
 الجمعية المصرية للعمود الفقرى والتنمية المجتمعية

 1622لسنة  1062مشهرة برقم 

 االســكـنـدريــة سموحة 026( شقة رقم 1عمارة ) –إمام جرين بالزا  –مايو  21طريق 

 بيانات أعضاء الجمعية العمومية

 E-mail تـلــيــفـــون العنوان الهيئه الـوظـيـفــة االســـــــم العضويه 
2 AC 62662626110 المنصورة جامعه المنصورة مدرس جراحة األعصاب إبراهيم السيد عبد العال  

1 AC 6262611121 االسكندرية جامعة االسكندريه مدرس م جراحة األعصاب أحمد السيد أحمد سلطان Ahmedsultan173@yahoo.com 

0 AF االسكندرية   د الصغير على أحمد عيسىأحم   

1 AC 62110230211 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ جراحة العظام أحمد حسن السيد عبد المجيد  

1 AF 62661221016 األسكندرية جامعه األسكندرية مدرس م جراحة األعصاب أحمد ربيع عبد الفضيل محمد  

0 AF 62112210100 الغربية جامعه طنطا مساعد كلية الطب مدرس أحمد رزق محمود الخولى  

2 AF 6221220001 االسكندرية المانيا طبيب بشرى أحمد عزت محمود صيام  

3 AC 62660062110 المنوفية جامعه المنوفية مدرس جراحة األعصاب أحمد فتحي محمود شيحا  

1 AF 6262161160 االسكندرية السراية مستشفى استشارى عالج طبيعى أحمد محمد محمود عبد الغنى  

26 AC 62110201121 القاهرة جامعة عين شمس أستاذ جراحة االعصاب أحمد محمود جمال حمد hamadneurospine@yahoo.com  

22 AC 80880010010 الشرقية جامعة الزقازيق أستاذ جراحة االعصاب أحمد يحيى الحسينى elhusenyr@gmail.com 

21 AC 62111161131 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ جراحة االعصاب أحمد يحيى مصطفى مصطفى ahmedyehyamd@yahoo.com 

20 AF 6266260202 االسكندرية سموحة صيدلى حسن أحمد يوسف حامد  

21 AF 62112032312 االسكندرية جامعة االسكندريه م الحضرة عبد العاطى مه احمداسا  

21 AC 62161361636 المنصورة جامعه المنصورة أستاذ م جراحة األعصاب أشرف شاكر عبد اللطيف زيدان  

20 AF 6222066600 الجيزة جامعه المنصورة بأسناذ كلية الط البدرى أشرف عبد المجيد asrufbudry@hotmail.com 

22 AC 62131161010 الدقهلية جامعه المنصورة مدرس جراحة األعصاب أشرف مجاهد حسن مجاهد  

23 AC 6262011166 دبورسعي جامعة قناة السويس أسناذ كلية الطب أمجد السيد محمد مطر  

21 AC بورسعيد جامعة قناة السويس مدرس جراحة االعصاب أيمن السيد على جلهوم   

16 AF 62111102031 االسكندرية مكتب حبيب العلمى مشرف دعاية ايمن محمد مصطفى الجندى  

12 AC 62662222236 القاهرة جامعه القاهرة أستاذ م جراحة األعصاب باسم محمد أيوب  

11 AF 6231163611 االسكندرية م طلبة اسبورتنج طبيب جراحة األعصاب باهر مدحت لبيب حنا Dr_baher_m@yahoo.com 

10 AC 62112011010 االسكندرية التأمين الصحى أستشارى جراحة األعصاب جان جاك فرج جوده jgouda@hitmail.com 

11 AC 6210266010 الجيزة جامعه بنها أستاذ جراحة األعصاب حسام إبراهيم محمد معاطي hossammaaty@hotmail.com 

11 AF 62110213011 االسكندرية جامعه االسكندرية أسناذ التخدير حسام الدين فؤاد رضا  

10 AC 62110210101 القاهرة جامعه القاهرة أستاذ م جراحة األعصاب ن طهحسام صالح الدي  

12 AC 6211000111 االسماعيليه جامعة قناة السويس أستاذ م جراحة األعصاب حسن احمد الشطورى alshatoury@gmail.com  
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13 AC 6262112021 الشرقية جامعة الزقازيق أستاذ جراحة األعصاب حسن حسن عبد السالم Habdelsalam33@yahoo.com 

