


الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغة	العربية	وآدابها	اآلداب	 1 1

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- اآلداب 28/09/1998 إبراهيم محمود عوض. د.أ (القصة واألدب الحديث)اللغة العربية 4996

جامعة دمياط- اآلداب 03/03/2003 أحمد مصطفي أحمد أبو الخير. د.أ (علم اللغة والدراسة السامية)اللغة العربية 4380

جامعة قناة السويس- اآلداب والعلوم اإلنسانية 27/10/1998 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكردي. د.أ (أدب ونقد)اللغة العربية 512

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 28/11/1989 فوزي سعد محمد عيسى. د.أ (أداب ونقد)اللغة العربية 1360

جامعة عين شمس- األلسن 24/12/1990 محمد عبد الحميد سالم. د.أ (االدب العربي)لغة عربية 7468

جامعة المنيا- دار العلوم 26/07/2005 محمد عبد الرحمن مهنى الريحاني. د.أ (النحو والصرف)اللغة العربية وأدابها 3925

جامعة طنطا- اآلداب 26/02/2006 محمد عطا أحمد يوسف. د.أ (تفسير وعلوم القرآن)اللغة العربية وأدابها 3278

جامعة القاهرة- دار العلوم 08/08/1984 محمد فتوح أحمد علي. د.أ (نقد ادبى)اللغة العربية 3232

جامعة القاهرة- دار العلوم 28/10/1992 محمد نبيل محمد السيد غنايم. د.أ (شريعة إسالمية)شريعة إسالمية 1911

جامعة عين شمس- اآلداب 23/02/1998 محمد يونس عبد العال. د.أ (الشعر االموي- أدب قديم)اللغة العربية 9260

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20131،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغة	العربية	وآدابها	اآلداب	 1 1

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنيا- دار العلوم 28/06/2004 أحمد عارف حجازى عبد العليم. د.أ (علم اللغة)علم اللغة 1789

جامعة سوهاج- اآلداب 01/12/2006 حازم على كمال الدين. د.أ (علم اللغة)اللغة العربية 2033

جامعة الفيوم- دار العلوم 28/03/2001 حسام البهي علي البهنساوي. د.أ (علم اللغة)اللغة العربية 324

جامعة المنيا- دار العلوم 30/07/2006 سيد علي إسماعيل علي. د.أ (أدب مسرحى)دراسات أدبية 8367

جامعة قناة السويس- اآلداب والعلوم اإلنسانية 26/07/2005 شكرى بركات ابراهيم. د.أ (نقد آدبي)اللغة العربية 6384

جامعة القاهرة- دار العلوم 26/07/1995 عبد اللطيف عبد الحليم عبد هللا. د.أ (االدب الحديث والمقارن)االدب العربى 9795

جامعة القاهرة- رياض األطفال 28/02/2001 كمال الدين حسين محمد. د.أ (مسرح الطفل والدراما الشعبيه)اداب مسرحيه ودراسات شعبيه 1644

جامعة عين شمس- األلسن 25/03/2001 محمد السيد سليمان العبد. د.أ (علم اللغة)لغة عربية 4327

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20132،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغات	الشرقية	والسالفية	ولغات	الشرق	األقصى	وآدابها	اآلداب	 2 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- اآلداب 28/02/2001 أحمد محمود عطوة هويدي. د.أ (دراسات يهودية)اللغات السامية 1399

جامعة القاهرة- اآلداب 29/06/1994 شادية توفيق حافظ. د.أ (لغة سريانية)اللغات السامية 4673

جامعة سوهاج- اآلداب 08/05/1988 شعبان ربيع محمد طرطور. د.أ (فارسية)اللغات الشرقية 455

جامعة عين شمس- اآلداب 30/07/2001 ماجدة صالح مخلوف. د.أ (أدب وتاريخ تركي حديث ومعاصر)لغة تركية 2088

جامعة القاهرة- اآلداب 29/05/1996 ماجدة عماد الدين سالم. د.أ (اللغة السريانية)اللغات السامية 5316

جامعة عين شمس- اآلداب 25/09/1995 محمد علي حسن أحمد هواري. د.أ (الفكر الدينى اليهودي)الدراسات العبرية 1405

جامعة القاهرة- دار العلوم 30/06/1992 محمد محمد محمود يو نس. د.أ (أدب مغولى)لغة فارسية 242

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغة	اإلجنليزية	وآدابها	اآلداب	 3 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- اآلداب 29/09/1986 رضوى مصطفى محمد عاشور. د.أ األدب اإلفريقي األمريكي والنقد النظري شعر ونثر)اللغة االنجليزية 2624
(حديث

جامعة القاهرة- اآلداب 29/12/1999 سلوى عبد العزيز كامل. د.أ (لغويات)اللغة االنجليزية 4794

جامعة حلوان- اآلداب 28/04/2004 سلوى محمد حماد فرج. د.أ (لغويات)اللغة االنجليزية 1706

جامعة السويس- التربية 30/09/2003 شاكر رزق تقي الدين. د.أ (اللغويات)8195

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 27/12/2005 عزة محمد حلمي الخولي. د.أ (قصة قصيرة فى االدب االمريكي)اللغة االنجليزية 7791

جامعة عين شمس- األلسن 31/07/2006 كرمة محمد سامى فريد. د.أ (دراما)أدب 9371

جامعة القاهرة- اآلداب 27/06/2001 لبني عبد التواب يوسف أحمد. د.أ (الشعر)أدب انجليزى 2606

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 23/08/1999 نازك عادل فهمى. د.أ (األدب األمريكي)اللغة االنجليزية 7792

جامعة حلوان- اآلداب 30/06/2004 نهوت السيد أمين العروسي. د.أ (لغويات)اللغة االنجليزية 2847

جامعة عين شمس- األلسن 26/05/1997 هناء حسنين على. د.أ (ادب انجليزي- دراما )اللغة االنجليزية 5682

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20134،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغة	اليونانية	والالتينية	واإليطالية	واألملانية	والروسية	واألسبانية	وآدابها	اآلداب	 4 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- اآلداب 28/10/1979 عبد المعطى أحمد شعراوى سليمان. د.أ (لغة وترجمة)يونانى والتينى 3962

جامعة القاهرة- اآلداب 30/11/1994 عليه عبد هللا احمد خطاب. د.أ (عصر النهضة-ادب عصور وسطى)المانى 5623

جامعة القاهرة- اآلداب 30/11/2005 فاطمة زكريا محمد مسعود. د.أ (19،20أدب المانى ق )ادب المانى 6023

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 22/10/2002 ماجدة عبده النويعمي. د.أ (أدب التيني)االثار والدراسات اليونانية والالتينية 3790

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 26/03/2002 مجدي السيد أحمد كيالني. د.أ (فكر يوناني والتيني)دراسات يونانية والتينية 5458

جامعة عين شمس- األلسن 24/06/2000 محمد أبو العطا عبد الرءوف. د.أ (أدب  أسبانى)اللغة االسبانية 10082

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 26/11/2002 منى عبد الغنى على حجاج. د.أ ()أثار يونانية ورومانية 888

جامعة عين شمس- األلسن 25/01/1999 نادية جمال الدين محمد ابراهيم. د.أ (لغة أسبانية)لغة أسبانية 1339

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20135،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اللغة	الفرنسية	وآدابها	اآلداب	 5 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- اآلداب 29/01/1991 عادل صبحي ميخائيل تكال. د.أ (شعر وقصة)اللغة الفرنسية 1115

جامعة القاهرة- اآلداب 30/04/1997 غراء حسين مهنا. د.أ (شعر وأدب مغربى ناطق بالفرنسية وادب شعبى)األدب الفرنسى 1279

جامعة الزقازيق- اآلداب 22/09/1992 منى محمد عبد العزيز عطية. د.أ (أدب القرن)اللغة الفرنسية 3571

جامعة المنيا- اآلداب 03/02/1985 ناديه كامل صليب. د.أ (أدب فرنسى)اللغة الفرنسية 2678

جامعة عين شمس- األلسن 22/01/1997 ناهد عبد الحمبد إبراهيم خليل. د.أ ()اللغة الفرنسية 9408

جامعة عين شمس- التربية 30/10/2006 هاني دانيال زكريا حنا. د.أ (20مسرح القرن ال)لغة فرنسية 3183

جامعة عين شمس- التربية 30/06/1985 هيالنة سولاير ابراهيم. د.أ (نصوص وراوية)اللغة الفرنسية 5585

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20136،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التاريخ	اآلداب	 6 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- اآلداب 23/12/1989 اسامه زكى زيد. د.أ (تاريخ عصور وسطى)تاريخ 5582

جامعة القاهرة- اآلداب 16/02/1983 حسنين محمد ربيع. د.أ (تاريخ عصور وسطى)تاريخ 9354

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 30/07/1995 حمدي عبد المنعم محمد حسين. د.أ (االندلس)تاريخ وحضارة إسالمية 8766

جامعة الفيوم- اآلداب 29/04/1987 عبدهللا محمد عزباوى. د.أ (حديث معاصر)حديث معاصر 4580

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 26/03/1996 محمد السيد محمد عبد الغنى. د.أ (التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية)تاريخ قديم 8738

جامعة المنصورة- اآلداب 28/03/1988 محمد عيسى صابر الحريرى. د.أ (تاريخ اسالمى)تاريخ 4821

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/04/1986 محمود سعيد محمد عمران. د.أ (عصور وسطى)تاريخ 3609

جامعة القاهرة- اآلداب 26/03/1997 محمود عرفة محمود عرفة. د.أ (تاريخ المشرق االسالمى والحضارة االسالمية)تاريخ إسالمى 2396

جامعة بور سعيد- األداب 01/11/1981 محمود محمد متولي محمد. د.أ (تاريخ)تاريخ 7691

جامعة دمياط- اآلداب 05/02/1996 نبيل عبد الحميد سيد أحمد. د.أ 8865 ()

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 20137،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجلغرافيا	اآلداب	 7 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- اآلداب 27/09/2000 جودة فتحى متولى التركمانى. د.أ (جغرافية اقليمية)جغرافيا الطبيعة 2053

جامعة المنوفية- اآلداب 15/03/1992 صالح عبد الجابر غنيم عيسى. د.أ (الجغرافية البشرية)الجغرافيا 3441

جامعة كفر الشيخ- اآلداب 25/03/2007 عبد هللا عالم عبده عالم. د.أ (جغرافيا طبيعية)جغرافيا 5465

جامعة القاهرة- معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية 27/09/2006 عزيزة محمد على بدر. د.أ ()الجغرافيا 2390

جامعة الزقازيق- اآلداب 31/07/1990 فاروق كامل محمد علي عز الدين. د.أ (جغرافيا إقتصادية ونقل ومواصالت)الجغرافية البشرية 5621

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/08/1995 فتحي عبدالعزيز أبوراضي. د.أ (الجغرافيا الطبيعية )الجغرافيا 755

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/12/1981 فتحى محمد أبو عيانه. د.أ (جغرافيا بشرية)الجغرافيا 1779

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 28/03/2000 محمد الفتحى بكير محمد حسين. د.أ (جغرافيا اقتصادية)جغرافيا بشرية 1445

جامعة القاهرة- اآلداب 28/07/1993 محمد صبري محسوب سليم. د.أ (جيومورفولوجيا)الجغرافيا الطبيعية 2730

جامعة طنطا- اآلداب 27/10/1992 محمد محمد الغلبان. د.أ (جغرافيا العمران)الجغرافيا 4658

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	االجتماع	اآلداب	 8 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- اآلداب 26/09/2006 البسيونى عبد هللا جاد البسيونى. د.أ (اجتماع قانونى)اجتماع 8675

جامعة كفر الشيخ- اآلداب 01/10/2004 اليس اسكندر بشاي. د.أ 8719 ()

جامعة سوهاج- اآلداب 19/11/1999 عبد الرءوف احمد محمد عثمان الضبع. د.أ (علم االجتماع الصناعى)علم اجتماع 3884

جامعة عين شمس- اآلداب 30/07/1990 على محمود أبو ليلة. د.أ (نظريات اجتماعية)االجتماع 3158

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 25/11/1986 محمد أحمد بيومى. د.أ (إجتماع ديني)إجتماع 8922

جامعة طنطا- اآلداب 25/11/1981 محمد سعيد إبراهيم فرح. د.أ (اجتماع أسري)االجتماع 2740

جامعة قناة السويس- اآلداب والعلوم اإلنسانية 21/10/1998 محمد عبد المعبود مرسى. د.أ (أنثربولوجيا)اجتماع 1980

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/11/1983 محمد عبده موسي محجوب. د.أ (انثروبولوجيا اجتماعية)االنثروبولوجيا 1434

جامعة طنطا- اآلداب 20/03/2007 محمد ياسر شبل الخواجة. د.أ ()االجتماع 1077

جامعة عين شمس- اآلداب 29/10/1979 محمود على عباس عودة. د.أ (علم االجتماع ريفي ومصري)االجتماع 1138

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفلسفة	اآلداب	 9 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة كفر الشيخ- اآلداب 29/10/2002 إبراهيم محمد محمد تركي. د.أ ()فلسفة إسالمية 3692

جامعة المنصورة- اآلداب 26/12/1994 ابراهيم ابراهيم محمد ياسين. د.أ (فلسفة إسالمية)2162

جامعة القاهرة- دار العلوم 28/07/1999 السيد رزق أحمد الحجر. د.أ (دراسات اسالميه)الفلسفة االسالميه 8184

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 28/11/2006 حربى عباس عطيتو محمود. د.أ (فلسفة قديمة وعصور وسطى)الفلسفة 5613

جامعة عين شمس- اآلداب 29/11/1993 حسن عبدالحميد حسين عبدالرحمن. د.أ (علوم وفكر إسالمي)الفلسفة 4239

جامعة بني سويف- اآلداب 01/07/2007 عصمت حسين سيد نصار. د.أ ()الفلسفة 8950

جامعة الزقازيق- اآلداب 26/10/1993 محمد محمود عبد الحميد ابوقحف. د.أ (فلسفة إسالمية)الفلسفة 5637

جامعة حلوان- اآلداب 26/11/2000 منى احمد محمد ابو زيد. د.أ ()الفلسفة 5612

جامعة القاهرة- اآلداب 30/06/1999 يمني طريف أمين الخولي. د.أ (منطق-فلسفة العلوم)الفلسفة 3955

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اخلدمة	االجتماعية	اآلداب	 10 1

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الفيوم- الخدمة االجتماعية 27/04/2005 بواب شاكر على جمعه. د.أ (جاالت الخدمة)خدمة اجتماعية 7889

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 28/05/2000 طلعت مصطفى السروجى. د.أ (تخطيط اجتماعى)خدمة اجتماعية 2159

جامعة الفيوم- الخدمة االجتماعية 05/01/1986 عبد العزيز عبد هللا مختار حمزه. د.أ (تنمية وتخطيط)خدمة اجتماعية 9084

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 30/06/1997 ماهر أبو المعاطى على رحمة. د.أ (التخطيط االجتماعى)خدمة اجتماعية 1307

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 28/10/2001 مدحت محمد محمود أبو النصر. د.أ (تنظيم مجتمع)خدمة اجتماعية 7329

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 22/12/2002 مديحة مصطفى فتحى عبد الهادى. د.أ (تنظيم مجتمع)خدمة اجتماعية 2148

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 25/10/1998 نبيل ابراهيم احمد عبدالرحيم. د.أ (خدمة جماعة)خدمة اجتماعية 5570

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 21/04/2002 هشام سيد عبد المجيد عالم. د.أ (خدمة الفرد)خدمة اجتماعية 589

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 22/02/1998 وفاء هانم محمد مصطفى الصادى. د.أ (تنظيم مجتمع)خدمة اجتماعية 4770

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اخلدمة	االجتماعية	اآلداب	 10 1

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 28/10/2001 حمدى محمد ابراهيم منصور. د.أ (خدمة الفرد)خدمة اجتماعية 599

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 26/11/2006 ساميه عبد الرحمن عبد القادر أحمد همام. د.أ (خدمة الفرد)خدمة اجتماعية 4748

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 30/11/2003 عبد الناصر عوض أحمد جبل. د.أ (خدمة الفرد)خدمة اجتماعية 1558

جامعة الفيوم- الخدمة االجتماعية 29/10/2003 عرفات زيدان خليل محفوظ. د.أ (طرق الخدمة االجتماعية)خدمة اجتماعية 7830

جامعة أسوان- الخدمة االجتماعية 26/12/2005 على عباس دندراوي  عبد العاطي. د.أ (مجاالت الخدمة االجتماعية)خدمة اجتماعية 7176

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 26/08/2007 ماجدة أحمد عبد الوهاب عبد الموجود. د.أ (التخطيط االجتماعي)خدمة اجتماعية 7283

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 29/10/2000 نصر خليل محمد عمران. د.أ (مجاالت)خدمة اجتماعية 4676

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 26/12/1999 نظيمة أحمد محمود سرحان. د.أ (تنظيم مجتمع)خدمة اجتماعية 1540

جامعة الفيوم- الخدمة االجتماعية 31/10/2006 هدى توفيق محمد سليمان. د.أ (مجاالت الخدمة)خدمة اجتماعية 9713

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	النفس	اآلداب	 11 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- البنات 28/12/1992 حمدي محمد ياسين. د.أ (علم نفس إجتماعى)علم نفس 9018

جامعة طنطا- اآلداب 27/10/2004 خالد ابراهيم سعد الفخراني. د.أ (علم النفس)علم النفس 1224

جامعة المنوفية- اآلداب 01/03/2001 عبد المنعم شحاته محمود. د.أ 1552 ()

جامعة الزقازيق- اآلداب 24/02/1998 عبدهللا السيد السيد أحمد عسكر. د.أ (علم نفس إكلينيكي)علم نفس 101

جامعة عين شمس- معهد الدراسات العليا للطفولة 31/07/1995 ليلى احمد السيد كرم الدين. د.أ (علم نفس الطفل)علم نفس 3606

جامعة القاهرة- اآلداب 27/01/1998 محمد نجيب أحمد محمود الصبوة. د.أ (علم نفس إكلينيكي)علم نفس 1833

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 22/05/2001 مدحت عبد الحميد احمد ابوزيد. د.أ (علم النفس االكلينيكي)علم النفس 7469

جامعة القاهرة- اآلداب 27/01/1999 معتز سيد عبدهللا برعي. د.أ (علم نفس إجتماعى)علم نفس 1198

جامعة حلوان- اآلداب 20/07/1992 ممدوحة محمد  محمد سالمة. د.أ (علم نفس إجتماعى)علم نفس 1398

جامعة عين شمس- اآلداب 30/07/1990 نيفين مصطقي زيور. د.أ (تحليل نفسى لألطفال)علم نفس 3788

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اإلعالم	اآلداب	 12 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- اإلعالم 27/02/2002 سامى عبد الرؤف محمد طايع. د.أ (عالقات عامة واعالن)عالقات عامة واعالن 9050

جامعة القاهرة- اإلعالم 23/02/2005 شريف درويش مصطفي اللبان. د.أ (طباعه واالخراج صحافى)صحافة 9047

جامعة القاهرة- اإلعالم 28/06/1995 عدلى سيد محمد رضا. د.أ (إذاعة وتلفزيون)اذاعة 20001

جامعة القاهرة- اإلعالم 08/06/1983 على السيد ابراهيم عجوة. د.أ (عالقات عامة واعالن)عالقات عامة 9060

جامعة سوهاج- اآلداب 01/04/1987 محمد منير محمد صابر حجاب. د.أ 1556 ()

جامعة عين شمس- معهد الدراسات العليا للطفولة 27/06/2005 محمود حسن اسماعيل. د.أ (اعالم وثقافة االطفال)اعالم 7332

جامعة القاهرة- اإلعالم 26/09/2007 وليد فتح هللا مصطفى بركات. د.أ (اذاعة وتليفزيون)اذاعه 9882

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الوثائق	واملكتبات	اآلداب	 13 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- اآلداب 31/05/2000 أسامة السيد محمود على. د.أ (نظم المعلومات)مكتبات 797

جامعة المنوفية- اآلداب 29/06/2004 أمنية مصطفى محمد صادق. د.أ (تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى المكتبات)مكتبات 4663

جامعة المنوفية- اآلداب 28/05/2006 حسناء محمود أحمد محجوب. د.أ (نشر)مكتبات 3558

جامعة القاهرة- اآلداب 31/03/2004 شريف كامل محمود شاهين. د.أ (نظم المكتبات المحسبة)مكتبات 947

جامعة القاهرة- اآلداب 18/04/1984 شعبان عبدالعزيز خليفة. د.أ (النشر والببلوجرافية)مكتبات 7484

جامعة القاهرة- اآلداب 31/10/2007 يسرية محمد عبدالحليم زايد. د.أ (معايير الموحدة)مكتبات 4665

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201315،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اآلثار	اآلداب	 14 1

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- اآلداب 29/06/1983 احمد عبد الرازق احمد مصطفي. د.أ (آثار إسالمية)1506

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/06/1999 حسن محمد محى الدين حسن السعدى. د.أ (تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم)التاريخ القديم 1423

جامعة اإلسكندرية- التربية 30/11/1999 سوزان محمد عباس عبداللطيف. د.أ (تاريخ قديم)تاريخ 9419

جامعة عين شمس- اآلداب 28/02/2000 شافية عبد اللطيف متولي  بدير. د.أ (اآلثار المصرية القديمة)اآلثار الفرعونية 5435

جامعة القاهرة- اآلثار 29/07/1998 عال محمد عبد العزيز العجيزي. د.أ (أثار مصرية قديمة)أثار مصرية 3488

جامعة القاهرة- اآلثار 23/03/1998 محمد عبد الهادى محمد احمد. د.أ (عالج وصيانة االبنيه)ترميم أثار 5576

جامعة سوهاج- اآلداب 01/09/2007 محمود أحمد محمود الخضرجي. د.أ ()أثار مصرية قديمة 1135

جامعة القاهرة- اآلثار 30/06/1992 محمود ابراهيم حسين. د.أ (فنون اسالميه)اثار اسالميه 140

جامعة القاهرة- اآلثار 26/05/2004 منى فؤاد على عبد الغنى. د.أ (ترميم الصور الجداريه والفسيفساء)ترميم االثار 2063

جامعة القاهرة- اآلثار 27/01/1999 ياسين السيد زيدان. د.أ (ترميم اثار عضويه)ترميم االثار 7845

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201316،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

املناهج	وطرق	التدريس	الدراسات	الرتبوية	 15 2

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- التربية 26/10/2003 أحمد حسن محمد سيف الدين. د.أ (لغة انجليزية)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم 2920

جامعة دمياط- التربية 26/06/2006 السيد محمد السيد دعدور. د.أ (لغة انجليزية)المناهج 6374

جامعة سوهاج- التربية 20/02/1994 حسام الدين محمد عبد المطلب مازن. د.أ (علوم)مناهج وطرق التدريس 661

جامعة عين شمس- التربية 30/03/1992 حسن سيد حسن شحاتة. د.أ (لغة عربية)المناهج 237

جامعة المنصورة- التربية 23/02/2000 عبد السالم مصطفى عبد السالم مصطفى. د.أ (علوم)المناهج 1975

جامعة أسيوط- التربية 08/05/1988 عبد الكريم محمد شاذلي. د.أ (علوم)المناهج 9794

جامعة بنها- التربية 27/05/2003 ماهر إسماعيل صبري محمد يوسف. د.أ (علوم)مناهج وطرق تدريس 2568

