
 9102 نوفمبرنشرة شهر 

   ورشة عمل بـجامعة طنطا«.. جودة البحث العلمً -0

نظم قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة طنطا برئاسة الدكتور مصطفً الشٌخ، الٌوم، بالتعاون مع بنك 
المعرفة المصري ومؤسسة كالرٌفٌت ، ورشة عمل بعنوان "جودة 

رئٌس الجامعة،   سبع البحث العلمً"، تحت رعاٌة الدكتور مجدي
والنصؾ من صباح الٌوم بقاعة المؤتمرات   وذلك فً تمام العاشرة
 بمقر إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفً الشٌخ، أن قطاع الدراسات العلٌا والبحوث 
ٌعمل وفق خطة متكاملة واستراتٌجٌة واضحة المعالم بهدؾ رفع 

أهداؾ الجامعة،  معدالت التصنٌؾ الدولً للجامعة بما ٌتوافق مع
واستراتٌجٌة الدولة للوصول إلى العالمٌة فً مجاالت األبحاث 

 العلمٌة المنشورة دولٌاً.

من جانبه أوضح الدكتور علً سلٌمان مدٌر وحدة البحث العلمً بالجامعة ، أن ورشة العمل شارك فٌها 
ة ألعضاء هٌئة التدرٌس مجموعة من المتخصصٌن الدولٌٌن بهدؾ االرتقاء بمواصفات األبحاث المنشور

والهٌئة المعاونة وطالب الدراسات العلٌا بالجامعة ، وبحضور الدكتور اٌمن عقٌل خبٌر واستشاري بمؤسسة 
كالرٌفٌت ، والسٌد ٌولٌان هرتشو استشاري بمؤسسة كالرٌفٌت ، ولفٌؾ من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة والطالب بكلٌات الجامعة.

 

 د اعتماد "مركز البحوث العلمٌة والدراسات" بجامعة طنطاتجدٌ -9

أعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ القائم بعمل نائب  
رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث عن موافقة 

على تجدٌد  EGAC "المجلس الوطنً لالعتماد " إٌجاك
اعتماد "مركز البحوث العلمٌة والدراسات" بجامعة طنطا " 

 .02195بالمواصفة القٌاسٌة الدولٌة األٌزو 

  

وصرح سٌادته بأن تجدٌد االعتماد ٌأتً فً إطار دعم الجامعة 

للمركز والسعً إلى تطوٌره بما ٌتناسب مع التقدم العلمً 

 .والتكنولوجً، وذلك إلى جانب الجهود التً ٌبذها المركز لتحقٌق أقصى فعالٌة فً نظام اإلدارة

 

 

 



 9102تحصد جائزتٌن للهٌئات واألفراد لعام جامعة طنطا  -3

أعلنت أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا نتائج جوائز الهٌئات 
واألفراد والتى تقدم سنوٌا لعلماء مصر تكرٌما لهم على انتاجهم 
العلمً المتمٌز فً مختلؾ مجاالت العلوم األساسٌة والتكنولوجٌة 

ألؾ  551قٌمتها المالٌة  جائزة 33والتطبٌقٌة، والبالػ عددها 
  جنٌه.

وقال الدكتور مصطفً الشٌح ، القائم بأعمال نائب رئٌس جامعة 
طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، أن الجامعة فازت بجائزتٌن لعام 

وهما جائزة الدكتور فؤاد رضوان الفقً فً مجال أبحاث  9102
 المحاصٌل والعلوم الزراعٌة، وفاز بها الدكتور محمد أحمد

العٌسوي األستاذ المساعد بكلٌة العلوم، وجائزة أكادٌمٌة الشروق لإلبداع العلمى والتكنولوجى فى مجال 
الهندسة المدنٌة والمعمارٌة والمشروعات الصناعٌة، وفاز بها الدكتور حمدي محً الدٌن عفٌفً األستاذ 

 بكلٌة الهندسة .