11 AF 6260113211 االسكندرية مركز االسكندرية  استشارى عالج طبيعى حسنى أحمد عبد السالم الجويلى  

06 AC االسماعيليه جامعة قناة السويس أستاذ م جراحة األعصاب لد السيد محمد السيدخا   

02 AC 62110212211 القاهرة جامعة القاهره أستاذ جراحة األعصاب خالد بسيم على khaledbassimaly@gmail.com 

01 AC األسكندرية جامعه األسكندرية األعصابأستاذ جراحة  خالد عابدين   

00 AF 66100111101612 مكه م النور التخصصي اخصائي جراحة األعصاب خالد محمد اسماعيل عاشور kashour555@gmail.com  

01 AC 6260002101 االسكندرية جامعة االسكندريه أسناذ جراحة العظام رافت كمال ابراهيم رجب  

01 AF 62110120636 االسكندرية م طلبة جامعى أستشارى جراحة األعصاب سامر سامى سليمان رزق samersamy@gmail.com 

00 AC 62661602101 الزقازيق جامعه الزقازيق أستاذ جراحة األعصاب سامي حسانين محمد سالم  

02 AC 6210110011 االسكندرية المعهد القومى/دمنهور أستشارى جراحة األعصاب سمير سعد دغش السقا SamirDaghash@yahoo.com 

03 AC 6262066110 القاهرة جامعة القاهره أستاذ جراحة األعصاب حميده صالح عبد الخالق  

01 AC بورسعيد جامعة قناة السويس أستاذ م جراحة األعصاب .الرحمن الخطيببدعصام ع   

16 AC 62111121111 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ م جراحة األعصاب عالء عبد الروؤف ابو شوشة  

12 AC 62110221113 الغربية جامعة طنطا أستاذ جراحة األعصاب على ابراهيم محمد سيف الدين Ali.Eldeen@med.Tanta-edu.eg 

11 AF 6262112001 االسكندرية مستشفى السراية مدير عام مستشفى السراية على عادل على عيسى  

10 AC 6261226120 االسكندرية جامعة قناة السويس أستاذ جراحة األعصاب على محمد على أبومضاوى  

11 AF االسكندرية جامعة تانت فرنسا  أستشارى جراحة األعصاب عماد النبوى محمد الصباغ   

11 AC االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ التخدير عماد عبد المنعم على فريضة   

10 AC 6262100020 القاهرة جامعة عين شمس استاذ جراحة األعصاب عماد محمد غانم عامر Emadghanem_neurosurg@hotmail.co.uk  

  62111100213 االسكندرية امريكا اخصائى كبيوتير عمر عبد.اللطيف الشويمر  12

13 AC 1332211 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ جراحة األعصاب مازن محمد محمد فخرى  

11 AC  62110201111 الغربية جامعة طنطا أستاذ جراحة األعصاب لمحالوىاالعزيز مجدى عبد Melmahalawy@hotmail.com 

16 AF 1316622 االسكندرية جامعة االسكندريه أسناذ كلية الطب مجدى محمد ابراهيم الدخاخنى  

12 AC 6260002121 القاهرة اكتوبر الدقى 0م  أستشارى جراحة األعصاب مجدى محمد يوسف سعيد Magdy_october@yahoo.com 

11 AC 62111122110 الزقازيق جامعه الزقازيق أستاذ جراحة األعصاب مجدي السيد حسن راشد Magdyelsayed60@yahoo.com 

10 AC 62666601222 الشرقية جامعه الزقازيق مدرس جراحة األعصاب محمد إبراهيم بركات علي  

11 AC 1101131 االسكندرية جامعة االسكندريه مدرس جراحة األعصاب محمد أحمد ابراهيم عشرة  

11 AF 6266121122 االسكندرية السكندريهجامعة ا مدرس كلية الطب محمد احمد الشيخ محمد سعد  

10 AC 6261366666 القاهرة جامعة القاهره أستاذ جراحة األعصاب محمد أحمد سعيد صوان mosawan@hotmail.com 

12 AC 62660113132 المنوفية جامعه المنوفية مدرس جراحة األعصاب محمد أحمد علي الطبل  

13 AF 62110121310 االسكندرية م جمال عبد الناصر أخصائى جراحة األعصاب محمد تامر نبيه جابر بركات Tamer-neuro@hotmail.com 

11 AC 62110116200 الدقهلية جامعة المنصوره أستاذ جراحة األعصاب محمد صفوت ابراهيم ابراهيم M.S.EbrahimSS@yahoo.com 
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06 AC 6266626206 االسكندرية عيادة خاصة  أستشارى جراحة األعصاب محمد صالح الدين شعت SHAAT_Md@hotmail.com 

