
 9102نشرة شهر ابرٌل 

  9102جوائز تقدٌرٌة وتشجٌعٌة من جوائز الدولة لعام  4جامعة طنطا تحصد 

أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث ، الٌوم ، عن 
لعام جوائز )تقدٌرٌة وتشجٌعٌة( من جوائز الدولة  4حصول الجامعة على المركز الرابع برصٌد 

9102. 

وقد حصل الدكتور محمد لبٌب سالم ، األستاذ بكلٌة العلوم بالجامعة على جائزة الدولة التقدٌرٌة 
فى العلوم األســــاسٌة، فً حٌن حصل على جائزة الدولة التشجٌعٌة فً مجال العلوم البٌولوجٌة 

مجال العلوم  الدكتور محمد العٌسوي ، األستاذ المساعد بكلٌة العلوم ، وحصل علٌها فً
الهندسٌة الدكتور ضٌاء الدٌن عبد الستار األستاذ المساعد بكلٌة الهندسة ، والدكتور محمد 

 إبراهٌم األستاذ المساعد بكلٌة الهندسة.

من جانبه هنأ الدكتور مجدي سبع ، رئٌس الجامعة الفائزٌن ، مؤكداً على أهمٌة البحث العلمً 
لباحثٌن بضرورة مواكبة المستجدات والتطورات العالمٌة فى وتوظٌفه لخدمة المجتمع ، مطالباً ا

 مجال البحث العلمً ، وبما ٌضمن االرتقاء بجامعة طنطا فً التصنٌفات العالمٌة.

 

 الدكتور مصطفى الشٌخ ٌترأس الجلسة االفتتاحٌة للمؤتمر الدولى للجامعات باألردن 

للدراسات العلٌا والبحوث ترأس الدكتور مصطفى الشٌخ ، نائب رئٌس جامعة طنطا 
الجلسة االفتتاحٌة للمؤتمر الدولى للجامعات والمؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة الذى 
ٌقام تحت رعاٌة المستشار الدكتور سهل نصٌر مستشار جاللة الملك عبد هللا الثانى 

  9102ابرٌل  94-91ملك األردن فً الفترة من 



للدراسات العلٌا والبحوث محاضرة عن التعلٌم والبرامج التً تقدمها جامعة طنطا الى جانب عرض تقدٌمً عن اإلمكانٌات من جانبه ألقى نائب رئٌس جامعة طنطا  
 البحثٌة والخدمات التعلٌمٌة التً تقدمها الجامعة .

اتقاقٌة شراكة و   ة جامعة السالم بالصومال إلبراموصرح "الشٌخ" أنه تم االتفاق على اٌفاد طالب من األردن والسودان للدراسة بجامعة طنطا ، معرباً عن مبادر
قام "الشٌخ" بإهداء درع جامعة طنطا   تعاون لالستفادة من الخبرات المصرٌة عامة وجامعة طنطا خاصة فً مجال التعلٌم والبحث العلمى. وفًِ نهاٌة الجلسة

 لمستشار جاللة الملك والدكتور باجس النبهان رئٌس المؤتمر.

 

  عن قاعدة البٌانات البحثٌةورشة عملSciVal” "  بالتعاون مع السٌفٌر وبنك المعرفة المصري 

العالمٌة" وخصائصها وممٌزات استخدامها للباحثٌن بالتعاون مع "بنك المعرفة المصري" ” SciVal“نظمت جامعة طنطا الٌوم ورشة عمل عن " قواعد بٌانات 
 رئٌس جامعة طنطا واألستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث.وذلك تحت رعاٌة األستاذ الدكتور مجدي سبع 

الذي قام   ELSevierأدار ورشة العمل الدكتور ٌحٌى عٌسى استشاري دار النشر الدولٌة 
وأهمٌتها للباحثٌن مشًٌرا إلى أن   SciValو  Scopusبشرح خصائص استخدام قواعد بٌانات 

Scival   متخصص فً تحلٌل البٌانات البحثٌة بحٌث ٌمكن تحلٌل األداء البحثً للباحث أو
الجامعة بالمقارنة مع مجموعة من الباحثٌن أو مؤسسات أخرى متناواًل بالشرح الطرق المختلفة 

 لعرض البٌانات ومقارنتها.  SciValالتً ٌتٌحها 

جمٌع األبواب لفتح مجاالت أكثر لباحثٌها وأكد األستاذ الدكتور/ مصطفى الشٌخ أن الجامعة تطرق 
ٌمكنهم من خاللها متابعة تطور البحث العلمى ومقارنته ببعض البحوث العالمٌة مما ٌساهم فً 

 مواكبة التقدم البحثً العالمً.

