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 وائم بأسماء المجالت العلمٌة مصنفة حسب التخصصات العلمٌة المختلفةق0 -0

تحت رعاٌة األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ القائم بأعمال 
نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا 

، تعلن وحدة تطوٌر البحث العلمً بالجامعة عن والبحوث
العلمٌة مصنفة حسب التخصصات قوائم بأسماء المجالت 

العلمٌة المختلفة وذلك للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 جامعة والهٌئة المعاونة بال

جدٌر بالذكر أن هذه القوائم مستخرجة من قاعدة 
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 منحة لباحثى جامعة طنطا للحصول على الماجستٌر من انجلترا -9

استقبل الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا 

والدكتور مصطفً الشٌخ القائم بأعمال نائب رئٌس 

الجامعه لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث القائمٌن علً 

 ماجستٌر بإنجلترا.منحة تشٌفٌننج لدراسة ال

وقد اكد الدكتور مصطفً الشٌخ حرص جامعة طنطا 

باحثٌن من اجل  هتمام بتنمٌة قدرات الالعلً ا

ا . ًٌ  المساهمه فً االرتقاء بتصنٌف الجامعة دول

ومن جانبها اعربت نٌفٌن شرف مدٌر برنامج 

تشٌفٌننج عن سعادتها باهتمام جامعة طنطا بتنمٌة 

قدرات الباحثٌن وقد تبع اللقاء ندوة تعرٌفٌة عن 

المنحه بكلٌة الطب بقاعة ابن سٌنا. تضمنت الندوة 

 خطوات التقدٌم علً المنحه من 
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الدراسه )عام واحد فقط( خالل الموقع الخاص بالمنحه وما ٌمٌزها من حٌث مدة  -3

ضافة الً شمول المنحه لجمٌع النطاقات الومن حٌث التموٌل)ممولة بالكامل( با

 .النظرٌة والعملٌة

  غداً بجامعة طنطا (Fame lab) ندوة تعرٌفٌة عن المسابقة الدولٌة مختبر الشهرة 

األستاذ الدكتور مجدى سبع رئٌس   تحت رعاٌة 
الدكتور مصطفى واألستاذ  جامعة طنطا،

القائم بعمل نائب رئٌس جامعة طنطا  الشٌخ
، ٌتقدم مركز والبحوث بجامعة طنطا للدراسات العلٌا

المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجٌا بالجامعة 
بدعوة السادة الباحثٌن بجامعة طنطا لحضور ندوة 

تعرٌفٌة بالمسابقة الدولٌة ) مختبر الشهر ( 
(Fame Lab لسنة )وذلك ٌوم الثالثاء  9102

بكلٌة التمرٌض بالمجمع  99/01/9102الموافق 
 الطبى .

هً األولى من نوعها فى دول الشرق األوسط  Fame lab  جدٌر بالذكر أن مسابقة مختبر الشهرة 
وأفرٌقٌا وتهدف إلى تشجٌع شباب العلماء على اٌجاد وسٌلة للتعبٌر عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور 

حة ملهمة وتفاعلٌة وتعمل على حث األجٌال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمى مجاالً بطرٌقة منفت
ملهًما لمستقبلهم الوظٌفى وتعزٌز العلوم كجزء من الثقافة السائدة فى المجتمع والمتسابقون هم شباب 

دسٌة وتتراوح أعمارهم من العلماء المصرٌٌن أو الدارسٌن للعلوم فى مجاالت العلوم الحٌاتٌة األساسٌة والهن
فائزٌن وٌحظى الفائزٌن األول والثانى برعاٌة كاملة للسفر إلى  09-01عاًما من أجل اختٌار  01إلى  01

المملكة المتحدة حٌث ٌمثال مصر فً المسابقة الدولٌة التً ستقام خالل مهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة 
 .9191 المتحدة فى شهر ٌونٌو

 التالً :  ٌرجً زٌارة الرابط  (Fame labالمسابقة الدولٌة مختبر الشهرة )  لمعلومات حولولمزٌد من ا

https://www.britishcouncil.org.eg/famelab 

 

الثانً بحضور وفود أفرٌقٌة وعربٌة :انطالق فعالٌات الملتقً الخامس واإلبداعً  -0
 لطالب تمرٌض طنطا

فاعلٌات الملتقً الطالبً الخامس   انطلقت الٌوم
واإلبداعً الدولً الثانً لطالب التمرٌض بجامعة 