، عن خالص سعادته وفخره لفوز اثنٌن من أبناء ومن جانبه أعرب الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا  
الجامعة بجوائز األكادٌمٌة هذا العام ، مؤكداً أن جامعة طنطا تحتل مكانة متمٌزة بٌن الجامعات المصرٌة 
والعالمٌة بفضل ما تضمه من عقول نابؽة فى شتئ التخصصات ، مشٌراً أن الجامعة ال تألوا جهداً فى دعم 

بها لتنمٌة مهاراتهم واالرتقاء بها فى مجال تخصصاتهم ، متمنٌاً للجمٌع النجاح  وتدرٌب شباب الباحثٌن
 والتوفٌق للمساهمة فى تحقٌق التقدم والرخاء المنشود للوطن

 

 جامعة طنطا تفتح أبوابها لطالب األشقاء العرب  -4

 نائب الملحق الثقافً اللٌبً فً زٌارة لجامعة طنطا

 

جامعة طنطا، والدكتور  استقبل الدكتور مجدي سبع رئٌس
مصطفً الشٌخ نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا 
والبحوث، ادرٌس احمد الجازوى نائب الملحق الثقافً 
لسفارة دولة لٌبٌا بالقاهرة، فً زٌارته لجامعة طنطا 
لمتابعة أحوال الطلبة اللٌبٌن الدارسٌن بالجامعة فً 

 مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا.

ل اللقاء استعر  الدكتور مجدي سبع رئٌس الجامعة أوجه التمٌز لدى الجامعة، وأعرب عن رؼبته فً وخال
استقبال المزٌد من الطالب اللٌبٌن فً جامعة طنطا ، حتى تحقق جامعة طنطا رسالتها فً تعزٌز التجانس 

 الثقافً بٌن البلد من مختلؾ الشعوب.

معة طنطا كونها واحدة من اعرق الجامعات المصرٌة والعربٌة، من جانبه أشاد نائب الملحق الثقافً بجا
مثمناً عمق ومتانة العالقة المتجذرة بٌن البلدٌن ، مؤكداً ان الهدؾ من الزٌارة فتح آفاق جدٌدة للتعاون 

 المثمر بٌن الملحقٌة وجامعة طنطا .



الوافدٌن واتفق الجانبان على تفعٌل كل سبل التعاون بما ٌحقق مصلحة الطالب  -5
 بالجامعة وتبادل الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس.

االعالن عن قائمة المجالت التى تنشر باللؽة العربٌة والمصنفة  
 (9102فى سكوبس )

تعلن وحدة تطوٌر البحث العلمً بجامعة طنطا عن قائمة 
والمصنفة فى  المجالت التى تنشر باللؽة العربٌة

ٌئة التدرٌس والهٌئة وذلك للسادة أعضاء ه (9102) سكوبس
 المعاونة بالجامعة

 

