
 9102 اغسطسنشرة شهر 

 

 المنح المتاحة من أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا 

الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  تحت رعاية
والبحوث، يعلن مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا 

التكنولوجيا المقدمة للسادة أكاديمية البحث العلمي و  عن المنح المتاحة من
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب.

ينوه مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا  كما 
للسادة الراغبين في التقدم لهذه المنح التواصل مع المركز مباشرة لتقديم 

 الدعم الفني المطلوب.

 زيارة الرابط التالي :ولالطالع على المنح يرجى  

 http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/calls 

 http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants-2/calls 

 واعيدومرفق جدول الم

http://www.asrt.sci.eg/ar/images/cal-cal.pdf 

 مبنى التطوير –الدور األرضي  –جامعة طنطا  -مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا 

GITTC@unv.tanta.edu.eg 

10186506010 
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 المنح المتاحة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية(STDF)  

تحت رعاية الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 
يعلن مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا عن المنح 

المقدمة للسادة أعضاء   (STDFوالتنمية التكنولوجية)صندوق العلوم  المتاحة من
 هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالب.

ينوه مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا للسادة  كما
الراغبين في التقدم لهذه المنح التواصل مع المركز مباشرة لتقديم الدعم الفني 

 المطلوب.

 المنح يرجى زيارة الرابط التالي : ولالطالع على

  http://stdf.org.eg/index.php/currently-opened-grants  

 يرمبنى التطو –الدور األرضي  –جامعة طنطا  -مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا  

GITTC@unv.tanta.edu.eg 

10186506010 
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 9102مؤتمرات شهر اغسطس 

 ورشة عمل  -دورة  -مؤتمر  الدولة المدينة الكلية الوظيفة االسم
نفقات / 

 بدون
 الفترة

 كلية الطب

 حسام سيد جميل الشريف
استاذ 
 مساعد

 ماليزيا كوااللمبور الطب
ورشة العمل الدولية لجراحات قاع 

 الجمجمة المتقدمة بالمنظار
 9/8/2019-6 بدون نفقات

 بولندا كراكو الطب استاذ محمد احمد احمد الهنيدي
international union 
phlebology chapter 

meeting 
 27/8/2019-25 بدون نفقات

 محمد جابر بسطويسى
استاذ 
 مساعد

 رومانيا كلوج نابوكا الطب
 th International 51 -مؤتمر :

conference on 
Trichinellosis 

 30/8/2019-26 بدون نفقات

محمود عبد المنعم حسن 
 الرصاصى

 انجلترا ليفربول الطب استاذ
مؤتمر الجمعية الدولية للتثبيت 

الخارجى ) اسامى ( وجمعية ترميم 
 االطراف

 30/8/2019-27 بدون نفقات

 الشريفحسام سيد جميل 
استاذ 
 مساعد

 ماليزيا كوااللمبور الطب
ورشة العمل الدولية لجراحات قاع 

 الجمجمة المتقدمة بالمنظار
 9/8/2019-6 بدون نفقات

 بولندا كراكو الطب استاذ محمد احمد احمد الهنيدي
international union 
phlebology chapter 

meeting 
 27/8/2019-25 بدون نفقات

 بسطويسىمحمد جابر 
استاذ 
 مساعد

 رومانيا كلوج نابوكا الطب
 th International 51 -مؤتمر :

conference on 
Trichinellosis 

 30/8/2019-26 بدون نفقات

محمود عبد المنعم حسن 
 الرصاصى

 انجلترا ليفربول الطب استاذ
مؤتمر الجمعية الدولية للتثبيت 

الخارجى ) اسامى ( وجمعية ترميم 
 االطراف

 30/8/2019-27 بدون نفقات

         كلية العلوم      



وائل عبد القادر السيد 
 عامر

 العلوم مدرس
جمهورية 

 التشيك
  

زيارة معهد كيمياء الجزيئات الكبيرة 
 باالكاديمية التشيكية للعلوم

 23/8/2019-18 بدون نفقات

         كلية الهندسة      

عبد السالم احمد عبد 
 السالم احمد

استاذ 
 مساعد

 بدون نفقات زيارة المعامل المتخصصة بالجامعة   كندا هندسة
24/8-

6/10/2019 

 
 