 -تعاون  -طنطا تحت عنوان: التمرٌض: )تواصل 
انجاز( ، بحضور الدكتور مصطفً الشٌخ القائم 

بأعمال نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا 
ة لطٌفة فوده عمٌد الكلٌة، والبحوث والدكتور

والدكتور أسامة بدر مدٌر وحدة التعاون الدولً 
بجامعة طنطا.وأكد الدكتور مصطفً الشٌخ فً 

https://www.britishcouncil.org.eg/famelab


كلمته التً القاها علً اهمٌة اعداد الطالب فً مرحلة البكالٌوس وتدرٌبهم علً اجراء البحوث العلمٌة بما 
حقٌق المنافسة على المستوي الدولً.واكدت الدكتورة ٌضمن االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة، وت

لطٌفة فوده عمٌد الكلٌة علً اهمٌة الدور الحٌوي لطالب التمرٌض والمشاركة العلمٌة والثقافٌة بٌن مختلف 
الجامعات بهدف تبادل الخبرات والمهارات واالنشطة الطالبٌة، موجهة الطالب بضرورة االستفادة من هذا 

دراتهم ومهاراتهم والمساهمه بابحاث ومشارٌع تخدم المجتمع. شهد الملتقً حضور وفود الملتقً لتعزٌز ق
من دول نٌجٌرٌا والصومال والسعودٌة وممثلٌن عن الجامعات الحكومٌة والخاصة. اقٌم الملتقً تحت رعاٌة 

لتعلٌم الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا ، والدكتور الرفاعً مبارك نائب رئٌس الجامعة لشئون ا
والطالب ، والدكتورة لطٌفة فوده عمٌد كلٌة التمرٌض والدكتورة عصمت جمٌعً وكٌل الكلٌة لشؤون التعلٌم 

 والطالب، والدكتور رضا عبدالفتاح مقرر الملتقً.

 

فتح باب التقدم بالمشروعات البحثٌة  -5
 المشتركة وشراء األجهزة

أعمال القائم بتسٌٌر  ٌعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ
قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة طنطا عن فتح باب 

التقدم بالمشروعات البحثٌة المشتركة ،وشراء األجهزة عن 
طرٌق وزارة التعلٌم العالى لعرضها على اللجان المختصة 

لمراجعتها وبحث أولوٌات الشراء وتدبٌر التموٌل الالزم 
والتعاون وفقا للضوابط التً وضعتها وزارة االستثمار 

 الدولً فً هذا الشأن .

 

زراعة طنطا تنظم الملتقى الثانً لطالب الدراسات العلٌا تحت عنوان "التقنٌات  -6
  "الحدٌثة لتطوٌر قطاع الزراعه

تحت رعاٌة الدكتور مجدى سبع رئٌس جامعة طنطا 
والدكتور مصطفى محمد الشٌخ القائم بتسٌٌر أعمال 

لجامعه والدكتور قطاع الدراسات العلٌا والبحوث با
شرٌف عبدالونٌس جبر عمٌد كلٌة الزراعه والدكتور 

أسعد عبد القادر درباله القائم بأعمال وكٌل الكلٌه 
للدراسات العلٌا والبحوث....نظمت كلٌة الزراعه 

الملتقى الثانى  9102اكتوبر  06بجامعة طنطا الٌوم 
لطالب الدراسات العلٌا تحت عنوان "التقنٌات الحدٌثة 

طوٌر قطاع الزراعه " ولقد رحب سٌاده العمٌد و لت
اسره كلٌه الزراعه جمٌعا بحضور سٌاده ا.د مصطفً 

الشٌخ القائم بتسٌٌر اعمال قطاع الدراسات العلٌا و البحوث بالجامعه الٌوم الً مقر الملتقً بالكلٌه ولقد 
الملتقى هو فرصه جٌده إلى  أعرب سٌادته علً مدى السعاده بتواجده بٌن اسره كلٌه الزراعه و ان هذا

التعرف على المعوقات التى تواجه طالب الدراسات العلٌا والسعى فى حلها وعرض نتائج بعض الرسائل 
التطبٌقٌه كنموذج لتسوٌق االبحاث العلمٌه وكذلك طرح فرص التعاون العلمى بٌن الكلٌه والجهات المشاركه 

