
 9102 دٌسمبرنشرة شهر 

0- "The way to Scopus"ورشة عمل بجامعة طنطا األربعاء القادم 

تحت رعاٌة الدكتور مصطفى الشٌخ، القائم بأعمال نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، تنظم 
وسٌحاضرها ، "The way to Scopus"  وحدة تطوٌر البحث العلمً بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان

 .الدكتور علً سلٌمان األستاذ بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم ومدٌر وحدة تطوٌر البحث العلمً بالجامعة

كما ذكر مدٌر الوحدة أن الورشة ستتناول بعض النقاط الهامة 
، وستعرض Scopus منها كٌؾ ٌمكن انشاء حساب على

ة، تصنٌؾ المجالت حسب التخصصات، وتقٌٌم المجالت العالمٌ
 .Q1,Q4 وأخٌرا التعوؾ على نظام توزٌع المجالت

ٌناٌر  8جدٌر بالذكر أن الورشة ستعقد ٌوم األربعاء الموافق 
( بالدور 015فً تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ) 9191

 . األرضً بمبنى التطوٌر

  :وللتسجٌل بالورشة ٌرجى ملىء االستمارة بالرابط التالً

https://forms.gle/sSGduKpyKFvMBCAK7 

 

 

 ااالنتحال".. ورشة عمل بجامعة طنطاالقتباس العلمً ومنع "  -9

نظمت وحدة تطوٌر البحث العلمً بجامعة طنطا ، 
الٌوم، ورشة عمل حول "االقتباس العلمً ومنع 

الدكتور االنتحال"، وذلك بمركز التطوٌر، افتتحها 
مصطفى الشٌخ، القائم بأعمال نائب رئٌس الجامعة 

للدراسات العلٌا والبحوث، وحاضر فٌها الدكتور علً 
 سلٌمان مدٌر وحدة تطوٌر البحث العلمً.

وقال الدكتور مصطفى الشٌخ، أن الورشة استهدفت 
رفع الوعً لدي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

الصحٌحة لضوابط  المعاونة من خالل تعرٌفهم باآللٌات
االقتباس لتالفً األخطاء الشائعة للنشر العلمً ولتعمٌق الكتابة العلمٌة الصحٌحة وسبل االستشهاد العلمً، 

 والتً من شأنها أن تقضً على ظاهرة االنتحال العلمً.

وأوضح الدكتور علً سلٌمان مدٌر وحدة تطوٌر البحث العلمً، أن الوحدة تعمل على بذل الجهود لرفع 
الوعً بسبل االقتباس العلمً الصحٌحة وضمان عدم وجود أي حاالت انتحال علمً فً مخرجات البحوث 

 من مقاالت الدورٌات ورسائل الماجستٌر والدكتوراة والمشارٌع وؼٌرها.

 

https://forms.gle/sSGduKpyKFvMBCAK7
https://forms.gle/sSGduKpyKFvMBCAK7
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القائم بأعمال نائب أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ 
رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث ، 
الٌوم الثالثاء ، انطالق فعالٌات مؤتمر الشرق 

األوسط الدولً لنظم القوي الكهربٌة 
"MEPCON 2019 والذي تنظمه كلٌة ، "

وتستمر  90الهندسة بالجامعة فً دورته الـ 
دٌسمبر  02فعالٌاته حتى ٌوم الخمٌس الموافق 

الحالً ، مشٌراً إلى أن المؤتمر ٌعد من أقدم المؤتمرات الدولٌة التً تنعقد فً مصر فً مجاالت الطاقة 
 والقوى الكهربٌة، وما ٌتعلق بها من تخصصات أخرى.

وخالل مشاركته فً فعالٌات المؤتمر ، أوضح الدكتور محمود ذكى عمٌد هندسة طنطا ، أن المؤتمر ٌناقش 
ى الكهربٌة بداٌة من التولٌد وحتى االستخدام، مروراً بنقل وتوزٌع الطاقة الكهربٌة، كل ما ٌخص هندسة القو

وما ٌرتبط بها من وسائل التحكم ورفع الكفاءة والوقاٌة ، مضٌفاً أن فعالٌات المؤتمر تشمل عدًدا كبًٌرا من 
رات ٌلقٌها متخصصون من الجلسات العلمٌة لمناقشة األبحاث المقبولة بعد التحكٌم، باإلضافة إلى عدة محاض

 داخل مصر وخارجها.

شهد المؤتمر حضور الدكتور عصام الدٌن رشاد رئٌس قسم هندسة القوى واآلالت الكهربٌة ، والدكتور 
ابراهٌم مجاهد االستاذ بكلٌة الهندسة جامعة االسكندرٌة ممثالً للجنة القٌادٌة لمؤتمرات الشرق األوسط لنظم 

ر أحمد رفعت عزمى األستاذ بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربٌة، والدكتور ضٌاء القوى الكهربٌة ، والدكتو
الدٌن عبد الستار منسق عام برنامج هندسة الطاقة المتجدددة، وجمع من األساتذة وأعضاء هٌئة التدرٌس 

 من مختلؾ الجامعات المصرٌة.