 9102 اغسطسلشهر بيان بالمهمات العلمية 

 العام جهة المهمة   مدة المهمة الكلية القسم الدرجة االسم م

 ستة أشهر اليابان   9119خالل سبتمبر  العلوم الكيمياء مدرس حمادة شحاتة عوض منصور 1

 ستة أشهر روسيا   9119خالل سبتمبر  العلوم الفيزياء مدرس احمد ماهر احمد حشيش 9

 سبعة أشهر سويسرا 9191/13/31 9119/19/11 العلوم النبات مدرس محمد حسين الشتيحي 3

التخدير والعناية  استاذ نبيل علي محمد الشيخ 4
 المركزة

 ثاني امريكا 9191/18/13 9119/18/14 الطب

غادة محمد عاطف عبد  5
 الحميد

 ثاني انجلترا 9191/18/31 9119/18/31 الطب الباثولوجيا مدرس

شامل محمد محي الدين  6
 عام امريكا 9191/17/31 9119/18/19 الزراعة البساتين مدرس عطية

  



 9102 اغععغبُان البعثاث لؽهش 

 الجهت  هىع الاًفاد  اليلُت  اللعم العلمي  الذسجت  اظم العائلت  الاظم

 اهجلترا إؼشاف مؽترن  العب  الجشاخت العامت مذسط معاعذ  معاوع مدمىد

 إهجلترا بعثت خاسجُت  العب  اإلاُىشوبُىلىجُا العبُت مذسط معاعذ  مىافي   مي 

 أإلااهُا أجاصة دساظُت  العب  جشاخت العظام مذسط معاعذ  الخشصاوي  مدمىد

يا أجاصة دساظُت  العب  جشاخت العظام مذسط معاعذ  ظلعان   عاصم  أمٍش

 أإلااهُا أجاصة دساظُت  العب  ظب العىاسئ وؤلاصاباث مذسط معاعذ  ظُف الذًً   هُثم 

 الهىذ  أجاصة دساظُت  العب  جشاخت اإلاعالً البىلُت  مذسط معاعذ  ععىه  أًمً

 إًعالُا  أجاصة دساظُت  العب  جشاخت العظام  مذسط معاعذ  هُيل  مدمذ

ت  مذسط معاعذ  ظه   ًاظمين  يا  أجاصة دساظُت  العب  ظب الللب والاوعُت الذمٍى  أمٍش

