
 9102نشرة شهر ماٌو 

 نائب رئٌس جامعة طنطا ٌإكد أهمٌة النشر الدولً لألبحاث 

أكد الدكتور مصطفى الشٌخ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث أهمٌة النشر العلمً 
كبٌراً الدولً، بما ٌنعكس اٌجاباً على جودة التعلٌم فً الجامعة، مبٌناً أن جامعة طنطا تولً اهتماماً 
للبحث العلمً، وتدعم نشر األبحاث فً العدٌد من المجالت العلمٌة الدولٌة المحكمة فً كافة 

التخصصات ، بما ٌضمن للباحثٌن حصولهم على الترقٌات األكادٌمٌة والمكانة العلمٌة ، باإلظافة إلى 
 زٌادة فرصة الحصول على برامج الزماالت فً الجامعات العالمٌة .

" أن جامعة طنطا اتخذت العدٌد من اإلجراءات التً من شؤنها االرتقاء بمنظومة وأضاف "الشٌخ
البحث العلمً بما فً ذلك زٌادة مكافآت النشر الدولً وتقدٌم كافة التٌسٌرات للمشاركة فً المإتمرات 

ٌٌن العلمٌة الدولٌة وزٌادة أعداد المهمات العلمٌة، وتوقٌع الشراكات البحثٌة المتمٌزة على المستو
 المحلً والدولً.

جاء ذلك خالل المحاضرة التً ألقاها ، الٌوم ، بالمركز الدولً لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 
 .والقٌادات بجامعة طنطا

 
 
 
 

 

 18 أستاذاً ٌحصدون جوائز جامعة طنطا التقدٌرٌة والتشجٌعٌة 

 

العلٌا والبحوث، موافقة مجلس أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات 
الجامعة، برئاسة الدكتور مجدى عبدالرإوف سبع، على منح الجوائز التقدٌرٌة 

 عضو هٌئة تدرٌس بالجامعة. 01والتمٌز فى االداء الجامعى لـ  والتشجٌعٌة



ألف جنٌه  92األستاذ بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم بواقع وقد حصل على الجوائز التقدٌرٌة فً مجال العلوم األساسٌة كل من الدكتور أحمد ابراهٌم أبو عنبر 
الف  92كلٌة الصٌدلة بواقع وشهادة تقدٌر. وفًِ مجال العلوم الطبٌة حصل علٌها الدكتور أحمد أحمد عبد العزٌز، األستاذ المتفرغ بقسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة ب

بد النبً دٌاب ، األستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة على جنٌه وشهادة تقدٌر، فً حٌن حصل الدكتور مصطفً محمود ع
 ألف جنٌه وشهادة تقدٌر. 92الجائزة التقدٌرٌة فً مجال العلوم الهندسٌة وقٌمتها 

كل من الدكتور حسن صالح بقوش االستاذ   على أربعة مرشحٌنألف جنٌه قسمت  01كما حصل على جوائز الجامعة التشجٌعٌة فًِ مجال العلوم األساسٌة وقٌمتها 
لمدرس بقسم الكٌمٌاء المساعد بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم والدكتور محمد احمد شهاب المدرس بقسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم والدكتور كرٌم سامى السعٌد على ا

 سم النبات بكلٌة العلوم.بكلٌة العلوم والدكتورة سالى فاروق غٌدة االستاذ المساعد بق

ء محمد ابو الٌزٌد عبد وفى مجال العلوم الطبٌة تم منح الجائزة للدكتور محمد عبد العزٌز الجمسى االستاذ المساعد بقسم طب االطفال بكلٌة الطب والدكتورة دعا
مجال العلوم الزراعٌة حصل على الجائزة كل من الدكتورة امٌرة  ألف جنٌه وشهادة تقدٌر .وفى 02الرحمن االستاذ المساعد بقسم طب االطفال بكلٌة الطب بواقع 