 9102في شهش هىفمبر بُان البعثاث 

 الجهت  هىع الاًفاد  الكلُت  اللعم العلمي  الذسجت  اظم العائلت  الاظم

 الخشصاوي  محمىد
مذسط 

 معاعذ 
 أملاهُا أجاصة دساظُت  العب  جشاحت العظام

 ظلعان   عاصم
مذسط 

 معاعذ 
كا أجاصة دساظُت  العب  جشاحت العظام  أمٍش

 ظُف الذًً   هُثم 
مذسط 

 معاعذ 

ظب العىاسئ 

 وإلاصاباث
 أملاهُا أجاصة دساظُت  العب 

 ععىه  أًمً
مذسط 

 معاعذ 
 الهىذ  أجاصة دساظُت  العب  جشاحت املعالك البىلُت 

 هُكل  محمذ
مذسط 

 معاعذ 
 إًعالُا  أجاصة دساظُت  العب  جشاحت العظام 

 ظه   ًاظمين 
مذسط 

 معاعذ 

ظب الللب والاوعُت 

 الذمىٍت 
كا  أجاصة دساظُت  العب   أمٍش

 الشُخ اظماء
مذسط 

 معاعذ

الكُمُاء الخُىٍت 

 العبُت
كا أجاصة دساظُت  العب   أمٍش

 عكُلت اميرة  
مذسط 

 معاعذ
 املاهُا أجاصة دساظُت  العب  الفاسما كىلىجي 

 جبر احمذ
مذسط 

 معاعذ
كا أجاصة دساظُت  العب  الاشعت الدشخُصُت  أمٍش

 جبر  بعيذ 
مذسط 

 معاعذ 
 إًعالُا  أجاصة دساظُت  العب  املُكشوبُىلىجى واملىاعت 



 أبى الاغا أحمذ 
مذسط 

 معاعذ 
 الهىذ  أجاصة دساظُت  العب  الخىلُذ وأمشاض اليعاء 

 الشُخ أًمً 
مذسط 

 معاعذ 
كا  اششاف مشترك العب  ألاهف وألارن والخىجشة   أمٍش

 محمذ محمذ 
مذسط 

 معاعذ
 اململكت ملخحذة اششاف مشترك العب  معالك بىلُت

 جبر أحمذ
مذسط 

 معاعذ
كا اششاف مشترك  العب  ألاشعت الدشخُصُت  أمٍش

 إظماعُل أحمذ 
مذسط 

 معاعذ
 إًعالُا اششاف مشترك العب  ألاهف وألارن والخىجشة 

 عالم محمذ 
مذسط 

 معاعذ
 اململكت املخحذة أجاصة دساظُت  العب  العىاسئ و إلاصاباث

 عبذ العال مىه
مذسط 

 معاعذ
 إهجلترا اششاف مشترك العب   

 الهابغ دعاء 
مذسط 

 معاعذ 
 بلجُكا اششاف مشترك العب  اليعاء والخىلُذ

 فشج علُاء 
مذسط 

 معاعذ

العب العبُعي 

 والشوماجيزم
 إهجلترا اششاف مشترك العب 

 الشفاعي إًمان
مذسط 

 معاعذ

الكُمُاء الخُىٍت 

 العبُت
 الُابان بعثت خاسجُت  العب 

 الخاسحي ظامح
مذسط 

 معاعذ

الللب وألاوعُت 

 الذمىٍت
 إًعالُا اششاف مشترك العب 

 عشِبه محمذ
مذسط 

 معاعذ

الللب وألاوعُت 

 الذمىٍت
 إهجلترا اششاف مشترك العب 

 املُهي عائشت
مذسط 

 معاعذ

العب الششعي 

 والعمىم
 إهجلترا مشتركاششاف  العب 

 الجيزاوي  دعاء 
مذسط 

 معاعذ 
كا اششاف مشترك  العب  الباثىلىجُا الاكلُيُكُت  أمٍش

 بشغىث ظمير
مذسط 

 معاعذ
ً والعمىم  كىذا أجاصة دساظُت  الصُذله الاكشباٍص

ه والعمىم معُذه عبذ الغنى  لُىه  البابان أجاصة دساظُت  الصُذله الادٍو

 الخعُب  اًمان
مذسط 

 معاعذ
 اهجلترا بعثت خاسجُت  الصُذله الصُذله الاكلُيُكُه

 غاصي  إظالم
مذسط 

 معاعذ

املُكشوبىلىجُا 

 الصُذلُت
 سوظُا أجاصة دساظُت  الصُذله



 العجمى  ظمش
مذسط 

 معاعذ
كا بعثت خاسجُت الصُذله الكُمُاء الخحلُلُه  امٍش

 ابى خعىه شُماء
مذسط 

 معاعذ
كا إششاف مشترك  الصُذله الكُمُاء الصُذلُه  امٍش

كا أجاصة دساظُت  الصُذله الصُذله الاكلُيُكُه معُذة الخى أمال  امٍش

 ألاهىس/عثمان ساهُا
مذسط 

 معاعذ
 الكىٍذ أجاصة دساظُت  الصُذله العلاكير

 علُىه  دعاء
مذسط 

 معاعذ
كا إششاف مشترك  الصُذله العلاكير  امٍش

 البحيري   ظماح
مذسط 

 معاعذ
غاملىاهج وظشق   الُابان بعثت خاسجُت   التربُه الخذَس

 جاد  وفاء
مذسط 

 معاعذ

العلىم التربىٍه 

 والىفعُه

التربُه 

 الىىعُه
 الُابان أجاصة دساظُت 

 ًىظف/سمضان إبتهال
مذسط 

 معاعذ
 إهجلترا أجاصة دساظُت  الخجاسة املحاظبت

 هظُف/حجاج مصعفي
مذسط 

 معاعذ
 الصين أجاصة دساظُت  الخجاسة املحاظبت

 عض العشب  اًه
مذسط 

 معاعذ
 فىلىذا أجاصة دساظُت  الخجاسه اداسه اعمال