ت العبُت مذسط معاعذ الؽُخ اظماء يا أجاصة دساظُت  العب  الىُمُاء الخٍُى  أمٍش

 اإلااهُا أجاصة دساظُت  العب  الفاسما هىلىجي  مذسط معاعذ عىُلت اميرة  



يا أجاصة دساظُت  العب  الاؼعت الدشخُصُت مذسط معاعذ جبر اخمذ  أمٍش

 إًعالُا  أجاصة دساظُت  العب  اإلاُىشوبُىلىجى واإلاىاعت  مذسط معاعذ  جبر  بعيذ 

 الهىذ  أجاصة دساظُت  العب  الخىلُذ وأمشاض اليعاء  مذسط معاعذ  أبى الاغا أخمذ 

يا  اؼشاف مؽترن العب  ألاهف وألارن والخىجشة  مذسط معاعذ  الؽُخ أًمً   أمٍش

 اإلاملىت إلاخدذة اؼشاف مؽترن العب  معالً بىلُت مذسط معاعذ مدمذ مدمذ 

يا اؼشاف مؽترن  العب  ألاؼعت الدشخُصُت مذسط معاعذ جبر أخمذ  أمٍش

 إًعالُا اؼشاف مؽترن العب  ألاهف وألارن والخىجشة  مذسط معاعذ إظماعُل أخمذ 

 أجاصة دساظُت  العب  العىاسئ و ؤلاصاباث مذسط معاعذ عالم مدمذ 
اإلاملىت 

 اإلاخدذة

 إهجلترا اؼشاف مؽترن العب    مذسط معاعذ عبذ العاٌ مىه

 بلجُيا اؼشاف مؽترن العب  اليعاء والخىلُذ مذسط معاعذ  الهابغ دعاء 

 إهجلترا اؼشاف مؽترن العب  العب العبُعي والشوماجيزم مذسط معاعذ فشج علُاء 



ت العبُت مذسط معاعذ الشفاعي إًمان  الُابان بعثت خاسجُت  العب  الىُمُاء الخٍُى

ت مذسط معاعذ الخاسحي ظامذ  إًعالُا اؼشاف مؽترن العب  الللب وألاوعُت الذمٍى

ت مذسط معاعذ عؽِبه مدمذ  إهجلترا اؼشاف مؽترن العب  الللب وألاوعُت الذمٍى

 إهجلترا اؼشاف مؽترن العب  العب الؽشعي والعمىم مذسط معاعذ اإلاُهي عائؽت

يا اؼشاف مؽترن  العب  الباثىلىجُا الاولُيُىُت مذسط معاعذ  الجيزاوي  دعاء   أمٍش

ً والعمىم مذسط معاعذ بشغىث ظمير  هىذا أجاصة دساظُت  الصُذله الاكشباٍص

ه والعمىم معُذه عبذ الغنى  لُىه  البابان أجاصة دساظُت  الصُذله الادٍو

 اهجلترا بعثت خاسجُت  الصُذله الصُذله الاولُيُىُه مذسط معاعذ الخعُب  اًمان

 سوظُا أجاصة دساظُت  الصُذله اإلاُىشوبىلىجُا الصُذلُت مذسط معاعذ غاصي  إظالم

يا بعثت خاسجُت الصُذله الىُمُاء الخدلُلُه مذسط معاعذ العجمى  ظمش  امٍش

يا إؼشاف مؽترن  الصُذله الىُمُاء الصُذلُه مذسط معاعذ خعىهابى  ؼُماء  امٍش

يا أجاصة دساظُت  الصُذله الصُذله الاولُيُىُه معُذة الخى أماٌ  امٍش



ذ أجاصة دساظُت  الصُذله العلاكير مذسط معاعذ ألاهىس/عثمان ساهُا  الىٍى

يا إؼشاف مؽترن  الصُذله العلاكير مذسط معاعذ علُىه  دعاء  امٍش

 الُابان بعثت خاسجُت   التربُه اإلاىاهج وظشق الخذَسغ مذسط معاعذ البديري   ظماح

ه والىفعُه مذسط معاعذ جاد  وفاء  الُابان أجاصة دساظُت  التربُه الىىعُه العلىم التربٍى

 إهجلترا أجاصة دساظُت  الخجاسة اإلاداظبت مذسط معاعذ ًىظف/سمضان إبتهاٌ

 الصين أجاصة دساظُت  الخجاسة اإلاداظبت مذسط معاعذ هظُف/حجاج مصعفي

 فىلىذا أجاصة دساظُت  الخجاسه اداسه اعماٌ مذسط معاعذ عض العشب  اًه

ض الصخه الىفعُه مذسط معاعذ الشفاعى  ؼُماء يا إؼشاف مؽترن  الخمٍشض جمٍش  امٍش

 الُابان أجاصة دساظُت  الضساعت  الىباث الضساعي مذسط معاعذ  ظُبه اظالم 

 الصين أجاصة دساظُت  الضساعت  البعاجين معُذ اللشمىظي أخمذ

 الصين أجاصة دساظُت  الضساعت  الىباث الضساعي معُذ ظه  مدمذ 

يا بعثت خاسجُت الضساعت  علىم وجىىىلىجُا الاغزًت    مذسط معاعذ ظلُم ابدعام   امٍش



 فىلىذا بعثت خاسجُت ظب ألاظىان والفً والخجمُلجشاخت الفم والىجه  مذسط معاعذ أبى ؼهبه  أخمذ 

