اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 1أ)

1

الترتيب أبجدي

اللغة العربية وآدابها
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة عين شمس

)(

4996

أ.د .إبراهيم محمود عوض

98/09/28

اللغة العربية (علم اللغة )

4380

أ.د .أحمد مصطفي أحمد أبو الخير

03/03/03

اآلداب  -جامعة دمياط

2138

أ.د .السيد فضل فرج هللا محمد

94/06/30

اآلداب  -جامعة بنها

النقد األدبي (النقدوالبالغة واألدب المقارن)

6754

أ.د .طارق سعد اسماعيل شلبي

08/10/27

اآلداب  -جامعة عين شمس

اللغة العربية وآدابها (البالغة والنقد)

9087

أ.د .عبدهللا عبدالفتاح التطاوي

91/12/04

اآلداب  -جامعة القاهرة

)(

2054

أ.د .فاروق محمد مهنى طنطاوى

01/09/01

اآلداب  -جامعة المنيا

ستاذ اللغة العربية (استاذ النحو والصرف والعروض)

4374

أ.د .محمد أبوالفضل محمود بدران

04/07/26

اآلداب  -جامعة جنوب الوادي

األدب والنقد والبالغة (االنقد األدبي والبالغة)

20218

أ.د .محمد عبد هللا حسين

08/09/28

دار العلوم  -جامعة المنيا

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 1ب)

2

الترتيب أبجدي

اللغة العربية وآدابها
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

دار العلوم  -جامعة المنيا

)(

20947

أ.د .أحمد عارف حجازى عبد العليم

04/06/28

اللغة العربية وآدابها (األدب والنقد)

9730

أ.د .جالل أبوزيد هليل فرج هللا

08/10/27

األلسن  -جامعة عين شمس

20670

أ.د .حسن السيد حامد خطاب

09/09/28

اآلداب  -جامعة المنوفية

الدراسات االسالمية (فقه)

8367

أ.د .سيد علي إسماعيل علي

06/07/30

اآلداب  -جامعة حلوان

األدب العربي الحديث (الدراسات المسرحية)

10499

أ.د .عالء محمد رأفت السيد

08/01/15

دار العلوم  -جامعة القاهرة

اللغة العربية وآدابها (النحو والصرف والعروض)

20401

أ.د .عيد علي مهدي بلبع

04/10/24

اآلداب  -جامعة المنوفية

اللغة العربية وآدابها (البالغة والنقد)

10550

أ.د .محمد محمد عثمان يوسف

04/10/25

اآلداب  -جامعة سوهاج

الدراسات اإلسالمية (التفسير وعلوم القرآن)

408

أ.د .ممدوح محمد عبد الرحمن إبراهيم الرمالى

03/03/31

دار العلوم  -جامعة المنيا

لغة عربية (نحو وصرف وعروض)

8233

أ.د .نادية رمضان محمد النجار

10/07/01

اآلداب  -جامعة حلوان

لغة عربية (علوم لغوية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

2

0

الترتيب أبجدي

اللغات الشرقية والسالفية ولغات الشرق األقصى وآدابها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

األلسن  -جامعة عين شمس

اللغة الصينية (اللغويات)

2528

أ.د .أميمه غانم زيدان

08/04/30

اللغات السامية وآدابها (اللغة العبرية الحديثة وآدابها)

20048

أ.د .جمال عبد السميع الشاذلى

10/11/27

اآلداب  -جامعة القاهرة

10851

أ.د .سميرة عبد السالم عبد العزيز عاشور

00/03/10

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

455

أ.د .شعبان ربيع محمد طرطور

88/05/08

اآلداب  -جامعة سوهاج

)(

11136

أ.د .ماجدة محمد على العناني

06/12/10

اآلداب  -جامعة حلوان

اللغات الشرقية (اللغة الفارسية )

10918

أ.د .محمد جالء محمد إدريس عبد العال

99/08/31

اآلداب  -جامعة طنطا

األدب العبرى (العبرى المقارن)

1405

أ.د .محمد علي حسن أحمد هواري

95/09/25

اآلداب  -جامعة عين شمس

الدراسات العبرية واليهودية (الفكر الديني اليهودي ومقارنة األديان)

20710

أ.د .محمد على محمد نوفل

11/03/30

معهد البحوث والدراسات األفريقية  -جامعة القاهرة دراسات لغوية (اللغات األفريقية ( لغة الهوسا – اللغة السواحيلية))

20065

أ.د .يوسف عبد الفتاح فرج حسن يوسف

09/10/28

دار العلوم  -جامعة القاهرة

9

التخصص العام (الدقيق)
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

الداسات الشرقية (الداسات الشرقية)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

3

0

الترتيب أبجدي

اللغة اإلجنليزية وآدابها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة المنوفية

االدب االنجليزى (الشعر)

8693

أ.د .أسامة عبد الفتاح مدنى عبد البر

09/01/01

اللغويات (علم اللغة المقارن)

2191

أ.د .عبد الجواد توفيق محمود

07/03/29

اآلداب  -جامعة أسيوط

7791

أ.د .عزة محمد حلمي الخولي

05/12/27

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

9371

أ.د .كرمة محمد سامى فريد

06/07/31

األلسن  -جامعة عين شمس

أدب إنجليزى (دراما)

2606

أ.د .لبني عبد التواب يوسف أحمد

01/06/27

اآلداب  -جامعة القاهرة

دراسات مقارنة ودراسات الترجمة (شعر)

9370

أ.د .ليلى جالل الدين على رزق

08/04/30

األلسن  -جامعة عين شمس

األدب االنجليزى (دراما)

9038

أ.د .محمد محمد محمد عنانى

86/09/24

اآلداب  -جامعة القاهرة

اللغة االنجليزية وادابها (الترجمة والشعر)

21061

أ.د .نازك محمد عبد اللطيف

11/07/31

اآلداب  -جامعة بنها

اللغة االنجليزية وادابها (اللغويات)

2847

أ.د .نهوت السيد أمين العروسي

04/06/30

اآلداب  -جامعة حلوان

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

4

0

الترتيب أبجدي

اللغة اليونانية والالتينية واإليطالية واألملانية والروسية واألسبانية وآدابها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

3419

أ.د .أشرف أحمد جابر فراج

04/01/27

للغة واألدب االسباني (المسرح االسباني في القرن الثامن عشر)

398

أ.د .السيد السيد ابراهيم سهيم

03/12/30

األلسن  -جامعة المنيا

3790

أ.د .ماجدة عبده النويعمي

02/10/22

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

الدراسات اليونانية والالتينية (األدب الالتيني)

5458

أ.د .مجدي السيد أحمد كيالني

02/03/26

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

21316

أ.د .محمد حمدي إبراهيم

86/04/23

اآلداب  -جامعة القاهرة

الدراسات اليونانية والالتينية (البردي اليوناني األدب السكندري)

5608

أ.د .مكارم احمد الغمري

83/09/24

األلسن  -جامعة عين شمس

اآلداب (االدب الروسي والمقارن)

1339

أ.د .نادية جمال الدين محمد ابراهيم

99/01/25

األلسن  -جامعة عين شمس

أدب اسباني (ادب اسبانوامريكي)

9492

أ.د .هلدا البرت وليم متى

00/03/29

اآلداب  -جامعة القاهرة

اللغة األلمانية وآدابها (اللغويات )

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

5

0

الترتيب أبجدي

اللغة الفرنسية وآدابها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة القاهرة

)(

5614

أ.د .ابتهال احمد كمال يونس

01/05/30

)(

6767

أ.د .رشيدة مدحت الديواني

98/02/01

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

4729

أ.د .سهير محمد السيد الشامى

00/07/25

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

8494

أ.د .غادة عبد الفتاح مرسى غتورى

09/05/26

التربية  -جامعة دمنهور

ادب ولغويات فرنسية (لغويات فرنسية)

3571

أ.د .منى محمد عبد العزيز عطية

92/09/22

اآلداب  -جامعة الزقازيق

اللغة الفرنسية (األدب الفرنسي)

8947

أ.د .مها عبد اللطيف عبدالمجيد السجيني

09/10/25

اآلداب  -جامعة المنصورة

اللغة الفرنسية (األدب الفرنسى والفرنكوفونى)

2678

أ.د .ناديه كامل صليب

85/02/03

اآلداب  -جامعة المنيا

)(

9408

أ.د .ناهد عبد الحمبد إبراهيم خليل

97/01/22

األلسن  -جامعة عين شمس

لغة فرنسية (ترجمة)

3183

أ.د .هاني دانيال زكريا حنا

06/10/30

التربية  -جامعة عين شمس

األدب الفرنسي (مسرح القرن العشرين)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

6

0

الترتيب أبجدي

التاريخ
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة القاهرة

التاريخ (تاريخ حديث)

2424

أ.د .أحمد الشربيني السيد البسيوني

00/10/25

التاريخ (التاريخ الحديث)

2796

أ.د .جمال معوض محمود شقرة

07/12/30

التربية  -جامعة عين شمس

11055

أ.د .حسين احمد الشيخ

98/04/21

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

التاريخ القديم (تاريخ اليونان والرومان)

6044

أ.د .حمادة محمود احمد اسماعيل

00/10/30

اآلداب  -جامعة بنها

تاريخ (حديث ومعاصر)

9765

أ.د .صالح أحمد هريدي علي

95/08/01

اآلداب  -جامعة دمنهور

تاريخ حديث ومعاصر ( عثمانى ) (تاريخ عثمانى )

8710

أ.د .محمد احمد محمد احمد بديوي

96/01/14

اآلداب  -جامعة أسيوط

التاريخ (التاريخ اإلسالمي)

3609

أ.د .محمود سعيد محمد عمران

86/04/29

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

التاريخ (العصور الوسطى)

8865

أ.د .نبيل عبد الحميد سيد أحمد

96/02/05

اآلداب  -جامعة دمياط

تاريخ (تاريخ حديث و معاصر)

20077

أ.د .يسري أحمد عبد هللا زيدان

09/08/12

دار العلوم  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

7

0

الترتيب أبجدي

اجلغرافيا
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة بنها

جغرافيا طبيعية (جيومورفولوجيا)

493

أ.د .صابر امين سيد دسوقي

02/03/26

جغرافيا طبيعية (جيومورفولوجيا)

