
  9102نشرة شهر ٌونٌو 

        

   دكتوراه ( خالل الفصل  –ماجستٌر  –فتح باب القٌد بالدراسات العلٌا ) دبلوم
 بكلٌة الهندسة 1029/1010الدراسً األول من العام الجامعً 

أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث عن فتح باب القٌد 
دكتوراه ( خالل الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  –ماجستٌر  –العلٌا ) دبلوم بالدراسات 

أغسطس  00حتى  1029أغسطس  2بكلٌة الهندسة ولك لمدة شهر اعتبارا من  1029/1010
1029. 

  

 
 
 

 

  فتح باب التسجٌل "للتدرٌب على تعزٌز وبناء مهارات تكنولوجٌا المعلومات
 المقدمة من الوكالة الجامعٌة الفرانكفونٌة واالتصاالت فى التدرٌس"

أعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث 
عن الدعوة التً تقدمها الوكالة الجامعٌة الفرانكفونٌة للتسجٌل فً سلسلة التدرٌبات التً تنظمها 

نشر وبناء مهارات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  الوكالة لتحدٌث طرق التدرٌس والمساعدة فً
فً األوساط األكادٌمٌة وذلك من خالل برنامجها " ورش العمل الرقمٌة للمنطقة الجامعٌة 

  الفرانكفونٌة "

جدٌر بالذكر أن بناء المهارات فً مجال االبتكار الرقمً والتعلٌمً هً إحدى األولوٌات التً تقوم 
 ٌة للوكالة الفرانكفونٌة فً منطقة الشرق األوسط .بها اإلدارة اإلقلٌم

  1029ماٌو  00كما حددت الوكالة آخر موعد الستقبال طلبات التقدٌم ٌوم الخمٌس الموافق 



  وذلك من خالل الرابط التالً :

 https://www.auf.org/mouen-orient/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcements-des-/compétences-
numériques-dans-les filières-francphones-appels-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1029 ٌونٌومؤتمرات شهر 

 االسم
الوظٌفه 
 الحالٌه 

 الفترة الشهر المؤتمر مكان االنعقاد الكلٌة
نوع 

 المساهمه

 كلٌة العلوم

 اكتوبر 6مدٌنة  العلوم استاذ على سلٌمان على 
المؤتمر الدولى الرابع لمعامل 

التاثٌر العربى : التصنٌف االكادٌمى 
 للجامعات العربٌة

6 21-24/6/2019 
بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم استاذ  نهلة عبد العلٌم رضوان
المصرٌة مؤتمر الجمعٌة 

 للبٌولوجٌة الجزئٌة الخامس عشر
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم استاذ مساعد مرفت رفٌق ابو سعدة
مؤتمر الجمعٌة المصرٌة 

 للبٌولوجٌة الجزئٌة الخامس عشر
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم استاذ متفرغ عواطف على محسن
المصرٌة مؤتمر الجمعٌة 

 للبٌولوجٌة الجزئٌة الخامس عشر
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم معٌدة ماٌسة محمد السٌد احمد ابو سنة
مؤتمر الجمعٌة المصرٌة 

 للبٌولوجٌة الجزئٌة الخامس عشر
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم معٌد منً عٌد المغاورى
عشر للجمعٌة المؤتمر الخامس 

 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 مروة محمد الشرقاوى
مدرس 
 مساعد

 جامعة القاهرة العلوم
المؤتمر الخامس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23/06/2019 6

 منة هللا منٌر حربى
مدرس 
 مساعد

 جامعة القاهرة العلوم
الجمعٌة المصرٌة مؤتمر 

 للبٌولوجٌة الجزئٌة الخامس عشر
6 23/06/2019 

بدون 
 نفقات

 جامعة القاهرة العلوم استاذ متفرغ محمد حسن حامد منا
مؤتمر الخامس عشر لمؤتمر 

الجمعٌة المصرٌة للعلوم 
 البٌولوجٌة

 بنفقات 25/06/2019 6

 