وأضاف أن الجامعة تحرص على إعداد كوادر تقوم بتحلٌل ومتابعة البٌانات لتحدٌد استراتٌجٌة 
التقدم العلمً والبحثً العالمً، باإلضافة إلى تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بحثٌة متوافقة مع 

 والباحثٌن على استخدام قواعد البٌانات العالمٌة فً خدمة أهدافهم البحثٌة.

 



 فاعلٌات ورشة عمل قاعدة بٌاناتReaxys  بعلوم طنطا 

الٌوم بكلٌة العلوم جامعة طنطا ورشة عمل حول قاعدة بٌانات   عقدت
Reaxys  حاضر بها المدرب البولنديPiotr Tomasz بمشاركة عدد ،

تحت رعاٌة   كبٌر من السادة أعضاء هٌئة تدرٌس بقسم الكمٌاء بالكلٌة، وذلك
األستاذ الدكتور مجدى سبع رئٌس جامعة طنطا واألستاذ الدكتور مصطفى 

ذ الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث واألستا
 الدكتور عبد العزٌز عبد الداٌم عمٌد كلٌة العلوم.

شرحاً لقاعدة   Piotr Tomaszقدم خالل الورشة المدرب البولندي 
Reaxys  التى تعمل على تحسٌن انتاجٌة البحث فى مجال العلوم الكٌمٌائٌة

وتطوٌره، بما فً ذلك تطوٌر المستحضرات الصٌدالنٌة والصحة والسالمة 
مواد، كما تتٌح أٌضاً امكانٌة االستفسار فً مجال الكٌمٌاء حول البٌئٌة وعلوم ال

 براءات االختراع والخصائص المركبة الصحٌحة واإلجراءات التجرٌبٌة.

ومن جانبه حرص االستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ على استقبال المدرب 
وأكد سٌادته أن الجامعة تحرص دائماً على  Piotr Tomaszالبولندي 

استضافة المدربٌن فى قواعد البٌانات العالمٌة األمر الذى سٌكون له عائد كبٌر 
على تطوٌر التعلٌم والبحث العلمً، وأشاد سٌادته ببنك المعرفة المصرى 
ودوره الفعال فى تطوٌر البحث العلمى نظًرا التاحته كافة المصادر اإللكترونٌة 

 معلومات.لل

 
 
 
 
 

 

 



 األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ ٌشهد اجتماع الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بجامعة طنطا 

أكد الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا  
والبحوث فً كلمته خالل الملتقى الثامن الجتماع الهٌئة القومٌة 

واالعتماد مع مدٌري مراكز ضمان الجودة لضمان جودة التعلٌم 
بالجامعات المصرٌة الذي انعقد بعنوان "شراكة إستراتٌجٌة ووحدة 

هدف" على أهمٌة وضع خطة من الهٌئة القومٌة لجذب المتدربٌن من 
 الدول العربٌة.

كما قامت الدكتورة عزة اغا نائب رئٌس الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 
ود للمناقشة أهمها التركٌز على االهتمام واالعتماد بعرض عدة بن

بصقل مهارات الخرٌج الخاصة برٌادة االعمال ، واالهتمام باالعتماد 
القومى كوسٌلة للوصول الى االعتماد الدولى لتحقٌق التمٌز والعالمٌة 

، وتحوٌل الجامعة الى التركٌز على خدمة المجتمع كأساس لدورها 
ث علمٌة وخدمة تعلٌمٌة متمٌزة ، المحورى وذلك من خالل تقدٌم بحو

باالضافة الى التركٌز على مراكز االبتكار واستخدام التكنولوجٌا 
والقدرة على تنفٌذ مشارٌع خاصة بذلك بما ٌخدم قدرة الجامعة 

الصناعٌة الرابعة كفاعلٌن ولٌس  وتحقٌق الجودة ، ومناشدة الجامعات بتنفٌذ توجٌهات الدولة وتوجٌهات رئٌس الجمهورٌة حول ضرورة المشاركة فى الثورة
العتماد الدولى منها كمستخدمٌن ، ومناقشة دور الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فً االعتماد الدولى والجهات التى ٌمكن للكلٌات الحصول على ا