5465

أ.د .عبد هللا عالم عبده عالم

07/03/25

اآلداب  -جامعة كفر الشيخ

2390

أ.د .عزيزة محمد على بدر

06/09/27

معهد البحوث والدراسات األفريقية  -جامعة القاهرة جغرافيا (جغرافية بشرية -عمران-دراسات إفريقية)

9

التخصص العام (الدقيق)

مقررا ً

9362

أ.د .فتحي محمد مصيلحي خطاب

91/10/20

اآلداب  -جامعة المنوفية

)(

9923

أ.د .محمد الخزامي محمد عزيز

05/01/11

اآلداب  -جامعة الفيوم

الجغرافيا (نظم المعلومات الجغرافية)

1445

أ.د .محمد الفتحى بكير محمد حسين

00/03/28

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

الجغرافيا (الجغرافيا االقتصادية)

8555

أ.د .محمد زكي حامد السديمى

06/05/29

اآلداب  -جامعة طنطا

الجغرافيا (جغرافيا اقتصادية)

480

أ.د .محمد مجدى مصطفى تراب

99/07/27

اآلداب  -جامعة دمنهور

جغرافيا طبيعية (جيومورفولوجيا)

20214

أ.د .وفيق محمد جمال الدين ابراهيم حسن

10/03/01

اآلداب  -جامعة حلوان

جغرافيا اقتصادية (جغرافية الزراعة)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

8

0

الترتيب أبجدي

علم االجتماع
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة الزقازيق

علم االجتماع (علم اجتماع التنمية )

21069

أ.د .ابراهيم عبد الرحمن حسن عودة

04/09/28

علم االجتماع ()legal sociology

8675

أ.د .البسيونى عبد هللا جاد البسيونى

06/06/26

اآلداب  -جامعة الزقازيق

4335

أ.د .سعاد عثمان أحمد عبد هللا

98/07/27

البنات لآلداب والعلوم والتربية  -جامعة عين شمس علم اإلجتماع (انثروبولوجيا وفولكلور )

21322

أ.د .طلعت إبراهيم لطفي السيد

98/01/27

اآلداب  -جامعة بني سويف

علم االجتماع (علم االجتماع الصناعي)

7744

أ.د .عدلى محمود محمد السمرى

02/05/29

اآلداب  -جامعة القاهرة

علم االجتماع (علم اجتماع الجريمة و مشكالت اجتماعية)

5579

أ.د .علي عبد الرازق جلبي

85/12/31

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

مقررا ً

3158

أ.د .على محمود أبو ليلة

90/07/30

اآلداب  -جامعة عين شمس

)(

أمينا ً

3763

أ.د .محمد عباس إبراهيم

95/10/31

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

األنثروبولوجيا (األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)

1077

أ.د .محمد ياسر شبل الخواجة

04/03/30

اآلداب  -جامعة طنطا

علم االجتماع (علم االجتماع االقتصادي)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

9

0

الترتيب أبجدي

الفلسفة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة المنيا

الفلسفة (الفلسفة اإلسالمية والتصوف)

2437

أ.د .أحمد محمود إسماعيل الجزار

98/02/01

)(

2708

أ.د .ابراهيم محمد ابراهيم صقر

01/02/28

اآلداب  -جامعة الفيوم

4938

أ.د .الصاوى الصاوى أحمد عبد الرحيم

04/12/28

اآلداب  -جامعة بنها

الفلسفة (الفلسفة اإلسالمية)

5590

أ.د .حسن محمد حسن حماد

01/10/28

اآلداب  -جامعة الزقازيق

)(

10678

أ.د .حسين علي حسن احمد

08/04/30

اآلداب  -جامعة عين شمس

الفلسفة (المنطق وفلسفة العلوم)

2343

أ.د .ماهر عبد القادر محمد على

88/09/27

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

10150

أ.د .محمد عثمان الخشت

08/02/27

اآلداب  -جامعة القاهرة

الفلسفة الحديثة والمعاصرة (فلسفة الدين)

8987

أ.د .مرفت عزت محمد بالى

99/03/21

اآلداب  -جامعة حلوان

الفلسفة (الفلسفة اإلسالمية)

2913

أ.د .مصطفى حسن محمد النشار

97/06/25

اآلداب  -جامعة القاهرة

فلسفة يونانية وشرقية قديمة (نظريتا المعرفة والعلم)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 10أ)

1

الترتيب أبجدي

اخلدمة االجتماعية
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

التنمية والتخطيط (تخطيط)

4508

أ.د .احمد عبد الفتاح ناجى هواري

08/01/23

)(

3318

أ.د .جمال شكرى محمد عثمان صالح

03/04/27

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

599

أ.د .حمدى محمد ابراهيم منصور

01/10/28

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

)(

1558

أ.د .عبد الناصر عوض أحمد جبل

03/11/30

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية (خدمة الفرد)

20232

أ.د .لبنى محمد عبد المجيد إبراهيم

05/02/08

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية (تنظيم المجتمع)

21165

أ.د .محمود محمود عرفان سرحان

08/10/29

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

الخدمة االجتماعية (التنمية والتخطيط)

7329

أ.د .مدحت محمد محمود أبو النصر

01/10/28

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية (مجاالت الخدمة االجتماعية وتنظيم المجتمع)

10719

أ.د .مصطفى احمد محمد حسان

98/02/17

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

الخدمة االجتماعية (خدمة الجماعة)

10500

أ.د .مصطفى محمد الحسيني مصطفى النجار

03/12/31

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

خدمة اجتماعية (خدمة الفرد)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 10ب)

2

الترتيب أبجدي

اخلدمة االجتماعية
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

خدمة اجتماعية (مجاالت الخدمة االجتماعية)

3244

أ.د .زينب معوض علي محمد الباهي

07/12/26

الخدمة االجتماعية (خدمة الفرد)

4748

أ.د .ساميه عبد الرحمن عبد القادر أحمد همام

06/11/26

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

10459

أ.د .شريف سنوسى عبداللطيف السعداوى

10/01/26

الخدمة االجتماعية  -جامعة بنى سويف

الخدمة االجتماعية (خدمة الجماعة)

7286

أ.د .عاطف مصطفى مكاوي إبراهيم

06/08/27

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية (التخطيط االجتماعي)

7830

أ.د .عرفات زيدان خليل محفوظ

03/10/29

الخدمة االجتماعية  -جامعة الفيوم

)(

2148

أ.د .مديحة مصطفى فتحى عبد الهادى

02/12/22

الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية (تنظيم المجنمع)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

11

0

الترتيب أبجدي

علم النفس
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة طنطا

علم النفس (علم النفس اإلكلينيكي)

10291

أ.د .أحمد عبدالفتاح أحمد عياد

09/04/29

علم نفس (علم نفس اكلينيكى)

9386

أ.د .إيمان محمود عبد الحميد القماح

04/05/31

اآلداب  -جامعة عين شمس

21126

أ.د .الحسين محمد عبد المنعم

09/10/28

اآلداب  -جامعة القاهرة

)(

9964

أ.د .بدرية كمال أحمد شرابية

95/01/01

اآلداب  -جامعة المنصورة

علم نفس (علم نفس إكلينيكى وإرشاد نفسى)

11218

أ.د .جمال شفيق احمد محمد عامر

99/12/27

معهد الدراسات العليا للطفولة  -جامعة عين شمس علم النفس (علم الفس االكلينيكى )

8530

أ.د .طه أحمد حسانين المستكاوي

08/10/26

اآلداب  -جامعة أسيوط

علم النفس (علم نفس الشخصية)

101

أ.د .عبدهللا السيد السيد أحمد عسكر

98/02/24

اآلداب  -جامعة الزقازيق

علم النفس (علم النفس االكلينيكي)

8405

أ.د .محمد ابراهيم الدسوقى محمد

08/09/01

اآلداب  -جامعة المنيا

علم نفس (علم نفس اجتماعى -سياسى)

1198

أ.د .معتز سيد عبدهللا برعي

99/01/27

اآلداب  -جامعة القاهرة

علم النفس (علم النفس االجتماعي والشخصية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

12

0

الترتيب أبجدي

اإلعالم
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اإلعالم  -جامعة القاهرة

اإلعالم (إذاعة وتليفزيون)

9075

أ.د .بركات عبد العزيز محمد عبد هللا

05/06/19

)(

5609

أ.د .سوزان يوسف احمد القلينى

00/07/31

اآلداب  -جامعة عين شمس

2210

أ.د .محمد سعد أحمد إبراهيم

05/07/26

اآلداب  -جامعة المنيا

االعالم (الصحافة)

5025

أ.د .محمد على محمود شومان

05/12/26

رياض االطفال  -جامعة عين شمس

اعالم (صحافة)

2899

أ.د .محمد معوض ابراهيم

98/04/29

معهد الدراسات العليا للطفولة  -جامعة عين شمس اإلعالم (صحافة إذاعية)

21218

أ.د .محمود سليمان محمد الحسينى علم الدين

95/05/22

اإلعالم  -جامعة القاهرة

)(

5634

أ.د .منى محمد سعيد الحديدى

88/02/24

اإلعالم  -جامعة القاهرة

)(

20841

أ.د .هبة هللا بهجت علي السمري

04/10/27

اإلعالم  -جامعة القاهرة

اإلعالم (اذاعة و تليفزيون)

9882

أ.د .وليد فتح هللا مصطفى بركات

07/09/26

اإلعالم  -جامعة القاهرة

االعالم االذاعى والتليفزيونى (االستخدام التعليمى للراديو
والتليفزيون واإلعالم الجديد)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

13

0

الترتيب أبجدي

الوثائق واملكتبات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة المنوفية

المكتبات وتقنيات المعلومات (تكنولوجيا المعلومات)

4663

أ.د .أمنية مصطفى محمد صادق

04/06/29

المكتبات والمعلومات (إدارة المكتبات ومراكز المعلومات )

7555

أ.د .ثناء إبراهيم موسى فرحات

09/04/27

اآلداب  -جامعة عين شمس

3558

أ.د .حسناء محمود أحمد محجوب

06/05/28

اآلداب  -جامعة المنوفية

المكتبات والمعلومات (النظم االلية المتكاملة للمكتبات)

5450

أ.د .سلوي علي ابراهيم ميالد

95/09/01

اآلداب  -جامعة القاهرة

المكتبات والوثائق (الوثائق واالرشيف)