رص الجوائز القٌمه التً تقدمها الدوله الً احسن رساله و مراكز البحوث و الشركات وأشار سٌادته الً ف
دكتوراه و ماجستٌر الً جوائز النشر العلمً و جوائز االستشهادات العلمٌه و لقد أشاد سٌادته بمدى التنظٌم 



للملتقً. شارك فى الملتقى طالب الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌه و عدد كبٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس 
الى عدد من الشركات العامله فى المجال الزراعى وعدد من الجهات البحثٌه األخرى . شكر خاص باالضافه 

 للجنه المنظمه للملتقً و اتحاد الطالب . تحٌاتً د هناء نسٌم رئٌس لجنه التوعٌه و االعالم بوحده الجوده.
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 إهجلترا  إشراف مشترك  الطب  طب وجراحت العيىن 

ف  رخا   شٍر
مذرس 

 مساعذ 
 اهجلترا  إشراف مشترك  الطب  جراحت العظام 

 حماد    أحمذ
مذرس 

 مساعذ 
 أملاهيا  إشراف مشترك  الطب  الجراحت العامت 

 الخىلى    أحمذ
مذرس 

 مساعذ 
 إًطاليا  إشراف مشترك  الطب  جراحت القلب والصذر 

 عالم   مصطفى
مذرس 

 مساعذ 
 إهجلترا إشراف مشترك  الطب  الجراحت العامت

 طه   أحمذ
مذرس 

 مساعذ 

طب القلب والاوعيت 

 الذمىٍت
 إهجلترا إشراف مشترك  الطب 

 الشرابى   شيماء
مذرس 

 مساعذ 
 أملاهيا إشراف مشترك  الطب  ألاشعت الدشخيصيت

 مبارك   أميرة
مذرس 

 مساعذ 
 كىذا  إشراف مشترك  الطب  طب الاطفال 



 الششخاوي    شيريهان
مذرس 

 مساعذ 
 أملاهيا  إشراف مشترك  الطب  الجراحت العامت 

 الحىراوى  محمىد
مذرس 

 مساعذ 
 فروسا  إشراف مشترك  الطب  العصبيت والىفسيت 

 سالم   حىان
مذرس 

 مساعذ 

طب القلب والاوعيت 

 الذمىٍت 
كا  إشراف مشترك  الطب   أمٍر

 رسالن   محمذ 
مذرس 

 مساعذ 
 الهىذ  إشراف مشترك  الطب  أمراض اليساء والخىليذ 

ً  عبذ هللا  شيًر
مذرس 

 مساعذ 
 إهجلترا  إشراف مشترك  الطب  الفسيىلىجيا الطبيت 

 عيس ى    أحمذ
مذرس 

 مساعذ 

طب القلب والاوعيت 

 الذمىٍت 
 اململكت املخحذة  إشراف مشترك  الطب 

 عامر   محمذ
مذرس 

 مساعذ 
 اململكت املخحذة إشراف مشترك  الطب  جراحت املسالك البىليت 

 أبى العيىين   ٌسرا 
مذرس 

 مساعذ 

طب القلب والاوعيت 

 الذمىٍت 
 اململكت املخحذة  إشراف مشترك  الطب 

 سيف الذًً  هيثم 
مذرس 

 مساعذ 
 أملاهيا  إشراف مشترك  الطب  طب الطىاريء والاصاباث 

 الكىة  عمرو 
مذرس 

 مساعذ 
 اليابان  إشراف مشترك  الطب  الاهف والارن والحىجرة 

 مطاوع محمىد
مذرس 

 مساعذ 
 اهجلترا إشراف مشترك  الطب  الجراحت العامت

 مىافي   مي 
مذرس 

 مساعذ 
 إهجلترا بعثت خارجيت  الطب  امليكروبيىلىجيا الطبيت

 

 

 داخل الكلٌات الندوات –مؤتمرات  9102اكتوبر بٌان شهر 

المؤتمر الدولى بعنوان " الدراسات المقارنة بٌن االداب الشرقٌة 
 واالداب االخرى "

 
 االداب 05-06/01/9102

ندوة علمٌة بعنوان " االكتشافات االثرٌة الحدٌثة بمنطقة اثار 
 المنوفٌة

9/01/9102 
 االداب
 



التكنولوجٌا الحٌوٌة والهندسة الوراثٌة فى ندوة بعنوان " دور 
 تحسٌن االنتاج الزراعى "