جامعة أسيوط- التربية 30/09/2001 محمود محمد حسن عوض. د.أ (رياضيات)المناهج 225

جامعة عين شمس- التربية 28/10/1984 نظله حسن أحمد خضر. د.أ (رياضيات)المناهج 1913

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201317،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

املناهج	وطرق	التدريس	الدراسات	الرتبوية	 15 2

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الفيوم- التربية 10/11/1993 ابراهيم محمد المتولي عطا. د.أ ()مناهج وطرق تدريس 5649

جامعة أسيوط- التربية 30/04/1995 السيد شحاتة محمد أحمد. د.أ (علوم)المناهج 76

جامعة دمياط- التربية 26/07/1998 رمضان عبدالحميد محمد الطنطاوي. د.أ (علوم)المناهج 9361

جامعة عين- معهد الدراسات والبحوث البيئية 27/07/2004
شمس

عبد المسيح سمعان عبدالمسيح يوسف. د.أ (دراسات بيئية)المناهج 4412

جامعة أسيوط - (الوادي الجديد)التربية 22/11/1992 عبدالمنعم محمد حسين حسانين. د.أ (علوم)المناهج 890

جامعة أسيوط- التربية 09/06/1991 عمر سيد خليل ضى. د.أ (علوم)المناهج 5666

جامعة عين شمس- البنات 25/06/2001 محمد عطية خميس حزين. د.أ (تكنولوجيا تعليم)المناهج 1349

جامعة بني سويف- التربية 29/05/2000 مديحة حسن محمد عبد الرحمن. د.أ (رياضيات)المناهج 456

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201318،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

أصول	الرتبية	والتخطيط	الرتبوى	الدراسات	الرتبوية	 16 2

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- التربية 22/10/2006 جمال على خليل الدهشان. د.أ ()اصول التربيه 631

جامعة القاهرة- معهد الدراسات والبحوث التربوية 01/01/2005 سامي محمد عبد المقصود حسين نصار. د.أ ()اصول التربيه 852

جامعة عين شمس- التربية 29/04/2001 طلعت عبد الحميد فايق حسن. د.أ ()أصول تربية 7885

جامعة المنيا- التربية 30/06/1996 عزة محمد أحمد سالم. د.أ (انثروبولوجيا التربوى)أصول التربية 2823

جامعة عين شمس- التربية 11/01/1994 علي السيد محمد الشخيبي. د.أ (علم اجتماع تربوى)أصول التربية 2657

جامعة دمياط- التربية 24/12/1990 على صالح جوهر. د.أ (تخطيط تربوى)أصول التربية 2585

جامعة كفر الشيخ- التربية 26/08/2007 محمد ابراهيم ابراهيم المنوفى. د.أ ()أصول التربية 2856

جامعة المنصورة- التربية 30/06/2003 محمد ابراهيم عطوه مجاهد. د.أ (إجتماعيات التربية)أصول التربية 2383

جامعة المنصورة- التربية 27/02/1995 مهنى محمد ابراهيم غنايم. د.أ (تعليم وتخطيط تربوى)أصول تربية 1091

جامعة عين شمس- البنات 28/07/1997 نادية يوسف كمال. د.أ (فلسفة تربوية)أصول التربية 1464

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201319،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرتبية	املقارنة	واإلدارة	التعليمية	الدراسات	الرتبوية	 16 2

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة حلوان- التربية 24/12/2006 إبراهيم عباس إسماعيل الزهيري. د.أ (تربية مقارنة)تربية مقارنة االدارة التربوية 3013

جامعة بنها- التربية 28/12/1999 أحمد ابراهيم احمد الصرماتى. د.أ (اإلدارة التعليمية)تربية المقارنة اإلدارة التعليمية 3208

جامعة حلوان- التربية 30/03/1993 احمد اسماعيل احمد حجي. د.أ (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)أصول تربية 5645

جامعة قناة السويس- التربية 28/03/1995 بيومى محمد ضحاوى على. د.أ (تربية مقارنة االدارة التعليمية)تربية مقارنة االدارة التربوية 292

جامعة بنها- التربية 28/05/2007 جمال محمد محمد ابوالوفا. د.أ (اإلدارة التعليمية)تربية مقارنة 8586

جامعة عين شمس- التربية 26/01/1998 سعاد بسيونى عبد النبى محمد عياد. د.أ (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)التربية المقارنة اإلدارة التعليمية 4144

جامعة عين شمس- التربية 28/11/1994 شاكر محمد فتحي أحمد. د.أ ()ادارة تعليمية 1675

جامعة عين شمس- التربية 28/05/2001 عادل عبد الفتاح سالمة. د.أ (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)التربية المقارنة اإلدارة التعليمية 3319

جامعة كفر الشيخ- التربية 29/12/2001 عبدالجواد السيد سعد بكر. د.أ (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 263

جامعة سوهاج- التربية 29/12/2003 نبيل سعد خليل جرجس. د.أ (التربية المقارنة اإلدارة التعليمية)التربية المقارنة اإلدارة التعليمية 307

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201320،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	النفس	الرتبوي	والصحة	النفسية	الدراسات	الرتبوية	 17 2

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة كفر الشيخ- التربية 25/09/2001 آمال عبد السميع مليجى باظة. د.أ ()الصحة النفسية 1404

جامعة الزقازيق- التربية 27/12/2005 ايمان فؤاد محمد كاشف. د.أ (الصحة النفسية)الصحة النفسية 4561

جامعة المنوفية- التربية 25/09/2005 حمدي على أحمد الفرماوي. د.أ (علم النفس التربوي)علم النفس التربوي 9402

جامعة عين شمس- البنات 29/05/1995 سناء محمد سليمان عبد العليم. د.أ ()علم النفس 9188

جامعة الزقازيق- التربية 29/12/1998 عادل عبدهللا محمد محمد. د.أ ()الصحة النفسية 1479

جامعة طنطا- التربية 26/04/1989 عبد الوهاب محمد كامل السيد. د.أ ()علم النفس التعليمي 536

جامعة المنيا- التربية 29/12/1992 على حسين على بدارى. د.أ (علم نفس معرفى)علم نفس تربوى 10058

جامعة المنيا- التربية 27/12/2005 عماد عبد المسيح يوسف رزق الصفطي. د.أ ()علم النفس 508

جامعة طنطا- التربية 15/07/1998 مجدي عبد الكريم حبيب. د.أ (علم النفس التعليمى)علم النفس التعليمى 1204

جامعة طنطا- التربية 26/02/1986 محمد عبد الظاهر الطيب. د.أ ()الصحة النفسية 3268

جامعة اإلسكندرية- التربية 30/05/1989 محمود عبد الحليم حامد منسي. د.أ (قياس التقويم النفسي والتربوي)علم النفس التربوى 3860

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201321،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	الرتبوية	يف	الطفولة	املبكرة	الدراسات	الرتبوية	 18 2

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- التربية 26/05/1998 إلهام مصطفى محمد عبيد. د.أ (إجتماعيات التربية والتعليم وتربية الطفل)أصول التربية 9936

جامعة القاهرة- رياض األطفال 28/07/1999 ابتهاج محمود طلبه بدوى. د.أ (المناهج وبرامج الطفل)مناهج وطرق تدريس 5885

جامعة حلوان- التربية 28/07/1998 ثناء يوسف عبد الرحمن الضبع. د.أ (علم نفس تعليمي)183

جامعة المنصورة- رياض األطفال 23/12/2000 جابر محمود طلبه الكارف. د.أ (أصول التربية)تربية الطفل ودور الحضانة 4155

جامعة اإلسكندرية- رياض األطفال 16/03/1998 عبد الفتاح علي غزال. د.أ (صحة نفسية)علم نفس 9395

جامعة حلوان- التربية 25/03/2001 مني احمد االزهري. د.أ (مناهج التربية الحركية للطفل)مناهج وطرق تدريس 1791

جامعة القاهرة- رياض األطفال 30/03/1993 وفاء محمد كمال عبد الخالق. د.أ (علم نفس طفوله)علم نفس تربوى 4323

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201322،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

الشريعة	اإلسالمية 19 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- الحقوق 28/06/2005 الشحات ابراهيم محمد منصور. د.أ ()الشريعة اإلسالمية والفقه المقارن 8679

جامعة طنطا- الحقوق 29/07/2006 زكى زكى حسين زيدان. د.أ ()الشريعة اإلسالمية 8795

جامعة القاهرة- الحقوق 25/05/2005 عبد العزيز فتحي رمضان سمك. د.أ (الفقه المقارن)الشريعه االسالمية 8185

جامعة المنيا- دار العلوم 28/02/1999 محمد عبد الرحيم  محمد حسن. د.أ (فقه)الشريعه االسالمية 368

جامعة بني سويف- الحقوق 17/02/1998 محمود محمد عوض سالمة. د.أ (الفقه المقارن)الشريعه االسالمية 7239

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201323،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

(مدني	وجتاري	ومرافعات)القانون	اخلاص	 20 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- الحقوق 22/02/2000 احمد عوض عبد المجيد هندى. د.أ ()مرافعات 617

جامعة القاهرة- الحقوق 26/10/2005 اسامة احمد شوقى المليجى. د.أ (مرافعات)قانون خاص 2021

جامعة حلوان- الحقوق 26/05/2002 السيد العربى حسن حسنى محمد العشرى. د.أ (فلسفة القانون وتاريخة)1786

جامعة القاهرة- الحقوق 26/07/2000 حسن عبد الباسط محمد جميعي. د.أ ()القانون المدنى 7668

جامعة المنوفية- الحقوق 30/04/2003 سعيد سعد محمد عبد السالم. د.أ ()القانون المدنى 1760

جامعة المنصورة- الحقوق 29/11/1999 عبد الحميد عثمان محمد الحفنى. د.أ ()القانون المدنى 4655

جامعة اإلسكندرية- الحقوق 29/03/1994 محمد حسين احمد منصور. د.أ ()القانون المدنى 1681

جامعة أسيوط- الحقوق 30/05/2004 محمد سعد محمد خليفة. د.أ ()القانون المدنى 8582

جامعة بني سويف- الحقوق 30/03/2005 محمد عبد الظاهر حسين. د.أ ()القانون المدنى 5947

جامعة الزقازيق- الحقوق 04/06/1989 محمد محمود ابراهيم. د.أ ()قانون مرافعات 6160

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201324،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

القانون	الدولي 21 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الحقوق 27/05/1992 أحمد أبوالوفا محمد حسن. د.أ (القضاء والتحكيم الدولي)القانون الدولي 4588

جامعة حلوان- الحقوق 28/05/1990 احمد عبد الكريم أحمد سالمة. د.أ ()قانون دولى خاص 8828

جامعة عين شمس- الحقوق 27/03/2000 حازم محمد عتلم. د.أ ()قانون دولى عام 5966

جامعة الزقازيق- الحقوق 29/07/2003 سعيد سالم حماد جويلى. د.أ ()قانون دولى عام 3190

جامعة عين شمس- الحقوق 23/11/1992 عصام الدين مختار أحمد القصبي. د.أ ()قانون دولى خاص 4449

جامعة أسيوط- الحقوق 24/06/2001 عصام محمد احمد زناتي. د.أ ()قانون دولى عام 9927

جامعة المنوفية- الحقوق 19/03/1995 مصطفى سيد عبد الرحمن حسين. د.أ ()قانون دولى عام 6154

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201325،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

القانون	اجلنائي 22 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الحقوق 28/02/1994 غنام محمد غنام. د.أ ()القانون الجنائى 9231

جامعة اإلسكندرية- الحقوق 26/05/1992 فتوح عبد هللا الشاذلى. د.أ ()القانون الجنائى 1430

جامعة عين شمس- الحقوق 30/04/2001 هدى حامد على قشقوش. د.أ ()القانون الجنائى 9216

جامعة أسيوط- الحقوق 24/09/1995 هشام محمد فريد رستم. د.أ ()القانون الجنائى 850

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201326،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

القانون	العام 23 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الحقوق 29/03/2006 صبري محمد السنوسي محمد. د.أ (اداري- قانون دستوري )القانون العام 7867

جامعة المنصورة- الحقوق 29/03/1993 صالح الدين فوزى محمد فرج. د.أ ()القانون العام 2277

جامعة حلوان- الحقوق 22/05/2005 محمد جمال عثمان ابراهيم جبريل. د.أ ()القانون العام 4476

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201327،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

االقتصاد	واملالية	العامة	والتشريع	الضرييب 24 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الحقوق 04/02/1995 أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى. د.أ ()اإلقتصاد والمالية العامة 2265

جامعة طنطا- الحقوق 30/06/2001 أحمد يوسف عبده الشحات. د.أ ()التشريعات اإلقتصادية والمالية 6156

جامعة المنصورة- الحقوق 11/03/1997 السيد احمد احمد عبد الخالق اسماعيل. د.أ ()اإلقتصاد والمالية العامة 1068

جامعة المنوفية- الحقوق 27/06/1999 خالد سعد زغلول حلمي. د.أ ()االقتصاد 2954

جامعة حلوان- الحقوق 30/06/2005 رمضان صديق محمد حسين. د.أ ()تشريع ضريبى 6643

جامعة اإلسكندرية- الحقوق 26/03/1996 زينب حسين عوض هللا ابراهيم صالح. د.أ ()االقتصاد 4301

جامعة حلوان- الحقوق 28/01/2007 عبد الباسط وفا محمد. د.أ ()الشريعة االسالمية 9372

جامعة بنها- الحقوق 03/04/2002 يسري محمد ابو العال. د.أ ()االقتصاد 6161

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201328،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

العلوم	السياسية 25 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- التجارة 06/11/1995 عبد الخبير محمود عطا أحمد. د.أ (علوم سياسية وإدارة عامة)علوم سياسية 397

جامعة القاهرة- معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية 30/12/2000 محمود محمد ابراهيم ابو العينين. د.أ (سياسيه)نظم السياسية واقتصادية 5931

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201329،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الدراسات	القانونية	واالقتصادية	والسياسية
واإلحصاء

الدراسات	اإلحصائية 26 3

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة- معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية 30/05/2007
القاهرة

احمد حسن احمد يوسف. د.أ (إحصاء)اإلحصاء  التطبيقي 86

جامعة- معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية 24/03/1999
القاهرة

احمد فؤاد محمد محمد عطيه هيكل. د.أ (نظرية المأمونية واختبار الحياة)إحصاء رياضي 2552

جامعة- معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية 25/12/1996
القاهرة

الحسينى عبد البر إبراهيم راضى. د.أ ()إحصاء تطبيقي 4635

جامعة- معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية 29/11/2000
القاهرة

محمد نجيب عبد الفتاح أحمد. د.أ (الدراسات اإلحصائية)إحصاء 3096

جامعة عين شمس- التجارة 27/07/1992 مصطفى جالل مصطفى. د.أ ()إحصاء تطبيقي 6772

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201330،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

احملاسبة	واملراجعة	الدراسات	التجارية	 27 4

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بني سويف- التجارة 28/03/2001 أمين السيد أحمد لطفى. د.أ (مراجعة)محاسبة 1144

جامعة القاهرة- التجارة 29/10/1986 احمد فرغلي محمد حسن. د.أ (محاسبة تكاليف بيئة)محاسبة 5707

جامعة طنطا- التجارة 25/09/2001 السيد أحمد إسماعيل السقا. د.أ (المراجعة)المحاسبة 9912

جامعة اإلسكندرية- التجارة 29/12/1987 السيد عبد المقصود محمد دبيان. د.أ (محاسبة تكاليف)محاسبة 751

جامعة عين شمس- التجارة 26/12/1994 سعيد عبد المنعم محمد عبد المطلب. د.أ (محاسبة خاصة)محاسبة 5830

جامعة بنها- التجارة 15/03/1989 سهير شعراوي محمد جمعة. د.أ (محاسبة خاصة)محاسبة 1299

جامعة اإلسكندرية- التجارة 28/07/1997 محمد عباس بدوي. د.أ (محاسبة ضريبية)محاسبة 7761

جامعة بني سويف- التجارة 28/03/2001 محمد مصطفى احمد الجبالى. د.أ (محاسبة تكاليف)المحاسبة 6583

جامعة قناة السويس- التجارة 22/07/1997 مصطفى على محمود الباز. د.أ (محاسبة مالية)محاسبة 9184

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201331،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

إدارة	األعمال	الدراسات	التجارية	 28 4

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- التجارة 26/02/1991 أحمد سيد مصطفى محمود. د.أ (أدارة إنتاج)أدارة أعمال 2082

جامعة المنوفية- التجارة 27/06/1999 ثابت عبد الرحمن إدريس. د.أ (تسويق)أدارة اعمال 1851

جامعة المنوفية- التجارة 28/06/1998 جمال الدين محمد المرسي جاد هللا. د.أ (تسويق)أدارة اعمال 2859

جامعة قناة السويس- التجارة 29/06/1999 سيد محمد جاد الرب. د.أ (إدارة الموارد البشرية)أدارة اعمال 9321

جامعة عين شمس- التجارة 25/08/2003 سـيد محمود اسماعيل الخولى. د.أ (إدارة العمليات واإلنتاج)أدارة اعمال 548

جامعة أسيوط- التجارة 24/06/2001 عادل ريان محمد ريان. د.أ (ادارة افراد)ادارة اعمال 8478

جامعة حلوان- التجارة وإدارة األعمال 15/11/1992 عبدالمنعم أحمد التهامى. د.أ (أدارة مالية)محاسبة 7732

جامعة طنطا- التجارة 25/09/2001 محمد ربيع زناتي علي يوسف. د.أ (أدارة األفراد)أدارة اعمال 139

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201332،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

االقتصاد	واملالية	العامة	الدراسات	التجارية	 29 4

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- التجارة 24/02/1998 أحمد عبدالرحيم عبدالرحيم أحمد زردق. د.أ ()اقتصاد 3041

جامعة اإلسكندرية- التجارة 25/03/1997 المرسي السيد أحمد حجازي. د.أ (اقتصاديات المشروعات العامة)اقتصاد عام 1651

جامعة حلوان- التجارة وإدارة األعمال 29/12/1996 جاب هللا عبد الفضيل بخيت. د.أ (التنمية اإلقتصادية)إقتصاد 5363

جامعة اإلسكندرية- التجارة 29/07/2003 سعيد عبد العزيز على عثمان. د.أ (مالية عامة ومشروعات وإقتصاديات وخدمات)اقتصاد عام 9107

جامعة المنوفية- التجارة 29/07/2003 محمد صفوت محمد صادق قابل. د.أ ()االقتصاد والماليه العامه 4849

جامعة أسيوط- التجارة 31/07/2005 محمد عبد العظيم طلب محمود. د.أ ()االقتصاد والماليه العامه 9603

جامعة الزقازيق- التجارة 16/08/1983 مدحت محمد العقاد. د.أ ()اقتصاد 859

جامعة المنصورة- التجارة 26/03/1984 وجدي محمود حسين عبد الرحمن. د.أ (اإلقتصاد والتشريع الضريبي والمالية العامة)اإلقتصاد 2762

جامعة عين شمس- التجارة 27/10/1997 يمن محمد حافظ الحماقي. د.أ ()اقتصاد 4425

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201333،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التامني	الدراسات	التجارية	 30 4

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- التجارة 26/05/1998 ابراهيم على ابراهيم عبد ربة. د.أ (تأمينات إجتماعية)احصاء ورياضة وتأمين 9270

جامعة أسيوط- التجارة 25/02/2001 صفية أحمد أبوبكر. د.أ (رياضيات وإحصاء اكتوارى)إحصاء ورياضة وتأمين 9448

جامعة القاهرة- التجارة 27/03/1991 علي احمد علي شاكر. د.أ (تأمين)الرياضة والتأمين 10021

جامعة القاهرة- التجارة 26/02/2003 على السيد عبده الديب. د.أ (تأمينات عامة)تأمين 4194

جامعة بور سعيد- التجارة 26/02/1999 محمد المهدي محمد علي. د.أ (إحصاء إكتواري)تأمين وإحصاء 5969

جامعة المنصورة- التجارة 26/11/2004 محمد عبدالفتاح فوده زيدان. د.أ (رياضيات وإحصاء اكتورارى)التأمين 6526

جامعة اإلسكندرية- التجارة 26/04/1989 محمد مختار محمود الهانسي. د.أ (إحصاء تطبيقى)إحصاء ورياضة وتأمين 2229

جامعة كفر الشيخ- التجارة 27/03/2001 محمود سيد أحمد سالم. د.أ (رياضيات وإحصاء اكتوارى)إحصاء ورياضة 6270

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201334،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

نظم	املعلومات	اإلدارية	الدراسات	التجارية	 31 4

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- التجارة 28/03/1995 محمد الفيومى محمد. د.أ (محاسبة خاصة)محاسبة 705

جامعة بني سويف- التجارة 01/02/2004 محمد بهاء الدين بديع القاضي. د.أ (نظم- محاسبة خاصة )محاسبة 6698

جامعة حلوان- التجارة وإدارة األعمال 29/01/1995 يحيي مصطفي كمال حلمي. د.أ ()نظم معلومات 1158

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201335،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفيزياء	العلوم	األساسية	 32 5

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- العلوم 22/06/1997 إبراهيم إسماعيل على بشطر. د.أ (الفيزياء)إشعاعية / فيزياء نووية 1904

جامعة القاهرة- العلوم 08/04/1981 أحمد محمد عثمان سليمان عيد. د.أ (نووية)فيزياء 4109

جامعة المنصورة- العلوم 23/11/1992 حمدى دويدار دويدار تقى الدين. د.أ (الجوامد التجريبية)فيزياء 1212

جامعة عين شمس- العلوم 29/04/1993 سمير يوشع السيد الخميسى. د.أ (فيزياء نووية)فيزياء 9557

جامعة القاهرة- العلوم 25/03/1992 محمد على أحمد محمد. د.أ (جوامد)فيزياء 713

جامعة اإلسكندرية- العلوم 18/01/2005 محمد على عطية البرعى. د.أ ()فيزياء نووية 8615

جامعة عين شمس- التربية 29/04/1992 محمود محمد محمد النحاس. د.أ (جوامد اغشية رقيقة وخالياال شمسية)فيزياء جواف 415

جامعة المنصورة- العلوم 31/03/1986 مصطفي كمال محمد يوسف. د.أ (فيزياء معادن)الفيزياء 348

جامعة عين شمس- العلوم 27/11/1989 منى محمد عبد اللطيف محسن. د.أ (نووية)فيزياء 501

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201336،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفيزياء	العلوم	األساسية	 32 5

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- العلوم 24/12/2007 أبوبكر عبد الفتاح البديوى. د.أ (معادن)فيزياء 574

جامعة عين شمس- العلوم 26/05/1986 السيد محمود السيد سليمان. د.أ (نظم بيولوجية وفيزياء حيوية جزئية)فيزياء حيوية 5739

جامعة القاهرة- العلوم 16/02/1983 سامي حنفي محمود عالم. د.أ (فيزياء جوامد تجريبية)الفيزياء الحيوية 2494

جامعة الزقازيق- العلوم 22/04/1990 سعيد عبد العزيز مازن. د.أ (جوامد)فيزياء 2397

جامعة دمياط- العلوم 30/08/1995 صالح كامل محمد اللبنى. د.أ ()فيزياء نظرية 6889

جامعة عين شمس- العلوم 26/05/1986 عبد الستار محمد مرسي سالم. د.أ (حيوية طبية)فيزياء 5845

جامعة المنصورة- العلوم 27/12/1999 عصام محمد محى الدين أبو الوفا. د.أ (نظرية)فيزياء 836