 الشفاعى  شُماء
مذسط 

 معاعذ

ض الصخه  جمٍش

 الىفعُه
كا إششاف مشترك  الخمٍشض  امٍش

 ظُبه اظالم 
مذسط 

 معاعذ 
 الُابان أجاصة دساظُت  الضساعت  الىباث الضساعي

 الصين أجاصة دساظُت  الضساعت  البعاجين معُذ اللشمىظي أحمذ

 الصين أجاصة دساظُت  الضساعت  الىباث الضساعي معُذ ظه  محمذ 

 ظلُم ابدعام 
مذسط 

 معاعذ

علىم وجكىىلىجُا    

 الاغزًت
كا بعثت خاسجُت الضساعت   امٍش

 أبى شهبه  أحمذ 
مذسط 

 معاعذ

جشاحت الفم والىجه 

 والفك والخجمُل

ظب 

 ألاظىان
 فىلىذا بعثت خاسجُت

 صالح ًمني 
مذسط 

 معاعذ
 أمشاض الفم

ظب 

 ألاظىان
 اظترالُا بعثت خاسجُت

 جامع ظاسة 
مذسط 

 معاعذ
 العالج الخحفظي

ظب 

 ألاظىان
 إهجلترا أجاصة دساظُت 



 الشىاوي  ظالي 
مذسط 

 معاعذ
 الخلىٍم

ظب 

 ألاظىان
 كىذا بعثت خاسجُت

 احمذ   محمذ 
مذسط 

 معاعذ
 املىاد الخُىٍت

ظب 

 ألاظىان
 بلجُكا خاسجُتبعثت 

 عامش  ماٌعت 
مذسط 

 معاعذ
 املاهُا أجاصة دساظُت  الاداب اعالم 

 امللُجي دًىا
مذسط 

 معاعذ
 لىذن إششاف مشترك  الاداب اعالم 

 الغاٌش هاوى
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الخاظباث 

 والخحكم الالى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 الخُاط ًىظف
مذسط 

 معاعذ
ت  أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت املعماٍس

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 الخىلى عمشو 
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الخاظباث 

 والخحكم الالى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 عبذ اللعُف محمذ
مذسط 

 معاعذ

اضُاث  لا والٍش الفيًز

 الهىذظُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 عبذالبر أًمً
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 هاصف حعام
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

عبذ 

 الخمُذ
 صاًذ

مذسط 

 معاعذ

الاهخاج هىذظت 

 والخصمُم املُكاهُكى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 صلهف عمشو 
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي والاالث 

 الكهشبُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 الىكُل محمذ
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الاهخاج 

 والخصمُم املُكاهُكى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 عبذه احمذ
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 سصق حمادة
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الخاظباث 

 والخحكم الالى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 املىصي شادي
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 عصش والء
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الشي 

 والهُذسولُكا
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 عماسة هىٍذا
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الشي 

 والهُذسولُكا
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت الجامعت  املصٍش

 الُاباهُت



 ابىسحمت سيهام
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الشي 

 والهُذسولُكا
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 ابىاملعاظى بعمت
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الالكتروهُاث 

 والاجصاالث الكهشبُت
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 الكُالوى بعمت
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الخاظباث 

 والخحكم الالى
 أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ت  الجامعت املصٍش