947

أ.د .شريف كامل محمود شاهين

04/03/31

اآلداب  -جامعة القاهرة

)(

3590

أ.د .عبدالستار عبدالحق الحلوجي

80/08/03

اآلداب  -جامعة القاهرة

)(

6924

أ.د .غاده عبد المنعم محمد موسى

08/08/27

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(

10351

أ.د .محمد جالل سيد محمد غندور

04/06/05

اآلداب  -جامعة بني سويف

المعلومات واالتصال العلمي ()

3242

أ.د .محمد فتحي عبدالهادي أحمد

86/04/23

اآلداب  -جامعة القاهرة

علم المعلومات (تنظيم المعلومات)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 14أ)

0

الترتيب أبجدي

اآلثار اإلسالمية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلثار  -جامعة جنوب الوادي

)(

884

أ.د .أبو الحمد محمود محمد فرغلى

02/09/25

اآلثار اإلسالمية (الفنون والعمارة اإلسالمية)

1506

أ.د .احمد عبد الرازق احمد مصطفي

83/06/29

اآلداب  -جامعة عين شمس

10628

أ.د .حسن محمد نور عبد النور

09/05/20

اآلداب  -جامعة سوهاج

اآلثار االسالمية (الفنون والتصوير اإلسالمي)

8168

أ.د .عاطف منصور محمد رمضان

09/09/28

اآلثار  -جامعة الفيوم

)(

9818

أ.د .عبدهللا كامل موسى عبده

08/11/30

اآلثار  -جامعة جنوب الوادي

)(

9120

أ.د .كمال عناني اسماعيل

10/06/01

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

االثار االسالمية (العمارة االسالمية)

414

أ.د .محمد عبدالستار عثمان

95/01/09

اآلداب  -جامعة سوهاج

اآلثار اإلسالمية (العمارة اإلسالمية)

2514

أ.د .محمد محمد مرسي الكحالوي

98/01/27

اآلثار  -جامعة القاهرة

)(

11344

أ.د .مرفت محمود عيسي

08/06/24

اآلداب  -جامعة حلوان

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 14ب)

الترتيب أبجدي

اآلثار املصرية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

الكود

االسم

3552

أ.د .أحمد أمين محمد سليم

93/06/29

9419

أ.د .سوزان عباس عبداللطيف

99/11/30

التربية  -جامعة اإلسكندرية

5435

أ.د .شافية عبد اللطيف متولي بدير

00/02/28

اآلداب  -جامعة عين شمس

)(

2250

أ.د .عادل سيد محمد الطوخى

04/09/27

اآلداب  -جامعة سوهاج

)(

3488

أ.د .عال محمد عبد العزيز العجيزي

98/07/29

اآلثار  -جامعة القاهرة

)(

1486

أ.د .عالء الدين عبد المحسن شاهين

01/02/28

اآلثار  -جامعة القاهرة

)(

األستاذية

الكلية  -اجلامعة
اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

)(
تاريخ قديم (تاريخ و حضارة مصر و الشرق االدني القديم)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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0

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 1اآلداب

تشكيل اللجنة

( 14جـ)

0

الترتيب أبجدي

ترميم اآلثار
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

اآلداب  -جامعة سوهاج

ترميم وصيانة األثار (ترميم األثار والمباني القديمة )

20420

أ.د .أ د محمد أحمد أحمد عوض

09/01/01

اترميم وصيانة االثار (ترميم وصيانة االثار غير العضوية)

3146

أ.د .بدوي محمد إسماعيل الطواب

05/02/28

اآلثار  -جامعة جنوب الوادي

8300

أ.د .محمد عبد الرءوف عبد الرحمن الجوهرى

10/05/01

اآلداب  -جامعة سوهاج

ترميم األثار (األحجار والمبانى األثرية)

2063

أ.د .منى فؤاد على عبد الغنى

04/05/26

اآلثار  -جامعة القاهرة

ترميم اآلثار (ترميم اآلثار غير العضوية )

7845

أ.د .ياسين السيد زيدان

99/01/27

اآلثار  -جامعة القاهرة

ترميم اآلثار (ترميم وصيانة اآلثار)

5

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

( 15أ)

1

الترتيب أبجدي

املناهج وطرق التدريس
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة سوهاج

المناهج وتكنولوجيا تعليم العلوم (المناهج وتكنولوجيا تعليم العلوم)

661

أ.د .حسام الدين محمد عبد المطلب مازن

94/02/20

دكتوراة فلسفة التربية (مناهج وطرق تدريس العلوم)

890

أ.د .عبدالمنعم محمد حسين حسانين

92/11/22

التربية بالوادي الجديد  -جامعة أسيوط

5386

أ.د .فوزي عبد السالم إبراهيم الشربيني

00/05/22

التربية  -جامعة دمياط

)(

3583

أ.د .كوثر إبراهيم محمد قطب

94/12/27

التربية  -جامعة المنيا

)(

1737

أ.د .لوسيل لويس برسوم وهبة

96/07/30

التربية  -جامعة المنيا

)(

10377

أ.د .محبات محمود حافظ ابوعميرة

98/02/16

رياض االطفال  -جامعة عين شمس

المناهج والتربية،،كلية البنات جامعة عين شمس (طرق تدريس
الرياضيات)

9866

أ.د .محمد إبراهيم الدسوقي علي

06/04/01

التربية  -جامعة حلوان

)(

9000

أ.د .محمود كامل حسن الناقة

85/06/24

التربية  -جامعة عين شمس

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

( 15ب)

2

الترتيب أبجدي

املناهج وطرق التدريس
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة الزقازيق

المناهج وطرق التدريس (طرق تدريس العلوم)

3615

أ.د .السيد على السيد شهده

99/03/23

المناهج وطرق التدريس (الرياضيات)

10791

أ.د .جمال محمد فكري

95/12/18

التربية  -جامعة أسيوط

7814

أ.د .رضا عبده ابراهيم القاضي

02/11/24

التربية  -جامعة حلوان

التربيه (تكنولوجيا التعليم)

10686

أ.د .عبد السالم عبد الخالق على الكومى

03/07/22

التربية  -جامعة السويس

المناهج وطرق التدريس (مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية)

2141

أ.د .فادية ديمتري يوسف بغدادي

97/03/11

التربية  -جامعة المنصورة

مناهج وطرق تدريس علوم (علوم بيولوجية)

10179

أ.د .محمد أمين المفتى

89/06/26

التربية  -جامعة عين شمس

)(

21155

أ.د .محمد محمد سالم عطية

08/01/02

التربية  -جامعة بور سعيد

المناهج وطرق التدريس (المناهج وطرق تدريس اللغة العربية
والتربية اإلسالمية)

3842

أ.د .يحيى عطية سليمان خلف

94/06/27

التربية  -جامعة عين شمس

مناهج وطرق تدريس (تاريخ)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

( 16أ)

0

الترتيب أبجدي

أصول الرتبية والتخطيط الرتبوى
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة دمياط

أصول تربية (اجتماعيات التربية)

5210

أ.د .السيد سالمة الخميسي

94/07/01

أصول التربية (التخطيط واإلدارة التربوية)

2083

أ.د .الهاللي الشربيني الشربيني هاللي

03/03/03

التربية النوعية  -جامعة المنصورة

631

أ.د .جمال على خليل الدهشان

06/10/22

التربية  -جامعة المنوفية

اصول التربية (اصول التربية -اقتصاديات التعليم  -تخطيط تربوى)

10385

أ.د .حمدى حسن عبد الحميد على

04/10/26

التربية  -جامعة الزقازيق

اصول تربية (اجتماعيات تربية)

852

أ.د .سامي محمد عبد المقصود حسين نصار

05/01/01

كلية الدراسات العليا التربوية  -جامعة القاهرة

أصول التربية (تعليم الكبار)

7885

أ.د .طلعت عبد الحميد فايق حسن

02/04/29

التربية  -جامعة عين شمس

أصول التربية والتخطيط (أصول التربية)

2823

أ.د .عازة محمد أحمد سالم

96/06/30

التربية  -جامعة المنيا

قسم أصول التربية (انثروبولوجيا التربية)

2856

أ.د .محمد ابراهيم ابراهيم المنوفى

07/08/26

التربية  -جامعة كفر الشيخ

أصول التربية و التخطيط التربوي (أصول التربية)

2383

أ.د .محمد ابراهيم عطوه مجاهد

03/06/30

التربية  -جامعة المنصورة

أصول التربية (اجتماعيات التربية وإدارة تعليمية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

( 16ب)

0

الترتيب أبجدي

الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة بنها

)(

3208

أ.د .أحمد ابراهيم احمد الصرماتى

99/12/28

التربية المقارنة واالدارة التعليمية ()

9332

أ.د .آمال العرباوي مهدي عباس

05/09/27

التربية  -جامعة بور سعيد

5645

أ.د .احمد اسماعيل احمد حجي

93/03/30

التربية  -جامعة حلوان

التربية المقارنة واإلدارة التعليمية (التربية المقارنة واإلدارة التفليمية)

8586

أ.د .جمال محمد محمد ابوالوفا

07/05/28

التربية  -جامعة بنها

)(

4144

أ.د .سعاد بسيونى عبد النبى محمد عياد

98/01/26

التربية  -جامعة عين شمس

أصول التربية (تربية مقارنة وإدارة تعليمية)

3319

أ.د .عادل عبد الفتاح سالمة

01/05/28

التربية  -جامعة عين شمس

أصول التربية (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)

263

أ.د .عبدالجواد السيد سعد بكر

01/12/29

التربية  -جامعة كفر الشيخ

التربىة المقارنة واالدارة التعلىمىة (نظم التعليم العالى من بعد)

307

أ.د .نبيل سعد خليل جرجس

03/12/29

التربية  -جامعة سوهاج

التربية المقارنة واإلدارة التعليمية (التربية المقارنة واإلدارة التعليمية)

9368

أ.د .هنداوى محمد حافظ رضوان

06/01/22

التربية  -جامعة حلوان

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

17

0

الترتيب أبجدي

علم النفس الرتبوي والصحة النفسية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة كفر الشيخ

علم النفس التربوى والصجة النفسية (الصحة النفسية)

1404

أ.د .آمال عبد السميع مليجى باظة

01/09/25

علم النفس التربوي (علم النفس التربوي)