 إحصائٌة بعثات جامعة طنطا حسب الدول

 اجازة دراسٌة بعثة خارجٌة اشراف مشترك الــدولـــة    

 ـــــ       ـــــ       6 فرنسا

 6 1 11 الٌابان

 1 ـــــ 1 هولندا

 1 10 16 إنجلترا

 11 5 23 أمرٌكا

 2 ـــــ 11 إٌطالٌا

 ــــــ ـــــ 2 النمسا

 ــــــ 1 2 بلجٌكا

 1 ـــــ ـــــ تركٌا

 ــــــ ـــــ 1 أسبانٌا

 8 ـــــ 6 كندا

 3 ـــــ ـــــ المجر

 ــــــ ـــــ 1 السوٌد 

 1 ـــــ ـــــ استرالٌا

 3 ـــــ 2 الهند

 1 ـــــ 2 هونج كونج

 2 ـــــ ـــــ استونٌا

 ــــــ 1 ـــــ فنلندا

 6 ـــــ 9 ألمانٌا

 9 ـــــ ـــــ الصٌن

 9 ـــــ ـــــ روسٌا

 23 ـــــ ـــــ الجامعة المصرٌة الٌابانٌة 

 

 



 الكلٌاتإحصائٌة بعثات جامعة طنطا حسب 

 

 0 0 1 التمرٌض 

 1 2 0 الزراعة

 2 0 0 طب االسنان 

 0 1 0 الداب

 6 49 1 الهندسة

 3 15 12 العلوم

 19 80 95 المجموع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 إحصائٌة اتفاقٌات ومنح و جوائز جامعة طنطا 

 
 االتفاقٌات

 

 السارٌة 
الجاري استكمال 

 الساري استكمالها توقٌعاتها 
 33 13 5 
 

 المنح    
 

 السارٌة 
                                        

 االجمالً  المنتهٌة                                        
 5 17 22 
 

 1022جواٌز النشر لعام     
االبحاث المنشورة فً  

   المجالت الدولٌة 
الكتب المنشورة فً 

 دار النشر العالمٌة               
 نشر جزء من كتاب  نشر كتاب  أبحاث علمٌة  
 22 8 بحث 909 
 جنٌها  96000 جنٌها  69000 جنٌها  1006331 
 

  1029جواٌز النشر لعام من بداٌة     
االبحاث المنشورة فً  

   المجالت الدولٌة 
الكتب المنشورة فً 

 دار النشر العالمٌة               
 نشر جزء من كتاب  نشر كتاب  أبحاث علمٌة  
 190 1 11 
 جنٌها  99000 جنٌها  2000 جنٌها  2291000 
  

 



 حسب االسمبٌان البعثات 

 الجهة  نوع االٌفاد  الكلٌة  القسم العلمً  الدرجة  اسم العائلة  االسم

 فرنسا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  سوٌلم   أحمد 

 الٌابان إشراف مشترك  الطب  جراحة المخ واألعصاب مدرس مساعد  غرابة   ٌاسر 

 الٌابان إشراف مشترك  الطب  اإلمراض النفسٌة والعصبٌة مدرس مساعد  الكردي   عالء 

 هولندا إشراف مشترك  الطب  واألعصابجراحة المخ  مدرس مساعد  بٌبرس    محمد 

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  األنف واإلذن والحنجرة مدرس مساعد  الهمشرى   أحمد

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  الفسٌولوجى مدرس مساعد  علم الدٌن   أحمد

 ألمانٌا إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  هالل   أحمد

 إٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  طب القلب واألوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  شعٌب   أسامة 

 إٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  القلب واألوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  الجوهري   محمد

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  ٌعقوب   محمد

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  اإلمراض الباطنة مدرس مساعد  جبر   مؤمن

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  األنف واألذن والحنجرة  مدرس مساعد  عمار   مصطفى

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  طب الطوارئ واإلصابات مدرس مساعد  إبراهٌم   وسام

 ألمانٌا إشراف مشترك  الطب  األنف واإلذن والحنجرة مدرس مساعد  ندا   نشوى 



 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  اإلمراض الجلدٌة والتناسلٌة مدرس مساعد  جمعه   نسرٌن

 إٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  القصاص  عمرو

 الٌابان إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  مرعً عبد الحكٌم

 فرنسا إشراف مشترك  الطب  جراحة المخ واألعصاب مدرس مساعد  ابوالغٌط حسٌن

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  جراحة المخ واألعصاب مدرس مساعد  الشٌخ  أحمد

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  طب وجراحة العٌون مدرس مساعد  سرور    أسامة

 النمسا إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  نجم   السٌد

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  طب الطوارئ واإلصابات مدرس مساعد  عٌد  أحمد