 وأحقٌة الهٌئة فى السماح لهذه الهٌئات باعتماد كلٌات داخل الدولة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ًاألستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ ٌشارك فً اللجنة العلمٌة للمؤتمر الدول
 األول لجامعة السوٌس

ٌشارك األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث فً 
اللجنة العلمٌة للمؤتمر الدولً األول الذي تنظمه جامعة السوٌس بعنوان "المؤتمر األفرٌقً 

 02الى  06للتنمٌة المستدامة" فً الفترة من  3602لالقتصاد األزرق لتحقٌق األجندة األفرٌقٌة 
 .3602سبتمبر 

وأوضح الدكتور مصطفى الشٌخ أن المؤتمر ٌناقش عدداً من المحاور أهمها الثروة السمكٌة 
بحرٌة ، والسٌاحة والموارد السمكٌة ، والمالحة والنقل البحري ، والطاقة المستخرجة من البٌئة ال

 وعلم اآلثار البحرٌة ، والمخاطر الطبٌعٌة من صنع اإلنسان ، وغٌرها من المحاور.

 
 

 جامعة طنطا تأتى فى المرتبة الثانٌة فى اٌفاد المبعوثٌن للخارج وفقاً لتقرٌر وزارة التعلٌم العالى والبحث والعلمى 

طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث أعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة 
أن جامعة طنطا جاءت فى المرتبة الثانٌة فى اٌفاد المبعوثٌن طبقا لخطة البعثات للعام األول 

، 9199 – 9102من الخطة الخمسٌة الثامنة  9102/9102، والعام الثانً 9102/9102
العالً والبحث العلمً، حٌث احتلت وفقاً لما أعلنه األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزٌر التعلٌم 

مبعوث، وجامعة المنصورة بـ  29مبعوث، ثم جامعة طنطا بعدد  40جامعة أسٌوط المقدمة بعدد 
 مبعوث. 94مبعوث، وجامعة الزقازٌق بـ  20

ومن جانبه أكد األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ أن الجامعة تتطلع دائماً لتعظٌم البحث العلمى 
لمً للدارسٌن المصرٌٌن األمر الذى ٌؤدى الى رفع التصنٌف الدولً للجامعات ورفع المستوى الع

المصرٌة، كما أضاف سٌادته أن الجامعة ستظل دائما داعمة لجهود أبنائها الباحثٌن وأعضاء 
 هٌئة التدرٌس فى طلبهم للعلم .

، حٌث 02/4/9102حتى  2/4/9102تح باب التظلمات لمدة أسبوعٌن خالل الفترة من كما أفاد التقرٌرالذى أعلنته وزارة التعلٌم العالى والبحث والعلمى أنه تم ف 
 ٌتم تقدٌم التظلمات إلكترونٌاً على موقع الشئون الثقافٌة والبعثات وورقٌاً لإلدارة المركزٌة للبعثات.



 

 9102مؤتمرات شهر ابرٌل 

 االسم
الوظٌفه 
 الحالٌه

اسم 
 الكلٌة

 الدوله المدٌنة
ورشه  -دوره  -)اسم / مؤتمر 

 عمل (

 -بنفقات 
بدون 
 نفقات 

 عنوان البحث  الفترة

 00عدد المشاركٌن فى مؤتمرات خارجٌة بدون نفقات بكلٌة الطب = 

اسامة حلمى 
 الخضراوى

 زٌارة علمٌة انجلترا لندن  الطب استاذ
بدون 
 نفقات

1-15/4/2019 
  

امال السٌد محفوظ 
 بدران

 انجلترا لندن  الطب استاذ
 9nd Worldمؤتمر 

Congress On 
Maternal Fetal Ne 

بدون 
 نفقات

4-6/4/2019 
  

معتز محمد ابراهٌم 
 صبرى

استاذ 
 مساعد

   تونس الطب
مؤتمر الجمعٌة التونسٌة لطب 

 وجراحة العٌن
بدون 
 نفقات

5-6/4/2019 
  

امجد عبد الرؤوف 
 فرحات متولى

   الطب استاذ
االمارات 
العربٌة 
 المتحدة

 العربى للربو الشعبى الملتقى
بدون 
 نفقات

11-14/4/2019 

  