155

أ.د .انور رياض عبدالرحيم بشير

92/06/07

التربية  -جامعة المنيا

9402

أ.د .حمدي على أحمد الفرماوي

05/09/25

التربية  -جامعة المنوفية

علم النفس التربوي (علم النفس المعرفي)

2562

أ.د .خلف أحمد مبارك السيد

04/12/27

التربية  -جامعة سوهاج

الصحة النفسية (اإلرشاد والعالج النفسي)

9188

أ.د .سناء محمد سليمان عبد العليم

95/05/29

رياض االطفال  -جامعة عين شمس

علم نفس تعليمي ()

1357

أ.د .سيد محمود محمد الطواب

92/04/28

التربية  -جامعة اإلسكندرية

علم النفس التربوى (النمو االنسانى )

1479

أ.د .عادل عبدهللا محمد محمد

98/12/29

التربية  -جامعة الزقازيق

الصحة النفسية (التربية الخاصة)

3268

أ.د .محمد عبد الظاهر الطيب

86/02/26

التربية  -جامعة طنطا

الصحة النفسية (علم النفس الكلينيكى)

1653

أ.د .محمود فتحي عكاشه

92/05/27

التربية  -جامعة دمنهور

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 2الدراسات الرتبوية

تشكيل اللجنة

18

0

الترتيب أبجدي

الدراسات الرتبوية يف الطفولة املبكرة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية  -جامعة اإلسكندرية

أصول التربية (تربية الطفل)

9936

أ.د .إلهام مصطفى محمد عبيد

98/05/26

)(

21110

أ.د .ابتهاج محمود طلبة بدوى

99/01/01

رياض االطفال  -جامعة القاهرة

9716

أ.د .مـاجـدة محمـود محمـد صـالـح

06/12/26

رياض االطفال  -جامعة اإلسكندرية

منا هج وطرق تدريس (مناهج وطرق تعليم الطفل)

7466

أ.د .منال عبد الفتاح عبد الحميد الهنيدى

08/09/28

رياض االطفال  -جامعة عين شمس

)(

1791

أ.د .مني احمد االزهري

01/03/25

التربية  -جامعة حلوان

تربية الطفل (برامج التربية الحركية لطفل)

10531

أ.د .نادية محمود صالح شريف

93/11/01

كلية الدراسات العليا التربوية  -جامعة القاهرة

علم النفس التربوي (علم نفس الطفل)

258

أ.د .نبيل السيد حسن سيد سليمان

02/07/30

رياض االطفال  -جامعة المنيا

تربية الطفل (علم نفس الطفل)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

19

0

الترتيب أبجدي

الشريعة اإلسالمية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

دار العلوم  -جامعة القاهرة

الشريعة اإلسالمية (الفقه المقارن)

21345

أ.د .حسين أحمد عبد الغني حسن سمرة

09/04/20

)(

5109

أ.د .رمضان على السيد الشرنباصى

84/09/30

الحقوق  -جامعة اإلسكندرية

8795

أ.د .زكى زكى حسين زيدان

06/07/29

الحقوق  -جامعة طنطا

الشريعة االسالمية (الشريعة االسالمية)

8185

أ.د .عبد العزيز فتحي رمضان سمك

05/05/25

الحقوق  -جامعة القاهرة

الشريعة االسالمية (فقه مقارنة)

20801

أ.د .مبروك عبدالعظيم أحمد مصري

11/07/26

الحقوق  -جامعة بني سويف

الشريعة اإلسالمية (الفقه المقارن)

9797

أ.د .محمد الشحات عبد الحميد الجندى

92/01/01

الحقوق  -جامعة حلوان

)(

368

أ.د .محمد عبد الرحيم محمد حسن

99/02/28

دار العلوم  -جامعة المنيا

)(

7239

أ.د .محمود محمد عوض سالمة

98/02/17

الحقوق  -جامعة بني سويف

الشريعة االسالمية (الفقه المقارن)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

20

0

الترتيب أبجدي

القانون اخلاص (مدني وجتاري ومرافعات)
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الحقوق  -جامعة حلوان

القانون الخاص (القانون المدني)

7900

أ.د .أسامة ابوالحسن محمد مجاهد

04/08/29

)(

617

أ.د .احمد عوض عبد المجيد هندى

00/02/22

الحقوق  -جامعة اإلسكندرية

2021

أ.د .اسامة احمد شوقى المليجى

05/10/26

الحقوق  -جامعة القاهرة

)(

9567

أ.د .السيد عيد نايل

96/05/27

الحقوق  -جامعة عين شمس

)(

2633

أ.د .حسام الدين عبد الغنى محمد الصغير

03/01/26

الحقوق  -جامعة حلوان

)(

7620

أ.د .حماد مصطفى عزب مصطفى

05/05/31

الحقوق  -جامعة أسيوط

القانون التجارى (القانون التجارى)

20925

أ.د .سهير سيد احمد منتصر

91/02/28

الحقوق  -جامعة الزقازيق

)(

4662

أ.د .محسن عبد الحميد ابراهيم البية

91/06/30

الحقوق  -جامعة المنصورة

)(

8582

أ.د .محمد سعد محمد خليفة

04/05/30

الحقوق  -جامعة أسيوط

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

21

0

الترتيب أبجدي

القانون الدولي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الحقوق  -جامعة القاهرة

)(

4588

أ.د .أحمد أبوالوفا محمد حسن

92/05/27

)(

5966

أ.د .حازم محمد عتلم

00/03/27

الحقوق  -جامعة عين شمس

3190

أ.د .سعيد سالم حماد جويلى

03/07/29

الحقوق  -جامعة الزقازيق

القانون الدولى (القانون الدولى العام)

4449

أ.د .عصام الدين مختار أحمد القصبي

92/11/23

الحقوق  -جامعة عين شمس

)(

9927

أ.د .عصام محمد احمد زناتي

01/06/24

الحقوق  -جامعة أسيوط

القانون الدولي العام (لقانون الدولي العام)

10760

أ.د .مصطفى أحمد فؤاد عيسوي

92/11/25

الحقوق  -جامعة طنطا

القانون الدولي العام (القانون الدولي العام)

6154

أ.د .مصطفى سيد عبد الرحمن حسين

95/03/19

الحقوق  -جامعة المنوفية

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

22

0

الترتيب أبجدي

القانون اجلنائي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الحقوق  -جامعة بنها

القانون الجنائى (القانون الجنائي)

1866

أ.د .أشرف توفيق شمس الدين

05/07/19

)(

9456

أ.د .عمر محمد محمد سالم

01/09/01

الحقوق  -جامعة القاهرة

1430

أ.د .فتوح عبد هللا الشاذلى

92/05/26

الحقوق  -جامعة اإلسكندرية

قانون (قانون جنائى)

7182

أ.د .محمد سامى السيد الشوا

00/01/01

الحقوق  -جامعة المنوفية

)(

2286

أ.د .محمود أحمد طه محمود

01/06/26

الحقوق  -جامعة طنطا

)(

10805

أ.د .مدحت عبد الحليم رمضان

01/09/26

الحقوق  -جامعة القاهرة

القانون الجنائى (القانون الجنائى)

850

أ.د .هشام محمد فريد رستم

95/09/24

الحقوق  -جامعة أسيوط

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

23

0

الترتيب أبجدي

القانون العام
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الحقوق  -جامعة أسيوط

القانون العام (القانون االدارى والدستورى)

5093

أ.د .ثروت عبدالعال أحمد هريدي

06/03/26

)(

7867

أ.د .صبري محمد السنوسي محمد

06/03/29

الحقوق  -جامعة القاهرة

11400

أ.د .علي عبد العال سيد أحمد

97/03/31

الحقوق  -جامعة عين شمس

القانون العام (قانون دستوري واداري)

4298

أ.د .محمد انس قاسم جعفر

89/05/28

الحقوق  -جامعة بني سويف

)(

4476

أ.د .محمد جمال عثمان ابراهيم جبريل

05/05/22

الحقوق  -جامعة حلوان

)(

9743

أ.د .محمد رمزى طه الشاعر

78/02/27

الحقوق  -جامعة عين شمس

القانون العام (القانون الدستورى والقانون االدارى)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

24

0

الترتيب أبجدي

االقتصاد واملالية العامة والتشريع الضرييب
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

)(

857

أ.د .أمنية أمين حلمي حسن حلمي

06/07/26

)(

1068

أ.د .السيد احمد احمد عبد الخالق اسماعيل

97/03/11

الحقوق  -جامعة المنصورة

2954

أ.د .خالد سعد زغلول حلمي

99/06/27

الحقوق  -جامعة مدينة السادات

القانون العام (أقتصاد ومالية عامة)

10191

أ.د .رابح رتيب بسطا

97/01/22

الحقوق  -جامعة بني سويف

القانون واإلقتصاد (المالية العامة والتشريعات اإلقتصادية)

6643

أ.د .رمضان صديق محمد حسين

05/06/30

الحقوق  -جامعة حلوان

)(

497

أ.د .عاطف حسن محمود النقلى

96/01/16

الحقوق  -جامعة الزقازيق

)(

3476

أ.د .عبد الهادى محمد مقبل

01/09/25

الحقوق  -جامعة طنطا

تشريعات اقتصادية ومالية (تشريعات اقتصادية ومالية )

6161

أ.د .يسري محمد ابو العال

02/04/03

الحقوق  -جامعة بنها

االقتصاد والماليه (االقتصاد والماليه)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

25

0

الترتيب أبجدي

العلوم السياسية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

علوم سياسية (نظم سياسية)

11150

أ.د .اكرام عبد القادر بدر الدين

92/02/24

العلوم السياسية (الفكر والنظرية السياسية)

11224

أ.د .حورية توفيق مجاهد

77/03/30

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

10387

أ.د .سمير محمد عبد الوهاب السيد

05/06/29

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

العلوم السياسية واإلدارة العامة (اإلدارة العامة والحكم المحلى)

10905

أ.د .عبد الرحمن إسماعيل محمد الصالحى

89/05/17

التكنولوجيا والتنمية  -جامعة الزقازيق

العلوم السياسية (شئون أفريقية)

21029

أ.د .عبد السالم علي نوير منصور

09/09/28

التجارة  -جامعة أسيوط

العلوم السياسية (النظم السياسية المقارنة)