 النمسا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  الحداد   أحمد

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  عامر   أحمد

 بلجٌكا إشراف مشترك  الطب  التولٌد وأمراض النساء مدرس مساعد  عجٌز   مى

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  طب األطفال مدرس مساعد  الجندي   مروة

 بلجٌكا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  العٌسوي   محمد

 أسبانٌا إشراف مشترك  الطب  امراض صدرٌة مدرس مساعد  تركى   محمد

 الٌابان إشراف مشترك  الطب  الفسٌولوجٌا مدرس مساعد  شهاب الدٌن   هبه 

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  األنف واإلذن والحنجرة مدرس مساعد  االفندى   هٌثم



 كندا إشراف مشترك  الطب  عالج األورام باإلشعاع مدرس مساعد  االكشر    سارة

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  جراحة المسالك البولٌة مدرس مساعد  المٌقاتى  خالد

 فرنسا إشراف مشترك  الطب  عالج األورام باإلشعاع مدرس مساعد  زغلول   سارة 

 السوٌد إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  المٌقاتى   محمد

 الهند إشراف مشترك  الطب  التولٌد وأمراض النساء مدرس مساعد  البسٌونى   هبه 

 اٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  جراحة المسالك البولٌة مدرس مساعد  الشربٌنى   أحمد

 كورٌا الجنوبٌة إشراف مشترك  الطب  طب القلب واألوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  مشالً   أحمد

 اٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  جراحة المسالك البولٌة مدرس مساعد  عٌسى  أحمد

 كورٌا الجنوبٌة إشراف مشترك  الطب  المسالك البولٌةجراحة  مدرس مساعد  الغٌاتى   أحمد

 فرنسا إشراف مشترك  الطب  جراحة المخ واالعصاب مدرس مساعد  الغنام   أمٌن

 كندا إشراف مشترك  الطب  االشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد  مرعى    إٌمان

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  طب الطوارىء واالصابات مدرس مساعد  الشرقاوي  أحمد

 إٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  جراحة المسالك البولٌة مدرس مساعد  زعٌر   أحمد

 ألمانٌا إشراف مشترك  الطب  االشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد  الطباخ   أمٌرة 

 اٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  صالح   عبد الرحمن

 اٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  النجار   بسمة 



 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  االشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد  حلٌم    أحمد

 ألمانٌا إشراف مشترك  الطب  األشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد  عطٌه   نورا 

 إٌطالٌا إشراف مشترك  الطب  الدموٌةالقلب واألوعٌة  مدرس مساعد  عبد الداٌم   محمد 

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  اإلمراض الباطنة مدرس مساعد  أصالن   منى

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  طب القلب واألوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  سٌف   شرٌف

 فرنسا إشراف مشترك  الطب  االمراض العصبٌة والنفسٌة مدرس مساعد  عبد المعبود   رائد

 كندا إشراف مشترك  الطب  االمراض العصبٌة والنفسٌة مدرس مساعد  كامل   مصطفى

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة مدرس مساعد  فرغل   إٌمان

 أمرٌكا إشراف مشترك  الطب  االمراض العصبٌة والنفسٌة مدرس مساعد  فوده   باسم

 أمرٌكا  إشراف مشترك  الطب  طب وجراحة العٌون  مدرس مساعد  العجورى   أحمد

 ألمانٌا  إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام  مدرس مساعد  صدقه   محمد

 إٌطالٌا  إشراف مشترك  الطب  طب وجراحة العٌون  مدرس مساعد  القدٌم   محمد

 إنجلترا  إشراف مشترك  الطب  طب وجراحة العٌون  مدرس مساعد  خالد   هاجر

 انجلترا  إشراف مشترك  الطب  جراحة العظام  مدرس مساعد  رخا   شرٌف

 ألمانٌا  إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة  مدرس مساعد  حماد    أحمد

 إٌطالٌا  إشراف مشترك  الطب  جراحة القلب والصدر  مدرس مساعد  الخولى    أحمد



 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  عالم   مصطفى

 إنجلترا إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة مدرس مساعد  طه   أحمد

 ألمانٌا إشراف مشترك  الطب  األشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد  الشرابى   شٌماء