 اإلمارات مشاركة جامعة طنطا فً المؤتمر الدولً التاسع للربط التقنً بدولة -4

فً إطار حرص جامعة طنطا على المشاركة فً الفعالٌات العلمٌة الدولٌة بهدؾ تعزٌز دورها العلمً 
والبحثً، شارك الدكتور مصطفى الشٌخ القائم بعمل 

نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا 
والبحوث فً "المؤتمر الدولً التاسع للربط التقنً 

رونٌة العربٌة ؾ إطار البنى للبنى التحتٌة اإللكت
 -العالمٌة" والذي انعقد بجامعة خلٌفة بأبو ظبً 

 دولة اإلمارات .

وأشار سٌادته إلى أن المؤتمر تناول قضاٌا البحث 
والتعلٌم والربط التقنً، وكذلك كٌفٌة استخدام 
التكنولوجٌا فً التعلٌم والبحث العلمً وكٌفٌة تطوٌر 

 وتطبٌقاتها لكل منهما.البنٌة التحتٌة العربٌة 

شارك فً المؤتمر عدد من الباحثٌن واألكادٌمٌٌن والعلماء وخبراء الشبكات وصانعً القرارات من الحكومات 

والجامعات والمؤسسات الؽٌر حكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً وذلك من العالم العربً والدول األفرٌقٌة 

 واألوروبٌة.



د تم توجٌه الدعوة للمسئول الدولً لقاعدة بٌانات "أوركٌد" فً جنوب وصرح الدكتور مصطفى الشٌخ بأن ق

 إفرٌقٌا لعمل ورشة عمل بجامعة طنطا مما ٌساهم فً رفع التصنٌؾ الدولً للجامعة

  

 نواب رئٌس جامعة طنطا ٌفتتحون المعرض السنوي لمالبس الطالب -5

المجتمع وتنمٌة البٌئة ، والدكتور الرفاعً افتتح الدكتور عماد عتمان نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون خدمة 
مبارك نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب ، والدكتور مصطفى الشٌخ القائم بأعمال نائب رئٌس 

الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ، المعرض السنوي الخٌري لمالبس الطالب بكلٌة العلوم، بحضور الدكتور 
 د الكلٌة ووكالئها .عبد العزٌز عبد الداٌم عمٌ

وأكد نواب رئٌس الجامعة أن المعرض ٌأتً فً إطار 
المسئولٌة المجتمعٌة لجامعة طنطا برعاٌة الدكتور مجدي 

سبع رئٌس الجامعة بالتعاون مع نادي إٌنروٌل ، بهدؾ 
دعم الطالب ؼٌر القادرٌن وتشجٌع التكافل االجتماعً 

 لتخفٌؾ العبء عن كاهل األسر.

قطعة مالبس مختلفة األنواع والتً  4511وضم المعرض 
تباع بأسعار رمزٌة لطالب جامعة طنطا ، ومن المقرر أن 

 ٌستمر المعرض حتً ٌوم الثالثاء القادم.

 جامعة طنطا تنظم مؤتمر الشرق األوسط الدولً لنظم القوي الكهربٌة -6
"MEPCON 2019" 

طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ القائم بعمل نائب رئٌس جامعة 

اختٌار كلٌة الهندسة لتنظٌم مؤتمر الشرق األوسط الدولً لنظم 

فً دورته الحادٌة  ”MEPCON 2019"  القوي الكهربٌة

دٌسمبر  02إلى  01والعشرٌن، والمقرر انعقاده فً الفترة من 

9102 . 

من عدد من وأوضح سٌادته أن اللجنة القٌادٌة للمؤتمر والمكونة 

كبار أساتذة التخصص ٌمثلون مختلؾ الجامعات الحكومٌة 

المصرٌة قد قامت باختٌار جامعة طنطا باإلجماع لتنظٌم الدورة 

الحادٌة والعشرٌن للمؤتمر من خالل قسم هندسة القوى واآلالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة بالجامعة مشٌرا إلى 

ٌعد من أقدم المؤتمرات الدولٌة  ”MEPCON"  الكهربٌة أن مؤتمر الشرق األوسط الدولً لنظم القوي

 التً ُتعقد فً مصر فً مجاالت الطاقة والقوى الكهربٌة وما ٌتعلق بها من تخصصات أخرى.

ٌذكر أن المؤتمر ٌناقش فً فعالٌاته كل ما ٌخص هندسة القوى الكهربٌة بداٌة من التولٌد وحتى االستخدام 

كهربٌة وما ٌرتبط بها من وسائل التحكم ورفع الكفاءة والوقاٌة. ومع ازدٌاد مروًرا بنقل وتوزٌع الطاقة ال

االهتمام العالمً بشأن الطاقة فقد تناولت الدورات األخٌرة موضوعات الطاقة المتجددة بشكل كبٌر فضال عن 

شة موضوعات ترشٌد الطاقة وخفض الفقد فٌها، و تشمل فعالٌات المؤتمر عدًدا كبًٌرا من جلسات مناق

 األبحاث المقبولة بعد التحكٌم، باإلضافة إلى عدة محاضرات ٌلقٌها متخصصون من داخل مصر وخارجها.