 02كلٌة الزراعة بواقع محمد الكرٌدى االستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلٌة الزراعة والدكتور حنفى فاروق عبد المقصود االستاذ المساعد بقسم النبات الزراعى ب
م منح الجائزة لكل من الدكتور محمد عبد الجٌد ابراهٌم االستاذ المساعد بقسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة بكلٌة .وفى مجال العلوم الهندسٌة ت  ألف جنٌه وشهادة تقدٌر

وفى مجال العلوم   ألف جنٌه وشهادة تقدٌر. 02الهندسة والدكتور اسامة السٌد عبد الرازق حاتم المدرس بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة. بواقع 
اح رمضان االستاذ المساعد ربوٌة تم منح الجائزة لكل من الدكتور ولٌد سمٌر على االستاذ المساعد بقسم اللغات االجنبٌة بكلٌة التربٌة والدكتورة علٌاء عبد الفتالت

 ألف وشهادة تقدٌر. 02بقسم االعالم التربوى بكلٌة التربٌة النوعٌة بواقع 

ألف  01على الجائزة االولى من جوائز التمٌز فى االداء الجامعى وقٌمتها   تاذ المتفرغ بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلومكما حصد الدكتور محمود فارس محمد االس
الدكتورمحمد رمضان جنٌه وشهادة تقدٌر فى حٌن قسمت الجائزة الثانٌه بٌن كل من الدكتور اسامة محمد حمٌده االستاذ المتفرغ بقسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم و

 ألف جنٌه وشهادة تقدٌر. 91نشورى االستاذ بقسم طب االطفال بكلٌة الطب بواقع الش

 

 

 

 



 9102 ماٌومإتمرات شهر 

 االسم م
الوظٌ
 فة

 الفترة نفقات / بدون ورشة عمل  -دورة  -مإتمر  الدولة المدٌنة الكلٌة

 كلٌة الطب

1 
 المانٌا برلٌن الطب استاذ هشام احمد توفٌق جبر

الثدى للجمعٌة مإتمر سرطان 
 االوروبٌة لعالج االورام

 4/5/2019-2 بدون نفقات

2 
 المانٌا برلٌن الطب استاذ اسامة حلمى الخضراوى

 ESMO Breastمإتمر 
Cancer 

 4/5/2019-2 بدون نفقات

3 
 10/5/2019-6 بدون نفقات تدرٌب لمكافحة السمنة   اسبانٌا الطب مدرس نهى محمد حسن الغزالى

4 

 المانٌا مٌونخ الطب مدرس توفٌق محمد هبه اسالم احمد

المإتمر الدولى للجمعٌة 
االوروبٌة لدراسة امراض الكبد 

بعنوان " التهابات االٌض 
 والمناعة وامراض الكبد "

 18/5/2019-16 بدون نفقات

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

1 
 استاذ شرٌف فإاد الجراوانً

التربٌة 
 الرٌاضٌة

   روسٌا
بطوله روسٌا للمشاركة فى 

 الدولٌة للمالكمة
 14/5/2019-6 بدون نفقات

 

 

 

 

 



 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 
 

 9101جواٌز النشر لعام     
االبحاث المنشورة فً  

   المجالت الدولٌة 
الكتب المنشورة فً 

 دار النشر العالمٌة               
 نشر جزء من كتاب  نشر كتاب  أبحاث علمٌة  
 22 8 بحث 012 
 جنٌها  26111 جنٌها  60111 جنٌها  9006339 
 

  9102جواٌز 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  00111 جنٌها  1111 جنٌها  0009111 
  

 



 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

 

 

 

 



 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   مإمن

 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

 

 

 

 

 

 

 

 