 كندا  إشراف مشترك  الطب  طب االطفال  مدرس مساعد  مبارك   أمٌرة

 ألمانٌا  إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة  مدرس مساعد  الششتاوى    شٌرٌهان

 فرنسا  إشراف مشترك  الطب  العصبٌة والنفسٌة  مدرس مساعد  الحورانى  محمود

 أمرٌكا  إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة  مدرس مساعد  سالم   حنان

 الهند  إشراف مشترك  الطب  أمراض النساء والتولٌد  مدرس مساعد  رسالن   محمد 

 إنجلترا  إشراف مشترك  الطب  الفسٌولوجٌا الطبٌة  مدرس مساعد  عبد هللا  شٌرٌن

 المملكة المتحدة  إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة  مدرس مساعد  عٌسى    أحمد

 المملكة المتحدة إشراف مشترك  الطب  جراحة المسالك البولٌة  مدرس مساعد  عامر   محمد

 المملكة المتحدة  إشراف مشترك  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة  مدرس مساعد  أبو العٌنٌن   ٌسرا 

 ألمانٌا  إشراف مشترك  الطب  طب الطوارىء واالصابات  مدرس مساعد  سٌف الدٌن  هٌثم 

 الٌابان  إشراف مشترك  الطب  االنف واالذن والحنجرة  مدرس مساعد  الكوة  عمرو 

 انجلترا إشراف مشترك  الطب  الجراحة العامة مدرس مساعد  مطاوع محمود

 إنجلترا خارجٌة  الطب  المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة مدرس مساعد  موافً   مً 



 ألمانٌا أجازة دراسٌة  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  الخرصاوى  محمود

 أمرٌكا أجازة دراسٌة  الطب  جراحة العظام مدرس مساعد  سلطان   عاصم

 ألمانٌا أجازة دراسٌة  الطب  طب الطوارئ واإلصابات مدرس مساعد  سٌف الدٌن   هٌثم 

 الهند  أجازة دراسٌة  الطب  جراحة المسالك البولٌة  مدرس مساعد  عطوه  أٌمن

 إٌطالٌا  أجازة دراسٌة  الطب  جراحة العظام  مدرس مساعد  هٌكل  محمد

 أمرٌكا  أجازة دراسٌة  الطب  طب القلب واالوعٌة الدموٌة  مدرس مساعد  طه   ٌاسمٌن 

 أمرٌكا أجازة دراسٌة  الطب  الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة مدرس مساعد الشٌخ اسماء

 المانٌا أجازة دراسٌة  الطب  الفارما كولوجً  مدرس مساعد عكٌلة امٌرة  

 أمرٌكا أجازة دراسٌة  الطب  االشعة التشخٌصٌة مدرس مساعد جبر احمد

 إٌطالٌا  أجازة دراسٌة  الطب  المٌكروبٌولوجى والمناعة  مدرس مساعد  جبر  بسنت 

 الهند  أجازة دراسٌة  الطب  التولٌد وأمراض النساء  مدرس مساعد  أبو االغا أحمد 

 كندا أجازة دراسٌة  الصٌدله االقربازٌن والسموم مدرس مساعد برغوت سمٌر

 البابان أجازة دراسٌة  الصٌدله االدوٌه والسموم معٌده عبد الغنى  لٌنه

 امرٌكا خارجٌة  الصٌدله المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌه مدرس مساعد فرغلى  محمود

 انجلترا خارجٌة  الصٌدله الصٌدله االكلٌنٌكٌه مدرس مساعد الخطٌب  اٌمان

 امرٌكا خارجٌة  الصٌدله الكٌمٌاء التحلٌلٌه مدرس مساعد العجمى  سمر



 امرٌكا إشراف مشترك  الصٌدله الكٌمٌاء الصٌدلٌه مدرس مساعد ابو خطوه شٌماء

 امرٌكا إشراف مشترك  الصٌدله العقاقٌر مدرس مساعد علٌوه  دعاء

 الٌابان خارجٌة  التربٌه المناهج وطرق التدرٌس مدرس مساعد البحٌرى  سماح

 الٌابان أجازة دراسٌة  التربٌه النوعٌه العلوم التربوٌه والنفسٌه مدرس مساعد جاد  وفاء