خالد محمد حافظ 
 المٌقاتى

 دبى الطب مدرس
االمارات 
العربٌة 
 المتحدة

 Emiratesمؤتمر 
Forum of Urology 

بدون 
 نفقات

12-13/4/2019 

  

محمد احمد حسن 
 الهنٌدى

 9102شٌرنج كروس  انجلترا  لندن  الطب استاذ
بدون 
 نفقات

15-18/4/2019 
  

محمداشرف ابراهٌم 
 الدسوقى

استاذ 
 متفرغ

 القمة االوربٌة للعٌون ٌطالٌا روما الطب
بدون 
 نفقات

18-19/4/2019 
  

صالح عبد المنصف 
 ابراهٌم نجلة

 فرنسا لٌون الطب مدرس
مؤتمر الجمعٌة االوروبٌة 
 لجراحة المسالك البولٌة

بدون 
 نفقات

24-27/4/2019 
  



المتولى احمد محمد 
 غنٌم

   تونس الطب استاذ
 ophthalmologyمؤتمر 

Ahead 
بدون 
 نفقات

24-28/4/2019 
  

حجازى محمد محمد 
 حجازى

 مؤتمر الجهاز الهضمً والكبد تشٌك براغ  الطب استاذ
بدون 
 نفقات

25-28/4/2019 
  

كمال محمد عطٌة 
 عكاشه

 االردن عمان الطب استاذ
المؤتمر الدولى الرابع عشر 
للجمعٌه العربٌة المراض 

 وزرع الكلً

بدون 
 نفقات

24-27/4/2019 
  

 9عدد المشاركٌن فى مؤتمرات خارجٌة بدون نفقات بكلٌة التربٌةالرٌاضٌة = 

مجدى محمود على 
 وكوك

 استاذ
التربٌة 

الرٌا
 ضٌة

   العراق
ورشة عمل بكلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم الصحة 

 الرٌاضٌة

بدون 
 نفقات

12/4-16/4/2019 
  

السٌد سامى صالح 
 الدٌن

 استاذ
التربٌة 

الرٌا
 ضٌة

   بولندا

للمشاركة فى بطولة العالم 
للشباب والناشئٌٌن ضمن بعثة 

الفرٌق القومى المصرى 
 للسالح

بدون 
 نفقات

10/04/2019 

  

 9عدد المشاركٌن فى مؤتمرات خارجٌة بنفقات بكلٌة الطب =  

                 بنفقات

احمد مصطفى احمد 
 الششتاوى

استاذ 
 متفرغ

 النمسا فٌٌنا الطب
مؤتمر االتحاد االوربى للعلوم 

 الجٌولوجٌة
 12/4/2019-7 بنفقات

origin of 
Chert in 

Biogenic-
Rich 

Carbonate 
Sediments 
From The 
Eocene 
Thebes 

Formation 
OF Egypt 



امٌر فوزى عبد 
 الحمٌد شعبان

 التٌمور الطب مدرس

الوالٌات 
المتحدة 
االمرٌكٌ

 ة

مؤتمر التاسع عشر للجمعٌة 
االمرٌكٌة لجراحى الجهاز 

 الهضمى والمناظٌر
 6/4/2019-3 بنفقات

perineal 
proctosigm
oidectomy 

is an 
acceptable a 

safe 
procedure 

for 
irreducible 

rectal 
prolapse 

 0الهندسة = عدد المشالركٌن فى مؤتمرات خارجٌة بنفقات بكلٌة 

مى وهبة محمد 
 مدكور

 جدة هندسة مدرس

المملكة 
العربٌة 
السعود

 ٌة

the second 
memareyat 

international 
conference ( 

Mic2018 ) 

 19/4/2018-18 بنفقات

Shipping 
Containrrs 

as a 
Modular 

Component 
for Green 
Economic 
Buildings 

 

 

 

 

 



 حسب الدولإحصائٌة بعثات  جامعة طنطا 

 

 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 
 

 9102جواٌز النشر لعام     
االبحاث المنشورة فً  

   المجالت الدولٌة 
الكتب المنشورة فً 

 دار النشر العالمٌة               
 نشر جزء من كتاب  نشر كتاب  أبحاث علمٌة  
 22 8 بحث 412 
 جنٌها  26111 جنٌها  64111 جنٌها  9226229 
 

  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  44111 جنٌها  2111 جنٌها  0049111 
  

 



 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  جراحة المخ واألعصاب 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  وأمراض النساءالتولٌد  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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