02 AF 6261321116 طنطا جامعه المنوفية مدرس م جراحة األعصاب محمد عادل حسين عبد المعطي Dr.mohamedadel_82@yahoo.com 

01 AC 62111211311 كفر الشيخ جامعة طنطا أستاذ م جراحة األعصاب محمد عامر ابراهيم عامر M_amer-20002@yahoo.com 

00 AF 62662012121 المنوفية جامعه المنوفية مدرس م جراحة األعصاب الصادق محمد عبد الرحمن  

01 AC 62110210122 القاهرة جامعة القاهره أسناذ جراحة العظام محمد عبد السالم وفا mwafaspine@hotmail.com 

01 AC 6262002101 الغربية م الجامعي طنطا أستشارى جراحة األعصاب محمد عبد القادر سعد شعيب Drshoeib01@g.mail.com  

00 AF 62110121611 االسكندرية ابراج السراية صاحب شركة أتصاالت المصرى محمد عبد المنعم  

02 AC 6260626016 الدقهلية جامعة المنصوره أستاذ جراحة األعصاب محمد على حسين قاسم  

03 AC 1311202 االسكندرية جامعة االسكندريه أسناذ جراحة األعصاب الرحمانى محمد محمد عبد  

01 AF 62662211160 الدقي الجيزة م الجامعي أسيوط طبيب جراحة األعصاب محمد محمود رأفت قنديل raafito@hotmail.com 

26 AF 6261202102 االسكندرية عيادة خاصة  استشارى عالج طبيعى محمد محمود محمد الزينى  

22 AF 62110222110 االسكندرية جامعة االسكندريه أسناذ كلية الطب عبد الجواد محمد مصطفى  

21 AC 62661626311 أسيوط جامعه أسيوط أستاذ جراحة العظام الشرقاوي محمد مصطفي محمد sharharan@hotmail.com 

20 AF 62110102631 الدقهلية جامعه المنصورة أسناذ كلية الطب محمد منصور على توفيق mohmansourali@yahoo.com 

21 AC 62661622063 بورسعيد جامعة قناة السويس مدرس جراحة األعصاب محمد يوسف محمد القزاز  

21 AC 62661303221 القاهرة مستشفي أبو اريش أستشارى جراحة األعصاب عبد القادر المعتز محمد  

20 AC 62660201611 بورسعيد السويسجامعة قناة  أستاذ جراحة األعصاب نبيل حسن محمود خليل  

22 AC 62110116203 الدقهلية جامعة المنصوره االعصابأستاذ جراحة  نبيل منصور على توفيق nabmansali@hotmail.com 

23 AC 6262010326 االسكندرية جامعة االسكندريه أسناذ م جراحة العظام هشام على السيد أحمد الصغير  

21 AC 6262131112 القاهرة اكتوبر الدقى 0م  عصاباألأستشارى جراحة  هشام على السيد منتصر halmontaser@hotmail.com 

36 AC 62661020023 القاهرة جامعه القاهرة مدرس جراحة العظام هشام مجدي محمد سليمان  

32 AF 62661101310 القاهرة م أطفال مصر أخصائي جراحة العظام وائل السيد محمود حامد Dwael9@hotmail.com 