 

 9102الوشبركيي هي جبهعت طٌطب في الوؤحوراث لشهر اكخىبر 

 وسؼت غمل  -دوسة  -مؤجمش  الذولت اإلاذًىت اليليت الوظيفت الاظم

هفلاث 

 /

 بذون 

 الفترة

 وليت الطب

اخمذ ممذوح 

 ابشاهيم الؼين

مذسط 

 معاغذ
   اًطاليا الطب

دوسة جذسيبيتهمالخظ فى 

مجاٌ اإلافاـل الفىاغيت 

اباث  والـا

بذون 

 هفلاث
1/10-31/12/2019 

مػتز مدمذ ابشاهيم 

 ـبرى 

اظخار 

 معاغذ
 جووغ ـفاكغ الطب

مؤجمش ـفاكغ الثالثون 

 لطب وحشاخت الػين

بذون 

 هفلاث
4-5/10/2019 

ًاظميىت اخمذ 

 الػطاسمدمذ 
 اظباهيا مذسيذ الطب مذسط

مؤجمش الجمػيت الاوسوبيت 

لالمشاض الجلذًت 

 والخىاظليت

بذون 

 هفلاث
9-13/10/2019 

مدمذ غادٌ غبذ 

 اإلاىػم خليفت 
 هولىذا امعتردام الطب اظخار

مؤجمش امشاض الشاط 

 والشكبت

بذون 

 هفلاث
9-11/10/2019 

ساهيا مفطفى خمذ 

 طت العالمى

اظخار 

 معاغذ
   بولىذا الطب

الللاء العىوى لجمػيت 

 EASO -ميافدت العمىت :

annual Meeting 

بذون 

 هفلاث
10-11/10/2019 

ؼشيف مدمذ 

 وامل شحاجت
 جووغ اإلايعخير الطب اظخار

اإلاؤجمش العىوى اإلاؽترن بين 

حمػيت حشاخت الاطفاٌ 

اإلاؿاسبيت الثامً غؽش مؼ 

ففل الؽشق الاوظط 

لجمػيت حشاخت مىاظير 

 الشابؼالاطفاٌ 

بذون 

 هفلاث
10-12/10/2019 

مدمذ بعيووى 

 الهواسى خمضة
 اإلااهيا ميوهخ الطب مذسط

الللاء الػلمى لبرهامج وعلت 

 للخؿزًت

بذون 

 هفلاث
10-13/10/2019 

سؼا غلى العيذ 

 غبذ الىوس 
 ابوظبى الطب مذسط

الاماساث 

 الػشبيت

اإلاؤجمش العىوى الخاظؼ 

 للشوماجيزم

بذون 

 هفلاث
11-14/10/2019 

اخمذ مفشح غلي 

 اللليبي

مذسط 

 معاغذ
 واليفوسهيا الطب

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

اإلاؤجمش العىوى للجمػيت 

 الشمذًت الامشيىيت

بذون 

 هفلاث
11-15/10/2019 



ًاظش سحب مدمود 

 ظشاج
 الطب اظخار

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

الامشيىيت مؤجمش الاوادًميت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

سؤوف اخمذ غبذ 

 الشؤوف حابش
 الطب مذسط

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

مجذى ـالح 

 اخمذ موس ى
 الطب اظخار

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

جامش العيذ اخمذ 

فى  ـو
 الطب مذسط

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

مدمذ خعني 

 ًوظف البرادعي
 الطب اظخار

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

ؼشيف ًوظف 

 الحعيني الامام
 الطب اظخار

ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

مفطفى غبذ 

اللطيف ابو 

 الػىيين

 الطب اظخار
ظان 

 فشاوعيعىوا

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

مؤجمش الاوادًميت الامشيىيت 

 لطب الػين

بذون 

 هفلاث
12-15/10/2019 

اخمذ خعين 

 مدمذ ابو فشيخت
 اإلااهيا بشلين الطب اظخار

اإلاؤجمش الػاإلاى للجمػيت 

الذوليت للموحاث فوق 

 الفوجيت

بذون 

 هفلاث
12-16/10/2019 

ؼشيف مدمذ 

 وامل شحاجت
 الجضائش ظطيف الطب اظخار

اإلالخلى الذولى لجشاخت 

معالً الاطفاٌ الاٌو مؼ 

ففل الؽشق الاوظط 

لجمػيت حشاخت مىاظير 

 الاطفاٌ

بذون 

 هفلاث
15-16/10/2019 

خعام ظيذ حميل 

 الؽشيف

اظخار 

 معاغذ
 سوماهيا بوخاسظت الطب

مؤجمش الجمػيت الاوسوبيت 

 لضساغت اللوكػت باالطفاٌ

بذون 

 هفلاث
16-19/10/2019 

ابشاهيم ـالح 

 الذًً ابشاهيم
 هيواوصالهض الطب اظخار

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

اإلاؤجمش الامشييى لالمشاض 

 الفذسيت

بذون 

 هفلاث
19-23/10/2019 

مدمذ ظيذ غبذ 

 الشخمً خىخيرة

اظخار 

 معاغذ
 هيواوصالهض الطب

الوالًاث 

 اإلاخدذة

 الامشيىيت

اإلاؤجمش الامشييى لالمشاض 

 الفذسيت

بذون 

 هفلاث
19-23/10/2019 

اخمذ مدمذ غلى 

 الجىذى
 فشوعا ليون  الطب مذسط

مؤجمش الجمػيت الػاإلايت 

 لجشاحى اوسام الاطفاٌ

بذون 

 هفلاث
23-26/10/2019 



هويذا اظماغيل 

 خعين اظماغيل
 اًطاليا سوما الطب اظخار

Innternational 

conference on clinical 

and pharmaceutical 

microbiology 

بذون 

 هفلاث
23-25/10/2019 

دًىا مفطفى ابو 

 سيا

اظخار 

 معاغذ
 اًطاليا سوما الطب

 international -مؤجمش:

confernce on clincal and 

pharmaceutical 

microbiology 

بذون 

 هفلاث
23-25/10/2019 

خعام ظيذ حميل 

 الؽشيف

اظخار 

 معاغذ
   الجضائش الطب

مؤجمش الجمػيت الػشبيت 

 لالهف والجيوب الاهفيت

بذون 

 هفلاث
24-26/10/2019 

خعام ظيذ حميل 

 الؽشيف

اظخار 

 معاغذ
   الجضائش الطب

مؤجمش الجمػيت الػشبيت 

 لالهف والجيوب الاهفيت

بذون 

 هفلاث
24-26/10/2019 

سباب مدمذ 

 ابشاهيم السحت
 للاء غلمى    اوهشاهيا الطب اظخار

بذون 

 هفلاث
25-29/9/2019 

ايهاب ؼوقي مدمذ 

 ابشاهيم
 دبى الطب اظخار

الاماساث 

 الػشبيت

اإلاؤجمش الػاإلاى لطب اإلاخ 

 والاغفاب

بذون 

 هفلاث
27-31/10/2019 

خاصم مدمذ مدمذ 

 غبذ الخالم
 دبى الطب مذسط

الاماساث 

 الػشبيت

 world congress -مؤجمش :

of neurology 

بذون 

 هفلاث
27-31/10/2019 

خعام الذًً فخذ 

 هللا الفاوى 
 دبى الطب اظخار

الاماساث 

 الػشبيت

اإلاؤجمش الػاإلاى لالمشاض 

 الػفبيت

بذون 

 هفلاث
27-31/10/2019 

 هجالء فخحى خضش
اظخار 

 معاغذ
 ميامى الطب

الوالًاث 

اإلاخدذة 

 الامشيىيت

 nd Global 2 -مؤجمش :

Forum oncancer therapy 

and Research 

بذون 

 هفلاث
28-30/10/2019 

غبذ الىاـش خليفت 

 ظليمان الجعمى
 ابوظبى الطب اظخار

الاماساث 

الػشبيت 

 اإلاخدذة

 73World Congressمؤجمش 

of Endourology 

بذون 

 هفلاث
29/10-2/11/2019 

خعً خعين وامل 

 الخطاوى 
 ابوظبى الطب اظخار

الاماساث 

الػشبيت 

 اإلاخدذة

 73World Congressمؤجمش 

of Endourology 

بذون 

 هفلاث
29/10-2/11/2019 

مدمذ حابش 

 بعطوبس ى ظليمان

اظخار 

 معاغذ
 ابوظبى الطب

الاماساث 

الػشبيت 

 اإلاخدذة

 73World Congressمؤجمش 

of Endourology 

بذون 

 هفلاث
29/10-2/11/2019 

ماحذ مفطفى 

 سحب العيذ
 ابوظبى الطب اظخار

الاماساث 

الػشبيت 

 اإلاخدذة

اإلاؤجمش الػاإلاى للمعالً 

 البوليت

بذون 

 هفلاث
29/10-2/11/2019 

 وليت طب الاظىان

مدمذ مامون 

 الؽيخ
 اظخار

طب 

 الاظىان
 DGZIمؤجمش    اإلااهيا

بذون 

 هفلاث
4-5/10/2019 



وليذ مدمذ غبذ 

 اإلاجيذ الؽهاوى 

اظخار 

 معاغذ

طب 

 الاظىان
 اإلاؿشب  

لطب  اإلاؤجمش الافشيلى الثاوى

 وصساغت الاظىان

بذون 

 هفلاث
24-27/10/2018 

 وليت الػلوم

هحوذ هخىلً ابى 

 عٌبر
 الفين ؼيان الػلوم اضخبر

صياسة غلميت الى مػامل 

 الذولت لذًىاميىيت اللاساث

 

بذون 

 هفلاث
1-13/10/2019 

عبذ الفخبح علً 

 زلط
 الػلوم اضخبر

حامػت ماسيا 

 هوسى

حامػت 

ماسيا هوسى 

ظيلودفع

 وا

صياسة غلميت بدثيت الى وليت 

 غلوم الاسض واداسة الفضاء

بذون 

 هفلاث
6-15/10/2019 

وضبم صالح 

الذيي علً 

 هشرف

اضخبر 

 هطبعذ
 ـفاكغ جووغ الػلوم

وسؼت غمل غلى اظخخذام 

الذسوظوفيال فى البدث 

 الػلمى

 

بذون 

 هفلاث
16-18/10/2019 

عسة عببش 

 ابراهين غبلً
 دبى  الػلوم اضخبر

 الاماساث

الػشبيت 

 اإلاخدذة

اإلاؤجمش الػاإلاى لطب اإلاخ 

 والاغفاب

بذون 

 هفلاث
27-31/10/2019 

 وليت الهىذظت

سضا مدمذ 

 البعيووى مدمذ
 هىذظت مذسط

حضيشة 

 سمذط
 اليوهان

International 

Conference On Artifical 

Neural Neural  

Networks ( ICANN2018  

 ) 