 الزراعة 1/01/9102

 العلوم 01/01/9102 ندوة بعنوان " فٌزٌاء البالزما بٌن التطبٌق

ندوة بعنوان " اكتساب المهارات المطلوبة لمتطلبات سوق العمل 
 فى مجال جٌولوجٌا البترول والتعدٌن "

 العلوم 02/01/9102

 

 9102االجازات التً تبدأ فً شهر أكتوبر 

 الكلٌة القسم الدرجة النوع االسم
نوع 
 االجازة

 جهة االٌفاد الدولة نهاٌة االجازة بداٌة االجازة

هٌام ابراهٌم 
 محمد عامر

 التربٌة التربٌة المقارنة مدرس انثى
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

محمد محمد 
 خلٌلمحمود 

 ال ٌوجد انجلترا 9191/12/01 9102/01/10 مرافق التجارة المحاسبة مدرس ذكر

ٌاسمٌن جودة 
 السعٌد

 قطر قطر 9191/12/01 9102/01/10 مرافق التجارة إدارة اعمال مدرس انثى

ندى محمود 
 الغراب

 مدرس انثى
طب الفم 

 وأمراض اللثة
طب 

 االسنان
 ال ٌوجد السعودٌة 9191/12/01 9102/01/10 مرافق

 انثى تقى محمد مختار
مدرس 
 مساعد

 عالج الجذور
طب 

 االسنان
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

اٌمان ماهر 
 البهوتً

 انثى
مدرس 
 مساعد

الطب الطبٌعً 
 والتاهٌل

 ال ٌوجد الكوٌت 9191/09/10 9102/01/10 مرافق الطب

امل علً عبد 
 المطلب الموزي

 الطب الهستولوجٌا معٌد انثى
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

دٌنا محمد حسن 
 رجب

 انثى
مدرس 
 مساعد

 الطب الباثولوجٌا
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10



نٌهال محمد 
 مدحت محمود

 انثى
مدرس 
 مساعد

انف واالذن 
 والحنجرة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/19/01 9102/01/10

مروة عبد الستار  
 سالمة

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

دٌنا حمدي محمد 
 عبد الال

 انثى
مدرس 
 مساعد

الطب الطبٌعً 
والروماتٌزم 

 والتاهٌل
 الطب

رعاٌة 
 طفل

 ٌوجدال  مصر 9191/10/91 9102/01/10

اسماء محمد عبد 
الستار ابو 

 عمٌرة
 انثى

مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/09 9102/01/10

مروة عبد الستار 
 سالمة 

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

شٌماء صبحً 
 قاسم

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

رٌم مصطفى 
 عونً

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 
 اسرة

 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

اٌمان جابر ابو 
 الفتوح عطٌة

 انثى
مدرس 
 مساعد

هندسة القوى 
واالالت 
 الكهربٌة

 ال ٌوجد الصٌن 9191/12/01 9102/01/10 مرافق الهندسة

حامد محمد 
 حمٌدة سعد

 مدرس ذكر
هندسة 

الحاسبات 
 والتحكم االلً

 مصر 9191/11/00 9102/01/10 إعارة الهندسة
المعهد العالً 

للهندسة 
 والتكنولوجٌا

ماري عزٌز 
 أسعد مٌخائٌل

 انثى
مدرس 
 مساعد

الكٌمٌاء 
 التحلٌلٌة 

 الصٌدلة
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/10/00 9102/01/10

رشا فتح هللا 
 العجمى

 جامعة طٌبة السعودٌة 9191/11/00 9102/01/10 إعارة العلوم الرٌاضٌات مدرس انثى

بدر محمد 
 إبراهٌم شلبى

 ذكر
استاذ 
 مساعد

 ال ٌوجد فرنسا 9191/12/01 9102/01/10 مرافق العلوم الفٌزٌاء

محمد موسى 
 عبد العاطى مٌره

 ال ٌوجد كندا 9191/12/01 9102/01/10 مرافق العلوم النبات مدرس ذكر

محمد السٌد 
 محمد شاهٌن

 ذكر
استاذ 
 مساعد

 العلوم الفٌزٌاء
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد كندا   9102/01/10

محمد ماهر 
 متولى الهورٌنى

 العلوم الجٌوٌوجٌا مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد الٌابان 9191/10/00 9102/01/10



مروه مغاورى 
 بدوى

 العلوم النبات معٌد انثى
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/12/01 9102/01/10