 الُاباهُت

 صالح هبت
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الاهخاج 

 والخصمُم املُكاهُكى
ت  أجاصة دساظُت  الهىذظىت  الجامعت املصٍش

 ظلُت ساهُا
مذسط 

 معاعذ
ت  أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت املعماٍس

ت الجامعت  املصٍش

 الُاباهُت

ذ  حماد فٍش
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ً عبذالعخاس  املٍض
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الاشغال 

 العامت
 كىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 صاًذ محمذ
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي 

 املُكاهُكُت
 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 الشُخ محمذ 
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الالكتروهُاث 

 والاجصاالث الكهشبُت
 كىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 ظلُمان محمذ
مذسط 

 معاعذ
ت  الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت الهىذظت املعماٍس

 حعين محمذ
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي والاالث 

 الكهشبُت
 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 اللذًم محمذ
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي والاالث 

 الكهشبُت
 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 املششذي محمىد
مذسط 

 معاعذ

هىذظت اللىي والاالث 

 الكهشبُت
 الصين أجاصة دساظُت  الهىذظىت

ض هادس  عبذالعٍض
مذسط 

 معاعذ

هىذظت الاشغال 

 العامت
 كىذا أجاصة دساظُت  الهىذظىت

 

 

 

 



 9102نوفمبر االجازات التً تبدأ فً شهر 

 الكلٌة القسم الدرجة النوع االسم
نوع 
 االجازة

 الدولة نهاٌة االجازة بداٌة االجازة
جهة 
 االٌفاد

 انثى أمٌرة حسن احمد
مدرس 
 مساعد

 التربٌة رٌا  أطفال
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/30 9102/00/10

محمود ممدوح 
 شعٌب

 ذكر
مدرس 
 مساعد

جراحة المخ 
 واالعصاب

 9191/00/10 9102/00/10 مرافق الطب
سلطنة 
 عمان

 ال ٌوجد

ندى محمود عبد 
 العظٌم

 معٌد انثى
الطب الشرعً 
 والسموم

 الطب
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/30 9102/00/10

منٌرة بسٌونى عبد 
 هللا الشٌمى

 انثى
استاذ 
 مساعد

تمرٌ  الباطنً 
 والجراحً

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/30 9102/00/10 مرافق التمرٌ 

رشا عادل جابر 
 الماحى

 العلوم علم الحٌوان مدرس انثى
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد انجلترا 9191/01/30 9102/00/10

إسراء محمد فهمى 
 عبد الؽنى موسى

 انثى
مدرس 
 مساعد

 العلوم علم الحٌوان
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/30 9102/00/10

آٌه رضا السٌد محمد 
 البدوى

 العلوم الفٌزٌاء معٌد انثى
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/30 9102/00/10

محمد قوشتى محمد 
 طمٌش

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

طب وجراحة 
 العٌن

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/30 9102/00/10 مرافق الطب

اٌمان عبد 
العزٌزحسٌن سلٌمان 

 الشٌخ
 مدرس انثى

طب القلب 
واألوعٌة 
 الدموٌة

 السعودٌة 9191/12/30 9102/00/10 إعارة الطب
جامعة 
الملك 
 فٌصل 

محمد سعد الدٌن 
 ابراهٌم ابو العنٌٌن

 الطب الجراحة العامة  مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد انجلترا 9191/01/30 9102/00/10



فاطمة ابو السعود 
 ابراهٌم طه

 مدرس انثى
طب القلب 
واألوعٌة 
 الدموٌة

 السعودٌة 9191/00/10 9102/00/19 إعارة الطب
وزارة 
 الصحة

اٌمن محمد عبده 
 الجندى

 أستاذ ذكر
طب الماطق 
الحارة 
 والحمٌات

 الطب
اجازة 
 خاصة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/19/10 9102/00/19

 انثى مى محمد أحمد حمود
مدرس 
 مساعد

 العلوم النبات
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/00/19 9102/00/13