5931

أ.د .محمود محمد ابراهيم ابو العينين

00/12/30

معهد البحوث والدراسات األفريقية  -جامعة القاهرة )(

5403

أ.د .مصطفى علوى محمد سيف

91/12/04

)(

7

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016

تشكيل اللجنة

 3الدراسات القانونية والدراسات االقتصادية
والسياسية واإلحصاء

26

0

الترتيب أبجدي

الدراسات اإلحصائية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

)(

7592

أ.د .إمتثال محمد حسن

97/04/26

االحصاء (االحصاء الرياضى)

1419

أ.د .ساميه ابوالفتوح سالم

93/12/21

التجارة  -جامعة الزقازيق

1142

أ.د .سمير كامل عبد الجواد عاشور

86/06/30

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة
القاهرة

)(

6158

أ.د .عفاف علي حسن الدش

94/07/01

التجارة وإدارة األعمال  -جامعة حلوان

الدراسات االحصائية (الدراسات القانونية واالحصاء)

9330

أ.د .عمرو ابراهيم عبد الرحمن

11/04/27

التجارة  -جامعة عين شمس

إحصاء تطبيقي (إحصاء تطبيقي)

5868

أ.د .مديحة السيد محمد موسى

93/12/21

التجارة  -جامعة الزقازيق

)(

3324

أ.د .ناديه علي محمد شعيب

94/03/21

التجارة  -جامعة أسيوط

األحصاء (األحصاء التطبيقي)

7075

أ.د .هشام حسن مخلوف

89/03/29

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة
القاهرة

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 4الدراسات التجارية

تشكيل اللجنة

27

0

الترتيب أبجدي

احملاسبة واملراجعة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التجارة  -جامعة بني سويف

المحاسبة (المراجعة)

1144

أ.د .أمين السيد أحمد لطفى

01/03/28

)(

5707

أ.د .احمد فرغلي محمد حسن

86/10/29

التجارة  -جامعة القاهرة

10218

أ.د .زكريا فريد عبد الفتاح

95/07/31

التجارة  -جامعة عين شمس

محاسبة (محاسبة مالية)

1299

أ.د .سهير شعراوي محمد جمعة

89/03/15

التجارة  -جامعة بنها

محاسبة (محاسبة خاصة)

6509

أ.د .صالح الدين عبد المنعم مبارك

93/11/30

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

المحاسبة والمراجعة (المحاسبة والمراجعة)

544

أ.د .محمد نشأت فؤاد محمد على

98/09/20

التجارة  -جامعة سوهاج

المحاسبة (المحاسبة الخاصة )

9184

أ.د .مصطفى على محمود الباز

97/07/22

التجارة  -جامعة قناة السويس

)(

3423

أ.د .مكرم عبد المسيح باسيلى واصف

89/07/31

التجارة  -جامعة المنصورة

)(

664

أ.د .نعيم فهيم حنا عطية

06/01/23

التجارة  -جامعة الزقازيق

المحاسبة الخاصة (محاسبة ضريبية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 4الدراسات التجارية

تشكيل اللجنة

28

0

الترتيب أبجدي

إدارة األعمال
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التكنولوجيا والتنمية  -جامعة الزقازيق

)(

1381

أ.د .توفيق محمد عبد المحسن

00/10/30

)(

10309

أ.د .حسنين السيد حسنين طه

07/12/25

التجارة  -جامعة مدينة السادات

548

أ.د .سـيد محمود اسماعيل الخولى

03/08/25

التجارة  -جامعة عين شمس

إدارة األعمال (إدارة اإلنتاج والعمليات)

689

أ.د .طلعت أسعد عبد الحميد البنا

95/03/27

التجارة  -جامعة المنصورة

إدارة األعمال (تسويق)

8478

أ.د .عادل ريان محمد ريان

01/06/24

التجارة  -جامعة أسيوط

دارة األعمال (إدارة األفراد والموارد البشرية)

4003

أ.د .محمد صالح الحناوى

84/06/26

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

)(

9187

أ.د .محمد محمد إبراهيم سيد أحمد

85/05/14

التجارة  -جامعة المنوفية

)(

10998

أ.د .محمد نمر على احمد

01/02/24

التجارة  -جامعة سوهاج

ادارة االعمال (ادارة االنتاج)

9864

أ.د .وائل عبد الرازق أحمد قرطام

07/09/26

التجارة  -جامعة القاهرة

إدارة األعمال (التسويق )

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 4الدراسات التجارية

تشكيل اللجنة

29

0

الترتيب أبجدي

االقتصاد واملالية العامة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التجارة  -جامعة بنها

االقتصاد (المالية العامة)

3041

أ.د .أحمد عبدالرحيم عبدالرحيم أحمد زردق

98/02/24

االقتصاد (اقتصاد دولي اسواق المال)

20234

أ.د .جمعه محمد محمد عامر

97/08/26

التجارة  -جامعة الزقازيق

9107

أ.د .سعيد عبد العزيز على عثمان

03/07/29

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

اقتصاد (مالية عامة)

4282

أ.د .عادل محمد احمد المهدي

01/01/25

التجارة وإدارة األعمال  -جامعة حلوان

اقتصاد (اقتصاد دولي)

10569

أ.د .عمر محمد عبد الحميد سالمان

07/08/26

التجارة وإدارة األعمال  -جامعة حلوان

التجارة الدولية (التجارة والنقل واللوجستيات)

4849

أ.د .محمد صفوت محمد صادق قابل

03/07/29

التجارة  -جامعة مدينة السادات

االقتصاد (التجارة الدولية )

10807

أ.د .محمود عبد السميع على حسانين

01/10/28

التجارة  -جامعة الزقازيق

إقتصاد (تخطيط إقليمى وحضرى)

3223

أ.د .نجوى علي أبو الفضل خشبة

00/06/29

التجارة  -جامعة قناة السويس

)(

11099

أ.د .هناء عبد العزيز خير الدين

78/12/06

االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

االقتصاد (اقتصاد قياسى ونظرية جزئية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 4الدراسات التجارية

تشكيل اللجنة

30

0

الترتيب أبجدي

التامني
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

التامين (تامينات عامة وممتلكات)

21353

أ.د .ابراهيم احمد عبد النبى حمودة

04/05/25

)(

9270

أ.د .ابراهيم على ابراهيم عبد ربة

98/05/26

التجارة  -جامعة اإلسكندرية

9074

أ.د .ابراهيم محمد ابراهيم مرجان

97/03/26

التجارة  -جامعة القاهرة

تأمين (رياضة وإكتوارى)

9412

أ.د .جمال عبد الباقي واصف أحمد

09/10/25

التجارة  -جامعة المنصورة

التأمين (الرياضيات واإلحصاء اإلكتواري )

9448

أ.د .صفية أحمد أبوبكر

01/02/25

التجارة  -جامعة أسيوط

)(

5969

أ.د .محمد المهدي محمد علي

99/02/26

التجارة  -جامعة بور سعيد

تأمين (رياضيات وإحصاء اكتوارى)

20668

أ.د .محمد عبد المنعم جودة حزين

09/10/28

التجارة  -جامعة القاهرة

التامين (الرياضة واالحصاء االكتوارى)

4261

أ.د .محمد فؤاد محمد محمد حسان

06/01/29

التجارة  -جامعة مدينة السادات

التأمين (تأمينات عامة)

4866

أ.د .مصطفى كمال اسماعيل مظهر سليمان

07/12/24

التجارة  -جامعة المنوفية

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً
أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

32

0

الترتيب أبجدي

الفيزياء
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة الزقازيق

الفيزياء (فيزياء نـوويـة /إشعاعية)

1904

أ.د .إبراهيم إسماعيل على بشطر

97/06/22

الفيزياء (فيزياء الجوامد التجريبية)

20181

أ.د .أحمد صدقي محمد عبد المقصود يوسف

10/12/27

العلوم  -جامعة أسيوط

9991

أ.د .اسامة محمد محمود حميدة

04/09/29

العلوم  -جامعة طنطا

فيزياء الجوامد (الخصائص الفيزيائية لمخاليط الفيرايت بوليمر)

10145

أ.د .عبدهللا عبدالسالم محمد

94/06/29

العلوم  -جامعة القاهرة

الفيزياء النوويه (فيزياء الطاقات العاليه)

6637

أ.د .على إبراهيم أبوعلي

91/05/01

العلوم  -جامعة اإلسكندرية

فيزياء الجوامد (مواد فائقة التوصيل للتيار الكهربي)

346

أ.د .فايز محمود على الحصري

02/08/12

العلوم  -جامعة سوهاج

الفيزياء (تطبيقات البالزما)

21076

أ.د .محمد أسعد عبدالؤوف احمد

92/10/01

العلوم  -جامعة عين شمس

فيزياء (فيزياء نظرية)

6627

أ.د .محمد السيد النجدى محمد الطاهر

93/09/28

العلوم  -جامعة حلوان

فيزياء نووية (فيزياء الطاقات العالية)

348

أ.د .مصطفي كمال محمد يوسف

86/03/31

العلوم  -جامعة المنصورة

الفيزياء الجوامد (فيزياء المعادن)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

33

0

الترتيب أبجدي

الرياضيات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة اإلسكندرية

رياضيات (رياضيات بحتة)

1855

أ.د .احمد محمد احمد السيد

98/02/28

الرياضيات (بحوث عمليات )

10530

أ.د .السعيد ابراهيم عبد العزيز عمار

07/02/26

العلوم  -جامعة طنطا

9238

أ.د .السيد محمد السيد زايد

89/11/28

العلوم  -جامعة الزقازيق

الرياضيات (المعادالت التفاضلية)

395

أ.د .علي قنديل سعد ابراهيم

87/10/14

العلوم  -جامعة حلوان

توبولوجي (توبولوجي)

608

أ.د .عيد حسن عبد الرحمن ضحا

92/02/24

العلوم  -جامعة القاهرة

رياضيات بحتة (تحليل عددى ونظرية التقريب)

1356

أ.د .محمد عبد اللطيف محمد رمضان

05/08/31

العلوم  -جامعة المنوفية

)(

10226

أ.د .مصطفى فتوح على الصباغ

99/04/25

العلوم  -جامعة المنيا

رياضيات (تحليل شامل وهندسة تفاضلية تطبيقية)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

34

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء العضوية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة الزقازيق