31 AC 62110223111 القاهرة جامعة القاهره أستاذ جراحة العظام وائل محمد توفيق قبطان  

30 AC 6261030220 االسكندرية جامعة االسكندريه االعصاب مدرس جراحة راهيموسيم حامد حامد اب wasemaziz@gmail.com 

31 AC 62112011110 القاهرة جامعة القاهره أستاذ جراحة العظام ياسر الميلجي  

31 AC 62110011163 االسكندرية االسكندريهجامعة  أستاذ م جراحة العظام ياسر محسن محمد عالم  

30 AC 62662103101 االسكندرية المعهد القومى/دمنهور أستشارى جراحة االعصاب ياسر محمد امين الخوالقه dryasserElkhawalkha@yahoo.com 

32 AC 6262626130 االسكندرية جامعة االسكندريه ة االعصابأستاذ جراح ياسر محمود البدوى البنا  

33 AF 62660610231 المنيا عيادة خاصة طبيب جراحة العظام حاتم حمدى محمود السيد Dr.hatemhamdyoo@yahoo.com 

31 AF 62222161620 يةاالسكندر سموحة صيدلى محمد سيد عبد الهادى البساط  

16 AF 62111103226 االسكندرية مستشفى السراية فنى اشعة محمود حسن محمد القاضى  

12 AC 62110031113 االسكندرية جامعة االسكندريه مدرس جراحة العظام طارق انور محمود الفقى tarekfiky@yahoo.com 
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11 AF 62210120112 االسكندرية مستشفى العامرية اخصائى جراحة العظام حمد ابراهيم السيدصالح م  

10 AC 62662111321 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ جراحة العظام فهمى انور ابراهيم شكرى  

11 AC  62660266131 اسيوط جامعة اسيوط  أستاذ جراحة العظام المعتز عبد الرازق زهنى Sabrout60@gmail.com 

11 AC 622213166000 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ جراحة العظام فيصل فهمى ادم حجاجى Adam_ffa@yahoo.com 

10 AC  626600311666 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ جراحة العظام حسن محمد على محمد hassanaliorthopedic@yahoo.com 

12 AC  62662310631 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ جراحة العظام مصطفىمحمد جمال حسن Mghassan66@hotmail.com 

13 AC 62110211311 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ جراحة العظام مد محمد الجعفرىكمال اح kamlgafary@yahoo.com 

11 AC 62110122102 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ جراحة العظام عصام خلف هللا خليفة الشريف Essamelsherif2011@yahoo.com 

266 AC 626611612226 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ م جراحة العظام عمرو السيد على ابراهيم amrelmicro@yahoo.com 