جامعة اإلسكندرية- معهد الدراسات العليا والبحوث 28/02/1984 محمد عز الدين عبد الحميد الراعي. د.أ (االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية)فيزياء 904

جامعة عين شمس- العلوم 28/01/1985 محمد فتحي ابراهيم قطقاطه. د.أ (أشباه الموصالت والرقائق)فيزياء 584

جامعة أسيوط- العلوم 11/03/1984 محمد محمود حافظ محمد. د.أ (فيزياء جوامد)فيزياء 1996

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201337،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرياضيات	العلوم	األساسية	 33 5

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- العلوم 28/02/1998 احمد محمد احمد السيد. د.أ ()رياضيات 1855

جامعة الزقازيق- العلوم 24/07/2006 السيد محسوب أحمد نجم. د.أ (احصاء)رياضيات 2406

جامعة الزقازيق- العلوم 31/07/2006 محمد إبراهيم أحمد عثمان. د.أ (مرونة)رياضيات تطبيقية 1910

جامعة أسيوط- العلوم 29/10/2000 محمد احمد منصور. د.أ (هيدروديناميكا)رياضيات تطبيقية 2844

جامعة المنيا- العلوم 26/04/1982 محمد عبد المجيد على. د.أ (هندسة تفاضلية)رياضيات بحتة 633

جامعة اإلسكندرية- التربية 27/11/2001 محمد عبدالاله احمد عبده. د.أ (مرونة)رياضيات معادالت تكاملية 7702

جامعة طنطا- العلوم 02/03/1988 محمد عزت عبدالمنصف محمد. د.أ (توبولوجي)رياضيات بحته 150

جامعة اإلسكندرية- العلوم 04/09/1979 محمود محمد مصطفي البرعى. د.أ (معادالت تفاضلية)رياضيات بحتة 515

جامعة عين شمس- التربية 30/07/1990 نبيل توفيق محمد الضبع. د.أ (ميكانيكا الموائع)رياضيات تطبيقية 1628

جامعة أسيوط- العلوم 20/02/1994 نصار حسن عبدالعال أبوشوشة. د.أ (هندسة تفاضلية)رياضيات بحتة 542

جامعة الزقازيق- العلوم 27/10/1998 هارون محمد عبد الفتاح بركات. د.أ (إحصاء تطبيقى)رياضيات بحتة 425

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201338،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	العضوية	العلوم	األساسية	 34 5

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- العلوم 25/10/1995 أحمد محمود أحمد فرج. د.أ (كيمياء عضوية)كيمياء عضوية 2886

جامعة المنصورة- العلوم 25/03/1991 احمد على حامد فضة. د.أ (كيمياء عضوية)كيمياء عضوية 1289

جامعة طنطا- العلوم 30/05/2004 الرفاعى صبحى بسيونى قناوى. د.أ ()كيمياء عضوية 1907

جامعة المنصورة- العلوم 27/02/1978 عبد الجليل محمد محمد خليل. د.أ ()كيمياء عضوية 1085

جامعة القاهرة- العلوم 04/12/1991 فتحى محمد أحمد عبد الرازق. د.أ ()كيمياء عضوية 1168

جامعة أسيوط- العلوم 29/10/2000 كمال ابراهيم على ابراهيم. د.أ (كيمياء عضوية)كيمياء 106

جامعة القاهرة- العلوم 03/05/2007 كمال محمد حامد داود. د.أ ()الكيمياء العضوية 6550

جامعة عين شمس- العلوم 30/01/1984 ماهر عبد العزيز محمود الحشاش. د.أ ()كيمياء عضوية 9206

جامعة اإلسكندرية- العلوم 26/12/1978 محمد عبد المنعم شعبان. د.أ ()كيمياء عضوية 699

جامعة عين شمس- البنات 25/11/1989 ناديه غريب حسن قنديل. د.أ ()الكيمياء 1530

جامعة المنصورة- العلوم 24/09/2001 وفاء سالمة على أحمد حمامة. د.أ ()كيمياء عضوية 2151

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201339،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	الالعضوية	العلوم	األساسية	 35 5

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- العلوم 29/04/1982 صالح عبد الغني أبو العينين. د.أ (أسمنت)غير عضوية 393

جامعة الزقازيق- العلوم 31/12/1980 صالح محمد عبدالحليم. د.أ (كهربية وتأكل الفلزات)فيزيائية 1235

جامعة أسيوط- العلوم 14/06/1994 عبد العزيز احمد سعيد. د.أ (كيمياء فيزيائية)كيمياء 972

جامعة بنها- العلوم 24/06/2003 عالء السيد أحمد أحمد أمين. د.أ (الكيمياء التحليلية)كيمياء 1512

جامعة طنطا- العلوم 27/06/1979 محمد المتولى غنيم. د.أ (كهربية)فيزيائية غير عضوية 157

جامعة طنطا- العلوم 21/12/1991 محمد جابر ابو العزم. د.أ ()كيمياءغير عضوية 177

جامعة عين شمس- العلوم 28/11/1983 محمد صبري أحمد عبد المطلب. د.أ ()كيمياء 734

جامعة عين شمس- العلوم 30/01/1984 محمد فتحي الشحات درغام. د.أ ()كيمياء 746

جامعة القاهرة- العلوم 28/11/1990 محمد وحيد الدين عبدهللا بدوي. د.أ (كهربية وتأكل الفلزات)كيمياء فيزيائية 482

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201340،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	احليوية	العلوم	األساسية	 36 5

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- العلوم 28/11/1995 أحمد صبحي زيدان الشراكي. د.أ (هرمونات)كيمياء حيوية 9222

جامعة المنصورة- الطب البيطري 22/03/1999 السعيد الشربيني السعيد أحمد. د.أ ()كيمياء حيوية 329

جامعة عين شمس- البنات 27/06/1994 تهانى السيد محمد خليف. د.أ ()كيمياء حيوية 5328

جامعة المنصورة- الطب البيطري 01/07/2006 جهاد رمضان محمد السيد. د.أ ()كيمياء حيوية 419

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 29/05/2006 حسين عبد المقصود على. د.أ ()كيمياء حيوية 1063

جامعة عين شمس- العلوم 27/02/1989 شادية عبد الحميد فتحى محمد. د.أ ()كيمياء حيوية 6816

جامعة الزقازيق- العلوم 17/09/1996 فاتن زهران محمد. د.أ ()كيمياء حيوية 4273

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 29/12/1992 محمد فهمي على دويدار. د.أ ()كيمياء حيوية 410

جامعة عين شمس- البنات 28/02/1994 منى احمد صادق. د.أ ()كيمياء حيوية 3958

جامعة حلوان- العلوم 25/03/2001 مهجة شفيق عبد هللا أحمد. د.أ ()كيمياء حيوية 4893

جامعة اإلسكندرية- الطب البيطري 30/11/1993 نبيل محمد طة يوسف. د.أ ()كيمياء حيوية 1690

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201341،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	النبات	العلوم	األساسية	 37 5

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- العلوم 29/10/2001 حامد محمد الموافي الشورة. د.أ (فسيولوجيا النبات)النبات 5190

جامعة القاهرة- العلوم 29/12/1999 سالمة أبواليزيد عوف. د.أ (ميكروبيولوجى)7391

جامعة عين شمس- العلوم 01/02/1983 سهام محمد علي مصطفي. د.أ (فسيولوجيا النبات)علم النبات 5327

جامعة حلوان- العلوم 28/05/1986 عبدالفتاح بدر محمد بدر. د.أ (وراثة)النبات 74

جامعة أسيوط- العلوم 30/09/2001 ماضى أحمد اسماعيل عبد الرحيم. د.أ (فطريات- ميكروبيولوجى )النبات 2140

جامعة عين شمس- العلوم 26/09/2005 ماهر محمد شحاته أحمد. د.أ (اهندسة وراثية)النبات 4984

جامعة طنطا- العلوم 23/12/1989 محمد االنور حسين عثمان. د.أ (فسيولوجى)النبات 2274

جامعة حلوان- العلوم 23/12/1989 محمد السيد عثمان عثمان. د.أ (ميكروبيولوجى )نبات 8859

جامعة المنصورة- العلوم 28/02/1994 محمد نجيب عبد الغني محمد حسنين. د.أ (فسيولوجى)النبات 1219

جامعة طنطا- العلوم 30/10/2001 مصطفى محمد مصطفى الشيخ. د.أ (الطحالب)النبات 73

جامعة دمياط- العلوم 31/08/2002 ممدوح محمد أحمد نعمة هللا. د.أ (فسيولوجى)النبات 971

جامعة دمياط- العلوم 09/03/2006 نعمت محمد حسن محمود. د.أ (فسيولوجى)النبات 969

جامعة الزقازيق- العلوم 06/04/1986 يحيى أحمد مهدى الظواهرى. د.أ (بكتريا)ميكروبيولوجى 6541

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201342،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	احلشرات	العلوم	األساسية	 38 5

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة قناة السويس- العلوم 28/12/1993 أحمد حسن  أحمد أبو غالية. د.أ ()علم الحشرات 565

جامعة جنوب الوادي- العلوم 26/05/1997 محمد زكي يوسف علي. د.أ (حشرات)حيوان حشرات 2671

جامعة القاهرة- العلوم 29/03/2006 ممدوح محمد ابراهيم نصار. د.أ (مكافحة الحشرات)علم الحشرات 7826

جامعة القاهرة- العلوم 27/10/1982 نوال زهدى محمد زهدى. د.أ ()علم حشرات 5849

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201343،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	احليوان	العلوم	األساسية	 38 5

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- العلوم 24/02/1992 احمد محمود عابدين رفاعى. د.أ (تشريح مقارن)علم حيوان 4679

جامعة المنوفية- العلوم 23/01/1994 جماالت يوسف علي عثمان. د.أ (الطفيليات)علم الحيوان 1507

جامعة المنوفية- العلوم 19/02/1995 صابر عبد الرحمن علي صقر. د.أ (علم االنسجة)علم حيوان 291

جامعة المنوفية- العلوم 22/05/2005 صبحي السيد السيد حسب النبي. د.أ (وراثة خلوية)علم الحيوان 9723

جامعة القاهرة- العلوم 27/04/1994 عبد الرحمن محمد السيد بشطر. د.أ (فسيولوجى)فسيولوجى 828

جامعة القاهرة- العلوم 27/02/1991 فتحى عبد العاطى عبد الغفار. د.أ (اوليا وطفيليات)فسيولوجيا 1699

جامعة عين شمس- التربية 29/04/1993 محمد عبد الحميد السيد شاهين. د.أ (علم أجنة)حيوان 382

جامعة طنطا- العلوم 26/12/2006 محمد لبيب سالم. د.أ (حيوان حشرات)علم حيوان 1845

جامعة حلوان- العلوم 28/01/2007 منى عبد الرحمن على عثمان. د.أ (فيسيولوجيا الحيوان)علم الحيوان 8341

جامعة طنطا- العلوم 30/03/2004 نبيلة ابراهيم الدسوقي ابراهيم. د.أ (كيمياء األنسجة)علم الحيوان 7225

جامعة اإلسكندرية- العلوم 27/11/1990 نبيلة السيد عبد المجيد بدوي. د.أ (خليه وانسجه)علم حيوان 1421

جامعة القاهرة- العلوم 16/04/1980 نوال عبد الحى احمد. د.أ (فسيولوجى)حيوان 2272

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201344،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجليوفيزياء	وعلوم	البحار	العلوم	األساسية	 39 5

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- العلوم 29/04/2007 أبوضيف عبدالعال بخيت أحمد. د.أ (جيوفيزياء تطبيقية)جيولوجيا 297

جامعة القاهرة- العلوم 27/06/1990 السيد محمد عبد الرحمن. د.أ (جيوفيزياء)جيولوجيا وأرصاد 1159

جامعة أسيوط- العلوم 27/06/1999 حمزة احمد ابراهيم. د.أ (جيوفيزياء)جيولوجيا 6132

جامعة اإلسكندرية- العلوم 28/07/1998 عبد الفتاح محمد السيد. د.أ (استزراع سمكى)بيولوجية أسماك والمصايد 2564

جامعة الزقازيق- العلوم 28/11/2000 محمد احمد فؤاد محمد العراقى. د.أ (جيوفيزياء)جيولوجيا وأرصاد 438

جامعة عين شمس- التربية 28/11/2000 محمد حامد عبدالعال. د.أ (تطبيقية)جيوفيزيا 9729

جامعة اإلسكندرية- العلوم 28/05/1991 محمد موسى سليمان درغام. د.أ ()علوم بحار بيولوجية 7237

جامعة عين شمس- العلوم 05/11/1981 نـاصـر مـحـمـد حـسـن. د.أ (جيوفيزياء)جيولوجيا 3341

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201345،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجليولوجيا	والفلك	العلوم	األساسية	 39 5

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- العلوم 27/02/2002 أحمد عبد العظيم عبد الهادى. د.أ (فيزياء شمسيه)الفلك 394

جامعة المنيا- العلوم 28/06/2005 أشرف محمد توفيق عليوه. د.أ (حفريات دقيقة)جيولوجيا وأرصاد 1707

جامعة المنيا- العلوم 31/10/2006 حسن محمد حلمى حسن. د.أ (معادن وخامات)جيولوجيا وأرصاد 1694

جامعة عين شمس- العلوم 28/02/1983 سمير أحمد عوض حسين. د.أ (ترسيب)جيولوجيا 1268

جامعة الزقازيق- العلوم 23/12/2003 عبدالعال محمد عبدالكريم عبدالعال. د.أ (الجيولوجيا واألرصاد وتطبيقاتها)معادن ‐جيوكيمياء‐بترولوجيا643

جامعة القاهرة- العلوم 31/05/2000 فوزي فهيم بسطا القمصى. د.أ (جيولوجيا وأرصاد)جيولوجيا 1785

جامعة القاهرة- العلوم 31/07/1979 ليلى عبد المجيد فايد. د.أ (ميكانيكا الصخور)الجيولوجيا التطبيقية 6907

جامعة القاهرة- العلوم 27/07/2005 مجدي يوسف أمين صالح. د.أ (فلك)جيولوجيا وأرصاد 733

جامعة اإلسكندرية- العلوم 30/09/2003 محمد اسماعيل عبده ابراهيم. د.أ ()جيولوجيا وحفريات تطبيقية 3202

جامعة القاهرة- العلوم 29/06/1988 محمد مجدى محمد عبدالوهاب. د.أ (ارصاد جويه)الفلك 9219

جامعة القاهرة- العلوم 28/12/1988 ممدوح اسحق ونس. د.أ (علم الكون والنسبيه)الفلك 466

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201346،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اإلنتاج	النباتيالدراسات	الزراعية 40 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الزراعة 28/07/1986 أحمد أبو النجا قنديل. د.أ (إنتاج وفسيولوجيا)محاصيل 1203

جامعة القاهرة- الزراعة 25/06/1997 أحمد حسين حنفي أحمد. د.أ ()نبات زراعى 3485

جامعة عين شمس- الزراعة 28/06/1993 أحمد محمود علي الجيزاوي. د.أ (البساتين خضر)البساتين 9288

معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية30/07/2000
جامعة المنوفية- 

ابراهيم عبد المقصود ابراهيم. د.أ (بيوتكنولوجيا نباتية)بيوتكنولوجيا نباتية 4602

جامعة طنطا- الزراعة 30/03/2004 السيد حامد السيد الصعيدى. د.أ ()المحاصيل 8003

جامعة أسيوط- الزراعة 10/03/1991 باهى راغب بخيت الويفى. د.أ (تربية محاصيل)محاصيل 100

جامعة الزقازيق- الزراعة 26/07/1981 عبد الرحمن العريان عوض. د.أ (زينه)البساتين 1335

جامعة المنصورة- الزراعة 30/06/1991 عرفه أحمد عرفه حسن. د.أ (نبات اقتصادى)نبات زراعى 748

جامعة المنصورة- الزراعة 31/07/2000 على السعيد محمد شريف. د.أ (إنتاج)محاصيل 618

جامعة المنيا- الزراعة 30/08/1994 فيصل فاضل أحمد حسن. د.أ (فاكهة)البساتين 188

جامعة عين شمس- الزراعة 26/06/1978 كمال عبد العزيز الشونى. د.أ (تربية محاصيل)محاصيل 2679

جامعة عين شمس- الزراعة 29/12/2003 محمد إمام رجب نصر شعبان. د.أ (فسيولوجيا الخضر)البساتين 2910

جامعة أسيوط- الزراعة 21/04/1998 محمد فؤاد محمد عبدهللا. د.أ (خضر)البساتين 117

جامعة المنيا- الزراعة 30/01/2005 محمود عبد الهادي حسن عبده. د.أ (زينه)البساتين 7273

جامعة القاهرة- الزراعة 30/06/1981 مظهر محمد فوزى عبد هللا. د.أ (تربية محاصيل)محاصيل 5251

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201347،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اإلنتاج	احليوانيالدراسات	الزراعية 41 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- الزراعة 26/05/2002 أحمد عبد الوهاب عنب. د.أ (تربية دواجن)انتاج الدواجن 7251

جامعة السويس- الثروة السمكية 03/05/2005 أشرف يوسف ابراهيم الدكر. د.أ (تغذية أسماك)الثروة السمكية 330

جامعة المنيا- الزراعة 26/06/2001 أكرم زين العابدين محمود حمدى. د.أ (أنتاج حيواني)أنتاج حيواني 688

جامعة المنصورة- الزراعة 30/07/2006 ايمان حنفى محمود مقلد. د.أ (تغذية حيوان)إنتاج حيواني 9239

جامعة المنيا- الزراعة 28/02/2005 عادل عبدهللا عبدالغنى. د.أ ()أنتاج حيوانى 7481

جامعة المنصورة- الزراعة 29/07/1991 عبد الحميد محمد عبد الحميد. د.أ (تغذية حيوان)أنتاج حيواني 255

جامعة دمنهور- الزراعة 23/02/1999 عبد الرازق السعيد سليم تاج الدين. د.أ ()أنتاج حيواني 671

جامعة القاهرة- الزراعة 28/06/1989 عبد هللا على محمد عفيفى غزالة. د.أ ()أنتاج حيواني 1297

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 31/05/1994 ماهر حسب النبي خليل أحمد. د.أ (أنتاج حيواني)أنتاج حيواني 1432

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 18/01/2005 محمد أحمد عبد هللا زكى. د.أ (إنتاج حيوانى وسمكى)تغذية ورعاية 7030

جامعة المنوفية- الزراعة 27/04/1993 محمد السيد حسن سلطان. د.أ (تربية دواجن)أنتاج الدواجن 5976

جامعة الزقازيق- الزراعة 25/02/1997 محمد صالح الدين عياط. د.أ (رعاية حيوان)أنتاج حيواني 628

جامعة اإلسكندرية- معهد الدراسات العليا والبحوث 29/03/2005 مختار ابراهيم يوسف. د.أ ()فسيولوجيا الحيوان 2892

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201348،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الصناعات	الغذائية	واأللبانالدراسات	الزراعية 42 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية - (سابا باشا)الزراعة 26/10/1999 أحمد السيد محمد عبدهللا. د.أ (علوم أغذية)صناعات غذائية 1772

جامعة المنصورة- الزراعة 28/09/1988 أحمد عبد العزيز الرفاعى. د.أ (كيمياء وتحليل األغذية)صناعات غذائية 1590

جامعة المنصورة- الزراعة 25/10/1999 الطاهرة محمد احمد عمار. د.أ (تكنولوجيا االلبان)األلبان 4252

جامعة عين شمس- الزراعة 28/05/1979 جمال الدين أحمد مهران. د.أ (األلبان)علوم اغذية 3422

جامعة دمنهور- الزراعة 29/11/2007 حامد مرسي سعد زينه. د.أ (تكنولوجيا أغذية)علوم االغذية 7734

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 04/07/1982 حمدى عبداللطيف حسانين المنسى. د.أ (صناعات غذائية)علوم أغذية 6671

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 27/06/1977 سنية محمود أحمد عبده. د.أ (ألبان)علوم أغذية 6897

جامعة قناة السويس- الزراعة 04/08/1982 صالح كامل السماحى. د.أ (تكنولوجيا غذائية)الصناعات الغذائية 6780

جامعة المنصورة- الزراعة 30/10/1978 طة عبد الحليم نصيب. د.أ (ميكروبيولوجيا األلبان)األلبان 1071

جامعة قناة السويس- الزراعة 26/12/2006 عادل أبو بكر عبد الحميد شطا. د.أ ()صناعات غذائية 3859

جامعة عين شمس- الزراعة 29/12/1997 عاطف السيد محمد فايد. د.أ (تكنولوجيا االغذية)علوم أغذية 1296

جامعة عين شمس- الزراعة 26/09/1994 محمد عبد الرازق احمد النواوى. د.أ ()ميكروبيولوجيا أغذية 839

جامعة القاهرة- الزراعة 20/02/1980 محمد محمد السيد متولي. د.أ ()األلبان 1448

جامعة الزقازيق- الزراعة 13/05/1987 مصطفى زينهم محمد عاشور. د.أ (ميكروبيولوجى ألبان)علوم أغذية 8868

جامعة المنوفية- الزراعة 31/07/1994 نادية عبد المجيد ابوزيد. د.أ ()علوم وتكنولوجيا االلبان 2201

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201349،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الوقاية	وأمراض	النباتالدراسات	الزراعية 43 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الزراعة 30/06/1985 أحمد جمال محمد الشريف. د.أ (نيماتولوجى)وقاية النبات 1888

جامعة سوهاج- الزراعة 29/10/2007 أحمد محمود على سالمان. د.أ ()وقاية النبات 272

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 25/04/1978 ابراهيم خيرى عتريس ابراهيم. د.أ ()أمراض النبات 1771

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 31/07/2005 جهاد محمد محمد دسوقى الهباء. د.أ (الوقاية وأمراض النبات)أمراض النبات 7253

جامعة المنصورة- الزراعة 28/06/1999 سمير صالح ابراهيم عوض هللا. د.أ (إيكالوجيا)حشرات 2921

جامعة أسيوط- الزراعة 10/09/1978 عبدالرازق عبدالعليم عبدالرازق. د.أ (أمراض نبات فطرية)امراض النبات 7866

جامعة عين شمس- الزراعة 25/11/1991 محمد السعيد صالح أحمد الزميتي. د.أ (مبيدات)وقاية نبات 1829

جامعة قناة السويس- الزراعة 13/05/1992 محمد توفيق أحمد. د.أ (مبيدات اآلفات)وقاية نبات 423

جامعة أسيوط- الزراعة 25/05/2003 محمد حسن عبد الرحيم حسن. د.أ ()أمراض النبات 88

جامعة المنصورة- الزراعة 31/12/1984 محمد عبد الرحمن الوكيل. د.أ (أمراض النبات بكترية)أمراض النبات 1437

جامعة أسيوط- الزراعة 13/05/1984 مصطفى حسن حسين محمد. د.أ (حشرات اقتصادية)وقاية نبات 6292

جامعة دمنهور- الزراعة 30/06/1982 مصطفى عبد اللطيف عباسي. د.أ (مبيدات)وقاية النبات 723

جامعة القاهرة- الزراعة 25/02/1986 منير محمد محمد الحسينى. د.أ ()وقايه نبات 9501

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201350،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	وامليكرو	بيوجليا	الزراعية	والوراثةالدراسات	الزراعية 44 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الزراعة 25/09/2006 أشرف حسين على عبد الهادى. د.أ (وراثة ودراسة الصفات الكمية)وراثة 6870