كيمياء عضوية (كيمياء عضوية تخليقيقه)

1645

أ.د .أحمد فؤاد محمد الفرارجى

93/06/30

الكيمياء العضوية (للمركبات الحلقية غير المتجانسة)

8182

أ.د .أحمد محمد محمد احمد الصغير

04/09/27

العلوم  -جامعة سوهاج

8315

أ.د .احمد عبد الحليم محمد قاسم

97/09/01

العلوم  -جامعة اإلسكندرية

كيمياء عضوية (كيمياء الحلقات الغير متجانسة والبلمرات)

473

أ.د .السيد حسين مصطفى الطمنى

98/09/15

العلوم  -جامعة قناة السويس

الكيمياء العضوية (الكيمياء العضوية)

1569

أ.د .عبده عثمان عبد الحميد

90/04/23

العلوم  -جامعة القاهرة

الكيمياء العضوية (كيمياء مركبات غير متجانسة الحلقة)

3264

أ.د .عالء الدين عبد الحفيظ حسن أحمد

97/06/29

العلوم  -جامعة المنيا

كيمياء عضوية (كيمياء عضوية تخليقية)

9206

أ.د .ماهر عبد العزيز محمود الحشاش

84/01/30

العلوم  -جامعة عين شمس

)(

10038

أ.د .مجدى قنديل زهران عبد الجواد

10/08/31

العلوم  -جامعة حلوان

)(

2151

أ.د .وفاء سالمة على أحمد حمامة

01/09/24

العلوم  -جامعة المنصورة

العلوم األساسية (الكيمياء العضوية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

35

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء الالعضوية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة المنوفية

كيمياء فيزيائية (كيمياء الكــــم)

1073

أ.د .أحمد محمود عفيفى النحاس

05/06/26

كيمياء العضوية (كيمياء المتراكبات)

9104

أ.د .أشرف عبد العزيز حسين البنداري

01/10/29

العلوم  -جامعة دمياط

8281

أ.د .صديق عطية صديق محمد

07/09/12

العلوم  -جامعة الزقازيق

الكيمياء (كيمياء العضوية)

435

أ.د .عبد العزيز السيد فودة

89/05/30

العلوم  -جامعة المنصورة

الكيمياء (الكيمياء الكهربية)

157

أ.د .محمد المتولى غنيم

79/06/27

العلوم  -جامعة طنطا

كيمياء فيزيائيه (كيمباء كهربيه وتخليليه كهربيه)

734

أ.د .محمد صبري أحمد عبد المطلب

83/11/28

العلوم  -جامعة عين شمس

كيمياء ضوئية وشمسية وكيمياء الكم النظرية واألطياف الجزيئية
(كيمياء ضوئية ونانومترية وكيمياء الكم واألطياف)

119

أ.د .محمد عبد الجواد عبد السالم زايد

87/04/29

العلوم  -جامعة القاهرة

الكيمياء (الكيمياء غير العضوية والتحليلية)

499

أ.د .يس محمد حسين خليل تميرك

79/12/29

العلوم  -جامعة أسيوط

الكيمياء الفيزيائية والغير عضوية (البوالروجرافى والفولتامترى)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

36

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء احليوية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

كيمياء حيويه وكيمياء التغزيه (كيمياء حيويه وكيمياء التغزيه)

21073

أ.د .السعيد ثابت عوض خليل

91/01/09

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية)

419

أ.د .جهاد رمضان محمد السيد

06/07/01

الطب البيطري  -جامعة المنصورة

463

أ.د .حسن عبد الحليم حسن عامر

91/07/31

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

الكيمياء الحيويه وكيمياء التغزيه (كيمياء حيويه وكيمياء التغزيه)

1063

أ.د .حسين عبد المقصود على عبد المقصود

06/05/29

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

العلوم البيطرية (الكيمياء الحيوية)

6816

أ.د .شادية عبد الحميد فتحى محمد

89/02/27

العلوم  -جامعة عين شمس

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية)

7576

أ.د .طارق مصطفى محمد على

08/05/27

العلوم  -جامعة طنطا

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية)

8014

أ.د .فاطمة فرج عبد الحميد ضيف هللا

08/11/24

العلوم  -جامعة عين شمس

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى)

4893

أ.د .مهجة شفيق عبد هللا أحمد

01/03/25

العلوم  -جامعة حلوان

الكيمياء حيويه (الكيمياء الحيويه الطبيه و البيولوجيا الجزئيه)

2335

أ.د .يوسف محمد على مصطفى شحاتة

83/07/08

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية )

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

37

0

الترتيب أبجدي

علم النبات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة الزقازيق

مىكروبىولوحى (بكتريولوجى)l

9432

أ.د .جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان

06/11/28

علم النبات (فسيولوجيا النبات)

1719

أ.د .حشمت سليمان احمد الدسوقى

00/11/25

العلوم  -جامعة المنصورة

7954

أ.د .زكريا عوض محمد بقا

98/12/28

العلوم  -جامعة دمياط

النبات (الكائنات الحية الدقيقة (ميكروبيولوجي))

1275

أ.د .عبد الرؤوف عبدالرحمن مصطفى

02/10/29

العلوم  -جامعة قناة السويس

نبات (بيئه نباتيه)

4984

أ.د .ماهر محمد شحاته أحمد

05/09/26

العلوم  -جامعة عين شمس

علم النبات (البيولوجيا الجزيئية)

8859

أ.د .محمد السيد عثمان عثمان

89/12/23

العلوم  -جامعة حلوان

الميكروبيولوجى (فطريات)

48

أ.د .محمد حميده عبد هللا يونس

01/10/28

العلوم  -جامعة أسيوط

علم النبات (بكتريولوجي)

20683

أ.د .محمد محجوب عزوز

09/12/28

العلوم  -جامعة جنوب الوادي

نبات (فسيولوجيا النبات)

4469

أ.د .منير محمد عبد الغني أحمد

00/11/29

العلوم  -جامعة القاهرة

نبات (تصنيف وفلورة)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

38

0

الترتيب أبجدي

علم احليوان واحلشرات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة أسيوط

علم الحيوان (ال فقاريات)

3861

أ.د .أحمد حامد عبيد هللا سالم

80/04/20

علم الحيوان (علم األجنة التجريبى)

2350

أ.د .حسن ابراهيم حسن الصياد

95/07/31

العلوم  -جامعة المنصورة

8603

أ.د .حسين خميس حسين على

02/07/30

العلوم  -جامعة اإلسكندرية

علم البيئة الحيوانية (علم الفسيولوجيا البيئية)

828

أ.د .عبد الرحمن محمد السيد بشطر

94/04/27

العلوم  -جامعة القاهرة

علم الحيوان (؛طفيليات)

4802

أ.د .مجدى توفيق خليل

98/05/25

العلوم  -جامعة عين شمس

بيولوجى (بيئة مائية وبيولوجى)

2671

أ.د .محمد زكي يوسف علي

97/05/26

العلوم  -جامعة جنوب الوادي

علم الحشرات (بيئة الحشرات )

8341

أ.د .منى عبد الرحمن على عثمان

07/01/28

العلوم  -جامعة حلوان

فسيولوجى حيوان (فسيولوجيا الجهاز العصبى)

20168

أ.د .نهلة سليمان محمد الشناوي

10/12/28

العلوم  -جامعة قناة السويس

علم الحيوان (علم وظائف االعضاء والسموم)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 5العلوم األساسية

تشكيل اللجنة

39

0

الترتيب أبجدي

اجليولوجيا واألرصاد وتطبيقاتها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العلوم  -جامعة القاهرة

الجيولوجيا (الجيموكيمياء والمعادن )

219

أ.د .أحمد محمد عبد العزيز الكمار

85/06/24

جيولوجيا (جيولوجيا المياه )

21221

أ.د .احمد عزيز عبد المنعم شرف

07/10/29

العلوم  -جامعة سوهاج

20352

أ.د .حمدهللا عبد الجواد عبد العزيز ونس

09/06/29

العلوم  -جامعة المنوفية

جيولوجيا (صخور رسوبية وترسيب)

11026

أ.د .زكريا السيد عبد هللا هميمي

04/02/24

العلوم  -جامعة بنها

الجيولوجيا (الجيولوجيا التركيبية)

340

أ.د .محمد احمد فؤاد غنيم

88/06/29

العلوم  -جامعة طنطا

الجيولوجيا (جيوكيمياء)

438

أ.د .محمد احمد فؤاد محمد العراقى

00/11/28

العلوم  -جامعة الزقازيق

جيوفيزياء (جيوفيزياء تطبيقية)

9729

أ.د .محمد حامد عبدالعال

00/11/28

التربية  -جامعة عين شمس

الجيوفيزياء (الجيوفيزياء التطبيقية)

2523

أ.د .محمد عبد القادر محمد البخارى

87/07/27

العلوم  -جامعة عين شمس

جيولوجيا (حفريات دقيقة)

7237

أ.د .محمد موسى سليمان درغام

91/05/28

العلوم  -جامعة اإلسكندرية

علوم البحار (علوم البحار البيولوجية والبيئة البحرية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

40

0

الترتيب أبجدي

اإلنتاج النباتي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة أسيوط

محاصيل (تربية محاصيل )

100

أ.د .باهى راغب بخيت الويفى

91/03/10

فاكهة (فسيولوجي ما بعد الحصاد)

20943

أ.د .حسن علي أحمد قاسم

04/07/29

الزراعة بالشاطبي  -جامعة اإلسكندرية

9853

أ.د .سعيد عبد هللا محمد شحاته

96/07/31

الزراعة  -جامعة القاهرة

الخضر (فسيولوجى خضر)

21070

أ.د .سمير كامل الطيب عطية الصيفي

98/02/17

الزراعة  -جامعة قناة السويس

)(

618

أ.د .على السعيد محمد شريف

00/07/31

الزراعة  -جامعة المنصورة

محاصيل (انتاج وفسيولوجيا المحاصيل)

1361

أ.د .على عبد المقصود محمد الحصرى

88/11/16

الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

اإلنتاج النباتي (تربية المحاصيل)

7873

أ.د .محمد سعد مغازى عبد العاطى

08/02/25

الزراعة  -جامعة كفر الشيخ

المحاصيل (تربية النبات وتصميم التجارب)