محمد جالل 
 السنوسى محمد

 السعودٌة 9191/12/01 9102/01/10 إعارة الطب طب األطفال مدرس ذكر
مركز صفا ٌنبع 

 عدان

ولٌد ٌوسف 
 الشربٌنى ٌوسف

 السعودٌة 9191/12/01 9102/01/10 إعارة الطب الجراحة العامة مدرس ذكر
مستشفى 

التخصصى بمنطقة 
 المدٌنة المنورة

أٌمان على 
 محمود الكردى

 انثى
استاذ 
 مساعد

 الطب الهستولوجٌا
اجازة 
 خاصة

 السعودٌة 9191/10/16 9102/01/10
جامعة االمام بن 

 سعود

ماهر محمد على 
 زكى

 ذكر
استاذ 
 مساعد

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 الطب
اجازة 
 خاصة

 ال ٌوجد الكوٌت 9102/09/01 9102/01/10

دالٌا احمد محمد 
 بدٌوي

 مدرس انثى
علم النفس 

 التربوي
 جامعة االمارات االمارات 9191/11/00 9102/01/19 إعارة التربٌة

اٌمان محمد رزق 
 ابو جندي

 معٌد انثى
علم النفس 

 التربوي
 التربٌة

رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/10 9102/01/19

اٌمان محسن 
 ابراهٌم شاهٌن

 انثى
مدرس 
 مساعد

اللغات األجنبٌة 
 "F " 

 التربٌة
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/10 9102/01/19

رشا الحسٌنً 
 الشرقاوي

 انثى
مدرس 
 مساعد

الطب الشرعً 
 والسموم

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/10 9102/01/19

عبد المحسن 
 محمود حماد

 أستاذ ذكر
جراحة القلب 

 والصدر
 وزارة الصحة السعودٌة 9191/11/09 9102/01/19 إعارة الطب

هٌثم ابراهٌم 
شكرى حسن 

 العطروزى
 مدرس ذكر

جراحة المخ 
 واألعصاب

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/10 9102/01/19 إعارة الطب

حسام الدٌن 
 ابراهٌم الدٌب

 ذكر
مدرس 
 مساعد

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/19 9102/01/10 مرافق الطب

أحمد عبد الفتاح 
 ابراهٌم الشورة

 ذكر
استاذ 
 مساعد

 السعودٌة 9191/01/19 9102/01/10 إعارة الطب الجراحة العامة
كلٌة الترجى الطبٌة 

 للعلوم

لٌلى محمد 
 الشوادفً

 التجارة المحاسبة مدرس انثى
مهمة 
 علمٌة

 انجلترا 9191/10/15 9102/01/16
Bournemouth 
university UK 

رحاب محً 
 الدٌن شاهٌن

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 ال ٌوجد الكوٌت 9191/01/15 9102/01/16 مرافق الطب



احمد حسٌن 
حسنً ابو 
 السعادات

 مدرس ذكر
الهندسة 
 المعمارٌة

 معهد النٌل العالً مصر 9191/11/00 9102/01/11 إعارة الهندسة

مرفت رفٌق 
 بهجات أبو سعده

 انثى
استاذ 
 مساعد

 العلوم علم الحٌوان
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/16 9102/01/11

مروة عادل 
 حسبى سعد

 انثى
استاذ 
 مساعد

 الطب الطفٌلٌات 
مهمة 
 علمٌة

 جامعة ٌورك انجلترا 9191/10/16 9102/01/11

أمنٌه محمد عبد 
 المنعم دراج

 مدرس انثى
األمراض 

 الباطنة
 الطب

رعاٌة 
 طفل

 ال ٌوجد مصر 9191/01/16 9102/01/11

سهً عبد الحمٌد 
 فرج

 انثى
استاذ 
 مساعد

االنتاج 
 الحٌوانً

 الزراعة
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/10/90 9102/01/11

نشوه محمد 
 ابراهٌم رضوان

 أستاذ انثى
الصحة العامة 
 وطب المجتمع

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/11 9102/01/11 إعارة الطب

محمد على 
الحسٌنى 
 السباعى

 ذكر
استاذ 
 مساعد

األمراض 
 الباطنة

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/12 9102/01/01 إعارة الطب

إسراء عبد 
العزٌز محمد 

 على
 مدرس انثى

المٌكروبٌولوج
ٌا الطبٌة 
 والمناعة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/12 9102/01/01