262 AC 62661116100 اسيوط جامعة اسيوط أستاذ م جراحة العظام محمد عبد الحى المشتاوى Moh_meshtawy@yahoo.com 

261 AC  62111110102 اسيوط م الجامعى اسيوط أستاذ جراحة العظام اسامة احمد فاروق محمد Osama_farouk@yahoo.com 

260 AC 62661000023 اسيوط جامعة اسيوط مدرس جراحة العظام ى يونسخالد محمد حسن عل khaledhyounes@yahoo.com 

261 AF 62221010161 اسيوط جامعة اسيوط مدرس م جراحة العظام المرشدى عصام محمد esmorshidy@hotmail.com 

261 AF  62111061010 اسيوط جامعة اسيوط مدرس م جراحة العظام ناريمان السيد محمد ابراهيم aboloyoun@yahoo.com 

260 AF  62661113102 اسيوط جامعة اسيوط مدرس م جراحة العظام احمد محمد شوقى محمد Ahsh313@yahoo.com 

262 AF 62111660116 سوهاج جامعة اسيوط مدرس م جراحة العظام عامر القط مصطفى الصادق omerabomosorb@yahoo.com 

263 AF 62661132331 القاهرة شمسجامعة عين  أخصائى جراحة األعصاب حازم حامد عبد كحيل h.kuheil@gmail.com 

261 AF 62222161223 الجيزة نيابة نيرة غربية استشارى حر حسن مصطفى مصطفى حسنين Ortho_hand@yahoo.com 

226 AC 62610263126 دقهلية جامعة االزهر دمياط أستاذ م جراحة االعصاب  هداية محمد حسن هندام hedayahendam@yahoo.com 

222 AC 62111361261 القاهرة جامعة عين شمس مدرس جراحة العظام فادى ميشيل فهمى ابراهيم Fady.ortho@yahoo.com 

221 AC 9 62661213130 القاهرة جامعة االزهر أستاذ جراحة العظام ابراهيم على بيومى نصارnassar1960@hotmail.com 

220 AC 62216221111 القاهرة جامعة االزهر مدرس جراحة العظام محمد عبد المنعم السيد نجم negmmohammad@hotmail.com 

221 AC 62662160661 القاهرة جامعة عين شمس مدرس جراحة العظام احمد محمد احمد مرسى Abmorsi74@gmail.com 

221 AC 62111613121 القاهرة جامعة عين شمس أستاذ جراحة العظام رهعصام الدين عبد الرحمن عما  

220 AC 62111221112 االسكندرية جامعة المنوفية أستاذ جراحة االعصاب ادين عزبا احمد محمد جمال Com.otmailh@ahmedazab.dr 

222 AF 62112211231 االسكندرية م الحضرة الجامعى أخصائى جراحة العظام إسالم محمد محمد نصار  

223 AC 62111103313 الدقهلية جامعة المنصوره أستاذ جراحة العظام ايهاب يوسف حسانين يوسف  

221 AC 62613021321 الدقهلية جامعة المنصوره أستاذ م جراحة العظام يسرى على حسين زيادة  

216 AC 62660202021 الغربية جامعة طنطا مدرس جراحة االعصاب السيد الرفاعى السيد جاب هللا  

212 AC 6161062161 الدقهلية جامعة المنصوره مدرس جراحة العظام عبد اللطيف محمد سرى السعيد  

211 AF 62110106111 الدقهلية جامعة المنصوره مدرس م جراحة العظام تامر احمد نيازى سليم Tamer_Niazy@yahoo.com 
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210 AC 62666660201 الدقهلية جامعة المنصوره لعظامأستاذ م جراحة ا أشرف عبد المنعم عز الدين Ashrafezz_2005@yahoo.com 