اٌمن عبد ربه حب 
 هللا

 مدرس ذكر
هندسة القوى 
 واالالت

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/00/13 9102/00/14 مرافق الهندسة

ؼادة أحمد معو  
 جامع

 مدرس انثى
الطفٌلٌات 
 الطبٌة

 الطب
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/00/13 9102/00/14

أمٌمة كامل أحمد 
 دقماق

 مدرس انثى
التشرٌح األدمى 
 وعلم األجنة

 الطب
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/00/13 9102/00/14

شرٌؾ عبد السالم 
 محمد رشاد أبو العال

 ال ٌوجد سوٌسرا 9191/00/14 9102/00/15 مرافق الطب جراحة العظام مدرس ذكر

هبة حسان أحمد 
 نعٌنع

 انثى
مدرس 
 مساعد

طب الفم 
 وأمرا  اللثة

طب 
 االسنان

رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/00/16 9102/00/12

جمال اسماعٌل 
 القشالن

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 االمارات 9191/00/16 9102/00/12 مرافق الطب
مستشفى 
مؽربى 
 للعٌون

أحمد هانئ محمد 
 المعتصم البرقوقى

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

 ال ٌوجد االمارات 9191/00/16 9102/00/12 مرافق الطب الباثولوجٌا

منى عبد الحمٌد 
 محمد ناصؾ سعدهللا

 مدرس انثى
طب وجراحة 
 العٌن

 الكوٌت 9191/00/16 9102/00/12 مرافق الطب
وزارة 
 الصحة

 معٌد انثى مً محمد طه حموده
الفٌزٌقا 
والرٌاضٌات 
 الهندسٌة

 الهندسة
رعاٌة 
 اسرة

 ال ٌوجد مصر 9191/00/12 9102/00/12



ٌاسر سٌد احمد 
 مزروع

 ذكر
استاذ 
 مساعد

االقتصاد 
 الزراعً

 الزراعة
اجازة 
 خاصة

 السعودٌة 9191/19/12 9102/00/12
جامعة 
الملك 
 خالد

عبد الحمٌد عبد 
 الخالق احمد

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

جراحة التجمٌل 
 واألصالح

 الكوٌت 9191/00/03 9102/00/04 إعارة الطب
عٌادة 
 انفٌنتى

ٌاسر صبحً أحمد 
 نحٌلة

 الزراعة النبات الزراعً مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد امرٌكا 9191/00/05 9102/00/06

سمر محمد منصور 
 عاشور

 انثى
مدرس 
 مساعد

 التجارة إدارة االعمال
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/00/02 9102/00/91

مروة مصطفى عبد 
 الحمٌد شلبى

 انثى
استاذ 
 مساعد

المٌكروبٌولوج
ٌا الطبٌة 
 والمناعة

 السعودٌة 9191/00/02 9102/00/91 إعارة الطب
وزارة 
 الصحة

 معٌد انثى ؼادة شوقً خالد
الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/00/91 9102/00/90

 انثى سارة حسنً شعالن
مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارٌة

 الهندسة
رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/12/91 9102/00/90

صالح محمد عادل 
 على بدٌوى

 أستاذ ذكر
األمرا  
 الصدرٌة

 البحرٌن 9191/00/90 9102/00/99 إعارة الطب

المركز 
الطبى 
الجامعى 
بمدٌنة 
الملك 
عبد هللا 
 الطبٌة

 معٌد انثى سمر طارق المعداوى
تمرٌ  باطنً 
 وجراحً

 ال ٌوجد االمارات 9191/00/99 9102/00/93 مرافق التمرٌ 

فتحً محمد محمد 
 ابو شادي

 مدرس ذكر
هندسة القوى 
واالالت 
 الكهربٌة

 ال ٌوجد انجلترا 9191/01/10 9102/00/94 مرافق الهندسة

علً حسٌن ابو 
 طاحون

 ذكر
استاذ 
 مساعد

الحاسبات 
 والتحكم االلً

 السعودٌة 9191/12/30 9102/00/31 إعارة الهندسة
جامعة 
 الباحة

 