بذون 

 هفلاث
5-7/10/2018 

 الادابوليت 

مدمود خلمى 

 مدمود غماسة
 الاداب مذسط

اإلاملىت 

الػشبيت 

 العػودًت

  

هذوة بػىوان " حػليم اللشان 

الىشيم لالشخاؿ روى 

 الاغاكت "

 

 

 

بذون 

 هفلاث
1-3/10/2019 

 وليت التربيت

صييب مدمود ابو 

 الػىين ؼلير

اظخار 

 مخفشؽ
 التربيت

اإلاملىت 

الػشبيت 

 العػودًت

ٌ مؤجمش  الشياض  الخوخذ الاو
بذون 

 هفلاث
22-24/10/2019 

 وليت التربيت الشياضيت

هجذي حطًٌ ابى 

 فريخت
 اضخبر

الخربيت 

 الريبضيت
 الوغرة ضال

اجخوبع هجلص ادارة 

 االححبد العربً لكرة الطلت 
بذوى 

 ًفقبث
19/10-1/11/2019 



عالء هحوذ طه 

 حلىيش
 اضخبر

الخربيت 

 الريبضيت
   حشيلً

للٌبشئيي بطىلت العبلن 

 ضٌت 90ححج 
بذوى 

 ًفقبث
21-28/10/2019 

 

 

 2102في ؼهش  بيان البػثاث 

 الجهت  هوع الاًفاد  اليليت  اللعم الػلمي  الذسحت  اظم الػائلت  الاظم

 غبذالخالم ؼشيف
مذسط 

 معاغذ
 هوهج هوهج أحاصة دساظيت  الهىذظىت هىذظت الاوؽاءاث

 ؾلوػ هيثم
مذسط 

 معاغذ

والخدىم  هىذظت الحاظباث

 الالى
 امشييا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 صاًذ داليا
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 هىذا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 غماسة اخمذ
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 سوظيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 غيس ى غبذهللا
مذسط 

 معاغذ
 هىذا أحاصة دساظيت  الهىذظىت هىذظت الاوؽاءاث

 ابوصيذ مدمذ
مذسط 

 معاغذ

هىذظت الالىتروهياث 

 والاجفاالث الىهشبيت
 اإلااهيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 اإلاضيً مدمذ                   
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 هىذا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 مػيذ الىومى  حماٌ
هىذظت الحاظباث والخدىم 

 الالى
 اظخوهيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 الضهخوث مفطفى 
مذسط 

 معاغذ

هىذظت الحاظباث والخدىم 

 الالى
 أمشييا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 الذًب ابشاهيم
مذسط 

 معاغذ

هىذظت الاهخاج والخفميم 

 اإلايياهييى
 سوظيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 الجبالى اخمذ
مذسط 

 معاغذ

 هىذظت اللوى والاالث

 الىهشبيت
 سوظيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 الؽشمبيلى غلى
مذسط 

 معاغذ
 الفين أحاصة دساظيت  الهىذظىت هىذظت اللوى اإلايياهيىيت

 سضوان مدمذ 
مذسط 

 معاغذ
 اظتراليا أحاصة دساظيت  الهىذظىت الهىذظت اإلاػماسيت



 بلضم كطب
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 اإلاجش أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 مدشص  غلى
مذسط 

 معاغذ
لا والشياضياث الهىذظيت  اليابان أحاصة دساظيت  الهىذظىت الفيًز

 مػيذ بعيووى ًوظف
هىذظت الحاظباث والخدىم 

 الالى
 اظخوهيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 الذًب خعان
مذسط 

 معاغذ

هىذظت الحاظباث والخدىم 

 الالى
 اظخوهيا أحاصة دساظيت  الهىذظىت

 غذط غبذالػضيض
مذسط 

 معاغذ
 امشييا أحاصة دساظيت  الهىذظىت هىذظت الاوؽاءاث

 الؽشيف اخمذ
مذسط 

 معاغذ
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت هىذظت الاؼؿاٌ الػامت

 خيرة فاطمت 
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت

 اللضاص مدمود
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت

 الؽيخ مشيم
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوى والاالث 

 الىهشبيت
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت

 ظالم اخمذ
مذسط 

 معاغذ
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت هىذظت اللوى اإلايياهيىيت

 العيذ اوغ
مذسط 

 معاغذ
 اهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظىت اإلاػماسيتالهىذظت 

 حماٌ الذًً ماحذ
مذسط 

 معاغذ
 امشييا بػثت خاسحيت الهىذظت الهىذظت اإلاػماسيت

غبذ 

 الشخمً
 الؽهاوي 

مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوي وآلاالث 

 الىهشبيت
 إهجلترا بػثت خاسحيت الهىذظت

 الضلؼ غماد
مذسط 

 معاغذ 

هىذظت الحاظباث والخدىم 

 آلالي 
 ظىؿافوسة أحاصة دساظيت  الهىذظت

 البىا أخمذ 
مذسط 

 معاغذ
 الفين أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت اللوي اإلايياهيىيت 

 ألاطير أخمذ
مذسط 

 معاغذ
 ؤلاماساث أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت اللوي اإلايياهيىيت 

 غبذ الشؤوف خعام 
مذسط 

 معاغذ
 أمشييا أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت ألاؼؿاٌ الػامت