جامعة القاهرة- الزراعة 30/06/1986 احمد محمود مصطفى ابوالعينين. د.أ ()الكيمياء الزراعية 3937

جامعة دمياط- الزراعة 20/01/2004 حسين عبدهللا محمد الفضالى. د.أ (إنزيمات)ميكروبيولجيا زراعية 7522

جامعة عين شمس- الزراعة 22/03/1999 خالد عبد الفتاح مغاورى علي الدجدج. د.أ (فيروسات زراعية)ميكروبيولوجيا 8736

جامعة المنصورة- الزراعة 30/06/1999 خليفه عبد المقصود السيد زايد. د.أ ()الوراثة 2821

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 29/03/2005 راشد عبد الفتاح محمد زغلول. د.أ (ميكروبيولوجية زراعية)نبات 8712

جامعة المنصورة- الزراعة 31/05/1982 سامي طلعت ابراهيم أبو طالب. د.أ ()الكيمياء الزراعية 4765

جامعة القاهرة- الزراعة 30/06/1995 عبد المنعم محمد ر ضوان عفيفي. د.أ ()الكيمياء الزراعية 2588

جامعة المنيا- الزراعة 30/01/2007 عماد صبرى شاكر. د.أ ()الكيمياء الزراعية 2416

جامعة المنيا- الزراعة 27/07/2004 قاسم زكى أحمد. د.أ ()الوراثة 1428

معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية21/07/1981
جامعة المنوفية- 

محمود إمام نصر. د.أ ()الوراثة 4325

جامعة الزقازيق- الزراعة 02/03/1986 محمود عبدالرازق جمعة دهيم. د.أ ()الكيمياء الحيوية 5076

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201351،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األراضي	واهلندسة	الزراعيةالدراسات	الزراعية 45 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الزراعة 29/05/1995 أحمد عبد القادر على طه. د.أ (أراضى)أراضى ومياه 1973

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 30/08/1994 السيد أحمد عبد الرحمن الخطيب. د.أ ()أراضى ومياه 611

جامعة اإلسكندرية - (سابا باشا)الزراعة 28/05/2002 جمال عبد الناصر محمد خليل. د.أ (قيزياء األراضى وإدارة المياه)األراضى والمياه 7625

جامعة بنها - (مشتهر)الزراعة 18/01/1994 حسن حمزة عباس رمضان. د.أ ()أراضى 8544

جامعة المنصورة- الزراعة 30/10/1995 زكـريا إبراهيم إسماعيل إبراهيم. د.أ (ميكنة زراعية)هندسة زراعية 2172

جامعة القاهرة- الزراعة 04/08/1982 سمير عبد الوهاب ابوالروس. د.أ ()أراضى 61

جامعة القاهرة- الزراعة 26/04/2006 عبده عبده عبد الرحمن سعود. د.أ (خصوبة أراضى)علوم أراضى ومياه 1431

جامعة اإلسكندرية - (سابا باشا)الزراعة 25/05/1987 ماهر جورجى نسيم. د.أ (خصوبة أراضى وتغذية نبات)االراضى والمياه 335

جامعة الزقازيق- الزراعة 21/02/1995 محمد قدرى عبد الوهاب محمد. د.أ (قوى وآالت زراعية)هندسة زراعية 207

جامعة الزقازيق- الزراعة 29/09/1998 محمد محمد مراد حسن. د.أ ()هندسة زراعية 1270

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201352،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

العلوم	االقتصادية	واالجتماعية	الزراعيةالدراسات	الزراعية 46 6

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الزراعة 18/02/1987 إبراهيم سليمان محمد عبده سليمان. د.أ (اقتصاديات انتاج وتنمية)اقتصاد زراعى 5640

جامعة الزقازيق- معهد الكفاية اإلنتاجية 22/05/2007 أحمد قدري مختار محمد بهلول. د.أ (التنمية والتجارة الزراعية)222

جامعة طنطا- الزراعة 30/09/1997 أحمد محمد أحمد محمد. د.أ (تمويل زراعي)االقتصاد الزراعي 9652

جامعة اإلسكندرية - (سابا باشا)الزراعة 22/11/2004 جابر أحمد بسيوني شحاتة. د.أ ()أقتصاد زراعي 1209

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 27/02/1990 سمير عبدالعظيم عثمان. د.أ 4328 ()

جامعة المنوفية- الزراعة 31/07/1994 صبحى أحمد أبوالنجا. د.أ ()االقتصاد الزراعى 845

جامعة أسيوط- الزراعة 13/12/1981 على عبد الجليل عيسى. د.أ ()أقتصاد زراعي 4076

جامعة عين شمس- الزراعة 30/01/2006 مجدى على يحيى محمد على. د.أ (المجتمع الريفي)المجتمع الريفي 8695

جامعة الزقازيق- الزراعة 09/01/2001 محمد جابر محمد عامر. د.أ ()أقتصاد زراعي 8815

جامعة المنصورة- الزراعة 03/01/1983 محمد صالح الدين عبد هللا الجندى. د.أ (اقتصاد قياسي)اقتصاد زراعي 8625

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 26/11/2002 محمد محمد حافظ الماحى. د.أ ()أقتصاد زراعي 2190

جامعة عين شمس- الزراعة 27/11/1995 محمد محمود السيد بركات. د.أ (تنمية ريفية)المجتمع الريفي 3474

جامعة كفر الشيخ- الزراعة 29/07/2002 محمود محمد محمد فواز. د.أ ()أقتصاد زراعي 2483

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201353،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

احلاسبات	واملعلوماتاحلاسبات	واملعلومات 47 7

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الحاسبات والمعلومات 28/11/2006 إيمان على ثروت إسماعيل ثروت. د.أ (شبكات الحاسب)تكنولوجيا المعلومات 9499

جامعة الزقازيق- الحاسبات والمعلومات 14/09/2003 ابرهيم محمود محمد الحناوى. د.أ (معالجة الصور)علوم الحاسب 1042

جامعة القاهرة- الحاسبات والمعلومات 30/07/2003 ريم محمد رضا بهجت. د.أ (الذكاء االصطناعى)علوم الحاسب 9302

جامعة المنصورة- التربية النوعية 27/08/2007 عطا إبراهيم إمام األلفى. د.أ (نظم معلوماتية)علوم حاسب 9930

جامعة المنصورة- الحاسبات والمعلومات 29/10/2007 عالء الدين محمد رياض. د.أ (نظم ومعلومات)الحاسبات والمعلومات 2405

جامعة المنوفية- الحاسبات والمعلومات 02/09/1998 فوزى على السيد تركى. د.أ (هندسة الحاسبات)علوم الحاسب 9895

جامعة عين شمس- الحاسبات والمعلومات 31/10/2007 محمد اسماعيل رشدى. د.أ (ذكاء اصطناعي)علوم الحاسب 7085

جامعة المنوفية- الحاسبات والمعلومات 28/05/2000 محيي محمد محمد هدهود. د.أ ()تكنولوجيا المعلومات 811

جامعة عين شمس- الحاسبات والمعلومات 31/10/2007 مصطفى جاد الحق محمد مصطفى. د.أ (معالجة الصور)علوم حاسب 8015

جامعة القاهرة- الحاسبات والمعلومات 27/04/1994 معتز محمد حسني خورشيد. د.أ (الحاسبات والمعلومات)بناء النماذج وأساليب المحاكاة 6684

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201354،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفيزيقا	والرياضيات	اهلندسيةالدراسات	اهلندسية 48 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- الهندسة 30/10/2001 بهاء الدين محمد محمد محرم. د.أ (فيزياء نووية)فيزياء هندسية 1108

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 30/08/1994 جالل أحمد مصطفى القبرصى. د.أ (طرق تعيين معامالت األنظمة)رياضة تطبيقية 6331

جامعة القاهرة- الهندسة 28/07/2004 سلوى كمال عبد الحفيظ. د.أ (فيزياء هندسية)فيزياء هندسية 9491

جامعة القاهرة- الهندسة 28/07/2004 عبدالكريم شعبان عمر حسن. د.أ (الفيزيقا والرياضيات الهندسية)الرياضيات الهندسية 6648

جامعة المنصورة- الهندسة 24/12/2007 مجدى صالح العزب صوان. د.أ ()الرياضيات الهندسية 7034

جامعة القاهرة- الهندسة 29/07/1987 محمد محمد على نصار. د.أ (األوساط المتصلة المرنة)رياضة هندسية 579

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 28/01/1992 مينا بديع عبدالملك. د.أ (ميكانيكا الموائع)رياضة هندسية 3473

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201355،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

العمارة	والتخطيط	العمرانيالدراسات	اهلندسية 49 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- الهندسة 30/06/2002 أحمد عثمان احمد الخولى. د.أ (التخطيط العمراني)الهندسة المعمارية 7746

جامعة المنوفية- الهندسة 27/02/2005 إيمان محمد عيد عطية. د.أ (تاريخ ونظريات العمارة)الهندسة المعمارية 2970

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 24/06/1997 احمد منير محمود سليمان. د.أ (الدراسات البيئية والتخطيط)الهندسة المعمارية 1821

جامعة المنصورة- الهندسة 31/12/2006 اسامة محمد علي فرج. د.أ (التخطيط العمرانى)العمارة 5350

جامعة القاهرة- الهندسة 24/02/1999 سحر عبدالمنعم عطية. د.أ (تخطيط عمارة)الهندسة المعمارية 8348

جامعة المنوفية- الهندسة 26/06/2005 صفاء محمود عيسي عبده. د.أ (عمارة)الهندسة المعمارية 9705

جامعة القاهرة- الهندسة 23/02/2005 على حاتم جبر. د.أ (عمارة وتاريخ ونظريات العمارة)الهندسة المعمارية 9347

جامعة عين- معهد الدراسات والبحوث البيئية 18/02/2002
شمس

ماجدة اكرام عبيد. د.أ ()الهندسة البيئية 4432

جامعة أسيوط- الهندسة 03/08/2003 مجدى محمد رضوان. د.أ (علوم وتقنيات البناء)الهندسة المعمارية 8568

جامعة القاهرة- الهندسة 27/04/1988 محمد محمد عبد العال البرملجي. د.أ (التخطيط العمراني)تخطيط المدن 5250

جامعة الفيوم- الهندسة 26/06/2006 هشام محمود عارف شحاته. د.أ (التخطيط العمراني)العمارة 1364

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201356،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اهلندسة	اإلنشائية	والتشييدالدراسات	اهلندسية 50 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الهندسة 17/10/1995 أشرف محمد الشيحى. د.أ (إنشاءات)هندسة إنشائية 2400

جامعة الزقازيق- الهندسة 30/06/1990 اسماعيل عبدالحميد محمد باشا. د.أ (إدارة مشروعات التشييد)هندسة إنشائية 8540

جامعة القاهرة- الهندسة 27/03/2002 شريف أحمد مراد. د.أ (الهندسة اإلنشائية والتشييد)الهندسة اإلنشائية 4372

جامعة طنطا- الهندسة 29/06/2005 طارق محمد فوزى الشافعى. د.أ (منشآت خرسانية)هندسة إنشائية 2320

جامعة القاهرة- الهندسة 22/02/1995 عادل يحيى عقل. د.أ (إنشاءات)هندسة إنشائية 5219

جامعة عين شمس- الهندسة 25/09/1995 عبدالرحيم خليل محمد دسوقى. د.أ (منشآت حديدية)هندسة إنشائية 2399

جامعة الزقازيق- الهندسة 30/10/2007 عثمان السيد عبدالعال حسن شعالن. د.أ (إنشاءات)هندسة إنشائية 6820

جامعة بنها - (شبرا)الهندسة 23/04/1991 عزه محمد اللبودى. د.أ (تربة وهندسة أساسات)هندسة مدنية 9937

جامعة طنطا- الهندسة 23/11/2003 محمد أحمد عبد المحسن ضبعون. د.أ (المنشئات والكباري)هندسة إنشائية 1196

جامعة عين شمس- الهندسة 29/04/1998 محمد عبد القادر األجهورى. د.أ (منشآت معدنية)هندسة إنشائية 4969

جامعة القاهرة- الهندسة 01/03/1997 نبيل عبد البديع عبد الرحمن يحيي. د.أ (الهندسة اإلنشائية التشييد)إنشاءات 6510

جامعة المنوفية- الهندسة 17/12/2000 يسري بيومي ابراهيم شاهين. د.أ (مقاومة المواد واختبارها)هندسة إنشائية 5964

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201357،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

أشغال	عامةالدراسات	اهلندسية 51 8

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الهندسة 27/05/2002 ابراهيم فتحي محمد شاكر. د.أ (مساحة)أشغال عامة 981

جامعة المنيا- الهندسة 28/05/2002 حسين أبو السعاد حسين عبد المتعال. د.أ (مساحة وجيودسيا)أشغال عامة 1442

جامعة القاهرة- الهندسة 26/02/2003 رجب موسى محمد موسى. د.أ (طرق ومرور ومحطات)أشغال عامة 3347

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 28/04/1992 على محمد عبد المنعم حسن. د.أ (نقل ومرور)أشغال عامة 1659

جامعة عين شمس- الهندسة 30/11/1992 فكرى حليم غبلاير فرج. د.أ (هندسة صحية)أشغال عامة 3199

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 29/03/1988 كمال عطاهللا عطيه. د.أ (مساحة)أشغال عامة 833

جامعة عين شمس- الهندسة 29/03/2004 محمد الحسينى عبد الخالق الطوخي. د.أ (مساحة وجيوديسيا)اشالل عامة 2308

جامعة القاهرة- الهندسة 18/03/1993 محمد رشاد نصر أحمد المتيني. د.أ (طرق ومرورومطارات)أشغال عامة 4543

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201358،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

املوارد	املائيةالدراسات	اهلندسية 51 8

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الهندسة 28/02/2001 امجد سعد الدين االنصارى. د.أ (خطوط االنابيب)رى 6244

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 29/06/1995 بهاء الدين أحمد الشرنوبى. د.أ (منشأت مائية)موارد مائية 4378

جامعة عين شمس- الهندسة 25/07/1979 جمال صادق عبيد. د.أ (تصميم أعمال ري)ري وهيدروليكا 6656

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 27/06/2000 حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أ (تصميم اآلبار العميقة)الرى والهيدروليكا 2414

جامعة القاهرة- الهندسة 27/09/1995 سامح محمد علي عبد الجواد. د.أ (هيدروليكا دراسة بيئية)موارد مائية 5764

جامعة المنصورة- الهندسة 26/09/1994 عبد الرازق أحمد السيد زيدان. د.أ (هيدروليكا)موارد مائية 2373

جامعة الزقازيق- الهندسة 29/06/2004 عبدالعظيم محمد عبدالحميد نجم. د.أ (هيدروليكا)موارد مائية 1618

جامعة المنصورة- الهندسة 24/07/2007 قاسم صالح عبد الوهاب األلفى. د.أ (هيدروليكا)األشغال العامة والموارد المائية 7451

جامعة أسيوط- الهندسة 12/11/1991 محمد عبد السالم محمد عاشور. د.أ (هندسة الري والمنشآت المائية)هندسة مدنية 7728

جامعة عين شمس- الهندسة 23/12/1996 محمد محمد نور الدين عويس. د.أ (مصرف)ري وهيدريوليكا 2609

جامعة القاهرة- الهندسة 31/05/1995 محمد نصر الدين إبراهيم يوسف عالم. د.أ (موارد مائية)موارد مائية 615

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201359،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	التصنيع	والتصميم	امليكانيكي	وهندسة	النسجيات	واهلندسة	البحريةالدراسات	اهلندسية 52 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 27/08/1991 ابراهيم عبده الهوارى. د.أ (تكنولوجيا الميكانيكا ومراقبة الجودة)هندسة الغزل والنسيج 6265

جامعة بنها - (شبرا)الهندسة 17/01/2005 السيد يوسف محمد سليمان القاضى. د.أ (هندسة مواد)ميكانيكا 9734

جامعة المنصورة- الهندسة 25/05/1992 توفيق توفيق محمد الميداني. د.أ ()تصميم ميكانيكى 6505

جامعة المنصورة- الهندسة 31/07/1995 حمدان عبده على ابوطالب. د.أ (نسيج)نسيج 3691

جامعة القاهرة- الهندسة 22/02/1995 سعيد محمد مجاهد. د.أ (ديناميكا وميكا ترونك)تصميم ميكانيكى 5122

جامعة القاهرة- الهندسة 08/08/1984 سيد محمد متولى. د.أ ()تصميمي ميكانيكى 3698

جامعة عين شمس- الهندسة 30/12/2002 طاهر جمال الدين أبو اليزيد الفقى. د.أ (اهتزازات ميكانيكية)تصميم وهندسة إنتاج 8166

جامعة المنصورة- الهندسة 31/07/1995 عادل محمد على الحديدى. د.أ (هندسة نسيج)هندسة نسيج 724

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 30/06/1981 مجدى عبد المنعم ابراهيم المسيرى. د.أ (ميكانيكا وتكنولوجيا الغزل)الغزل والنسيج 6234

جامعة المنيا- الهندسة 30/12/2003 مدحت إبراهيم محمد خشبه. د.أ (تربولوجيا)تصميم ميكانيكى 3793

جامعة عين شمس- الهندسة 09/12/1981 مصطفى عبد المنعم شعبان. د.أ ()هندسة إنتاج 10008

جامعة عين شمس- الهندسة 26/01/1988 ناهد عبد الحميد المحالوى. د.أ ()هندسة اإلنتاج 2357

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 15/01/2003 وهبة وائل لهيطة. د.أ (هندسة بحرية)هندسة بحرية 181

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201360،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	القوى	امليكانيكية	والسيارات	والطريانالدراسات	اهلندسية 53 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الهندسة 18/12/1995 إبراهيم محمد إسماعيل صالح. د.أ (تبريد وتكيف)هندسة  ميكانيكية 3894

جامعة القاهرة- الهندسة 01/07/1990 إبراهيم محمد محمد على شبكه. د.أ (هندسة القوى الميكانيكية والسيارات والطيران)الديناميكا الهوائية 7055

جامعة الزقازيق- الهندسة 19/09/1993 احمد فايز عبد العظيم السيدهالل. د.أ (أنظمة الدفع)ميكانيكا قوى 7277

جامعة المنصورة- الهندسة 24/04/1994 حلمى السيد إبراهيم جاد. د.أ (نظم طاقة)قوى ميكانيكية 2425

جامعة القاهرة- الهندسة 08/08/1984 ساهر شكرى قوسه. د.أ ()قوى ميكانيكية 196

جامعة حلوان - (المطرية)الهندسة 30/06/2005 سمير محمد الدمرداش طلبة. د.أ ()هندسة سيارات 537

جامعة حلوان - (المطرية)الهندسة 30/01/1990 شوقى عبد الهادى ابو السعود. د.أ (ديناميكا السيارات)هندسة السيارات 556

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 31/12/1996 صادق زكريا ابوالنجا كساب. د.أ (ميكانيكا النوائع)هندسة ميكانيكية 7284

جامعة المنوفية- الهندسة 28/06/1989 كمال عبد العزيز ابراهيم اسماعيل. د.أ (هندسة القوى الميكانيكية)قوى ميكانيكية 672

جامعة المنيا- الهندسة 27/06/1995 مجدى عبد المالك باسيلى حنا. د.أ (نظم قوى ميكانيكية)هندسة قوى ميكانيكية 3765

جامعة عين شمس- الهندسة 28/01/1985 محمد صبرى السيد سالم دويدار. د.أ ()هندسة سيارات 489

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 30/01/2007 محمد عبد الفتاح محمد طعيمة. د.أ (انتقال حرارة)قوى ميكانيكية 1050

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 27/12/1994 محمد محمد القصبى خليفة. د.أ (أالت احتراق، إنتقال حراري، طاقة شمسية)قوى ميكانيكية 2224

جامعة أسيوط- الهندسة 26/11/2006 هانى أحمد محمد على. د.أ (ديناميكا حرارية)هندسة ميكانيكية 4932

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201361،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	القوى	واآلالت	الكهربيةالدراسات	اهلندسية 54 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها - (شبرا)الهندسة 02/10/1985 إبراهيم عبدالمنعم عبدالحليم. د.أ (آالت كهربائية)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 1455

جامعة عين شمس- الهندسة 03/02/1986 أحمد عبد الستار عبد الفتاح. د.أ (آالت كهربائية)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 1638

جامعة القاهرة- الهندسة 09/05/1993 أسامة السيد جودة. د.أ ()هندسة القوى واآلالت  الكهربية 2419

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 24/04/1984 احمد عبد هللا حسام الدين شاهين. د.أ (جهد عالي)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 1263

جامعة عين شمس- الهندسة 28/03/2007 المعتز يوسف عبد العزيز محمد. د.أ ()هندسة القوى واآلالت  الكهربية 7056

جامعة المنيا- الهندسة 27/12/1994 حسن حسين حسين التملى. د.أ (قوى كهربائية)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 1216

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 29/01/1985 طلعت محمد عبد المنعم. د.أ (تحكم الى)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 1214

جامعة عين شمس- الهندسة 30/11/1977 عبد الرزاق إبراهيم نصير. د.أ (هندسة الجهد العالي)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 6585

جامعة المنوفية- الهندسة 24/12/1998 عبدالمقصود ابراهيم تعلب. د.أ (القوى الكهربائية)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 4875

جامعة القاهرة- الهندسة 28/07/2004 عمرو أمين محمد عدلى. د.أ (االت كهربيه)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 9420

جامعة المنوفية- الهندسة 15/03/1992 محمد عبدالمقصود السيد عزالعرب. د.أ (هندسة الجهد العالي)هندسة القوى واآلالت  الكهربية 9884

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201362،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	اإللكرتونيات	واالتصاالتالدراسات	اهلندسية 55 8

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية - (منوف)الهندسة اإللكترونية 18/10/1998 السيد محمود عبد الحميد الربيعي. د.أ (هندسة االتصاالت الكهربية)هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 8641

جامعة المنصورة- الهندسة 26/06/1989 حمدى أحمد أحمد الميقاتى. د.أ (اتصاالت)هندسة  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 1724

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 31/05/1994 سعيد محمد النوبى محمد. د.أ (اتصاالت)هندسة  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 1162

جامعة المنوفية - (منوف)الهندسة اإللكترونية 30/04/2000 عاطف السيد ابو العزم. د.أ (هندسة االتصاالت)هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 2858

جامعة المنصورة- الهندسة 24/01/1983 عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح محمود. د.أ (االلكترونيات)هندسة  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 3262

جامعة القاهرة- الهندسة 26/10/1983 عماد الدين خلف الحسينى. د.أ (اتصاالترقميه)الكترونيات واالتصاالت 420

جامعة المنصورة- الهندسة 31/10/1994 فايز ونيس زكى سليمان. د.أ (اتصاالت)هندسة  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 2586

جامعة أسيوط- الهندسة 31/01/1999 محمـد أبو زهاد أبو زيد أحمـد. د.أ (اتصاالت)هندسة كهربية 1940

جامعة طنطا- الهندسة 23/11/2000 مصطفى محمود عبد النبى دياب. د.أ (االلكترونيات)هندسة  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 1921

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201363،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	احلاسبات	والنظمالدراسات	اهلندسية 55 8

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الهندسة 14/12/1977 ابراهيم السيد محمد زيدان. د.أ (منظومات التحكم بالحاسب)هندسة حاسبات ومنظومات 8514