211 AC 62111103111 الشرقية جامعة الزقازيق مدرس جراحة االعصاب صفوت ابو هاشم محمد ابوهاشم Drsam1974@gmail.com 

211 AC 62661100220 القليوبية كلية طب بنها أستاذ جراحة االعصاب ناصر مسعد احمد سيد احمد  

210 AC 62112212160 االسكندرية جامعة االسكندريه أستاذ جراحة العظام هشام عبد القيوم عصمت  

212 AC 62112211201 االسكندرية كلية طب االسكندريه مدرس جراحة االعصاب محمد عباس على ابو العطا  

213 AF 62662211602 االسكندرية كندريةكلية طب االس م طبيب جراحة العظام فرغلى محمود ياسر ابراهيم  

211 AF 62662001011 االسكندرية معمل مستشفى السرلية طبيبة التحليل  منى ابوبكر حسين الشباسى  

206 AF 62112011236 االسكندرية جمال عبد الناصر م طبيب جراحة العظام عادل رشدى عطا جرس  

202 AF 62110230212 االسكندرية م الجمهورية لعظامطبيب جراحة ا محمود ابراهيم محمود الفداوى Fedawy60@yahoo.com 

201 AF 62222610160 االسكندرية الحضرة الجامعى م طبيب جراحة العظام عبد هللا سعيد عبد هللا حماد  

200 AF 62110311110 االسكندرية مستشفى الشرطة  أخصائى جراحة االعصاب كريم محمد كمال الدين منتصر  

201 AC 62111161102 االسكندرية كلية طب االسكندريه استاذ جراحة االعصاب عالء محمد عبد الكريم النجار  

201 AC 62121616616 اسيوط جامعة اسيوط مدرس جراحة االعصاب احمد فاروق محمد على شريف AHFAROUK.SHERIF@GMIL.COM 

200 AC 62660622133 اسيوط عة اسيوطجام مدرس جراحة االعصاب محمد عبد الباسط على محمود Khallaf_1973@yahoo.com 

202 AC 62220033161 سوهاج جامعة سوهاج مدرس جراحة االعصاب مؤمن محمد المأمون مكى Momen-67@yahoo.com 

203 AC 62210101002 الغربية جامعة طنطا مدرس جراحة االعصاب وليد اسماعيل الشحات على  

201 AF 62211133166 القاهرة م مدينة نصر أخصائى جراحة االعصاب لى عنبرعصام عبد المنعم ع essamanbar@yahoo.com 

216 AC 62661010001 القاهرة جامعة عين شمس أستاذ جراحة العظام احمد محمد البدراوى زيدان ahmedelbadrawi@hotmail.com 

212 AF  62111000206 القاهرة معهد ناصر أخصائى جراحة عظام وفاعادل عبد السالم احمد Ahmedwafa82@hotmail.com 

211 AC 62110130016 اسيوط جامعة اسيوط استاذ جراحة االعصاب الغياط رشدى عبد العزيز Drrkhayat60@yahoo.com 

210 AF 62110102011 االسكندرية طلبة اسبورتنج م أخصائى جراحة العظام رفاعى السعيد على محمد  

211 AF 62110000360 الجيزة ومى للحركةعهد القالم أخصائى جراحة العظام حمد اماماحمد محمد ا  

211 AF 62166126621 الشرقية م صيدناوى أخصائى جراحة االعصاب احمد السيد احمد محمد خلف Young_heurosurgeon@yahoo.com 

210 AC 62666121213 القاهرة شمس جامعة عين مدرس جراحة االعصاب احمد رشدى فرغلى احمد Ahmedroshdy1974@yahoo.com 

212 AF 62113221111 االسكندرية معاش مدير بنك التنمية صالح كامل محمد عبد هللا  

213 AF 62113611001 االسكندرية البحوث الزراعية  م استاذ مساعد مرفت حسنين ابوالحمد مطاوع  

211 AF 62661331011 الغربية طنطا العام  م جراحة االعصاب أخصائى محمود محمد موسى محمد  

216 AF 62110116111 االسكندرية العامرية العام م طبيب حر محمود عبد المنعم محمد خليل  

212 AC 62661022303 القاهرة جامعة االزهر أستاذ جراحة العظام ابو الغيط حسين عبد الظاهر  

211 AC 62110212013 الغربية كلية طب طنطا ذ العظامأستا الميهى عماد عبد الفتاح  

210 AC 62661662661 سوهاج كلية طب سوهاج أستاذ العظام محمد السيد عبد الونيس محمد  

211 AC 62111221033 القاهرة جامعة عين شمس أستاذ جراحة العظام محمد احمد محمود مزيد Maziad60@hotmail.com 



211 AF 62113221111 االسكندرية البحوث الزراعية م استاذ مساعد  ىمحاسن محمد ابراهيم عل Mahasenmohamed75@yahoo.com 

210 AF 62113221111 االسكندرية معهد فتيات العصافرة مدرسة اعدادى زينب سعد عبد المنعم  

 