9102 ماٌوبٌان بإجازات أعضاء هٌئة التدرٌس التً تبدا من    

 جهة العمل نوع االجازة الكلٌة القسم الدرجة االسم م

 مصر اعارة التجارة المحاسبة استاذ متفرغ محمد سامً راغب  0

 انجلترا مرافق التجارة ادارة االعمال مدرس مصطفى محمد كمال بطور 9

 كندا مرافق التجارة اقتصاد ومالٌة عامة مدرس مساعد محمود ابو زٌنه الطنٌخً 0

 السعودٌة مرافق التربٌة المناهج وطرق التدرٌس معٌد امٌرة محمد محمد السقا 0

 الصٌن مهمة علمٌة الهندسة هندسة االلكترونٌات مدرس محمود محمد سلٌم 2

 مصر رعاٌة طفل الطب االورام باالشعاع مدرس مساعد هند ابراهٌم المالح 6

 مصر رعاٌة طفل التمرٌض تمرٌض ادارة الخدمات معٌد سلوى رمضان محمد سالمة 3

 أمرٌكا مهمة علمٌة الصٌدلة االدوٌة والسموم استاذ مساعد احمد السٌد عبد الحمٌد جودة 1

 كندا شهور 0 الزراعة البساتٌن مدرس شامل محمد محً الدٌن عطٌة 2

 كندا مرافق الزراعة الوراثة مدرس عطا سلٌمان محمد سلٌمان 01

 السعودٌة عودة الزراعة االنتاج الحٌوانً مدرس سها عبد الحمٌد فرج 00

 قطر اعارة الحقوق القانون المدنً استاذ عبد العزٌز المتولً داودابراهٌم  09

 التدرٌب مدرس سالً سامً احمد الوزٌر 00
التربٌة 
 الرٌاضٌة

 مصر رعاٌة طفل



 السعودٌة اعارة االداب التارٌخ استاذ مساعد االمٌن عبد الحمٌد ابو سعدة 00

 مصر رعاٌة طفل االداب علم النفس معٌد سهى سامً ابراهٌم البسٌونً 02

 مصر رعاٌة طفل التربٌة النوعٌة االقتصاد المنزلً مدرس رانٌا شمس الدٌن فخر الدٌن 06

 السعودٌة اعارة الطب الباثولوجٌا  مدرس شروق محمد عز الدٌن موافى 03

 مدرس عبٌر سعد محمد محمد 01
األشعة التشخٌصٌة 

 والتصوٌر الطبى
 األمارات  اعارة الطب

02 
حسام الدٌن محمد عٌد محمد  إبراهٌم
 عثمان

 السعودٌة اعارة الطب الجراحة العامة أستاذ

 السعودٌة اعارة الطب طب األطفال مدرس محمد محمد بسٌونى الجرجاوى 91

 أستاذ متفرغ نبٌل مصطفى محمد المرحومى 90
الصحة العامة وطب 

 المجتمع
 األمارات اعارة الطب

 أستاذ مساعد عاطف عبد الهادى محمد عالم 99
جلراحة التجمٌل 

 واألصالح
 الكوٌت اعارة الطب

 السعودٌة اعارة الطب الفسٌولوجٌا مدرس إسالم إبراهٌم عبد الحمٌد حجاب 90

 السعودٌة اعارة الطب الطب الشرعى والسموم مدرس أسماء فادى زكى شرٌف 90

 مدرس ٌاسر سمٌر محمود المحالوى 92
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 السعودٌة اعارة الطب

 مدرس لجٌن نبٌل محمد سالم 96
األشعة التشخٌصٌة 

 والتصوٌر الطبى
 السعودٌة اعارة الطب

 البحرٌن اعارة الطب طب األطفال استاذ محمد عبد المعطى النادى البلتاجى 93

 استاذ مساعد أحمد حلمى محمد نصار 91
األمراض الجلدٌة 

 والتناسلٌة
 السعودٌة  اعارة الطب



 مدرس محمد على أحمد أبو جبه 92
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 السعودٌة اعارة الطب

 مدرس مٌرا ماجد محمد أبو العنٌٌن رمضان 01
الصحة العامة وطب 

 المجتمع
 السعودٌة اعارة الطب

 السعودٌة  اعارة الطب جراحة العظام مدرس أحمد أسامة محمد أبو فرحة 00

 السعودٌة اعارة الطب جراحة القلب والصدر استاذ إبراهٌم محمد خٌرى السٌد ٌسن 09

 مدرس أحمد فإاد السٌد على ماضى 00
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 السعودٌة مرافق الطب