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 29/11/1983 ابراهيم عبد السالم ابراهيم عوض. د.أ (تحكم آلى)هندسة حاسبات ونظم 6296

جامعة عين شمس- الهندسة 29/01/1996 حسام محمود أحمد فهمي. د.أ (حاسبات)هندسة الحاسبات ونظم 3644

جامعة القاهرة- الهندسة 01/07/1987 حسن طاهر دره. د.أ (تحكم الى)قوى واالالت كهربيه 7618

جامعة المنيا- الهندسة 28/06/1982 فاروق عبد الناصر الجلداوى. د.أ (التحكم اآللى)هندسة حاسبات ونظم 261

جامعة اإلسكندرية- الهندسة 28/01/1986 محمد محمد سعيد حلمى أبو جبل. د.أ (وبرمجيات)االت حاسبة 1201

جامعة المنوفية - (منوف)الهندسة اإللكترونية 23/04/2006 نوال احمد الفيشاوى. د.أ ()هندسة حاسبات ونظم 4364

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201364،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

هندسة	املناجم	والبرتول	والفلزاتالدراسات	اهلندسية 56 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة السويس- هندسة البترول والتعدين 01/10/1998 أحمد عبدهللا صديق سيف النصر. د.أ ()هندسة المناجم 10068

جامعة أسيوط- الهندسة 28/11/1999 أحمد محمد ابراهيم رزق. د.أ (هندسة المناجم)هندسة التعدين والفلزات 9968

جامعة أسيوط- الهندسة 30/12/2007 السمان ابراهيم عبدالرسول. د.أ (هندسة المناجم)هندسة التعدين والفلزات 9488

جامعة القاهرة- الهندسة 28/03/2001 ايمان صالح الدين المحالوي. د.أ (هندسة السباكة واالنتاج)هندسة الفلزات 2408

جامعة القاهرة- الهندسة 30/07/2003 صالح الدين محمد أمين المفتى. د.أ (تجهيز الخامات)تعدين 9560

جامعة القاهرة- الهندسة 30/10/1996 عبد العليم هاشم السيد محضية. د.أ (هندسة حفر آبار البترول)هندسة البترول 7170

جامعة أسيوط- الهندسة 03/08/2003 محمد احمد سيد عبد العال. د.أ (هندسة المناجم)هندسة التعدين والفلزات 8172

جامعة أسيوط- الهندسة 27/04/2005 محمد حسين أبوعلي محمود. د.أ (تجهيز الخامات)هندسة التعدين والفلزات 8644

جامعة أسيوط- الهندسة 29/08/1993 محمد زكي محمود رشاد محمد. د.أ (هندسة المناجم)هندسة التعدين والفلزات 231

جامعة السويس- هندسة البترول والتعدين 29/06/2004 منتصر صباح الدين  مصطفى السلماوى. د.أ (تركيز الخامات)هندسة المناجم 5235

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201365،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اهلندسة	الكيميائيةالدراسات	اهلندسية 57 8

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنيا- الهندسة 29/12/1992 أغاريد محمود تايب. د.أ (تحوالت للطاقة)هندسة كيميائية 5152

جامعة المنيا- الهندسة 28/06/1989 الفت عبد الشافى أحمد فضالى. د.أ (كيمياء وفيزياء وتأكل)هندسة كيميائية 4236

جامعة المنوفية- الهندسة 25/01/1998 جمال ابراهيم محمد علي. د.أ (هندسة كيميائية)العلوم االساسية الهندسية 7757

جامعة القاهرة- الهندسة 25/02/1987 عمر الفاروق عبد السالم حسن. د.أ (كيمياء كهربيه تاكل)كيمياء 9500

جامعة المنيا- الهندسة 25/11/1984 ممدوح محمود عثمان نصار. د.أ ()الهندسة الكيميائية 4189

جامعة القاهرة- الهندسة 23/02/2005 مى محمد كمال الدين السيد أحمد فؤاد. د.أ (تصميم المفاعالت والتحكم االلى)كيمياء 9010

جامعة القاهرة- الهندسة 24/03/1999 هانم عبد الرحمن سباق. د.أ (صناعات كيميائية غير عضوية فيزيقية)هندسة كيميائية 1277

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201366،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التشريحالدراسات	الطبية 58 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/03/2000 شوقى محمود طايل. د.أ ()التشريح 1362

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/12/1993 شيرلى هالل لبيب المعصرانى. د.أ (بيولوجيا التكاثر)تشريح وهستولوجيا 4942

جامعة المنصورة- الطب 25/10/1996 عادل عباس السيد بندق. د.أ (التشريح وتشريح الجهاز العصبي)التشريح 1313

جامعة القاهرة- الطب 23/03/1998 فايزة عبد الرءوف عبد الجواد. د.أ 4578 ()

جامعة القاهرة- الطب 28/10/1997 نبيلة يوسف عبد الحليم علي. د.أ 4702 ()

جامعة عين شمس- الطب 28/11/2000 هانئ شوقي نديم ابراهيم. د.أ ()التشريح 4898

جامعة المنصورة- الطب 28/01/2001 هدى محمد عبدهللا الطاهرى. د.أ ()التشريح 2069

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201367،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اهلستولوجياالدراسات	الطبية 59 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 28/11/2005 سلوي على ابو العز جاويش. د.أ ()هستولوجيا 3087

جامعة القاهرة- الطب 26/04/2000 سهير أسعد فيلبس. د.أ 3602 ()

جامعة عين شمس- الطب 30/05/2005 سومية عبد العليم محمد. د.أ ()الهستولوجي 7358

جامعة الزقازيق- الطب 30/12/2004 عزة سعد أحمد محمود شحاتة. د.أ (الهستولوجي)كيمياء الخلية 2590

جامعة طنطا- الطب 27/03/2007 عزت عبد العزيز محمد الدرينى. د.أ ()هستولوجيا 3360

جامعة المنصورة- الطب 30/03/1992 عصام عبد المجيد محمد المهندس. د.أ (علم االنسجة وبيولوجيا الخلية)هستولوجيا 6106

جامعة عين شمس- الطب 28/03/2007 فايقة حسن كامل  االبيارى. د.أ 9636 ()

جامعة عين شمس- الطب 28/07/1997 ماهر محمد حسين عماره. د.أ 3623 ()

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201368،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفسيولوجياالدراسات	الطبية 60 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الطب 26/06/2007 سعاد عبدهللا احمد سليم. د.أ (فسيولوجيا)فسيولوجيا 6038

جامعة المنصورة- الطب 05/02/1996 سهير محمد عباس حلمى. د.أ (فسيولوجيا)فسيولوجيا 6429

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/01/1986 صبحى عبدالمطلب الكفافى. د.أ ()فسيولوجيا 3766

جامعة اإلسكندرية- الطب 25/03/1997 عصام أحمد محمد عبده الشامى. د.أ ()فسيولوجيا 9786

جامعة القاهرة- الطب 27/06/2007 ماجد أحمد السيد هارون. د.أ 9140 ()

جامعة القاهرة- الطب 29/05/2002 مها محمد جمال الدين احمد. د.أ 9171 ()

جامعة المنصورة- الطب 27/09/1993 هناء جالل على السروجى. د.أ ()فسيولوجيا 6273

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201369،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفارماكولوجى	الطبيةالدراسات	الطبية 61 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الطب 26/02/1990 أحمد عبد السالم محمد المليجى. د.أ ()فارماكولوجى 9844

جامعة أسيوط- الطب 31/10/1999 احمد عثمان عبد الظاهر محمد. د.أ ()الفارماكولوجيا الطبية 2333

جامعة القاهرة- الطب 31/10/2001 ايمان عبد المنعم عبد الرشيد محمود. د.أ 9176 ()

جامعة أسيوط- الطب 27/11/2005 ايهاب سعيد ابراهيم الدسوقى. د.أ (الفارماكولوجيا اإلكلينيكية)الفارماكولوجيا الطبية 8190

جامعة أسيوط- الطب 30/08/1998 صفوت عبد الهادي حافظ منقورة. د.أ (فارماكولوجى)الفارماكولوجيا الطبية 3938

جامعة القاهرة- الطب 26/10/1994 عبد الرحمن محمد السيد النجار. د.أ ()فارماكولوجى 6098

جامعة عين شمس- الطب 26/12/2005 محمد أحمد عبد البارى. د.أ ()فارماكولوجى 4329

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/01/1982 محمد ثروت السيد غنيم. د.أ (الفارماكولوجى)فارماكولوجيا أيض األدوية 6586

جامعة عين شمس- الطب 01/02/1990 مهدي سالمه ابوزيد. د.أ ()فارماكولوجى 9865

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201370،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

املايكرو	بيولوجيا	الطبيةالدراسات	الطبية 62 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الطب 27/11/1995 أسامة شمس الدين رسالن محمد. د.أ ()الميكروبيولوجيا الطبية 352

جامعة أسيوط- الطب 25/07/1999 ايناس عبد المجيد محمد سيد ضيف. د.أ (الميكروبويولجيا)المايكروبيولجيا الطبية والمناعة 3055

جامعة اإلسكندرية- الطب 26/06/1984 بثينة هانم زكي محمد مسعود. د.أ (ميكروبيولوجيا الطبية و المناعة)الميكروبيولوجيا الطبية 6475

جامعة القاهرة- الطب 30/11/1994 سمية عبد اللطيف عبد العزيز. د.أ ()الميكروبيولوجيا الطبية 907

جامعة الزقازيق- الطب 27/10/1998 فاطمة عبد العزيز موسى على عامر. د.أ ()بيكتريولوجيا 2438

جامعة اإلسكندرية- المعهد العالي للصحة العامة 26/04/1997 محمد عباس البراوى. د.أ (االحياء الدقيقة)الميكروبيولوجيا الطبية 2221

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/10/2007 منال أبو الفتح محمد بدور. د.أ ()بكتريولوجى 8864

جامعة المنصورة- الطب 24/09/2007 نسرين صالح ابراهيم عمر. د.أ (المايكرو بيولوجيا الطبية)مايكرو بيولوجي 6601

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201371،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

علم	الطفيلياتالدراسات	الطبية 63 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 27/12/2001 اماني أحمد عبد العال بركة. د.أ ()علم الطفيليات 9888

جامعة عين شمس- الطب 27/02/2006 جيهان مصطفى توفيق صابر. د.أ ()طفيليات 4572

جامعة الزقازيق- الطب 19/05/1992 رضا لمعي روفائيل الجمل. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 1354

جامعة أسيوط- الطب 20/09/1981 رفعت محمد احمد خليفة. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 3421

جامعة الزقازيق- الطب 29/09/1998 سامية السيد ابراهيم عطيوة. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 547

جامعة قناة السويس- الطب 28/11/2000 شريف محمد محمد أباظة. د.أ (ميكروبيولوجيا وطفيليات)طفيليات طبية 2751

جامعة المنصورة- الطب 27/05/1996 عاطف محمد علي الشاذلي. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 4806

جامعة عين شمس- الطب 28/06/1999 منار محمود سعد الدين عباس التونسي. د.أ ()طفيليات 486

جامعة عين شمس- الطب 26/09/2005 منال صالح الدين محمود. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 4535

جامعة القاهرة- الطب 26/01/1994 نادية على عيسى الديب. د.أ (طفيليات)طفيليات طبية 6122

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201372،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الباثولوجياالدراسات	الطبية 64 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الطب 18/05/1993 اسامة محمد حلمى لبيب. د.أ ()باثولوجيا 8940

جامعة عين شمس- الطب 30/10/1995 ثناء السيد احمد هالل. د.أ (باثولوجي الجراحة)باثولوجيا 5433

جامعة اإلسكندرية- الطب 29/10/1985 جايله حسيب  عبد الحميد الطويل. د.أ ()الباثولوجيا 7786

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 26/03/1986 سعد سيد عيسى خضير. د.أ (باثولوجي الجراحة)باثولوجيا 1039

جامعة الزقازيق- الطب 28/11/1995 ماجدة إبراهيم السيد عساف. د.أ (باثولوجي الجراحة)باثولوجيا 4394

جامعة عين شمس- الطب 28/10/2002 نادية جالل محمد الحفناوي. د.أ ()باثولوجيا 2996

جامعة المنصورة- الطب 29/10/1990 نادية عبدالمنعم عبدهللا ندا. د.أ ()باثولوجيا 5273

جامعة اإلسكندرية- الطب 31/05/1995 نجوي عبد الرازق مشالي. د.أ ()باثولوجيا 2202

جامعة عين شمس- الطب 30/10/1995 نفيسة محمد أمين البدوي. د.أ ()باثولوجيا 5630

جامعة بنها- الطب 27/03/2001 هاله عادل عجينه. د.أ (الباثولوجيا اإلكلينيكية)باثولوجيا 6121

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201373،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الباثولوجيا	اإلكلينيكية	والكيميائيةالدراسات	الطبية 65 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الطب 29/06/1989 أسامة بكر صديق عثمان. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 2875

جامعة القاهرة- الطب 28/05/1997 أمانى على أحمد الخولى. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 2047

جامعة القاهرة- الطب 24/02/1988 أمنية أحمد يوسف. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 4902

جامعة المنصورة- الطب 29/07/1991 اقبال محمد أبو هاشم. د.أ (كيمياء)الباثولوجيا اإلكلينيكية 3540

جامعة طنطا- الطب 30/07/2006 ايناس عرفه عبد الحليم الزمراني. د.أ ()الباثولوجي اإلكلينيكية 6818

جامعة المنصورة- الطب 23/02/2004 صالح الشحات عارف الجندى. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 2805

جامعة القاهرة- الطب 29/11/1989 مني سالم خليل. د.أ ()الباثولوجي 6844

جامعة عين شمس- الطب 28/03/1994 منى محمد رفيق محمد سليمان. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 4513

جامعة المنصورة- الطب 29/10/2007 ميساء السيد زكى مصطفى. د.أ (ميكروبايولجيا المناعة اإلكلينيكية)الباثولوجي اإلكلينيكية والكيميائية 764

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201374،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الباثولوجيا	اإلكلينيكية	والكيميائيةالدراسات	الطبية 65 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- الطب 28/02/1990 ثريا السيد بدوى سالمه. د.أ (الباثولوجيا اإلكلينيكية)الباثولوجيا اإلكلينيكية 5361

جامعة المنصورة- الطب 07/04/1997 حسن أحمد عبد الغفار عوض. د.أ ()الباثولوجي اإلكلينيكية 709

جامعة المنصورة- الطب 29/10/2007 دعاء عبد هللا محمد العدل. د.أ (أمراض الدم)الباثولوجيا اإلكلينيكية 2720

جامعة القاهرة- الطب 30/04/1991 عزة مصطفي ابراهيم. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 2601

جامعة قناة السويس- الطب 29/05/2001 عالء الدين سعد عبد الحميد الحنفى. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 5188

جامعة القاهرة- الطب 30/10/1996 فاطمة أحمد فتحى الموجى. د.أ ()الباثولوجي اإلكلينيكية 1342

جامعة القاهرة- الطب 28/03/2001 منى عبد العزيز محمد واصف. د.أ ()الباثولوجيا اإلكلينيكية 3622

جامعة المنصورة- الطب 24/04/1994 نوال عبد الجليل غريب عبد الحليم. د.أ ()الباثولوجي اإلكلينيكية 331

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201375،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	احليوية	الطبيةالدراسات	الطبية 66 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- معهد الكبد القومي 28/06/1989 احمد  عباس محمد رؤوف. د.أ ()كيمياء حيوية 6076

جامعة القاهرة- الطب 29/04/1987 السيد أمين محمود عبدالمحيد رزق. د.أ ()الكيمياء الحيوية الطبية 8161

جامعة القاهرة- الطب 26/05/2004 الفت جميل أحمد شاكر. د.أ ()كيمياء حيوية 1983

جامعة أسيوط- الطب 30/04/1992 تحية هاشم سليم عبد الرحمن. د.أ (كيمياء حيوية)كيمياء حيوية طبية 104

جامعة القاهرة- الطب 28/06/2006 حنان حسن فؤاد أحمد. د.أ ()كيمياء حيوية 3211

جامعة طنطا- الطب 26/10/1993 ساميه عبدالحميد الدرديري. د.أ ()كيمياء حيوية طبية 3358

جامعة أسيوط- الطب 24/12/2000 سعاد محمد عبد الغنى فايد. د.أ (كيمياء حيوية)كيمياء حيوية طبية 887

جامعة عين شمس- الطب 28/02/2000 سناء عيسى محمد حامد. د.أ ()كيمياء حيوية 1523

جامعة المنصورة- الطب 28/11/2007 عادل عبد القادر عبد العظيم زلطة. د.أ ()كيمياء حيوية 1467

جامعة عين شمس- الطب 27/12/1976 محمد فريد أحمد األسمر. د.أ ()كيمياء حيوية 2567

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201376،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الصحة	العامة	وطب	الصناعاتالدراسات	الطبية 67 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 01/08/1982 الفت فرج محمد علي. د.أ (صحة عامة وطب وقائي)صحة عامة 1369

جامعة الزقازيق- الطب 20/04/1993 امال أحمد مصطفى البدوى مصطفى. د.أ ()صحة عامة 2016

جامعة القاهرة- الطب 31/10/2001 امل محمد كمال السفطى. د.أ ()صحة عامة 3768

جامعة المنوفية- الطب 29/06/1997 تغريد محمد محمود فرحات. د.أ (طب المجتمع والبيئة)طب المجتمع والبيئة 1484

جامعة اإلسكندرية- المعهد العالي للصحة العامة 28/03/1983 رشيدة محمد رشيد بركات. د.أ (طفيليات وحشرات طبية)صحة المناطق الحارة 2773

جامعة طنطا- الطب 31/08/2000 صافيناز السعيد صالح شلبي. د.أ ()طب المجتمع 1240

جامعة قناة السويس- الطب 26/12/2006 عبدالمجيد احمد عبدالمجيد يوسف. د.أ (طب أسرة)رعاية صحية أوليه 8526

جامعة المنصورة- الطب 30/12/2002 عبدالهادى الجيالنى عبدالفتاح سليمان. د.أ ()الصحة العامة 1280

جامعة عين شمس- معهد الدراسات العليا للطفولة 29/01/2001 عمر السيد عمر الشوربجى. د.أ 558 ()

جامعة عين شمس- الطب 24/05/1993 محسن عبدالحميد احمد جاداللة. د.أ ()الصحة عامة 4160

جامعة أسيوط- الطب 20/02/2000 محمد حسن قايد حسن. د.أ (الصحة العامة وطب الصناعات)الصحة العامة والطب الوقائي 6819

جامعة عين شمس- معهد الدراسات العليا للطفولة 31/10/1989 محمد صالح الدين مصطفى. د.أ ()الصحة العامة 545

جامعة المنصورة- الطب 28/09/1999 نادية عبد الحميد احمد منتصر. د.أ ()صحة عامة 3611

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201377،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الطب	الشرعي	والسمومالدراسات	الطبية 68 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- الطب 28/09/1999 ابراهيم صادق مصطفي الجندي. د.أ ()طب شرعى وسموم 2852

جامعة القاهرة- الطب 26/05/2004 دينا على شكرى. د.أ ()الطب الشرعي والسموم 1286

جامعة المنوفية- الطب 17/12/1989 سامى مصطفى بدوى مسرجة. د.أ ()طب شرعى وسموم 3748

جامعة المنصورة- الطب 30/06/1986 سامية أحمد محمد حسن عمر. د.أ ()طب شرعى وسموم 3362

جامعة المنصورة- الطب 31/07/2000 سهام على السيد جادالحق. د.أ ()طب شرعى وسموم 2204

جامعة عين شمس- الطب 28/08/2000 سوزان مصطفي محمود محمد. د.أ (الطب الشرعي والسموم)السموم 6665

جامعة عين شمس- الطب 29/04/1991 سوسن عبد الفتاح اسماعيل شلبي. د.أ (الطب الشرعي والسموم)الطب الشرعي 6690

جامعة أسيوط- الطب 27/07/1997 عفاف محمد أحمد فرغلى. د.أ ()طب شرعى وسموم 354

جامعة الزقازيق- الطب 25/06/2002 فاطمة يوسف السيد فرحات. د.أ ()طب شرعى وسموم 3207

جامعة المنصورة- الطب 01/09/1985 ليلى محمد أحمد الزلبانى. د.أ ()الطب الشرعي 3688

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201378،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

أمراض	القلب	واألوعية	الدمويةالدراسات	الطبية 69 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الطب 27/05/2002 أسامة عبد العزيز يوسف رفاعى. د.أ ()أمراض القلب واألوعية الدموية 7108

جامعة الزقازيق- الطب 30/06/2005 رجب عبد السالم محفوظ. د.أ ()قلب وأوعية دموية 2573

جامعة عين شمس- الطب 30/08/1999 سمير صالح احمد وفا. د.أ 7131 ()

جامعة القاهرة- الطب 01/12/2002 عالية حسن عبد الفتاح. د.أ (طب الحاالت الحرجة)أمراض القلب واألوعية الدموية 6504

جامعة الزقازيق- الطب 29/10/2002 علي محمد عبد الرحمن علي. د.أ ()قلب وأوعية دموية 1742

جامعة القاهرة- الطب 31/10/2007 مجدى عبد الحميد عبد العزيز محمود. د.أ (امراض القلب واالوعية الدموية)طب الحاالت الحرجة 9316

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/08/1996 محمد أحمد صبحى علي حسن. د.أ ()قلب وأوعية دموية 5503

جامعة المنيا- الطب 27/06/2006 ناصر محمد طه عبد الحليم. د.أ (أمراض القلب واألوعية الدموية)باطنة خاصة 7195

جامعة المنوفية- الطب 26/11/2007 هالة السيد محفوظ بدران. د.أ ()قلب وأوعية دموية 244

جامعة قناة السويس- الطب 31/10/2006 هشام حجازي علي ابراهيم. د.أ ()قلب وأوعية دموية 9028

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201379،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األمراض	الصدريةالدراسات	الطبية 70 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة بنها- الطب 27/04/1999 احمد جودة  محمد خليل. د.أ ()أمراض صدرية 803

جامعة المنوفية- الطب 25/09/2005 احمد عبد الرحمن علي  عبد الرحمن. د.أ ()أمراض صدرية 1803

جامعة أسيوط- الطب 28/07/2002 الفت مصطفى نصر الشناوي. د.أ (أ)أمراض صدرية 3868

جامعة القاهرة- الطب 25/09/1996 خالد عيد صبحي سعد صالح. د.أ ()أمراض صدرية 6322

جامعة الزقازيق- الطب 29/09/1998 رمضان محمود السيد نافع. د.أ ()أمراض صدرية 3459

جامعة أسيوط- الطب 30/03/2003 سوزان سالمة سيد أحمد. د.أ ()أمراض صدرية 4260

جامعة عين شمس- الطب 30/06/1991 طارق محمد عزيز صفوت. د.أ ()أمراض صدرية 3492

جامعة عين شمس- الطب 26/04/2006 عادل محمد سعيد عبد الحميد. د.أ ()أمراض صدرية 3400

جامعة المنصورة- الطب 01/07/2007 محمد خيرى فهمى السيد البدراوى. د.أ ()أمراض صدرية 9737

جامعة الزقازيق- الطب 12/09/2007 محمد عوض محمد ابراهيم. د.أ ()أمراض صدرية 4815

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201380،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األمراض	املتوطنة	واألمراض	املعديةالدراسات	الطبية 71 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 31/05/2000 ايمن يسرى عبد الرحيم حمد. د.أ ()األمراض المتواطنة وطب المناطق الحارة 9299