 فنلندا أجازة دراسٌة  التجاره اداره اعمال مدرس مساعد عز العرب  اٌه

 امرٌكا إشراف مشترك  التمرٌض تمرٌض الصحه النفسٌه مدرس مساعد الرفاعى  شٌماء

 الٌابان أجازة دراسٌة  الزراعة  النبات الزراعً مدرس مساعد  طٌبه اسالم 

 امرٌكا أجازة دراسٌة  الزراعة  النبات الزراعً مدرس مساعد نحٌلة  ٌاسر 

 الصٌن أجازة دراسٌة  الزراعة  النبات الزراعً معٌد طه  محمد 

 امرٌكا بعثة خارجٌة الزراعة  علوم وتكنولوجٌا االغذٌة    مدرس مساعد سلٌم ابتسام 

 فنلندا بعثة خارجٌة طب األسنان جراحة الفم والوجه والفك والتجمٌل مدرس مساعد أبو شهبه  أحمد 

 بلجٌكا بعثة خارجٌة طب األسنان المواد الحٌوٌة مدرس مساعد احمد   محمد 

 المانٌا أجازة دراسٌة  االداب اعالم  مدرس مساعد عامر  ماٌسة 

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد الغاٌش هانى

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد الخٌاط ٌوسف

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة والتحكم االلىهندسة الحاسبات  مدرس مساعد الخولى عمرو



 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة مدرس مساعد عبد اللطٌف محمد

 الٌابانٌة الجامعة المصرٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد عبدالبر أٌمن

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد ناصف حسام

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكى مدرس مساعد زاٌد عبد الحمٌد

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة واالالت الكهربٌةهندسة القوى  مدرس مساعد زلهف عمرو

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكى مدرس مساعد الوكٌل محمد

 المصرٌة الٌابانٌةالجامعة  أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد عبده احمد

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد رزق حمادة

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد الموزى شادى

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة والهٌدرولٌكاهندسة الرى  مدرس مساعد عصر والء

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الرى والهٌدرولٌكا مدرس مساعد عمارة هوٌدا

 الٌابانٌةالجامعة المصرٌة  أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الرى والهٌدرولٌكا مدرس مساعد ابورحمة رٌهام

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس مساعد ابوالمعاطى بسمة

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد الكٌالنى بسمة

 الجامعة المصرٌة  أجازة دراسٌة  الهندسىة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكى هندسة مدرس مساعد صالح هبة

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد طلٌة رانٌا



 الٌابانٌةالجامعة المصرٌة  أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الرى والهٌدرولٌكا مدرس مساعد عبد الوهاب اٌات

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس مساعد عبد الشافى نرمٌن

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس مساعد فرغلى سمر

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مساعدمدرس  حجر أسماء

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد حماد فرٌد

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االشغال العامة مدرس مساعد المزٌن عبدالستار

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مساعدمدرس  زاٌد محمد

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس مساعد الشٌخ محمد 

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد سلٌمان محمد

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة واالالت الكهربٌةهندسة القوى  مدرس مساعد حسٌن محمد

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد القدٌم محمد

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد المرشدى محمود

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة العامةهندسة االشغال  مدرس مساعد عبدالعزٌز نادر

 هونج كونج أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنشاءات مدرس مساعد عبدالخالق شرٌف

 امرٌكا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد غلوش هٌثم

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد زاٌد دالٌا



 روسٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد عمارة احمد

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنشاءات مدرس مساعد عٌسى عبدهللا

 المانٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس مساعد ابوزٌد محمد

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد المزٌن محمد                   

 استونٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى معٌد الكومى  جمال

 أمرٌكا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد الزنتوت مصطفى 

 روسٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكى مدرس مساعد الدٌب ابراهٌم

 روسٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد الجبالى احمد

 الصٌن أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد الشرمبٌلى على

 استرالٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد رضوان محمد 

 المجر أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد بلضم قطب

 الٌابان أجازة دراسٌة  الهندسىة الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة مدرس مساعد محرز على

 امرٌكا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة االنشاءات مدرس مساعد دروٌش عصام

 انجلترا أجازة دراسٌة  الهندسىة الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة مدرس مساعد الغمرى اٌمان

 كندا أجازة دراسٌة  الهندسىة الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة معٌد الخضرى رضا

 استونٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة الحاسبات والتحكم االلىهندسة  معٌد بسٌونى ٌوسف