مشٌرة محمد 
 البنداري

 انثى
مدرس 
 مساعد

 ال ٌوجد انجلترا 9191/01/01 9102/01/00 مرافق الطب طب االطفال

سامح الغمرى 
محمد عبده 
 الشوادفى

 مدرس ذكر
جراحة التجمٌل 

 واألصالح
 مستشفى العرف الكوٌت 9191/01/01 9102/01/00 إعارة الطب

محمد بركات 
 زكرٌا محمد

 العلوم الكٌمٌاء مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد استرالٌا 9191/01/09 9102/01/00

تامر محمد نجٌب 
عبد المنعم 

 ابراهٌم
 مدرس ذكر

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/00 9102/01/00 إعارة الطب

والء أحمد 
 إبراهٌم الصعٌدي

 معٌد انثى

تمرٌض 
االمومة 
والنساء 
 والتولٌد

 التمرٌض
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/00 9102/01/05

سالً على 
 الشنونً

 انثى
مدرس 
 مساعد

االمراض 
 الباطنة

 ال ٌوجد الكوٌت 9191/10/91 9102/01/06 مرافق الطب

كامٌلٌا ابو 
 الفضل البس

 انثى
مدرس 
 مساعد

الفٌزٌقا 
والرٌاضٌات 

 الهندسٌٌة
 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/01 9102/01/02 مرافق الهندسة



منة هللا منٌر 
 حربى

 انثى
مدرس 
 مساعد

 العلوم علم الحٌوان
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/01/91 9102/01/90

أسماء سامى 
عبد العاطى 

 سوٌلم
 انثى

استاذ 
 مساعد

االقتصاد 
 المنزلى

تربٌة 
 نوعٌة

 االمارات 9191/01/91 9102/01/90 إعارة
شركة منى الصباح 

 لتدقٌق الحسابات

أسماء فوزى 
 السٌد عامر

 مدرس انثى
التخدٌر والعناٌة 

المركزة 
 الجراحٌة

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/10 9102/01/90 مرافق الطب

طارق السٌد 
 الشاذلى

 مدرس ذكر
القلب جراحة 

 والصدلر
 قطر قطر 9191/01/91 9102/01/90 إعارة الطب

صبرى محمد 
 عبد الداٌم موسى

 أستاذ ذكر
األمراض 
العصبٌة 
 والنفسٌة

 ال ٌوجد الكوٌت 9191/01/90 9102/01/90 مرافق الطب

احمد متولً 
 احمد ناصف

 مدرس ذكر
هندسة 

الحاسبات 
 والتحكم االلً

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/90 9102/01/90 مرافق الهندسة

احمد شوقى 
محمد إبراهٌم 

 عبد المنعم
 مدرس ذكر

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 السعودٌة 9191/01/90 9102/01/90 إعارة الطب
مستشفى عناٌة 

 العائلة

آٌات إبراهٌم عبد 
 العزٌز الشربٌنى

 مدرس انثى

األشعة 
التشخٌصٌة 
والتصوٌر 

 الطبى

 9191/01/90 9102/01/95 مرافق الطب
سلطنة 
 عمان

 مركز العدوانى

ماجدة احمد عبد 
 هللا الدمٌاطى

 انثى
استاذ 
 متفرغ

التشرٌح األدمى 
 وعلم األجنة 

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/95 9102/01/96 مرافق الطب

على محمد 
 ابراهٌم جادو

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/01/96 9102/01/91 مرافق الطب الطب الشرعى أستاذ ذكر

محمد عبد المنعم 
 رضاالبدوى

 أستاذ ذكر
انف واذن 
 وحنجرة 

 ال ٌوجد انجلترا 9191/01/92 9102/01/01 مرافق الطب

غادة صبحى 
إبراهٌم محمد 

 شرباش
 مدرس انثى

األشعة 
التشخٌصٌة 
والتصوٌر 

 الطبى

 مركز العدوانى  الكوٌت 9191/01/92 9102/01/01 مرافق الطب

احمد  دٌنا
 الملٌجً

 انثى
استاذ 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارٌة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/01/01 9102/01/00 مرافق الهندسة

مصطفى محمد 
 راغب عالم

 مدرس ذكر
طب وجراحة 

 العٌن
 الطب

مهمة 
 علمٌة

 جامعة امبلاير انجلترا 9191/01/01 9102/01/00

 