جامعة القاهرة- الطب 25/09/1996 حسنى محمد حسن سالمة. د.أ ()أمراض متوطنة 4468

جامعة طنطا- الطب 30/09/1996 صابر عبد الرحمن عبد القادر  اسماعيل. د.أ ()طب المناطق الحارة والحميات 652

جامعة طنطا- الطب 28/10/1998 عبد الرؤوف عبد البارى عبد الوهاب. د.أ (طب المناطق الحارة والحميات)طب المناطق الحارة والحميات 1298

جامعة أسيوط- الطب 21/09/2003 عثمان عبدالحميد عثمان. د.أ (طب المناطق الحارة)طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى 5747

جامعة القاهرة- الطب 28/03/1990 ليلى أحمد محمد أحمد. د.أ (أمراض متوطنة)باطنه عامة 4523

جامعة الزقازيق- الطب 30/10/2007 محمد امام فرعلى شمندى. د.أ ()أمراض متوطنة 9689

جامعة طنطا- الطب 30/06/2007 نادية محمد ابراهيم علوان. د.أ ()طب المناطق الحارة والحميات 8083

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201381،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األمراض	العصبيةالدراسات	الطبية 72 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة قناة السويس- الطب 01/07/2007 أحمد أسامة محمد حسني. د.أ ()أمراض نفسية وعصبية 9253

جامعة أسيوط- الطب 30/03/2003 إيمان محمد حسين خضر. د.أ (عصبية)أمراض نفسية وعصبية 2871

جامعة القاهرة- الطب 26/10/2005 ابتسام  محمد فهمي علي. د.أ ()االمراض العصبية 9103

جامعة أسيوط- الطب 27/07/1997 حمدى نجيب أحمد التالوى. د.أ (عصبية)األمراض النفسية  والعصبية 2808

جامعة الزقازيق- الطب 28/02/1994 سامى محمد عطيه الشاذلى. د.أ (عصبية)عصبية 2268

جامعة القاهرة- الطب 24/02/1999 شريف محمد حمدى عبد المقصود. د.أ ()عصبية 1933

جامعة المنصورة- الطب 26/11/1990 عزة المنجى المنجى محمد. د.أ ()عصبية 3683

جامعة المنصورة- الطب 24/01/2003 محمد سعد إبراهيم شهاب الدين. د.أ ()عصبية 3107

جامعة طنطا- الطب 10/09/2003 وائل احمد فاضل عبد الرحمن. د.أ ()أمراض عصبية 2887

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201382،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الطب	النفسيالدراسات	الطبية 73 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 27/10/2004 سعاد سيد على موسى. د.أ ()االمراض النفسية 1986

جامعة القاهرة- الطب 30/06/1986 سعيد عبدالعظيم محمد محمد الفقي. د.أ ()االمراض النفسية 9585

جامعة عين شمس- الطب 30/04/2007 طارق أحمد محمود عكاشه. د.أ 7292 ()

جامعة القاهرة- الطب 26/12/2001 عزة أحمد عبد الباقى البكرى. د.أ ()األمراض النفسية 5283

جامعة عين شمس- الطب 30/04/2007 نهله السيد ناجى عبد الحميد. د.أ 7681 ()

جامعة المنصورة- الطب 29/08/2005 وفاء عبد الحكيم محمود البهائى. د.أ ()أمراض نفسية 3671

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201383،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

طب	األطفالالدراسات	الطبية 74 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 18/03/2002 أحمد كمال منصور على. د.أ ()طب األطفال 490

جامعة القاهرة- الطب 31/10/1984 امال محمد ابراهيم البشالوى. د.أ ()طب االطفال 9580

جامعة عين شمس- الطب 25/06/2001 زينب  عوض السيد عبد الفتاح. د.أ ()طب األطفال 60

جامعة القاهرة- الطب 06/04/2006 شيرين عبد الغفار طه خليل. د.أ ()طب االطفال 9427

جامعة عين شمس- الطب 31/05/1999 علياء آمال قطبي. د.أ ()طب األطفال 5362

جامعة أسيوط- الطب 13/02/1983 فردوس هانم عبد العال عبد الحافظ. د.أ ()طب األطفال 366

جامعة المنصورة- الطب 31/01/1993 مجدى محمد إبراهيم زيدان. د.أ (حساسية ومناعة إكلينيكية)طب األطفال 1560

جامعة عين شمس- الطب 31/03/1997 محسن  صالح األلفى. د.أ ()طب األطفال 3946

جامعة قناة السويس- الطب 28/11/1999 هشام أحمد فتحى محمد السيد. د.أ ()طب األطفال 1045

جامعة المنصورة- الطب 28/03/1994 يوسف عبد الحليم عبد الحميد الطنبارى. د.أ ()طب األطفال 2093

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201384،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

طب	األطفالالدراسات	الطبية 74 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 30/05/2005 أشرف محمد عبد الباسط بكر. د.أ (كلى أطفال)طب األطفال 1497

جامعة قناة السويس- الطب 01/07/1995 أمينة محمد عبد الوهاب خليل. د.أ ()طب األطفال 1090

جامعة عين شمس- الطب 30/06/1990 حامد احمد الخياط. د.أ ()طب األطفال 2225

جامعة طنطا- الطب 26/08/1987 شبل سعيد شبل شلبى. د.أ ()طب األطفال 1097

جامعة عين شمس- الطب 29/10/2001 عزة عبد الجواد طنطاوى زغلول. د.أ ()طب األطفال 3108

جامعة القاهرة- الطب 07/08/1985 فاطمة محمد مختار الهنيدي. د.أ ()طب األطفال 673

جامعة المنصورة- الطب 30/10/2006 محمد محمد صالح الحجار. د.أ ()طب األطفال 2310

جامعة القاهرة- الطب 25/06/1997 مرتضى حسن فخرى الشبراوى. د.أ ()طب األطفال 1256

جامعة عين شمس- الطب 30/12/2002 مصطفى عبد العزيز أحمد الهدهد. د.أ (جهاز هضمى وتغذية)طب األطفال 2999

جامعة المنصورة- الطب 27/03/2007 هالة محمد فوزى المرصفاوى. د.أ (أمراض قلب)طب األطفال 3681

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201385،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األمراض	اجللدية	والتناسليةالدراسات	الطبية 75 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 25/11/2002 أبراهيم أبوبكر عبد الحميد. د.أ ()جلدية وتناسلية 2189

جامعة المنصورة- الطب 28/03/2004 أشرف حسن أحمد حسن. د.أ (األمراض الجلدية والتناسلية)األمراض الجلدية والتناسلية 3139

جامعة المنوفية- الطب 26/04/1999 ايمان عبد الفتاح عبده سليم سليط. د.أ ()جلدية وتناسلية 4749

جامعة القاهرة- الطب 24/02/1998 تيمور  مصطفي  أبراهيم. د.أ ()أمراض الذكورة 1882

جامعة المنيا- الطب 30/04/2005 سامح محمد كمال عطية. د.أ ()األمراض الجلدية والتناسلية 7052

جامعة القاهرة- الطب 26/09/2001 محمد طارق حسين ذكى انيس. د.أ (طب وجراحة امراض ذكورة)جلدية وتناسلية 2391

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/05/1986 محمود نبيل محمد كامل. د.أ ()الجلدية والتناسلية 6298

جامعة المنيا- الطب 28/02/1999 معتز باهلل مصطفى الدمياطى. د.أ ()جلدية وتناسلية 3353

جامعة عين شمس- الطب 26/06/1995 نادر فؤاد محمد رجب. د.أ ()جلدية وتناسلية 712

جامعة القاهرة- الطب 29/07/1998 وداد زهىر مصطفى. د.أ 9438 ()

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201386،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	القلب	والصدرالدراسات	الطبية 76 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الطب 28/05/2001 أحمد عبد الرحمن عادل محمد حسونة. د.أ ()جراحة قلب 8151

جامعة المنصورة- الطب 26/11/2001 أحمد قدرى عبد هللا إسماعيل. د.أ ()جراحة القلب والصدر 5226

جامعة الزقازيق- الطب 24/09/2003 أحمد محمد دعبس. د.أ ()جراحة القلب والصدر 690

جامعة طنطا- الطب 27/10/1998 ايهاب عبد المنعم محمد وهبى. د.أ ()جراحة القلب والصدر 2454

جامعة طنطا- الطب 29/06/2005 عبد الهادى محمد ابراهيم طه. د.أ (جراحة القلب والصدر)جراحة القلب والصدر 2495

جامعة القاهرة- الطب 27/10/1999 محمد عبد الرؤوف محمد خليل. د.أ ()جراحة القلب والصدر 5146

جامعة الزقازيق- الطب 28/03/2000 محمد ممدوح عبد الرءوف الشعراوى. د.أ ()جراحة القلب والصدر 470

جامعة المنصورة- الطب 20/01/2004 محمدعادل فتوح فتوح الجمل. د.أ ()جراحة القلب والصدر 4249

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201387،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	املسالك	البوليةالدراسات	الطبية 77 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 30/11/1996 أحمد على مرسى على أبوشنبه. د.أ ()مسالك بولية 4315

جامعة طنطا- الطب 31/01/1987 أسامة محمد أبوفرحة. د.أ (جراحة المسالك البولية)جراحة المسالك البولية والتناسلية 5491

جامعة المنصورة- الطب 28/05/2001 احمد عبد الرحمن شقير. د.أ ()جراحة المسالك البولية 966

جامعة المنصورة- الطب 03/03/2003 حسن أبو العنين عبد الباقي إسماعيل. د.أ ()مسالك بولية 9179

جامعة قناة السويس- الطب 30/11/2004 عادل مختار مختار البكرى. د.أ ()مسالك بولية 4566

جامعة القاهرة- الطب 30/06/1991 عمرو محمود عبد الحكيم. د.أ 8336 ()

جامعة المنوفية- الطب 29/02/2004 محمد رشدى عمر بدر الدين. د.أ ()مسالك بولية 2072

جامعة طنطا- الطب 27/10/1999 محمد محمود رشيد طه. د.أ ()جراحة مسالك بولية وتناسلية 5489

جامعة المنصورة- الطب 31/07/1989 محمود أنيس محمد الشحات بازيد. د.أ ()جراحة مسالك بولية 2344

جامعة الزقازيق- الطب 27/08/1991 محمود محمد محمود العدل. د.أ ()مسالك بولية 4583

جامعة أسيوط- الطب 31/07/2005 هشام مختار مرسى حموده. د.أ ()جراحة المسالك البولية 6801

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201388،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	العظامالدراسات	الطبية 78 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة سوهاج- الطب 29/03/2005 أنيس السيد محمد السيد شيحة. د.أ ()جراحة عظام 1809

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/05/1980 ابوالفتوح مصطفى عيد. د.أ ()جراحة العظام 4402

جامعة عين شمس- الطب 30/08/1999 احمد عماد الدين راضى. د.أ ()جراحة عظام 4568

جامعة المنوفية- الطب 26/11/2007 السيد مرسى زكى محمد. د.أ (جراحة عظام)عظام 7772

جامعة بنها- الطب 31/05/2005 جمال احمد حسني. د.أ ()جراحة العظام 6631

جامعة المنصورة- الطب 03/06/1982 سمير زكى محمد قطب. د.أ ()جراحة عظام 1924

جامعة أسيوط- الطب 14/06/1994 عصام خلف هللا خليفة الشريف. د.أ ()جراحة عظام 2513

جامعة أسيوط- الطب 26/03/2000 كمال احمد محمد حسن علي. د.أ ()جراحة عظام 1952

جامعة القاهرة- الطب 30/09/1998 محمد حسن عبد المنعم السبكى. د.أ ()جراحة عظام 3711

جامعة عين شمس- الطب 28/11/2000 هانى ممدوح حفنى. د.أ 6457 ()

جامعة أسيوط- الطب 20/01/2007 هشام عبد الرحيم حسين عبد الرحمن القاضى. د.أ (جراحة مناظير المفاصل)جراحة عظام 6513

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201389،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	املخ	واألعصابالدراسات	الطبية 79 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الطب 24/11/2002 رضوان نوبى محمود. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 5324

جامعة المنصورة- الطب 30/03/1998 عبد الوهاب محمود ابراهيم. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 2479

جامعة عين شمس- الطب 30/03/1998 محمد عالء الدين محب فخر. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 5838

جامعة القاهرة- الطب 31/10/2007 محمد محمد محيى الدين البسيونى. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 2203

جامعة اإلسكندرية- الطب 31/01/1998 محمد ناجي صالح الدين علواني. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 8681

جامعة قناة السويس- الطب 31/05/2005 مدحت مصطفى كمال مرزوق. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 8100

جامعة القاهرة- الطب 29/05/2002 ناصر محمد فتحى الغندور. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 6090

جامعة المنصورة- الطب 30/01/2006 نبيل منصور على توفيق. د.أ ()جراحة المخ واألعصاب 3655

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201390،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

أمراض	الباطنة	العامةالدراسات	الطبية 80 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- الطب 31/07/1984 احمد زكى احمد هاللى. د.أ ()باطنه عامة 2048

جامعة القاهرة- الطب 30/12/1998 اسامة عبد العظيم شرف الدين. د.أ 7945 ()

جامعة القاهرة- الطب 29/05/1996 امىن محمد رشدى السيد سلىمان. د.أ 8149 ()

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/07/1992 سمير حلمي اسعد خليل. د.أ ()باطنه عامة 2682

جامعة المنوفية- الطب 31/01/1999 سناء سيد حافظ جزارين. د.أ (أمراض الباطنة)الباطنة العامة 7208

جامعة الزقازيق- الطب 29/05/1995 عصام الدين محمود أمين محمود. د.أ ()باطنه عامة 357

جامعة سوهاج- الطب 30/10/2000 لطفي حامد أبو دهب محمود. د.أ (أمراض الباطنة العامة)األمراض الباطنة 6554

جامعة المنصورة- الطب 31/10/2005 محمود محمد عبده محمد يوسف. د.أ ()أمراض الباطنة العامة 4636

جامعة المنيا- الطب 29/10/1996 محمود محمود محمد ابو العنين خطاب. د.أ (أمراض باطنة)باطنه عامة 4087

جامعة اإلسكندرية- معهد البحوث الطبية 27/04/2004 نادية على صادق. د.أ (طب األورام)األمراض الباطنة 8745

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201391،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

أمراض	الباطنة	العامةالدراسات	الطبية 80 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 29/04/2002 جمال السيد محمد شيحة. د.أ (باطنة كبد)باطنه عامة 1616

جامعة المنصورة- الطب 30/10/2006 حنان محمد السطوحى مسعد جاويش. د.أ (سكر وغدد صماء)باطنه عامة 8491

جامعة عين شمس- الطب 30/10/2006 عادل محمود على السيد. د.أ 9533 ()

جامعة عين شمس- الطب 27/08/2007 عبد العظيم محمد الحفني المشتولي. د.أ 9735 ()

جامعة اإلسكندرية- الطب 29/06/1982 على عبد اللطيف عباسى. د.أ ()باطنه عامة 3297

جامعة الزقازيق- الطب 29/01/1991 محمد المهدى محمد جمال الدين قمر. د.أ ()باطنه عامة 4139

جامعة عين شمس- الطب 25/05/1987 معتصم صالح عامر. د.أ ()باطنه عامة 5902

جامعة المنصورة- الطب 25/11/2002 ممدوح رضوان رضوان النحاس. د.أ ()باطنه عامة 2347

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/12/2005 منال يحيى أحمد طايل. د.أ ()باطنة 8761

جامعة المنيا- الطب 30/10/2001 منى عبدالرحمن حسنين ابوالمكارم. د.أ (أمراض باطنة)باطنه عامة 6239

جامعة اإلسكندرية- الطب 23/04/1996 هيام عبد المجيد مرزوق العجان. د.أ ()باطنه عامة 3340

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201392،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجلراحة	العامةالدراسات	الطبية 81 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الطب 04/03/1979 أحمد الطيب عيسى. د.أ ()جراحة عامة 365

جامعة المنوفية- الطب 19/01/1991 الفت  عيسى محمد  السباعى. د.أ (الجراحة العامة)الجراحة 8720

جامعة عين شمس- الطب 28/03/1999 حسن محمد زكريا شاكر. د.أ ()جراحة عامة 4980

جامعة اإلسكندرية- الطب 27/10/1998 حسين صابر إبراهيم أبوالحسن. د.أ ()جراحة عامة 2884

جامعة المنصورة- الطب 27/09/1999 عادل طه محمد دنيور. د.أ (جراحة أورام)جراحة عامة 2106

جامعة القاهرة- الطب 19/10/1983 محمد حلمي حسن البتانونى. د.أ ()جراحة عامة 4039

جامعة القاهرة- الطب 16/02/1983 محمد صبحى أحمد زكى. د.أ ()جراحة عامة 1463

جامعة المنصورة- الطب 27/03/1995 محمد عبدالوهاب على الزر. د.أ (جراحة جهاز هضمى)جراحة عامة 1828

جامعة المنصورة- الطب 27/03/1995 محمد فريد الشربيني الزكي. د.أ ()جراحة عامة 2289

جامعة القاهرة- الطب 30/04/1991 مصطفي أحمد لطفي أبو النصر. د.أ ()جراحة عامة 7281

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/03/2000 ياسر سعد الدين محمد صادق. د.أ (جراحة عامة أطفال)جراحة عامة 4057

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201393،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجلراحة	العامةالدراسات	الطبية 81 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 27/04/2005 أحمد عبد الحميد طه ابراهيم. د.أ ()جراحة عامة 9547

جامعة اإلسكندرية- الطب 25/03/2003 أحمد محمد حسين إبراهيم. د.أ ()جراحة عامة 4447

جامعة الزقازيق- الطب 17/01/2005 أيمن عبد الحميد ابراهيم محمود سالم. د.أ ()جراحة عامة 4634

جامعة القاهرة- الطب 29/04/1992 احمد جميل متولى الشرقاوى. د.أ ()جراحة عامة 3025

جامعة عين شمس- الطب 30/07/2001 طارق أحمد عادل عبد العظيم. د.أ (جراحة األوعية الدموية)جراحة عامة 7852

جامعة أسيوط- الطب 09/10/1988 محمد عبد المنعم محمد على العسيلى. د.أ ()جراحة عامة 1417

جامعة المنصورة- الطب 28/06/2004 مسعد محمود مرشد على عبد الرحمن. د.أ ()جراحة عامة 3714

جامعة المنصورة- الطب 27/09/1999 نبيل على السيد جاد الحق. د.أ (جراحة جهاز هضمى)جراحة عامة 2092

جامعة المنصورة- الطب 30/10/2006 وائل وفيق محمد نافع خفاجى. د.أ ()جراحة عامة 3364

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201394،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األشعة	التشخيصية	والتصوير	الطيبالدراسات	الطبية 82 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 29/04/2002 امينة احمد احمد سلطان. د.أ ()األشعة التشخيصية والتصوير الطبي 2527

جامعة المنيا- الطب 28/12/2004 حسني سيد عبد الغني إبراهيم. د.أ (أشعة تشخيصية)األشعة 9548

جامعة المنصورة- الطب 30/07/1984 صالح صالح العيسوى البانوبى. د.أ (األشعة التشخيصية والتصوير الطبي)األشعة التشخيصية 2409

جامعة المنصورة- الطب 24/02/1992 صبرى علم الدين  محمد رشاد الموجى. د.أ (التصوير الطبي)اشعة تشخيصية 9659

جامعة قناة السويس- الطب 28/10/2003 محمد رفعت محمد حبه. د.أ ()األشعة التشخيصية 8602

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201395،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األشعة	التشخيصية	والتصوير	الطيبالدراسات	الطبية 82 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 26/07/2004 أحمد عبد الخالق عبد الرازق محمد. د.أ ()األشعة التشخيصية 1255

جامعة المنوفية- الطب 30/06/2002 السيد المكاوى السيد المكاوى. د.أ ()األشعة التشخيصية 3177

جامعة القاهرة- الطب 21/12/2004 سامح عبد العزيز زكى حنا. د.أ 6994 ()

جامعة المنصورة- الطب 29/04/2002 طالل احمد يوسف عامر. د.أ ()األشعة التشخيصية 3181

جامعة طنطا- الطب 28/11/2006 فاتن محمد سالم. د.أ ()األشعة التشخيصية والتصوير الطبي 9518

جامعة المنصورة- الطب 26/07/2004 لمياء جالل على السروجى. د.أ ()األشعة التشخيصية 2614

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201396،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	األورام	والعالج	اإلشعاعي	والباطين	والطب	النوويالدراسات	الطبية 83 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 28/01/2001 ايناس ابراهيم عبد الحليم متولي. د.أ ()عالج االورام 3676

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 22/01/1997 حسين مصطفى موسى خالد. د.أ (طب اورام كبار)طب اورام 2729

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 23/03/1998 رباب محمد جعفر عبد المطلب. د.أ (طب اورام كبار)طب اورام 2988

جامعة اإلسكندرية- الطب 26/12/1989 سعيد احمد احمد النويعم. د.أ عالج األورام اإلشعاعي والباطني والطب)عالج األورام اإلشعاعي 6378
(النووي

جامعة أسيوط- الطب 29/09/2007 سمير شحاته محمد عيد. د.أ (عالج األورام الكيميائي  واالشعاعى)عالج األورام اإلشعاعي 6696

جامعة اإلسكندرية- معهد البحوث الطبية 02/01/2001 نادية أحمد عبد المنعم محمد. د.أ ()عالج االورام 3722

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 26/09/2001 نصر محمد محمد على اللهلوبى. د.أ ()طب األورام 9814

جامعة الزقازيق- الطب 12/09/2007 وائل حسن مصطفى الصاوى. د.أ عالج األورام اإلشعاعي والباطني والطب)عالج األورام اإلشعاعي 6545
(النووي

جامعة القاهرة- الطب 28/12/1988 وفاء حسن على المتناوى. د.أ 3702 ()

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201397،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التخديرالدراسات	الطبية 84 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب 03/12/2003 إيمان رياض محمد عبد العال. د.أ 8055 ()

جامعة المنيا- الطب 04/02/1995 ابراهيم عباس يوسف بدوي. د.أ ()التخدير 6810

جامعة عين شمس- الطب 27/05/2002 بهاء الدين عويس حسن على. د.أ 8057 ()

جامعة عين شمس- الطب 29/03/2004 جمال الدين محمد أحمد عليوه. د.أ (التخدير والعناية المركزة وعالج األلم)التخدير 4067

جامعة الزقازيق- الطب 29/11/2005 دعاء محمد فريد محمد. د.أ (التخدير وعالج األلم)التخدير 5010

جامعة اإلسكندرية- الطب 25/02/1997 سلوى شعبان شعراوى. د.أ (التخدير والعناية المركزة الجراحية)التخدير 605

جامعة الزقازيق- الطب 26/10/1993 عادل رزق بطرس اسحاق. د.أ (التخدير والعناية المركزة الجراحية)التخدير 1799

جامعة القاهرة- الطب 03/08/1983 عادل عبد القتاح صالح. د.أ (التخدير وجراحة القلب الصدر)التخدير 3033

جامعة القاهرة- الطب 25/11/1998 محمد حافظ السعيد حافظ. د.أ (جراحة األعصاب)التخدير 3179

جامعة قناة السويس- الطب 26/07/1998 محمد عماد الدين محمد عبد الغفار. د.أ (التخدير والعناية المركزة)التخدير 1066