 استونٌا أجازة دراسٌة  الهندسىة هندسة الحاسبات والتحكم االلى مدرس مساعد الدٌب حسان

 امرٌكا اشراف مشترك الهندسىة هندسة االنشاءات مدرس مساعد عدس عبدالعزٌز

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة هندسة االشغال العامة مدرس مساعد الشرٌف احمد

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد خٌرة فاطمة 

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد القزاز محمود

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة هندسة القوى واالالت الكهربٌة مدرس مساعد الشٌخ مرٌم

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة هندسة القوى المٌكانٌكٌة مدرس مساعد سالم احمد

 انجلترا بعثة خارجٌة الهندسىة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد السٌد انس

 امرٌكا بعثة خارجٌة الهندسة الهندسة المعمارٌة مدرس مساعد جمال الدٌن ماجد

 الهند أجازة دراسٌة  العلوم الرٌاضٌات مساعدمدرس  جاد ابراهٌم

 المجر أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد الطحاوى مصطفى

 الصٌن أجازة دراسٌة  العلوم النبات معٌد عبدالمجٌد ضٌاء

 روسٌا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد سالم محمد

 امرٌكا أجازة دراسٌة  العلوم الجٌولوجٌا معٌد جاد محمد

 الٌابان أجازة دراسٌة  العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد احمد عالء

 المجر أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد العالٌلى طوسون 



 روسٌا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد النجار محمد

 هولندا أجازة دراسٌة  العلوم النبات مدرس مساعد حاتم محمد

 روسٌا أجازة دراسٌة  العلوم الرٌاضٌات مدرس مساعد سلٌم رامى

 روسٌا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد هاشم هشام

 روسٌٌا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد دروٌش مصطفى

 روسٌا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد عامر احمد

 تركٌا أجازة دراسٌة  العلوم علم الحٌوان مدرس مساعد سوٌف اسامة 

 امرٌكا أجازة دراسٌة  العلوم الفٌزٌاء  معٌد البرادعى احمد

 الٌابان أجازة دراسٌة  العلوم الجٌولوجٌا مدرس مساعد جمال الدٌن حامد

 الٌابان اشراف مشترك العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد ابوشرف حامد 

 امرٌكا اشراف مشترك العلوم علم الحٌوان مساعدمدرس  قندٌل رمضان

 الٌابان اشراف مشترك العلوم الجٌولوجٌا مدرس مساعد الهورٌنى محمد

 امرٌكا اشراف مشترك العلوم علم الحٌوان مدرس مساعد خلٌل سهٌلة

 كندا اشراف مشترك العلوم الفٌزٌاء مدرس مساعد البرلسى سماح

 الٌابان اشراف مشترك العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد عبدالقوى محمد

 امرٌكا اشراف مشترك العلوم الجٌولوجٌا مدرس مساعد فحٌل عمرو



 الٌابان اشراف مشترك العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد الفقى منى 

 الدنمارك اشراف مشترك العلوم النبات مدرس مساعد عمار اسراء 

 الٌابان اشراف مشترك العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد الشٌخ سالى

 الٌابان اشراف مشترك العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد الجوٌلى افنان

 كندا اشراف مشترك العلوم النبات مدرس مساعد الخطٌب اٌمان

 امرٌكا اشراف مشترك العلوم علم الحٌوان مدرس مساعد حربى منة هللا

 انجلترا بعثة خارجٌة العلوم الكٌمٌاء مدرس مساعد قناوى مروة

 امرٌكا بعثة خارجٌة العلوم الجٌولوجٌا مدرس مساعد شرٌف محمود

 انجلترا بعثة خارجٌة العلوم الجٌولوجٌا مدرس مساعد بدوى احمد
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 مصر عودة التربية تربية مقارنة مدرس ىيام ابراىيم محمد عامر 3
 السعودية اعارة التربية اللغة العربية مدرس صفاء عبد القادر خضر 4
 البحرين اعارة التجارة المحاسبة استاذ حاتم عبد الرؤف الشيشيني 5
 مصر رعاية طفل الهندسة الحاسبات والتحكم االلي معيد ىند ماىر وبو 6
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 السعودية مرافق التمريض تمريض االطفال مدرس سامية محمد حجازيي 11
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 قطر مرافق الحقوق الشريعة االسالمية استاذ ابراىيم ابراىيم عبده علوان 15
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