مصطفى خضر/ د.أ    ezzetkhedr67@yahoo.comصخور رسوبٌة وترسٌباستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومعادل وحٌد فلسطٌن/ د.أ adel51waheed@yahoo.comجٌولوجٌا البترولاستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومسٌد عبده أحمد سلٌم/ د.أ : Sayed_selim@yahoo.comجٌولوجٌا البترولاستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومعزت عبد الرحمن محمد خلٌل/ د.أ amezzat20100@gmail.comعلم المعادن والصخوراستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومكمال ابو المجد على سلٌمان/ د.أ kamalali2@hotmail.comصخور رسوبٌة وترسٌباستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومكرار عمر الفرجاوى/ د زٌاء التطبٌقٌةستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل karrar04@yahoo.comالجٌوٌف

ــة العلــومماهر ابراهٌم عبد الرحٌم الصغٌر/ د miabdelrahim@yahoo.comحفرٌات وطبقاتستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومخٌرٌه محمد فوزى قاسم/ د khairiyafawzy@yahoo.comجٌوكٌمٌاء رواسب معدنٌةستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــوممحمد حسن احمد محمد islamway1511@yahoo.comجٌولوجٌا تركٌبٌةمعٌدمعٌدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومأحمد محمد عبد الجابر زٌاءمعٌدمعٌدالجٌولوجٌاكٌل جٌوٌف
ــة العلــومسٌد عبد المحسن سٌد محمد/ د.أ Palynology s.abdelmohsen@yahoo.comاستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومشرٌف محمد عبد هللا فوزى/ د sherif51@yahoo.comصخور القاعدهاستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومأشرف امام عبد الرضى طاٌع/ د زٌاء التطبٌقٌةستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل ashrafemam99@hotmail.comالجٌوٌف
ــة العلــومعلى محمد على حمدان/ د alielaraby1@yahoo.comجٌولوجٌا المٌاهستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومحسن محمد احمد خزٌم/ د hkhozyem@gmail.comصخور رسوبٌة وترسٌبستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومخٌرٌه محمد فوزى قاسم/ د زٌاء التطبٌقٌةستاذ مساعدستاذ مساعدالجٌولوجٌاكٌل ashrafemam99@hotmail.comالجٌوٌف

ــة العلــوممصطفى سعد الدٌن محمد/ د msaadeldinn@yahoo.comجٌوكٌمٌاءاستاذ متفرغاستاذ متفرغالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــوماحمد محمد احمد عبد الفتاح nasr_science@aswu.edu.egجٌولوجٌا المٌاهمعٌدمعٌدالجٌولوجٌاكٌل

ــة العلــومعبد القادر محمد عبد القادر/د. أ س جامعة لشئون الطالباستاذعلم الحٌوانكٌل vp.sug@aswu.edu.egعلم الحٌواننائب رٌئ

ــة العلــومهدى مصطفى عبدالوهاب مختار/ د.أ hodamoustafa2005@yahoo.comبٌئة حشراتاستاذ متفرغاستاذ متفرغعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومسامٌة عبد هللا عبد اللهجبر/ د samiaGabr324@yahoo.comفسٌولوجىاستاذ متفرغاستاذ متفرغعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومصفوت أحمد عكاشة/ د.أ safwat.okasha@aswu.edu.egفسٌولوجىاستاذ متفرغاستاذ متفرغعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومسعاد حنفى محمود/ د.أ shbekheet@yahoo.comخلٌة وأنسجةاستاذ متفرغاستاذ متفرغعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومعصمت محمد نجٌب /د ٌات مائٌةمدرس مساعدمدرس مساعدعلم الحٌوانكٌل esmat_mn@aswu.edu.egبئٌة الالخقار

ــة العلــومإعتماد أحمد عوص هللا محمد/ د Histologyأستاذ مساعدأستاذ مساعدعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومآمنة حسٌن محمد نور عبد  Histology amnanour91@aswu.edu.egمعٌدةمعٌدةعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومالحسن محمد مصطفى عاٌدٌن ٌات مائٌةمعٌدةمعٌدةعلم الحٌوانكٌل بئٌة االفقار

ــة العلــومابوالجسن الشاذلً احمد ٌونس/ د abssan2000@aswu.edu.egمناعة طفٌلٌاتManager of Grants and International Cooperation Office (AswU-GICO)مدرسعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومآمنة حسٌن محمد نور عبد الحلٌم histology amnanour91@aswu.edu.egمعٌدةمعٌدةعلم الحٌوانكٌل

ــة العلــومهارون عبد الفتاح الشٌخ/ د.أ yaharoun1952@yahoo.comدراسة الخواص الفٌزٌائٌة الشباه الموصالتاستاذ متفرغاستاذ متفرغالفٌزٌاءكٌل

ــة العلــومبدر محمد على محمد/ د.أ زٌاء الجوامد ومواد الطاقةاستاذاستاذالفٌزٌاءكٌل badr_egsc@yahoo.comٌف

ــة العلــومصالح الدٌن محمد ٌوسف/ د زٌاء نووٌه نظرٌهمدرسمدرسالفٌزٌاءكٌل drsalahabokamer@yahoo.comٌف

ــة العلــومأٌمان أبراهٌم محمد  زٌاء الجوامد التجرٌبٌةمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل ema-phys@yahoo.comٌف

ــة العلــوممحمد صالح محمد / د زٌاء حٌوٌةمدرسمدرسالفٌزٌاءكٌل mhmd_saleh@hotmail.comٌف

ــة العلــوممروة محمدعبدالوهاب  phd-marwa@yahoo.comبصرٌات كمٌةو أطٌافمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل

ــة العلــوممحاسن محمد محمود عارف زٌاء الجوامدمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل phymp2011@yahoo.comٌف

ــة العلــوممحرم السٌد حسن moh_alyo@yahoo.comنانو تكنولوجىمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل

ــة العلــومشٌماء عماد الدٌن شاكر زٌاء الجوامدمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل ٌف

ــة العلــوم إبراهٌم محمد على محمد : spectroscopylbrahimAli898@ yahoo.comمدرس مساعدمدرس مساعدالفٌزٌاءكٌل
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