جامعة المنصورة- الطب 30/07/2006 نبيل عبد الرؤوف عبد المجيد قرشم. د.أ (العناية المركزة)التخدير 6813

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201398،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	األنف	واألذن	واحلنجرةالدراسات	الطبية 85 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- الطب 30/07/2000 أحمد سامى محمد الجندى. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 332

جامعة القاهرة- الطب 04/08/1982 احمد مصطفى عثمان بسيونى. د.أ (أنف وأذن وحنجرة)أنف وأذن وحنجرة 5284

جامعة عين شمس- الطب 30/08/1999 بدر الدين مصطفى بدر الدين. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 872

جامعة القاهرة- الطب 30/10/1996 رضا محمد حسين كامل. د.أ (أنف وأذن وحنجرة)جراحة أنف وأذن وحنجرة 2621

جامعة سوهاج- الطب 10/02/1991 عبدالمتين موسى عبداللطيف. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 4482

جامعة المنصورة- الطب 28/09/1992 على توفيق جاد هللا فواز. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 2811

جامعة اإلسكندرية- الطب 29/09/1991 محمد سامي محمد صالح الدين علواني. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 328

جامعة عين شمس- الطب 31/08/1993 محمد عبد العظيم البجيرمي. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 2958

جامعة طنطا- الطب 30/07/2006 محمد ناصر عبد المغني الشيخ. د.أ ()أنف وأذن وحنجرة 2706

جامعة عين شمس- الطب 26/02/1996 ناديه محمد كمال ابراهيم. د.أ (سمعيات)جراحة أنف وأذن وحنجرة 1331

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 201399،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

طب	العيون	وجراحتهاالدراسات	الطبية 86 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 29/10/1990 إجالل محمد السعيد مصطفى. د.أ (طب العيون وجراحتها)جراحة العيون 2781

جامعة المنصورة- الطب 25/11/1996 ثروت حسانين مقبل أحمد. د.أ ()طب وجراحة العيون 1485

جامعة المنوفية- الطب 26/01/2003 حسن جمال الدين فرحات حسن األشقر. د.أ ()طب وجراحة العيون 2248

جامعة عين شمس- الطب 26/02/1990 شاكر أحمد سليمان خضر. د.أ (رمد)طب وجراحة العيون 3920

جامعة الزقازيق- الطب 29/10/2002 طارق حسين عثمان البرمبلى. د.أ ()طب وجراحة العيون 4739

جامعة المنصورة- الطب 29/10/1990 طاهرمحمدجمال الدين الدسوقى. د.أ ()طب وجراحة العيون 173

جامعة الزقازيق- الطب 29/11/2005 كمال عبد المنعم محمود سليمان. د.أ (طب العيون وجراحتها)جراحة العيون 5399

جامعة عين شمس- الطب 29/03/2004 محمد شريف صبري علوان. د.أ 6491 ()

جامعة عين شمس- الطب 28/07/1997 مرفت صالح محمد مراد. د.أ (الجزء األمامي للعين)طب وجراحة العيون 2615

جامعة القاهرة- الطب 24/02/1993 مصطفى مصطفى بهجت. د.أ (أمراض الجزء األمامى من العين)طب وجراحه العيون 6114

جامعة طنطا- الطب 30/06/1998 منير احمد عبد العزيز خليفة. د.أ (طب العيون وجراحتها)جراحة العيون 7227

جامعة الزقازيق- الطب 26/03/2002 وائل محمد عثمان الهايج. د.أ ()طب وجراحة العيون 369

جامعة طنطا- الطب 29/03/2005 ياسر رجب محمود سراج. د.أ ()طب وجراحة العيون 2743

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013100،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التوليد	وأمراض	النساءالدراسات	الطبية 87 9

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة

1

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- الطب 25/05/1993 احمد عبد العزيز عبد الحميد اسماعيل. د.أ ()أمراض النساء والتوليد 3282

جامعة اإلسكندرية- الطب 30/06/1992 حسن نعمان سالم. د.أ (عالج عقم وحمل)امراض النساء والتوليد 1959

جامعة سوهاج- الطب 22/01/2002 صالح على اسماعيل على. د.أ ()امراض النساء والتوليد 387

جامعة أسيوط- الطب 31/07/2005 ضياء الدين محمد عبدالعال. د.أ ()التوليد وأمراض النساء 5140

جامعة عين شمس- الطب 29/03/1993 على فريد محمد على جمعة. د.أ ()امراض النساء والتوليد 5412

جامعة عين شمس- الطب 28/02/2000 كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود. د.أ 9298 ()

جامعة المنصورة- الطب 31/01/2000 لطفي شريف شريف الشربيني. د.أ ()امراض النساء والتوليد 2294

جامعة المنصورة- الطب 29/10/2002 محمد أحمد السيد محمد امام. د.أ ()امراض النساء والتوليد 2771

جامعة بنها- الطب 21/12/1988 محمد عبدالرازق رمضان بكر. د.أ ()امراض النساء والتوليد 3806

جامعة الزقازيق- الطب 28/10/1997 مصطفى محمد محمد على زيتون. د.أ ()امراض النساء والتوليد 4050

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013101،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التوليد	وأمراض	النساءالدراسات	الطبية 87 9

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	املساعدين

2

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الطب 29/11/2007 داليا محمد عثمان. د.أ ()امراض النساء والتوليد 1641

جامعة أسيوط- الطب 31/07/2005 عاطف محمد مصطفى درويش. د.أ ()امراض النساء والتوليد 2065

جامعة المنصورة- الطب 25/12/2006 عبدالجواد المتولى عبدالجواد. د.أ ()التوليد وأمراض النساء 7007

جامعة اإلسكندرية- الطب 28/11/1995 عماد عبدالمنعم شحاتة درويش. د.أ ()امراض النساء والتوليد 2760

جامعة المنصورة- الطب 23/02/1998 محمد السعيد محمد حسن غانم. د.أ ()التوليد وأمراض النساء 2363

جامعة عين شمس- الطب 27/09/1993 محمد عبد الحميد يحي عبدالحميد سليمان. د.أ ()امراض النساء والتوليد 4682

جامعة المنوفية- الطب 30/06/2005 محمود جاد سالمه محمد. د.أ ()أمراض النساء والتوليد 8380

جامعة سوهاج- الطب 29/10/2007 مصطفى عبد الخالق عبد الاله عطية. د.أ ()امراض النساء والتوليد 1156

جامعة اإلسكندرية- الطب 25/05/1993 مصطفى عبد المنعم كامل محمد احمد. د.أ ()أمراض النساء والتوليد 5197

جامعة المنصورة- الطب 29/07/2002 ناصر محمود سامح اللقانى. د.أ ()امراض النساء والتوليد 2784

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013102،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الطب	الطبيعي	والروماتيزم	والتأهيلالدراسات	الطبية 88 9

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب 02/04/1995 أمير عبد الرحمن يوسف. د.أ ()طب طبيعي وروماتيزم 1386

جامعة قناة السويس- الطب 26/09/1995 حسن احمد على الشهالى. د.أ ()طب طبيعي وروماتيزم 2232

جامعة اإلسكندرية- الطب 23/04/1996 حسين المغازى المرسى سلطان. د.أ ()الطب الطبيعي 6615

جامعة أسيوط- الطب 29/09/2007 سونيا محمد رشاد عبدهللا. د.أ ()الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل 9534

جامعة الزقازيق- الطب 17/08/1988 عبد الصمد ابراهيم الحوالة. د.أ (الروماتيزم والتأهيل)الطب الطبيعي 3588

جامعة اإلسكندرية- الطب 23/02/1982 محمد عبد الرحمن العبد. د.أ ()طب طبيعي 1427

جامعة القاهرة- الطب 26/05/2004 منال محمد صدقى أمين عبده. د.أ 9784 ()

جامعة أسيوط- الطب 29/09/2007 نهال أحمد فتحى محمد. د.أ ()الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل 568

جامعة عين شمس- الطب 01/12/2005 ياسر الميداني. د.أ 4324 ()

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013103،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

العالج	الطبيعيالعالج	الطبيعي	و	التمريض 89 10

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 13/10/2005 ابتسام خطاب جاد المولي. د.أ (العالج الطبيعي لالعصاب وجراحتها)العالج الطبيعي 6598

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 05/01/2004 امام حسن محمد النجمى. د.أ (فسيولوجيا االعصاب وجراحتها)العالج الطبيعي 6533

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 30/11/2005 فـاتن حسـن عبـد الـعظيـم. د.أ (اطفال وجراحتها)العالج الطبيعى 2843

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 30/04/2006 محسن محمد الصياد. د.أ (ميكانيكا حيوية)عالج طبيعى 8165

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 30/04/2003 مشيرة حسن احمد درويش. د.أ عالج طبيعي إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي)العالج الطبيعى 3042
(وجراحتها

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 28/09/2006 ناهد احمد محمود سالم. د.أ (العالج الطبيعي وفلسفة االعصاب وجراحتها)العالج الطبيعى 6609

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013104،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التمريضالعالج	الطبيعي	و	التمريض 90 10

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- التمريض 29/06/1998 تهاني احمد محمد السنوسي. د.أ (تمريض كلى)تمريض باطنى جراحى 660

جامعة اإلسكندرية- التمريض 10/02/1993 ثناء محمد أحمد عالء الدين. د.أ (تمريض الحروق)تمريض باطنى جراحى 2719

جامعة المنوفية- التمريض 01/10/1989 دالل محمد خليل عشرة. د.أ (تمريض صحه االم والرضيع)تمريض صحه االم والرضيع 7928

جامعة اإلسكندرية- التمريض 10/02/1993 سهير محمد لبيب وحيدة. د.أ (تمريض عظام)تمريض باطنى جراحى 2013

جامعة المنوفية- التمريض 23/01/2000 ماجدة معوض محمد محسن. د.أ ()تمريض صحه المجتمع 5816

جامعة اإلسكندرية- التمريض 22/04/1987 نادية طه محمد احمد. د.أ (حاالت حرجة وطوارئ)تمريض باطنه وجراحي 3039

جامعة القاهرة- التمريض 31/10/2001 ورده يوسف محمد مرسى احمد. د.أ (تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ)تمريض باطنى جراحى 6286

جامعة عين شمس- التمريض 31/01/2005 وفاء السيد عودة. د.أ ()تمريض أطفال 8173

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013105،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الصيدالنيات	الدراسات	الصيدلية	 91 11

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الصيدلة 28/12/1980 أحمد شوقي محمد جنيدي. د.أ (تكنولوجيا االدوية)صيدالنيات 4861

جامعة القاهرة- الصيدلة 22/02/2006 أميمة نعيم فوزى عبد الهادى الجزايرلى. د.أ ()صيدالنيات 2361

جامعة عين شمس- الصيدلة 28/10/2001 اميمة احمد امين سمور. د.أ ()صيدالنيات 2027

جامعة أسيوط- الصيدلة 11/07/1993 على عبد الظاهر عبد الرحمن يوسف. د.أ ()الصيدلة الصناعية 4503

جامعة القاهرة- الصيدلة 31/10/2007 محمد أحمد محى الدين محمد النبراوى. د.أ ()صيدالنيات 6660

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 28/02/1984 نازك عبد اللطيف محمد الجندى. د.أ ()صيدلة صناعية 9245

جامعة عين شمس- الصيدلة 25/09/2006 ناهد داود صالح مرتضى. د.أ ()صيدالنيات 3951

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013106،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

العقاقري	الدراسات	الصيدلية	 92 11

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الصيدلة 03/08/2003 زيـدان زيد ابرهيـم حماد. د.أ (كيمياء النواتج الطبيعية)عقاقير 9296

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 24/06/1980 سوسن السيد محمد المصرى. د.أ (كيمياء العقاقير والعقاقير)عقاقير 239

جامعة الزقازيق- الصيدلة 26/04/2006 عاصم محمد محمد الشاذلى. د.أ ()عقاقير 6577

جامعة عين شمس- الصيدلة 10/07/2006 عبدالناصر بدوى ابراهيم سنجاب. د.أ ()العقاقير 662

جامعة القاهرة- الصيدلة 29/05/2002 عصام عبد الحميد عبد الستار. د.أ ()عقاقير 7703

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 31/12/1996 فتح هللا محمد حسن حراز. د.أ (كيمياء النواتج الطبيعية)عقاقير 6576

جامعة المنصورة- الصيدلة 26/02/2001 فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية. د.أ ()عقاقير 1611

جامعة القاهرة- الصيدلة 21/04/1982 محمد سعيد محمد صديق حفناوي. د.أ (كيمياء العقاقير النباتية)العقاقير 2024

جامعة المنصورة- الصيدلة 28/12/1981 محمد صفوت عطا عبد المعز عفيفى. د.أ ()العقاقير 4884

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013107،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الكيمياء	الصيدلية	واحليوية	الدراسات	الصيدلية	 93 11

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الصيدلة 21/09/1994 طارق محمد كمال محمد مطاوع. د.أ ()كيمياء حيويه 6470

جامعة الزقازيق- الصيدلة 30/11/1999 عبد هللا عبد العظيم عبد هللا شلبي. د.أ (كيمياء تحليلية صيدلية)كيمياء صيدلية 3147

جامعة أسيوط- الصيدلة 26/07/1998 عبدالمعبود إسماعيل محمد عطية. د.أ ()كيمياء تحليلية صيدلية 8179

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 28/02/2006 عدنان أحمد بخيت السيد. د.أ (كيمياء عضوية)كيمياء صيدلية 9157

جامعة القاهرة- الصيدلة 26/04/1995 كاميليا محمود أمين. د.أ (كيمياء صيدلية)كيمياء صيدلية عضوية 4025

جامعة المنصورة- الصيدلة 01/12/1979 محمد ابراهيم محمد والش. د.أ ()كيمياء تحليلية 8570

جامعة الزقازيق- الصيدلة 14/01/1992 محمد محمود السويدى. د.أ ()كيمياء حيوية 1436

جامعة المنصورة- الصيدلة 29/12/1977 محمد محمود عبد العزيز الكرداوى. د.أ (كيمياء صيدلية)كيمياء صيدلية عضوية 8873

جامعة أسيوط- الصيدلة 05/11/1978 محمود عبد الفتاح مصطفى الجندي. د.أ ()كيمياء صيدلية طبية 2607

جامعة حلوان- الصيدلة 27/02/1996 مسعد سيد محمد عبداللة. د.أ (كيمياء عضوية)372

جامعة طنطا- الصيدلة 29/01/2007 نهلة السيد عبد هللا العشماوى. د.أ (الكيمياء الصيدلية والحيوية)كيمياء حيوية 7297

جامعة عين شمس- الصيدلة 31/07/2006 هالة عثمان عليوه المسلمى. د.أ (الكيمياء الصيدلية والحيوية)كيمياء حيوية 7407

جامعة الزقازيق- الصيدلة 28/03/2000 هدى السيد محمد سيد أحمد. د.أ ()كيمياء حيوية 1666

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013108،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

املايكرو	بيولوجيا	واملناعة	الدراسات	الصيدلية	 93 11

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- الصيدلة 10/10/1992 أحمد أحمد عبد العزيز محمد. د.أ ()الميكروبيولوجيا الصيدلية 1314

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 29/09/1992 حميدة مصطفى ابو شليب. د.أ ()ميكروبيولوجيا صيدلية 3076

جامعة قناة السويس- الصيدلة 28/07/1998 صالح الدين محمد عبدهللا. د.أ (بيولوجيا جزئية)الميكروبيولوجيا والمناعة 341

جامعة طنطا- الصيدلة 29/06/1999 طارق السعيد ابراهيم البنا. د.أ ()الميكروبيولوجيا الصيدلية 4043

جامعة القاهرة- الصيدلة 30/09/1998 مجدي علي أمين. د.أ ()الميكروبيولوجيا الصيدليه 9376

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 27/07/1999 نورهان حسين كمال فناكى. د.أ ()الميكروبيولوجيا صيدلة 2394

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013109،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفارماكولوجى	والصيدلة	اإلكلينيكية	الدراسات	الصيدلية	 94 11

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- الصيدلة 25/09/2006 أماني امام محمد خليفة. د.أ (أدوية وسموم)فارماكولوجى 1081

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 25/09/2007 ايفان إبراهيم سعد. د.أ (فارماكولوجي)العلوم الصيدلية 9574

جامعة القاهرة- الصيدلة 27/03/2002 عزة منير محمد مصطفى أغا. د.أ ()ادويه وسموم 9193

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 31/10/2000 محمود محمد محمود الماسي. د.أ (فارماكولوجى)العلوم الصيدلية 406

جامعة الزقازيق- الصيدلة 27/09/1997 نبيلة نور الدين مصطفى المراغى. د.أ ()فارماكولوجى 5440

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013110،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

العالج	التحفظىدراسات	طب	األسنان 95 12

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 31/01/1995 أحمد محمد صفوت القاضي. د.أ ()العالج التحفظي 4367

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 27/09/2000 احمد نور الدين احمد محمد حبيب. د.أ (خواص مواد)طب اسنان 7222

جامعة عين شمس- طب األسنان 28/05/2001 حنان عيد العزيز نيازى. د.أ (عالج تحفظي)طب األسنان 1814

جامعة عين شمس- طب األسنان 27/06/2005 غادة عاطف محمود عليان. د.أ (مواد حيوية)طب األسنان 3156

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 31/01/1990 ماجد محمد الصفتى نجم. د.أ (عالج جذور)طب اسنان 4887

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 24/02/1998 محمد محمود عبدالمحسن عبدالحافظ. د.أ (عالج تحفظي)طب األسنان 4853

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013111،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

االستعاضة	الصناعيةدراسات	طب	األسنان 95 12

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 28/03/2000 إيهاب عادل محمد حماد. د.أ (االستعاضة الصناعية المثبتة)العالج التحفظي 8266

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 27/10/1998 احمد محمد عبد الحميد عبد الجليل. د.أ (استعاضة صناعية متحركة)االستعاضة الصناعية 5198

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 28/05/2003 سيد حسين سيد صالح سنيور. د.أ (مواد حيويه)طب اسنان 7194

جامعة عين شمس- طب األسنان 26/05/2003 طارق صالح الدين حسين. د.أ (خواص المواد)استعاضة صناعية 2384

جامعة المنصورة- طب األسنان 27/12/1999 على حامد محمد الشقوقى. د.أ (العالج التحفظي واإلستعاضة الصناعية)اإلستعاضة الصناعية 6448

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 28/07/1992 مجدى عبد الحميد عوض هللا. د.أ (استعاضة صناعية متحركة)االستعاضة الصناعية 2540

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 29/06/1988 هاني حليم نصر. د.أ (العالج التحفظي واإلستعاضة الصناعية)طب اسنان 7291

جامعة طنطا- طب األسنان 26/09/2000 هدى محمد أمين رشاد. د.أ (العالج التحفظي واإلستعاضة الصناعية)اإلستعاضة الصناعية 7359

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013112،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

تقويم	األسنان	وطب	أسنان	األطفالدراسات	طب	األسنان 96 12

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة طنطا- طب األسنان 27/10/2005 إيمان مصطفى عباس الشوربجي. د.أ (تقويم االسنان)طب االسنان 9072

جامعة المنصورة- طب األسنان 27/09/1999 ابراهيم حسن حسن القال. د.أ (طب أسنان األطفال)طب األسنان 886

جامعة المنصورة- طب األسنان 25/09/2006 احمد عبدالقادر البيلى ابراهيم. د.أ ()تقويم  أسنان 9237

جامعة قناة السويس- طب األسنان 30/06/2002 عبادي محمد عادل القاضي. د.أ ()تقويم األسنان 715

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 28/09/2005 فاطمة عبده عبد السيد. د.أ (تقويم االسنان)طب اسنان 7548

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 30/06/1987 كمال الدين محمد السيد المتيم. د.أ (طب أسنان األطفال)طب األسنان 2566

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 30/11/1995 مرفت عبد المنعم راشد. د.أ (طب أسنان األطفال)طب األسنان 2599

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 26/10/2005 مها علي الدين احمد حمزة. د.أ ()الصحة العامة لألسنان 7737

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 27/03/2007 نادية عزيز وهبة البرباوى. د.أ ()طب أسنان األطفال 8642

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013113،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

بيولوجيا	وباثولوجيا	الفم	وطب	الفم	وجراحة	اللثةدراسات	طب	األسنان 97 12

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة عين شمس- طب األسنان 30/05/2005 خالد عاطف عبد الغفار محمد. د.أ (طب الفم وعالج اللثة)طب األسنان 1692

جامعة قناة السويس- طب األسنان 28/09/1992 ماجدة محمد على حسن. د.أ ()باثولوجيا الفم 4564

جامعة عين شمس- طب األسنان 31/05/1999 محمد صالح الدين أيوب. د.أ (باثولوجيا الفم)طب األسنان 2345

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 27/04/1988 مشيرة صالح الدين مصطفى. د.أ (طب الفم وعالج اللثة)طب األسنان 5704

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 28/07/2004 مشيرة عبد اللطيف دهبه. د.أ (اشعه الفم)طب اسنان 9660

جامعة عين شمس- طب األسنان 30/06/2001 هالة كمال عبد الجابر. د.أ (طب الفم وعالج اللثة)طب األسنان 3148

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 27/09/2000 هبة احمد فرج. د.أ (باثولوجيا الفم)طب األسنان 6102

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 28/02/2006 هناء سعد عوض رسالن. د.أ ()باثولوجيا الفم 2627

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013114،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

جراحة	الفم	والفك	والوجه	والتخديردراسات	طب	األسنان 98 12

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 29/01/1991 أحمد مصطفى كامل الصباغ. د.أ (جراحة الفم)جراحة الوجه والفم والفكيين 8665

جامعة قناة السويس- طب األسنان 25/07/2006 ايمان عبدالحليم الشعراوى. د.أ ()جراحة الفم والوجه والفكين 5376

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 24/02/1998 راجيه محمد منير عبد العزيز اسماعيل. د.أ (جراحة الفم والفك والوجه)طب االسنان 6688

جامعة طنطا- طب األسنان 29/07/1997 عبد الفتاح عبد المنجي صدقه. د.أ ()جراحة الفم 4278

جامعة المنصورة- طب األسنان 24/11/1986 عبد المنعم توفيق جادهللا. د.أ (جراحة  الفم)طب األسنان 9220

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 26/07/2006 عماد توفيق محمود محمد ضيف. د.أ (جراحة الفم)طب االسنان 7629

جامعة المنصورة- طب األسنان 29/05/2006 محمد حسن محمد مصطفى القناوى. د.أ ()جراحة الفم 9125

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 28/05/2002 محمد محمد محمود فتي. د.أ (جراحة  الفم والوجه والتجميل)جراحة الوجه والفم والتجميل 4205

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 08/01/2005 نيفين شوقى محمد عبدهللا. د.أ (جراحة  الفم)جراحة الفم والوجه والفكين 7988

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013115،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

(فسيولوجى-	هستولوجى	-	تشريح	)العلوم	البيطرية	األساسية	الدراسات	البيطرية 99 13

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 30/06/1994 أحمد عوض السيد أبوالعطا صبيح. د.أ ()هستولوجيا 520

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 12/12/1984 حسين احمد حشمت. د.أ ()فسيولوجى 5059

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 12/09/2007 مرفت محمد حسن قنصوة. د.أ ()تشريح الحيوان والدواجن واألجنة 6903

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013116،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

(طفيليات-	ميكروبيوجليا	)العلوم	البيطرية	قبل	اإلكلينيكية	الدراسات	البيطرية 100 13

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- الطب البيطري 03/03/2003 جمال عبد الجابر محمد يونس. د.أ (بكتريولوجيا)الطب البيطرى 252