3061

أ.د .محمد طاهر بهجت فايـد

83/06/29

الزراعة  -جامعة عين شمس

محـاصيــل (فسيولوجى محاصيل وعلم الحشائش)

5251

أ.د .مظهر محمد فوزى عبد هللا

81/06/30

الزراعة  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

41

0

الترتيب أبجدي

اإلنتاج احليواني
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة القاهرة

رعاية الحيوان (رعاية ماشية اللبن)

9807

أ.د .ربيع رجب صادق عبد الغفار

95/02/22

اإلنتاج الحيوانى (رعاية الحيوان)

6100

أ.د .سعيد سعيد عبد الحميد عمر

99/01/31

الزراعة  -جامعة المنوفية

9790

أ.د .عصمت بكري عبد هللا زهير

02/07/29

الزراعة  -جامعة عين شمس

اإلنتاج الحيواني (فسيولوجي حيوان)

9806

أ.د .على عطية نجم عمر عطية نجم

90/01/31

الزراعة  -جامعة القاهرة

تربية الحيوان (تربية الحيوان)

1432

أ.د .ماهر حسب النبي خليل أحمد

94/05/31

الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

اإلنتاج الحيواني (تربية ووراثة الحيوان)

7030

أ.د .محمد أحمد عبد هللا زكى

05/01/18

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

األنتاج الحيوانى والسمكى (رعاية أسماك )

2919

أ.د .محمد فتحي محمد عثمان

04/02/25

الزراعة  -جامعة عين شمس

)(

606

أ.د .محمد نبيل عيسى محمود مقلد

78/07/09

الزراعة  -جامعة أسيوط

انتاج دواجن (تغذية دواجن)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

42

0

الترتيب أبجدي

الصناعات الغذائية واأللبان
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

)(

4807

أ.د .إبراهيم محمد السيد إبراهيم

02/05/28

الصناعات الغذائية (كيمياء األغذية)

2512

أ.د .حسن علي ابراهيم صليحة

95/05/26

الزراعة  -جامعة الزقازيق

6671

أ.د .حمدى عبداللطيف حسانين المنسى

82/07/04

الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

علوم وتكنولوجيا االغذية (صناعات غذائية)

6780

أ.د .صالح كامل السماحى

82/01/24

الزراعة  -جامعة قناة السويس

الصناعات الغذائية (الصناعات الغذائية)

6653

أ.د .على عبد العزيز على محمد عيسى

05/06/27

الزراعة  -جامعة عين شمس

علوم االغذية (تكنولوجيا األلبان )

839

أ.د .محمد عبد الرازق على احمد النواوى

94/09/26

الزراعة  -جامعة عين شمس

ميكروبيولوجى (ميكروبيولوجى اغذية)

2201

أ.د .نادية عبد المجيد ابوزيد

94/07/31

الزراعة  -جامعة المنوفية

علوم األلبان (ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان )

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

43

0

الترتيب أبجدي

الوقاية وأمراض النبات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة سوهاج

وقاية النبات (حشرات)

272

أ.د .أ.د .أحمد محمودعلى سالمان

07/10/29

التحكم في اآلفات (الفيروسات المرتبطة باآلفات الحشرية)

1565

أ.د .صالح الدين حسن النجار

85/08/07

الزراعة  -جامعة القاهرة

10765

أ.د .عزت فرج عواد الخياط

01/01/09

الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

وقاية النبات (حشرات اقتصادية (مسيولوجى))

20931

أ.د .عالء الدين بيومي عبد الخالق مصطفى

09/09/28

الزراعة  -جامعة عين شمس

وقاية نبات (كيمياء المبيدات والسموم)

5121

أ.د .محمد باسم على مقبل عاشور

88/03/28

الزراعة  -جامعة الزقازيق

)(

7686

أ.د .مصطفى عبد العظيم أبو السعود عامر

09/08/25

الزراعة بسابا باشا  -جامعة اإلسكندرية

أمراض النبات (أمراض النبات الفطرية والبكتيرية)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

44

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء وامليكرو بيوجليا الزراعية والوراثة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة عين شمس

الميكروبيولوجي (فيرولوجي)

8736

أ.د .خالد عبد الفتاح مغاورى علي الدجدج

99/03/22

)(

5203

أ.د .سمير عبد المنعم احمد اسماعيل

87/12/30

الزراعة  -جامعة القاهرة

2681

أ.د .صالح مصطفى محمود سعد

94/02/28

الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

كيمياء حيوية زراعية (كيمياء حيوية)

3030

أ.د .عفت عبداللطيف أحمد بدر

77/01/24

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

الوراثة (الوراثة الجزيئية)

2416

أ.د .عماد صبرى شاكر

07/01/30

الزراعة  -جامعة المنيا

كيمياء الزراعية (مضادات األكسدة تقديراتها وتطبيقاتها فى
االنظمة البيولوجية)

4325

أ.د .محمود إمام نصر

81/07/21

معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية (وراثة جزيئية وكمية)

8

التخصص العام (الدقيق)

 -جامعة مدينة السادات

743

أ.د .محمود زكي سطوحي

92/05/11

الزراعة  -جامعة الزقازيق

)(

3972

أ.د .نجالء عبدالمنعم أحمد عبدهللا

96/01/01

الزراعة  -جامعة القاهرة

)(

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
49 / 131

مقررا ً

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

45

0

الترتيب أبجدي

األراضي واهلندسة الزراعية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة المنوفية

علوم األراضي (خصوبة األراضي وتغذية النبات)

9929

أ.د .الحسيني عبد الغفار السيد ابو حسين

03/04/27

)(

5144

أ.د .سعد فتح هللا أحمد أبو زيد

88/07/30

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

666

أ.د .عبدالغني محمد عبدالغني الجندى

90/06/25

الزراعة  -جامعة عين شمس

الهندسة الزراعية (هندسة الرى الحقلى)

1592

أ.د .محمد السعيد محمد ابووالى

00/06/27

الزراعة  -جامعة كفر الشيخ

األراضى (بيدولوجى)

321

أ.د .محمد حماد عطيه الشقوير

87/02/25

الزراعة  -جامعة الفيوم

األراضى والمياه (إصالح أراضى وكيمياء حيوية التربة)

2119

أ.د .محمد سعد الدين محمد الشال

94/06/30

الزراعة  -جامعة الزقازيق

الهندسة الزراعية (هندسة القوى وآالت زراعية )

57

أ.د .محمد عصام الدين محمد شوقي

81/05/31

الزراعة  -جامعة القاهرة

األراضي (طبيعة األراضي وإدارة التربة والمياه)

576

أ.د .هشام ناجى حامد عبد المجيد

95/10/30

الزراعة  -جامعة المنصورة

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 6الدراسات الزراعية

تشكيل اللجنة

46

0

الترتيب أبجدي

العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الزراعة  -جامعة الزقازيق

االقتصاد الزراعي (السياسة الزراعية)

5640

أ.د .إبراهيم سليمان محمد عبده سليمان

87/02/18

االقتصاد الزراعي (السياسة الزراعية و تحليل األسعار الزراعية)

20171

أ.د .أحمد أبواليزيد عبدالحميد الرسول

01/04/24

الزراعة بالشاطبي  -جامعة اإلسكندرية

426

أ.د .عبد العظيم محمد مصطفى

88/04/27

الزراعة  -جامعة الفيوم

األقتصاد الزراعى (األقتصاد الزراعى )

6738

أ.د .محمد حسن محمد عبد العال

92/12/30

الزراعة  -جامعة القاهرة

)(

5183

أ.د .محمد سالم مصطفى مشعل

97/01/22

الزراعة  -جامعة القاهرة

االقتصاد الزراعى (أقتصاديات أنتاج وأدارة مزارع)

1647

أ.د .محمد صالح الدين عبد هللا الجندى

83/01/01

الزراعة  -جامعة المنصورة

)(

10551

أ.د .محمود محمد مصطفى معوض

06/10/30

الزراعة  -جامعة عين شمس

االرشاد الزراعى (االرشاد الزراعى)

2006

أ.د .محمود مصباح محمد عبدالرحمن

95/07/30

الزراعة  -جامعة كفر الشيخ

المجتمع الريفي (السكان والتنمية الريفية)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 7احلاسبات واملعلومات

تشكيل اللجنة

47

0

الترتيب أبجدي

احلاسبات واملعلومات ونظم املعلومات اإلدارية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاهرة

تكنولوجيا المعلومات (شبكات الحاسب)

9499

أ.د .إيمان على ثروت إسماعيل ثروت

06/11/28

)(

1042

أ.د .ابرهيم محمود محمد الحناوى

03/09/14

الحاسبات والمعلومات  -جامعة الزقازيق

9987

أ.د .رضا عبد الوهاب أحمد الخريبي

09/01/28

الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاهرة

)(

7860

أ.د .عادل أبوالمجد سويسى محمد

08/04/30

الحاسبات والمعلومات  -جامعة أسيوط

علوم الحاسب (رؤية الحاسب)

10611

أ.د .عاطف زكى غلوش

06/08/27

الحاسبات والمعلومات  -جامعة حلوان

علوم الحاسب (نظم الحمايه والسريه )

6698

أ.د .محمد بهاء الدين بديع القاضي

04/02/01

التجارة  -جامعة بني سويف

الدراسات التجارية (نظم المعلومات)

976

أ.د .محمد صالح الدين السيد متولي علي

06/11/27

الحاسبات والمعلومات  -جامعة بنها

الحسابات العلمية (التحليل العددي)

811

أ.د .محيي محمد محمد هدهود

00/05/28

الحاسبات والمعلومات  -جامعة المنوفية

)(

1158

أ.د .يحيي مصطفي كمال حلمي

95/01/29

التجارة وإدارة األعمال  -جامعة حلوان

نظم المعلومات (نظم المعلومات االداريه)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

48

0

الترتيب أبجدي

الفيزيقا والرياضيات اهلندسية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

رياضة تطبيقية (طرق تعيين معامالت األنظمة)

6331

أ.د .جالل أحمد مصطفى القبرصى

94/08/30

معادالت تفاضلية وتكاملية (تذبذب الحلول)

5760

أ.د .سعيد رزق جريس

93/12/29

الهندسة  -جامعة القاهرة

3168

أ.د .سعيد علي السيد مصطفي الصيرفي

95/02/19

الهندسة اإللكترونية بمنوف  -جامعة المنوفية

الرياضيات (المعادالت التفاضلية)