 اظترالُا بعثت خاسجُت ظب ألاظىان أمشاض الفم مذسط معاعذ صالح ًمني 

 إهجلترا أجاصة دساظُت  ظب ألاظىان العالج الخدفظي مذسط معاعذ جامع ظاسة 

م مذسط معاعذ الؽىاوي  ظالي   هىذا بعثت خاسجُت ظب ألاظىان الخلٍى

ت مذسط معاعذ اخمذ   مدمذ   بلجُيا بعثت خاسجُت ظب ألاظىان اإلاىاد الخٍُى

 اإلااهُا أجاصة دساظُت  الاداب اعالم  مذسط معاعذ عامش  ماٌعت 

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ الغاٌؾ هاوى

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

ت مذسط معاعذ الخُاط ًىظف  أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت اإلاعماٍس

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ الخىلى عمشو 

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

اضُاث الهىذظُت مذسط معاعذ عبذ اللعُف مدمذ لا والٍش  أجاصة دساظُت  الهىذظىت الفيًز
الجامعت 

ت  اإلاصٍش



 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ عبذالبر أًمً

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ هاصف خعام

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت الاهخاج والخصمُم اإلاُياهُيىهىذظت  مذسط معاعذ صاًذ عبذ الخمُذ

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ صلهف عمشو 

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاهخاج والخصمُم اإلاُياهُيى مذسط معاعذ الىهُل مدمذ

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ عبذه اخمذ

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ سصق خمادة

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت



 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت معاعذمذسط  اإلاىصي ؼادي

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الشي والهُذسولُيا مذسط معاعذ عصش والء

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

ذا  أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الشي والهُذسولُيا مذسط معاعذ عماسة هٍى

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الشي والهُذسولُيا مذسط معاعذ ابىسخمت سيهام

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 مذسط معاعذ ابىاإلاعاظى بعمت
هىذظت الالىتروهُاث والاجصاالث 

 الىهشبُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى معاعذمذسط  الىُالوى بعمت

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت

 أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاهخاج والخصمُم اإلاُياهُيى مذسط معاعذ صالح هبت
الجامعت 

ت   اإلاصٍش

ت مذسط معاعذ ظلُت ساهُا  أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت اإلاعماٍس

الجامعت 

ت  اإلاصٍش

 الُاباهُت



ذ  الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ خماد فٍش

 هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ اإلاٍضً عبذالعخاس

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ صاًذ مدمذ

 مذسط معاعذ الؽُخ مدمذ 
هىذظت الالىتروهُاث والاجصاالث 

 الىهشبُت
 هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت مذسط معاعذ ظلُمان مدمذ  الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت اإلاعماٍس

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ خعين مدمذ

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت معاعذمذسط  اللذًم مدمذ

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ اإلاشؼذي مدمىد

ض هادس  هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ عبذالعٍض

 هىهج هىهج أجاصة دساظُت  الهىذظىت الاوؽاءاث هىذظت مذسط معاعذ عبذالخالم ؼٍشف

يا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ غلىػ هُثم  امٍش



 هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ صاًذ دالُا

 سوظُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ عماسة اخمذ

 هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاوؽاءاث مذسط معاعذ عِس ى عبذهللا

 مذسط معاعذ ابىصٍذ مدمذ
هىذظت الالىتروهُاث والاجصاالث 

 الىهشبُت
 اإلااهُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت الىهشبُتهىذظت اللىي والاالث  مذسط معاعذ اإلاٍضً مدمذ                   

 اظخىهُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى معُذ الىىمى  جماٌ

يا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ الضهخىث مصعفى   أمٍش

 سوظُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت اإلاُياهُيىهىذظت الاهخاج والخصمُم  مذسط معاعذ الذًب ابشاهُم

 سوظُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ الجبالى اخمذ

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت مذسط معاعذ الؽشمبُلى على

ت مذسط معاعذ سضىان مدمذ   اظترالُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت اإلاعماٍس



 اإلاجش أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ بلضم كعب

اضُاث الهىذظُت مذسط معاعذ مدشص  على لا والٍش  الُابان أجاصة دساظُت  الهىذظىت الفيًز

 اظخىهُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى معُذ بعُىوى ًىظف

 اظخىهُا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الخاظباث والخدىم الالى مذسط معاعذ الذًب خعان

ض يا أجاصة دساظُت  الهىذظىت هىذظت الاوؽاءاث مذسط معاعذ عذط عبذالعٍض  امٍش

 اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت هىذظت الاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ الؽٍشف اخمذ

 اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت معاعذمذسط  خيرة فاظمت 

 اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ اللضاص مدمىد

م  اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت هىذظت اللىي والاالث الىهشبُت مذسط معاعذ الؽُخ مٍش

 اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت اللىي اإلاُياهُىُتهىذظت  مذسط معاعذ ظالم اخمذ

ت مذسط معاعذ العُذ اوغ  اهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظىت الهىذظت اإلاعماٍس



ت مذسط معاعذ جماٌ الذًً ماجذ يا بعثت خاسجُت الهىذظت الهىذظت اإلاعماٍس  امٍش

عبذ 

 الشخمً
 إهجلترا بعثت خاسجُت الهىذظت هىذظت اللىي وآلاالث الىهشبُت مذسط معاعذ الؽهاوي 

 ظىغافىسة أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت الخاظباث والخدىم آلالي  مذسط معاعذ  الضلع عماد

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت  مذسط معاعذ البىا أخمذ 

 ؤلاماساث أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت اللىي اإلاُياهُىُت  مذسط معاعذ ألاظير أخمذ

يا أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت ألاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ عبذ الشؤوف خعام   أمٍش

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت ألاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ عبذ اإلاىلي  عبذ هللا 

 أظِخىهُا أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت الخاظباث والخدىم  معُذ بعُىوي ًىظف

ض هادس  هىذا أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت ألاؼغاٌ العامت مذسط معاعذ عبذ العٍض

 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظت هىذظت اللىي وآلاالث الىهشبُت مذسط معاعذ الغضالي سوضت

اضُاث مذسط معاعذ جاد ابشاهُم  الهىذ أجاصة دساظُت  العلىم الٍش



اء مذسط معاعذ العداوي  مصعفى  اإلاجش أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

 الصين أجاصة دساظُت  العلىم الىباث معُذ عبذاإلاجُذ ضُاء

اء مذسط معاعذ ظالم مدمذ  سوظُا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

يا أجاصة دساظُت  العلىم الجُىلىجُا معُذ جاد مدمذ  امٍش

 الُابان أجاصة دساظُت  العلىم الىُمُاء مذسط معاعذ اخمذ عالء

اء مذسط معاعذ العالًلى ظىظىن   اإلاجش أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

اء مذسط معاعذ الىجاس مدمذ  سوظُا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

 هىلىذا أجاصة دساظُت  العلىم الىباث مذسط معاعذ خاجم مدمذ

اضُاث مذسط معاعذ ظلُم سامى  سوظُا أجاصة دساظُت  العلىم الٍش

اء مذسط معاعذ هاؼم هؽام  سوظُا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

اء مذسط معاعذ دسوَؾ مصعفى  سوظُِا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز

اء مذسط معاعذ عامش اخمذ  سوظُا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز



ف اظامت   جشهُا أجاصة دساظُت  العلىم علم الخُىان مذسط معاعذ ظٍى

اء  معُذ البرادعى اخمذ يا أجاصة دساظُت  العلىم الفيًز  امٍش

 الُابان أجاصة دساظُت  العلىم الجُىلىجُا مذسط معاعذ جماٌ الذًً خامذ

 