جامعة المنصورة- الطب البيطري 25/10/1999 صالح أحمد عثمان أبوالوفا. د.أ ()طفيليات 2453

جامعة المنصورة- الطب البيطري 23/08/1989 على على إبراهيم القناوى. د.أ ()فيروسات 476

جامعة القاهرة- الطب البيطري 29/04/1985 كاميليا محمود عثمان. د.أ ()ميكروبيولوجيا 238

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 30/09/2003 محمد سعيد محمد الشهيدي محمد. د.أ (الفيرولوجيا)8832

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 20/04/1993 محمد سعيد مهدى مرسى ندا. د.أ ()الطفيليات 114

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013117،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

(مسوم-	طب	شرعى	-	أدوية	)العلوم	البيطرية	قبل	اإلكلينيكية	الدراسات	البيطرية 100 13

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب البيطري 30/05/2007 أسامة سمير زكي  الطويل. د.أ (الطب شرعي)السموم والطب الشرعي 298

جامعة القاهرة- الطب البيطري 29/06/2005 خالد أبو السعود محمود ابراهيم. د.أ (األدوية البيطرية)األدوية 421

جامعة القاهرة- الطب البيطري 25/11/1997 عزيزة محروس محمد عامر. د.أ (األدوية البيطرية)األدوية 343

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 30/11/1981 فوزي عيد شعبان. د.أ (الطب الشرعى والسموم)الطب البيطرى 2713

جامعة القاهرة- الطب البيطري 30/06/1987 محمد محمد محمد هاشم. د.أ (الطب البيطري األدوية)الطب البيطري األدوية 9861

جامعة أسيوط- الطب البيطري 26/07/1998 محمود عبد الناصر على موسى. د.أ (الطب الشرعى والسموم البيطرية)الطب الشرعى والسموم 128

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 19/08/1987 مسعد جمال الدين أحمد السيد. د.أ (فارماكولوجيا)فارماكولوجيا 2377

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013118،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

(باثولوجيا	إكلينيكية-	باثولوجيا	)العلوم	البيطرية	الدراسات	البيطرية 101 13

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة القاهرة- الطب البيطري 28/03/2007 إيمان بكر محمد خضر. د.أ ()الباثولوجيا 1817

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 28/07/1998 السيد رشاد عبد المجيد العطار. د.أ ()باثولوجيا 8382

جامعة أسيوط- الطب البيطري 30/10/2005 ساري خليل عبد الغفار نصر. د.أ (العلوم البيطرية األكاديمية)باثولوجيا الحيوان 195

جامعة القاهرة- الطب البيطري 30/12/1992 صفاء يس سيد احمد الحريرى. د.أ ()باثولوجيا اإلكلينيكية 5847

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 11/04/1991 عبدالمنعم السيد أحمد المليجي ابو الروس. د.أ (باثولوجيا الحيوان)باثولوجيا إكلينيكية 90

جامعة أسيوط- الطب البيطري 09/07/1980 محمد إبراهيم محمد الشري. د.أ (باثولوجيا المناعة وكيمياء االنسجة لألمراض)باثولوجيا الحيوان 2525

جامعة القاهرة- الطب البيطري 03/06/1991 محمد أسامة عبد العال ربيع الشاذلى. د.أ ()الباثولوجيا 804

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 29/11/2005 محمد حامد محمد محمد حسن. د.أ ()باثولوجيا 938

جامعة أسيوط- الطب البيطري 30/06/1981 محمد فاروق فؤاد راغب. د.أ (تشخيص معملى)طب الحيوان 2799

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013119،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

صحة	احليوان	ورعايته	واألمراض	املشرتكةالدراسات	البيطرية 102 13

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنوفية- الطب البيطري 26/06/2005 أحمد محمد بيومى ابراهيم. د.أ (صحة الحيوان)الصحة العامة 2112

جامعة أسيوط- الطب البيطري 28/03/2004 أسماء عبد الناصر أحمد حسين. د.أ (أمراض مشتركة)صحة الحيوان 6655

جامعة اإلسكندرية- الطب البيطري 30/07/1991 حامد عبد التواب سماحه. د.أ ()صحة الحيوان 2595

جامعة القاهرة- الطب البيطري 29/04/1992 حسين عبد الحي السيد قاعود. د.أ (صحة الحيوان)الصحة والرعاية البيطرية 9523

جامعة القاهرة- الطب البيطري 30/10/1996 زكية عطية محمد أحمد. د.أ ()الصحة والرعاية البيطرية 8945

جامعة اإلسكندرية- الطب البيطري 29/09/2007 سند طلعت سعد عرفة عطاهللا. د.أ ()صحة الحيوان 4966

جامعة بني سويف- الطب البيطري 29/09/2005 محمد عبد الرحمن أحمد البابلى. د.أ ()صحة وسلوكيات الحيوان 8299

جامعة اإلسكندرية- الطب البيطري 28/10/1997 محمد محمد إبراهيم شـرف. د.أ ()صحة الحيوان 450

جامعة أسيوط- الطب البيطري 26/10/2003 مصطفى محمد أحمد محمد. د.أ ()صحة الحيوان 417

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013120،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرقابة	الصحية	على	األغذية	وتغذية	احليوانالدراسات	البيطرية 102 13

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- الطب البيطري 07/01/1990 أحمد عبد الحميد أحمد جمعة. د.أ (رقابة على األلبان)الرقابة الصحية على األغذية 8521

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 29/12/2007 أدهم محمد عبده أحمد. د.أ (صحة األلبان)الطب البيطري 281

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 29/12/1992 السعيد أبوزيد عبدالهادى الدالى. د.أ (صحة لحوم)الطب البيطري 81

جامعة المنصورة- الطب البيطري 27/08/2007 خالد ابراهيم أبوالفتح سالم. د.أ ()الرقابة الصحية على األغذية 8126

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 30/06/2007 علي معوض أحمد محمد. د.أ (صحة لحوم)القابة الصحية على األغذية 772

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 27/03/2006 فهيم عزيز الدين محمد شلتوت. د.أ (فسيولوجى)الطب البيطري 302

جامعة أسيوط- الطب البيطري 11/02/1996 نجاح محمد سعد محاريق. د.أ (رقابة على األلبان)الرقابة الصحية على األغذية 9385

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 28/10/1997 وفاء عبد الحميد علوان العراقى. د.أ (تغذية حيوان)الطب البيطري 1969

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013121،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

األمراض	البيطريةالدراسات	البيطرية 103 13

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 27/06/2006 امال انيس مهدى عيد. د.أ ()أمراض دواجن 8071

جامعة دمنهور- الطب البيطري 30/06/1992 حاتم صالح الدين عبد الحميد الدسوقى. د.أ (أمراض دواجن)صحة وأمراض طيور 2279

جامعة أسيوط- الطب البيطري 25/10/1982 طه احمد احمد العالوى. د.أ (أمراض معدية)طب الحيوان 316

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 29/09/1998 عبد الخالق رمضان ابراهيم الشيخ. د.أ (أمراض باطنه)طب حيوان 1061

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 28/02/1994 محمد حسنين أحمد عبيد. د.أ (أمراض معدية)طب حيوان 3703

جامعة القاهرة- الطب البيطري 27/07/1994 محمد محروس محمد عامر. د.أ ()أمراض دواجن 581

جامعة القاهرة- الطب البيطري 25/10/2000 محمد مصطفى محمد مصطفى. د.أ ()أمراض أسماك 3509

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013122،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اجلراحات	البيطرية	والتوليدالدراسات	البيطرية 104 13

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 06/08/2007 إبراهيم حسين احمـد عـوض. د.أ (جراحة الحيوان)تخدير 1650

جامعة القاهرة- الطب البيطري 27/02/2005 أشرف على الدسوقى شمعه. د.أ (الجراحة والتخدير في األشعة)الجراحة والتخدير في األشعة 9403

جامعة أسيوط- الطب البيطري 02/02/2003 جابر أحمد مجاهد جابر. د.أ (توليد تناسليات وتلقيح إصطناعى)التوليد 163

جامعة المنصورة- الطب البيطري 27/10/2003 سامى معوض محمد زعبل. د.أ (توليد تناسل تلقيح)الطب البيطرى 925

جامعة اإلسكندرية- الطب البيطري 25/11/1997 سمير راشد محمد نوح. د.أ (جراحة تخدير أشعة)الطب البيطرى 363

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 26/12/2006 سيد عبد النعيم عطاهللا. د.أ (الجراحات البيطرية)الوالدة وأمراضها 3370

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 05/09/2000 عبد الباسط محمد عبد العال. د.أ (جراحة تخدير أشعة)الطب البيطرى 153

جامعة القاهرة- الطب البيطري 31/07/1977 محمد صالح صالح. د.أ (الجراحات البيطرية)الجراحة والتخدير واالشعة 4306

جامعة القاهرة- الطب البيطري 04/12/1991 محمد عياد عبد الحميد. د.أ ()الجراحة والتخدير واالشعة 5098

جامعة أسيوط- الطب البيطري 29/02/2004 محمد محمد عبد الرحمن سميكة. د.أ ()جراحة الحيوان 4134

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013123،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

اإلدارة	الرياضيةالرتبية	الرياضية 105 14

التخصص العام والدقيق

(أ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة أسيوط- التربية الرياضية بنين 27/04/2004 جمال محمد على يوسف. د.أ (اإلدارة الرياضية)االدارة الرياضية والترويح 3999

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنات 29/07/2003 طارق محمد إبراهيم بدر الدين. د.أ (علم نفس رياضى)تربية رياضية 2744

جامعة الزقازيق- التربية الرياضية بنين 28/02/1994 عبد العزيز عبد المجيد محمد. د.أ (علم نفس رياضى)تربية رياضية 2041

جامعة الزقازيق- التربية الرياضية بنين 24/07/2007 محمد أحمد عبدهللا إبراهيم. د.أ ()إدارة رياضية 8658

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنين 28/01/1994 محمد عبد العزيز أحمد سالمة. د.أ (التربية الرياضية)اإلدارة الرياضية 6913

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنين 04/01/1987 محمد نصر الدين رضوان ابراهيم. د.أ (إختبارات ومقاييس)تربية رياضية 9424

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنين 29/06/1983 مسعد سيد سيد على عويس. د.أ (اصول تربية رياضية)تربية رياضية 4857

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013124،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرياضة	املدرسيةالرتبية	الرياضية 105 14

التخصص العام والدقيق

(ب)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنصورة- التربية الرياضية بنين 25/11/2000 أبو النجا أحمد عز الدين محمد. د.أ (طرق تدريس)تربية رياضية 3818

جامعة أسيوط- التربية الرياضية بنين 30/05/2004 أحمد صالح الدين محمد قراعه. د.أ (علوم الحركة)التدريب الرياضي 8024

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنات 05/03/1989 بالنش سالمة متياس. د.أ (طرق تدريس)تربية رياضية 516

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنات 29/06/1983 زينب علي محمد عمر. د.أ (طرق تدريس)تربية رياضية 1895

جامعة بور سعيد- التربية الرياضية 27/03/2006 سامح عبد الرؤوف محمود يوسف. د.أ (مالكمة)منازالت 7087

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنين 25/06/2000 ضياء الدين محمد احمد العزب. د.أ (مالكمة)تربية رياضية 2149

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنات 29/06/1983 عزيزة محمود محمد سالم. د.أ (جمباز)تربية رياضية 708

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنات 07/02/1988 ماجدة محمد اسماعيل صبحي. د.أ (جمباز)تربية رياضية 9129

جامعة أسيوط- التربية الرياضية بنين 14/03/1993 محمود عبدالحليم عبد الكريم أحمد. د.أ (تدريس التربية الرياضية)مناهج وتدريس التربية الرياضية 2905

جامعة المنيا- التربية الرياضية بنين 31/05/1994 مصطفي حسين ابراهيم باهي. د.أ (علم النفس الرياضي)تربية رياضية 1738

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنات 20/07/1986 وفيقة مصطفى حسن  أبو سالم. د.أ (مناهج وطرق تدريس سباحة)تربية رياضية 3770

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013125،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

التدريب	الرياضىالرتبية	الرياضية 105 14

التخصص العام والدقيق

(جـ)

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنين 30/06/1988 أحمد الهادي يوسف بدوى. د.أ (جمباز)التدريب الرياضي 7553

جامعة طنطا- التربية الرياضية 28/09/2006 إيهاب محمد فوزى البديوى. د.أ ()تدريب رياضي ومنازالت 1914

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنين 07/12/1980 سوسن محمد عبد المنعم. د.أ (ميكانيكا حيوية)أصول التدريب الرياضي 9676

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنين 31/08/1993 مجدى محمد ابوزيد. د.أ (سباحة)التدريب الرياضي 7299

جامعة اإلسكندرية- التربية الرياضية بنين 19/06/1986 محمد إبراهيم شحاتة محمد. د.أ (جمباز)التدريب الرياضي 4606

جامعة طنطا- التربية الرياضية 29/04/2000 محمد جابر احمد بريقع. د.أ (ميكانيكا حيو ية الرياضية)علوم الحركة 2667

جامعة المنيا- التربية الرياضية بنين 29/11/2005 محمد لطفى السيد حسنين. د.أ (تدريب رياضى)التربية الرياضية 2702

جامعة المنصورة- التربية الرياضية بنين 26/07/1994 مسعد على محمود إسماعيل. د.أ (تدريب مصارعة)تربية رياضية 2960

جامعة قناة السويس - (العريش)التربية الرياضية 28/11/2006 نادر محمد محمد شلبى. د.أ (البيولوجيا الرياضية)التدريب 7058

جامعة المنيا- التربية الرياضية بنين 29/08/2000 وجدى مصطفى الفاتح سيد. د.أ (تدريب رياضى)تربية رياضية 3079

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013126،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفنون	اجلميلة	الفنون	والرتبية	املوسيقية	 106 15

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنيا- الفنون الجميلة 29/04/2003 احمد خليل محمد حسن. د.أ ()تصوير 7836

جامعة اإلسكندرية- الفنون الجميلة 31/01/1999 سمير عبد اللطيف محمد شوشان. د.أ (نحت المواد)النحت 3074

جامعة اإلسكندرية- الفنون الجميلة 28/05/1991 صبرى محمد سليمان حجازى. د.أ (تصميمات)التصميمات المطبوعة 381

جامعة اإلسكندرية- الفنون الجميلة 07/12/1986 عبد الرازق محمد السيد عبد الرازق. د.أ ()النحت 989

جامعة المنيا- الفنون الجميلة 31/10/2000 محمد إسماعيل سعد جاهين. د.أ (ميداني)نحت 2186

جامعة حلوان- الفنون الجميلة 05/04/1987 محمد تميم محمد احمد النجار. د.أ (عمارة  داخلية)ديكور 1383

جامعة حلوان- الفنون الجميلة 02/11/1986 محمد حازم فتح هللا. د.أ (حفر وطباعة)جرافيك 5749

جامعة حلوان- الفنون الجميلة 26/04/1999 محمد سيد سليمان محمد. د.أ (عمارة داخلية)5012

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013127،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرتبية	الفنية	الفنون	والرتبية	املوسيقية	 107 15

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة المنيا- التربية 31/08/2003 آمال حمدي اسعد عرفات. د.أ (أشغال فنية)تربية فنية 2716

جامعة حلوان- التربية الفنية 23/02/1997 امينه محمود كمال عبيد. د.أ (خزف)5839

جامعة حلوان- التربية الفنية 01/07/1992 جمال رفعت لمعى جرجس. د.أ (تكوين الصور والرسوم)فلسفة التربية الفنية 8926

جامعة حلوان- التربية الفنية 31/08/1992 حمدى أحمد عبد هللا. د.أ (رسم)تربية فنية 8862

جامعة المنيا- التربية 31/10/2000 حنا حبيب رمله حنا. د.أ (تصميمات زخرفية)تربية فنية 8219

جامعة حلوان- التربية الفنية 15/07/2007 سامية أحمد مصطفى الشيخ. د.أ (نسيج)التربية الفنية 7388

جامعة حلوان- التربية الفنية 27/12/1992 سلوى شعبان أحمد شعبان. د.أ (طباعة المنسوجات)تربية فنية 9081

جامعة حلوان- التربية الفنية 27/02/2005 عادل عبد الرحمن أحمد عشماوى. د.أ (تصميمات زخرفية)7969

جامعة حلوان- التربية الفنية 25/03/2001 عفاف أحمد محمد عمران. د.أ (طباعة منسوجات)7972

جامعة حلوان- التربية الفنية 30/07/1989 محروس ابو بكر عثمان. د.أ (خزف)تربية فنية 6135

جامعة حلوان- التربية الفنية 30/09/2001 محمد حافظ محمد الخولى. د.أ (تصميمات زخرفية)2182

جامعة حلوان- التربية الفنية 05/12/1985 مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز. د.أ (أسس تصميم)تربية فنية 6074

جامعة حلوان- التربية الفنية 29/01/1995 مصطفى محمد عبد العزيز حسن. د.أ (تحليل التعبير الفنى)تربية فتية 6030

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013128،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الفنون	التطبيقية	الفنون	والرتبية	املوسيقية	 108 15

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 03/01/1988 أحمد على محمود سالمان. د.أ (تكنولوجيا إنتاج فحص)العزل والنسيج والتريكو 8888

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 18/11/1991 احمد حامد خليل احمد. د.أ (تصميم الزخرفة التطبيقية)الزخرفة 4313

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 24/12/2006 رافت حسن مرسي حسن عزام. د.أ (صباغة وتجهيز)7410

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 25/12/1994 سلوى عبد هللا الغريب. د.أ (تصميم أجهزة ومعدات)التصميم الصناعى 6145

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 30/09/2001 عبلة كمال الدين محمد توفيق. د.أ (تصميم)غزل ونسيج 8088

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 22/05/2005 علي السيد علي قطب. د.أ (تصميم أقمشة السيدات المطبوعة)7310

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 17/01/1996 محمد رضا عبد العزيز فتوح الزعيرى. د.أ (تكنولوجيا طباعة المنسوجات)طباعة المنسوجات والصباغة 8650

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 29/04/2001 محمد صبرى إسماعيل صبرى مسلم. د.أ (مراقبة الجودة)83

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 15/08/1999 محمد علي حسن زينهم. د.أ (اساليب وطرق انتاج الزجاج)6877

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 16/12/1985 محمود يسرى أحمد متبولى. د.أ (طباعة ونشر وتغليف)3082

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 24/10/2004 نبيل محمود عبد العظيم محمود. د.أ (أساسيات التصميم الداخلي)تصميم داخلى وأثاث 7567

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ

132 / 2013129،  فبراير28 MASH 28/02/2013 بتاريخ 521، والقرار الوزارى رقم 11/12/2012 بتاريخ  583التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 



الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

الرتبية	املوسيقية	الفنون	والرتبية	املوسيقية	 109 15

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 19/01/2002 جالل الدين صالح احمد. د.أ (نظريات وتأليف)التربية الموسيقية 5904

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 03/03/1990 جيالن أحمد عبد القادر. د.أ (إيقاع وتعبير حركي وإرتجال)دراسات موسيقية 9262

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 29/05/1988 خيري إبراهيم محمد الملط. د.أ (عزف الفيوليتة)أداء 587

جامعة القاهرة- رياض األطفال 04/12/1988 سعاد عبد العزيز إبراهيم نجلة. د.أ (ايقاع حركى وسوليفاج)تربيه موسيقية 8218

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 26/09/2004 صالح رضا صالح مصطفى رضا. د.أ (تحليل وتأليف)التربية الموسيقية 3645

جامعة عين شمس- التربية النوعية 21/03/1999 فاطمة محمد البهنساوى. د.أ (بيانو)التربية الموسيقية 8020

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 05/02/1989 هدى ابراهيم على سالم. د.أ (الهرموني والتأليف )نظرية تأليف 5728

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

السياحة	والفنادقسياحة	وفنادق 110 16

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة اإلسكندرية- السياحة والفنادق 25/01/2006 حنان سعد قطارة. د.أ (إدارة الفندق)الدراسات الفندقية 6556

جامعة حلوان- السياحة والفنادق 21/03/1999 سمية حسن محمد ابراهيم. د.أ ()إرشاد سياحي 5855

جامعة حلوان- السياحة والفنادق 26/11/2006 غادة علي عبد الحميد حمود. د.أ ()دراسات سياحية 644

جامعة حلوان- السياحة والفنادق 28/04/2004 ماجد محمد فهمى محمود فهمى نجم. د.أ ()إرشاد سياحي 6617

جامعة الفيوم- السياحة والفنادق 31/10/2007 محمد إبراهيم عراقي عبده. د.أ (إقتصاديات إنتاج)إقتصاد 771

جامعة الفيوم- السياحة والفنادق 27/02/2002 نشأت السيد مرتضى على دومه. د.أ (أغذية ومشروبات)علوم تكنولوجيا األغذية 192

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود

االقتصاد	املنزليسياحة	وفنادق 111 16

التخصص العام والدقيق

لوظائف	األساتذة	واألساتذة	املساعدين

0

رجاء إبالغ أمانة المجلس األعلى للجامعات 

بأى تعديالت فى البيانات ليتم تصحيحها تشكيل	اللجنة

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 27/05/2007 اشرف عبد العزيز عبد المجيد علي. د.أ (التغذية)التغذية وعلوم األطعمة 7014

جامعة اإلسكندرية- التربية النوعية 26/01/1997 تسبى محمد رشاد على لطفى. د.أ (تغذية وعلوم أطعمة)إقتصاد منزلى 2819

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 29/08/2004 زينب عبد الحفيظ فرغلى على. د.أ (تصنيع مالبس)أزياء 7543

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 30/12/1986 سهير محمد فؤاد نور. د.أ (تغذية وعلوم أطعمة)صناعات غذائية 2447

جامعة اإلسكندرية- الزراعة 29/08/2007 صفية عبد العزيز قطب ساروخ. د.أ (مالبس)إقتصاد منزلى 3976

جامعة أسوان- الزراعة 15/01/2001 محمد نجاتي محمد الغزالي ابازيد. د.أ (تكنولوجيا لحوم الدواجن)علوم وتكنولوجيا االغذية 1326

جامعة المنوفية- االقتصاد المنزلي 28/05/2006 نعمة مصطفي إبراهيم رقبان. د.أ ()إدارة المنزل والمؤسسات 4595

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 30/05/1999 هدى سالمة ابراهيم عبد الرحمن. د.أ (تغذية)إقتصاد منزلى 2517

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 26/07/1998 هناء محمد الحسينى احمد حميدة. د.أ (علوم األطعمة)إقتصاد منزلى 143

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 26/11/2000 وفاء محمد فؤاد شلبي. د.أ ()إدارة مؤسسات 2007

جامعة المنوفية- االقتصاد المنزلي 29/04/2007 يوسف عبد العزيز عبده الحسانين. د.أ (علوم االطعمه)التغذيه وعلوم االطعمه 8801

رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات،: تجمد العضوية خالل فترة تقلد المنصب أو الوظيفة لكل من

عمداء الكليات والمعاهد البحثية، ويسرى ذلك على الموجودين حاليا وعلى من يتقلد منصب مستقبال،

.ويلغى التجميد ويعود لعضوية اللجنة بعد ترك المنصب أو إنتهاء التكليف بالعمل

الترتيب أبجدي: ملحوظة

وزير التعليم العايل

مصطفى مسعد. د.أ
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