 غبذ اإلاولي  غبذ هللا 
مذسط 

 معاغذ
 الفين أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت ألاؼؿاٌ الػامت



 أظيخوهيا أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت الحاظباث والخدىم  مػيذ بعيووي ًوظف

 غبذ الػضيض هادس
مذسط 

 معاغذ
 هىذا أحاصة دساظيت  الهىذظت هىذظت ألاؼؿاٌ الػامت

 الؿضالي سوضت
مذسط 

 معاغذ

هىذظت اللوي وآلاالث 

 الىهشبيت
 الفين أحاصة دساظيت  الهىذظت

 حاد ابشاهيم
مذسط 

 معاغذ
 الهىذ أحاصة دساظيت  الػلوم الشياضياث

 الفين أحاصة دساظيت  الػلوم الىباث مػيذ بشواث ضياء

 امشييا أحاصة دساظيت  الػلوم الجيولوحيا مػيذ حاد مدمذ

 اخمذ غالء
مذسط 

 معاغذ
 اليابان أحاصة دساظيت  الػلوم الىيمياء

 الػالًلى طوظون 
مذسط 

 معاغذ
اء  اإلاجش أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 الىجاس مدمذ
مذسط 

 معاغذ
اء  سوظيا أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 ظليم سامى
مذسط 

 معاغذ
 سوظيا أحاصة دساظيت  الػلوم الشياضياث

 هاؼم هؽام
مذسط 

 معاغذ
اء  سوظيا أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 دسويؾ مفطفى
مذسط 

 معاغذ
اء  سوظييا أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 غامش اخمذ
مذسط 

 معاغذ
اء  سوظيا أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 ًوظف اظامت 
مذسط 

 معاغذ
 جشهيا أحاصة دساظيت  الػلوم غلم الحيوان

اء  مػيذ البرادعى اخمذ  امشييا أحاصة دساظيت  الػلوم الفيًز

 مىفوس  خامذ
مذسط 

 معاغذ
 اليابان أحاصة دساظيت  الػلوم الجيولوحيا

 ابوؼشف خامذ 
مذسط 

 معاغذ
 اليابان اؼشاف مؽترن الػلوم الىيمياء

 خليل ظهيلت
مذسط 

 معاغذ
 امشييا اؼشاف مؽترن الػلوم غلم الحيوان



 البرلس ى ظماح
مذسط 

 معاغذ
اء  هىذا اؼشاف مؽترن الػلوم الفيًز

 غبذاللوى  مدمود
مذسط 

 معاغذ
 اليابان اؼشاف مؽترن الػلوم الىيمياء

 فديل غمشو 
مذسط 

 معاغذ
 امشييا اؼشاف مؽترن الػلوم الجيولوحيا

 غماس اظشاء 
مذسط 

 معاغذ
 الذهماسن اؼشاف مؽترن الػلوم الىباث

 الؽيخ ظالى
مذسط 

 معاغذ
 اليابان اؼشاف مؽترن الػلوم الىيمياء

 الجويلى افىان
مذسط 

 معاغذ
 اليابان اؼشاف مؽترن الػلوم الىيمياء

 سضوان غلياء 
مذسط 

 معاغذ
 اليابان إؼشاف مؽترن  الػلوم الىيمياء

 كىاوى  مشوة
مذسط 

 معاغذ
 اهجلترا بػثت خاسحيت الػلوم الىيمياء

 ؼشيف مدمود
مذسط 

 معاغذ
 امشييا بػثت خاسحيت الػلوم الجيولوحيا

 هفير اخمذ
مذسط 

 معاغذ
 اهجلترا بػثت خاسحيت الػلوم الجيولوحيا

 غبذ الجليل  أميرة
مذسط 

 معاغذ
 اإلااهيا أحاصة دساظيت الػلوم  غلم الحيوان
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 9102االجازات التً تبدأ فً شهر دٌسمبر 

 الكلٌة القسم الدرجة النوع االسم
نوع 
 االجازة

 جهة االٌفاد الدولة نهاٌة االجازة بداٌة االجازة

فاطمة نعٌم  عبد 
 العظٌم الشرقاوى

 انثى
مدرس 
 مساعد

 بٌولوجٌا الفم
طب 

 االسنان
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/00/31 9102/09/10

اٌه حسٌن 
 سعودي

 انثى
مدرس 
 مساعد

القلب واالوعٌة 
 الدموٌة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/00/31 9102/09/10 مرافق الطب

عبد الوهاب حسن 
عبد الوهاب 

 العٌسوي
 ذكر

استاذ 
 مساعد

هندسة القوى 
واالالت 
 الكهربٌة

 مصر 9191/11/30 9102/09/10 إعارة الهندسة

المعهد العالً 
للهندسة 
بمدٌنة 
 الشروق

شهٌرة سٌد حسن 
 شرؾ الدٌن

 أستاذ انثى
الهندسة 
 المعمارٌة

 الهندسة
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/00/31 9102/09/10

 مدرس ذكر سعد محمد عبٌد
هندسة االنتاج 

والتصمٌم 
 المٌكانٌكً

 الهندسة
مهمة 
 علمٌة

 الٌابان 9191/16/10 9102/09/10
مبادرة التعلٌم 

المصرٌة 
 الٌابانٌة

عمر عبد المتعال 
 محرز

 مدرس ذكر
هندسة القوى 

 المٌكانٌكٌة
 الهندسة

مهمة 
 علمٌة

 الٌابان   9102/09/10
مبادرة التعلٌم 

المصرٌة 
 الٌابانٌة

أحمد أحمد محمد 
 نصٌر

 العلوم الكٌمٌاء مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 ال ٌوجد الٌابان   9102/09/10