 الكوٌت مرافق الطب جراحة المسالك البولٌة استاذ مساعد حسام هارون مصطفى جمال الدٌن 00

 مدرس محمد محمد مباركمنٌة  02
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 السعودٌة مرافق الطب

 السعودٌة مرافق الطب طب األطفال مدرس مصطفى منصور أحمد محرز 06

 السعودٌة مرافق الطب األمراض الصدرٌة مدرس سمر أٌمن محمد منصور 03

 الكوٌت مرافق الطب األمراض الباطنة مدرس  نٌفٌن أبو بكر إبراهٌم عبد الغفار شلبى 01

 مدرس أحمد عبد الغفار محمود غرابه 02
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 المملكة المتحدة مرافق الطب

 السعودٌة مرافق الطب الجراحة العامة مدرس محمد محمود عبد العلٌم شلبى 01

 األمارات  مرافق الطب باالشعاععالج األورام  مدرس مروة أبو السعود طه إبراهٌم 00

 مدرس وفاء صالح الدٌن إبراهٌم الشربٌنى 09
طب القلب واألوعٌة 

 الدموٌة
 السعودٌة مرافق الطب

 استاذ مساعد مروة محمد عزت عبد المنصف 00
المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة 

 والمناعة 
 فرنسا مرافق الطب



 مرافق الطب الفارماكولوجٌا استاذ أمانى عبد الرحٌم عابدٌن 00
بالداخل لظروف 

 خاصة

 مدرس معتز محمد السٌد حسٌن 02
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 السعودٌة  مرافق الطب

 استاذ مساعد سالى عبد المنعم محمود النوسانى 06
طب الماطق الحارة 

 والحمٌات
 السعودٌة مرافق الطب

 السعودٌة مرافق الطب جراحة العظام استاذ مساعد وائل عبد اللطٌف راشد عزام 03

01 
دعاء محمد أبو الٌزٌد عبد الرحمن 

 العمروسى
 السعودٌة  مرافق الطب طب األطفال أستاذ مساعد

 السعودٌة اعارة الطب جراحة القلب والصدر أستاذ مساعد العطافى المتولى العطافى جادهللا 02

 محمد عٌد عٌد الدٌب 21
المدرس 
 المتفرغ

التشرٌح األدمى وعلم 
 األجنة

 األردن اعارة الطب

 مدرس أحمد دسوقى أبو حمر 20
التخدٌر والعناٌة المركزة 

 الجراحٌة
 بالداخل اعارة الطب

 السودان اعارة الطب عالج األورام استاذ مساعد ولٌد احمد المرسى أحمد 29

 استاذ متفرغ السٌد محمد عبد الرازق عبد المعطى 20
جراحة التجمٌل 

 واألصالح
 السعودٌة اعارة الطب

 السعودٌة  اعارة الطب عالج األورام باالشعاع مدرس نسرٌن محمد صبرى عفٌفى 20

 امرٌكا  اعارة الطب الفارماكولوجٌا الطبٌة مدرس الشٌماء أبو السعود طه ابراهٌم 22

 استاذ مساعد حاتم محمد فتحى السكرى 26
طب القلب واألوعٌة 

 الدموٌة
 السعودٌة اعارة الطب

 كندا اعارة الطب الباثولوجٌا استاذ متفرغ سمٌر نمر مٌنا 23

 كندا اعارة الطب الطفٌلٌات الطبٌة استاذ متفرغ سناء نجٌب انطونٌوس 21



 المانٌا اعارة الطب التولٌد وأمراض النساء أستاذ أحمد حسٌن محمد أبو فرٌخة 22

 بالداخل اعتٌادى طب اسنان   مدرس مساعد شادىمها ماجد عبد هللا أبو  61

 