محمد مصطفى 
 الششتاوي

 العلوم الفٌزٌاء مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 الصٌن 9191/00/31 9102/09/10
جامعة 
 تشجٌانػ

مؤمنة مصطفى 
 كامل جسرها

 انثى
مدرس 
 مساعد

 االداب اللؽة العربٌة
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/00/31 9102/09/10

عمرو إبراهٌم 
 الوقاد

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

 كلٌة الشرطة قطر 9191/00/31 9102/09/10 إعارة الحقوق القانون الجنائً



أشرؾ محمد 
 محمد ؼالى

 أستاذ ذكر
التخدٌر والعناٌة 

المركزة 
 الجراحٌة

 9191/00/31 9102/09/10 مرافق الطب
سلطنة 
 عمان

 مركز مؽربى

سماح عبد الرؤؾ 
 عفٌفى

 مدرس انثى
األمراض 
النفسٌة 
 والعصبٌة

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/00/31 9102/09/10 مرافق الطب

أحمد محمد نعٌم 
 عبد العال حسن

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

 مصر 9191/00/31 9102/09/10 إعارة الطب طب األطفال
مستشفى 

 الجزٌرة فٌصل

مهاب محمد 
 صبرى ابراهٌم

 أستاذ ذكر
جراحة القلب 

 والصدر
 وزارة الصحة السعودٌة 9191/00/31 9102/09/10 إعارة الطب

ولٌد مصطفى عبد 
 الحمٌد داود

 ذكر
استاذ 
 مساعد

الصحة العامة 
 وطب المجتمع

 مركز االحمدى الكوٌت 9191/00/31 9102/09/10 إعارة الطب

هناء محمد على 
 كامل

 مدرس انثى

األشعة 
التشخٌصٌة 
والتصوٌر 

 الطبى

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/09/10 9102/09/19

محمد سعد عبد 
 صدقةالحكٌم 

 مدرس ذكر
جراحة التجمٌل 

 واألصالح
 وزارة الصحة السعودٌة 9191/09/19 9102/09/13 إعارة الطب

رشا ابراهٌم عبد 
 اللطٌؾ

 انثى
مدرس 
 مساعد

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/09/14 9102/09/15 مرافق الطب

عٌد جالل علً 
 ابو حمزة

 جامعة قطر قطر 9191/09/15 9102/09/16 إعارة التربٌة النفسٌةالصحة  مدرس ذكر

حافظ ابراهٌم 
 رسالن

 ال ٌوجد فرنسا 9191/09/16 9102/09/11 مرافق االداب اللؽة الفرنسٌة مدرس ذكر

امٌرة رشدي 
 الطباخ

 انثى
مدرس 
 مساعد

االشعة 
التشخٌصٌة 
والتصوٌر 

 الطبى

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/09/09 9102/09/03 مرافق الطب

حسام سمٌر احمد 
 حسن

 وزارة الصحة السعودٌة 9191/09/09 9102/09/03 إعارة الطب الجراحة العامة أستاذ ذكر



جٌهان عبد الحمٌد 
 محمود الشرنوبى

 أستاذ انثى
الباثولوجٌا 
 األكلٌنٌكٌة

 السعودٌة 9191/09/05 9102/09/06 إعارة الطب
شركة السالم 

 الطبٌة

احمد  اسماء جمال
 محمد السعدي

 الطب الفسٌولوجٌا معٌد انثى
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد السعودٌة 9191/09/01 9102/09/08

اشرؾ محمد عز 
 العرب

 العالج التحفظى مدرس ذكر
طب 

 االسنان
 ال ٌوجد السعودٌة 9191/12/31 9102/09/02 مرافق

عصام محمد 
 البعلً

 ذكر
استاذ 
 مساعد

االقتصاد 
 الزراعً

 شركة ٌخضور السعودٌة 9191/09/91 9102/09/90 إعارة الزراعة

سحر محمود 
 فوزى ؼرابة

 أستاذ انثى
طب الفم 

 وأمراض اللثة
طب 

 االسنان
اجازة 
 خاصة

 ال ٌوجد امرٌكا 9102/09/01 9102/09/93

مً اسماعٌل 
مصطفى 
 الشرقاوي

 انثى
مدرس 
 مساعد

الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9191/09/93 9102/09/94

روان سعٌد سعد 
 محمود

 معٌد انثى
الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

 الطب
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد مصر 9190/09/30 9191/10/10

احمد ماهر احمد 
 حنٌش

 العلوم الفٌزٌاء مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 روسٌا   9191/10/10
جامعة االورال 

 الفٌدرالٌة

وسام فرٌد عبد 
 العزٌز موسى

 أستاذ انثى
التخدٌر والعناٌة 

المركزة 
 الجراحٌة

 ال ٌوجد السعودٌة 9191/09/30 9191/10/10 مرافق الطب

محمد أحمد محمد 
 عبد الحً

 أستاذ ذكر
األمراض 
العصبٌة 
 والنفسٌة

 وزارة الدفاع السعودٌة 9191/09/30 9191/10/10 إعارة الطب

نشوى محمد نور 
 الدٌن أبو السعود

 أستاذ انثى
األمراض 

 الباطنة
 السعودٌة 9191/09/30 9191/10/10 إعارة الطب

مستشفى 
 خمٌس مشٌط

اٌمن عبد االعلى 
 احمد الرشٌدى

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

التخدٌر والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

 مركز مؽربى قطر 9190/10/10 9191/10/19 مرافق الطب



دٌنا مصطفى 
اسماعٌل 
 الصنفاوي

 انثى
مدرس 
 مساعد

 ال ٌوجد السعودٌة 9190/10/19 9191/10/13 مرافق التجارة المحاسبة

محمد شنٌشن عبد 
 الرحمن شنٌشن

 ذكر
مدرس 
 مساعد

 الطب الجراحة العامة
رعاٌة 
 اسرة

 ال ٌوجد مصر 9190/10/13 9191/10/14

اسمهان السعٌد 
 عبد السالم ٌوسؾ

 انثى
مدرس 
 مساعد

التخدٌر والعناٌة 
 المركزة

 ال ٌوجد السعودٌة 9190/10/18 9191/10/12 مرافق الطب

عبد هللا محمد عبد 
 القادر خضر

 السعودٌة 9190/10/12 9191/10/01 مرافق العلوم الكٌمٌاء أستاذ ذكر
جامعة أم 

 القرى

محمد سامى 
 حلمى صقر

 مدرس ذكر
االشعة 

 التشخٌصٌة
 الكوٌت 9190/10/04 9191/10/05 إعارة الطب

مستشفى 
 عالٌة الدولى

هالة مصطفى 
 موسى الصباغ

 انثى
استاذ 
 متفرغ

الصحة العامة 
 وطب المجتمع

 السعودٌة 9190/10/05 9191/10/06 مرافق الطب
كلٌة طب 
 األسنان

أحمد عطا محمد 
 الحدٌدى

 مدرس ذكر
األمراض 

 الباطنة
 السعودٌة 9191/09/98 9191/10/06 مرافق الطب

مركز محافظة 
 رٌاض

أحمد عبد العزٌز 
 عبد العزٌز شامة

 مدرس ذكر
التخدٌر والعناٌة 

المركزة 
 الجراحٌة

 السعودٌة 9190/10/05 9191/10/06 إعارة الطب
الخدمات 

 الطبٌة

تهانً محمود 
 حمدى

 انثى
استاذ 
 متفرغ

 العالج التحفظى
طب 

 االسنان
اجازة 
 خاصة

 ال ٌوجد كندا 9190/10/95 9191/10/96

محمد محمد 
 ٌوسؾ عٌاد

 ذكر
استاذ 
 متفرغ

 مصر 9190/10/30 9191/19/10 إعارة العلوم الكٌمٌاء

الجامعة 
المصرٌة 

الٌابانٌة للعلوم 
 والتكنولوجٌا

منال عبد العزٌز 
 عبد المقصود ناٌل

 مدرس انثى
الكٌمٌاء 
 الصٌدلٌة

 الصٌدلة
مهمة 
 علمٌة

 جامعة تمبل امرٌكا 9190/19/98 9191/13/10

اٌمن محمد سمٌر 
 حسٌن هجرس

 مدرس ذكر
جراحة المسالك 

 البولٌة
 وزارة الدفاع السعودٌة 9190/19/98 9191/13/10 إعارة الطب

دٌنا فؤاد أحمد 
 الشاعر

 الطب الهستولوجٌا مدرس انثى
رعاٌة 

 طفل
 ال ٌوجد السعودٌة 9190/19/98 9191/13/10

محمد محمود عبد 
 المجٌد محمد

 مركز المانع السعودٌة 9190/13/30 9191/14/10 مرافق الطب طب االطفال مدرس ذكر

محمد شوقى 
 محمود الفرارجى

 ذكر
استاذ 
 مساعد

 جامعة الجوؾ السعودٌة 9190/13/30 9191/14/10 إعارة الطب طب األطفال



فتحً مدحت 
 فتحً حسن

 العلوم الكٌمٌاء مدرس ذكر
مهمة 
 علمٌة

 جامعة كٌوشو الٌابان 9191/01/30 9191/15/10

وفاء السٌد محمد 
 سالم خضر

 االعالم التربوى مدرس انثى
تربٌة 
 نوعٌة

 ال ٌوجد الكوٌت 9191/16/92 2910/16/31 إعارة

إبراهٌم محمد 
 صبحى السجاعى

 السعودٌة 9191/11/30 9102/ 0/8  إعارة االداب الجؽرافٌا مدرس ذكر
جامعة الملك 

 سعود

أسماء مصطفى 
 مصطفى

 مدرس انثى
المٌكروبٌولوج

 ٌا الطبٌة
 ال ٌوجد السعودٌة 9191/11/16 1/1/9102  مرافق الطب

هٌثم فهٌم أحمد 
 مجاهد

 السعودٌة 9191/11/30 /0/89102 مرافق االداب اللؽة العربٌة مدرس ذكر
جامعة أم 

 القرى

 