9491

أ.د .سلوى كمال عبد الحفيظ

04/07/28

الهندسة  -جامعة القاهرة

الرياضيات الهندسية (علوم الحاسب)

903

أ.د .عادل حلمى فيلبس عبدالشهيد

91/12/30

الهندسة  -جامعة عين شمس

)(

4738

أ.د .محمد أحمد حنفي الشاعر

92/06/30

الهندسة  -جامعة الزقازيق

الفيزياء والرياضيات الهندسية (فيزياء البالزما)

8629

أ.د .محمد سعد متبولى عبدالكريم

10/02/27

الهندسة  -جامعة الزقازيق

الرياضيات الهندسية (مسائل القيم الحدودية)

7998

أ.د .يوسف هاشم حسن زهران

09/05/26

الهندسة  -جامعة بور سعيد

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

49

0

الترتيب أبجدي

العمارة والتخطيط العمراني
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة الفيوم

الهندسة المعمارية (تكنولوجيا البناء وادارة المشروعات)

8453

أ.د .شريف محمد صبرى حافظ العطار

10/04/28

التصميم المعماري (إعداد البيئة للمعاقين جسمانيا)

9705

أ.د .صفاء محمود عيسي عبده

05/06/26

الهندسة  -جامعة المنوفية

9347

أ.د .على حاتم جبر

05/02/23

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

4432

أ.د .ماجدة اكرام عبيد

02/02/18

معهد الدراسات والبحوث البيئية  -جامعة عين
شمس

الهندسة (العمارة)

8568

أ.د .مجدى محمد رضوان

03/08/03

الهندسة  -جامعة أسيوط

)(

6597

أ.د .محمد مدحت محمد حسن درة

89/12/27

الهندسة  -جامعة القاهرة

النظريات والتصميم المعمارى ()

مقررا ً

9242

أ.د .مراد عبد القادر عبد المحسن

90/05/28

الهندسة  -جامعة عين شمس

العمارة (العمارة والتحكم البيئى)

أمينا ً

199

أ.د .مصطفى محمد عبد الحفيظ

00/09/05

الهندسة  -جامعة بور سعيد

)(

4520

أ.د .ياسر حسني محمد صقر

03/03/02

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

50

0

الترتيب أبجدي

اهلندسة اإلنشائية والتشييد
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة أسيوط

الهندسة االنشائية (منشآت خرسانية)

7532

أ.د .خيرى حسان عبدالكريم الضبع

09/06/01

هندسة إنشائية (منشآت معدنية)

4372

أ.د .شريف أحمد مراد

02/03/27

الهندسة  -جامعة القاهرة

2320

أ.د .طارق محمد فوزى الشافعى

05/06/29

الهندسة  -جامعة طنطا

هندسة إنشائية (منشآت خرسانية)

2399

أ.د .عبدالرحيم خليل محمد دسوقى

95/09/25

الهندسة  -جامعة عين شمس

الهندسة اإلنشائية (المنشآت الحديدية)

6820

أ.د .عثمان السيد عبدالعال حسن شعالن

07/10/30

الهندسة  -جامعة الزقازيق

الهندسة المدنية (الهندسة االنشائية)

2663

أ.د .كمال جـاد شـاروبيم سـعد

00/12/28

الهندسة  -جامعة قناة السويس

الهندسة االنشائية (خواص ومقاومة المواد)

1196

أ.د .محمد أحمد عبد المحسن ضبعون

03/11/23

الهندسة  -جامعة طنطا

هندسة إنشائية (اإلنشاءات والكباري المعدنية)

11107

أ.د .مشهور غنيم أحمد زكريا غنيم

03/07/30

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

20567

أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد

08/10/29

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

هندسة انشائية و تشييد (هندسة إدارة التشييد)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
55 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

( 51أ)

0

الترتيب أبجدي

أشغال عامة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

4921

حزين
أ.د .علي سليمان ِّ

89/03/29

)(

1659

أ.د .على محمد عبد المنعم حسن

92/04/28

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

2308

أ.د .محمد الحسينى عبد الخالق الطوخي

04/03/29

الهندسة  -جامعة عين شمس

هندسة مدنية (مساحة وجيودسيا)

10339

أ.د .محمد حسن توفيق عبد الرازق

07/10/31

الهندسة  -جامعة عين شمس

الهندسة المدنية (الهندسة الصحية والبيئية)

9938

أ.د .محمود الموافى ابراهيم شتيوى

08/07/30

الهندسة  -جامعة المنصورة

مساحة (مساحة وجيوديسيا)

3943

أ.د .محمود محمد محمود حامد

99/12/28

الهندسة بشبرا  -جامعة بنها

المساحة والفوتوجرامترى (المساحة والفوتوجرامترى)

8559

أ.د .مصطفي أمين حسانين أبوهشيمة

10/10/27

الهندسة  -جامعة الفيوم

الهندسة المدنية (هندسة الطرق)

8934

أ.د .مصطفى عباس المرسى حمامة

94/06/27

هندسة البترول والتعدين  -جامعة السويس

هندسة المسـاحـة (المساحة الجيوديسية وضبط األرصاد)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

( 51ب)

0

الترتيب أبجدي

املوارد املائية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة الزقازيق

هندسة مدنية (هيدروليكا)

8965

أ.د .اسامة خيري صالح

10/12/21

)(

6244

أ.د .امجد سعد الدين االنصارى

01/02/28

الهندسة  -جامعة القاهرة

10808

أ.د .ايمان محمود سعيد العزيزى

07/07/22

الهندسة  -جامعة عين شمس

الهندسة المدنية (هيدروليكا وموارد مائية)

2414

أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى

00/06/27

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

)(

8624

أ.د .خالد إسماعيل حمزه

07/04/01

الهندسة  -جامعة الفيوم

)(

1618

أ.د .عبدالعظيم محمد عبدالحميد نجم

04/06/29

الهندسة  -جامعة الزقازيق

هندسة مدنية (الموارد المائية  -الهيدروليكا)

7451

أ.د .قاسم صالح عبد الوهاب األلفى

07/07/24

الهندسة  -جامعة المنصورة

رى وهيدروليكا (هيدروليكا)

7728

أ.د .محمد عبد السالم محمد عاشور

91/11/12

الهندسة  -جامعة أسيوط

)(

615

أ.د .محمد نصر الدين إبراهيم يوسف عالم

95/05/31

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

52

0

الترتيب أبجدي

هندسة التصنيع والتصميم امليكانيكي وهندسة النسجيات واهلندسة البحرية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة بشبرا  -جامعة بنها

هندسة االنتاج والتصميم (هندسة االنتاج والمواد)

9734

أ.د .السيد يوسف محمد سليمان القاضى

05/01/17

ميكانيكا (تحكم اّلي واهتزازات)

1367

أ.د .سهير فتحى خميس رزيقه

96/06/25

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

8166

أ.د .طاهر جمال الدين أبو اليزيد الفقى

02/12/30

الهندسة  -جامعة عين شمس

الهندسة الميكانيكية تصميم وهندسة إنتاج (اهتزازات ميكانيكية و
ديناميكا النظم)

5398

أ.د .عبد هللا شعبان ويفى

90/06/23

الهندسة  -جامعة القاهرة

التصميم الميكانيكى واالنتاج (تشكيل المعادن وتحليل اإلجهادات)

4957

أ.د .عالء محمد أحمد البطش

06/04/30

الهندسة بالمطرية  -جامعة حلوان

)(

7893

أ.د .محمود محمد محمد نعمة هللا

09/10/25

الهندسة  -جامعة كفر الشيخ

هندسة ميكانيكية (تصميم ماكينات وعلوم المواد)

3793

أ.د .مدحت إبراهيم محمد خشبه

03/12/30

الهندسة  -جامعة المنيا

)(

860

أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد ابراهيم

08/03/26

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

الهندسة البحرية (ماكينات الديزل البحرية-التحكم اآللي)

213

أ.د .وحيد يسرى على على يوسف

98/04/28

الهندسة  -جامعة المنيا

التصميم الميكانيكى (التريبولوجيا)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

53

0

الترتيب أبجدي

هندسة القوى امليكانيكية والسيارات والطريان
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة أسيوط

هندسة القوي الميكانيكية (التبريد والتكييف)

8406

أ.د .احمد حمزة حسيني علي

09/06/28

هندسة القوى الميكانيكية (انتقال الحرارة وتطبيقاتها)

8751

أ.د .سامح محمد عبد الواحد ندا

09/10/27

الهندسة ببنها  -جامعة بنها

537

أ.د .سمير محمد الدمرداش طلبة

05/06/30

الهندسة بالمطرية  -جامعة حلوان

)(

7284

أ.د .صادق زكريا ابوالنجا كساب

96/12/31

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

هندسة ميكانيكية (ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية)

2139

أ.د .عاطف محمد محمد حسنين علم الدين

01/01/09

الهندسة  -جامعة بور سعيد

هندسة القوى الميكانيكية (االت توربينية)

2623

أ.د .عبد النبى البيومى قابيل

08/03/30

الهندسة  -جامعة طنطا

هندسة القوى الميكانيكيه (الطاقه الجديده والمتجدده)

3605

أ.د .عصام الدين خليل حسن خليل

88/06/29

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

3772

أ.د .محمود محمد محمود أبوالنصر

99/04/26

الهندسة  -جامعة عين شمس

القوى الميكانيكيه (انتقال حراره)

3267

أ.د .نبيل حسن مصطفى حسن

03/09/14

الهندسة  -جامعة الزقازيق

هندسه القوى الميكانيكيه (االت توربينيه)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
59 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً
أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

54

0

الترتيب أبجدي

هندسة القوى واآلالت الكهربية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة عين شمس

هندسة كهربية (الكترونبات القوى والتحكم فى االالت)

1638

أ.د .أحمد عبد الستار عبد الفتاح

86/02/03

هندسة القوي الكهربية (التحكم اآللي)

2755

أ.د .احمد بهجت جمال بهجت

88/09/21

الهندسة  -جامعة القاهرة

682

أ.د .عادل علي محمد أبو العال

92/03/15

الهندسة  -جامعة المنوفية

هندسة كهربية (هندسة قوى كهربية)

7140

أ.د .علوى عيسى أحمد الخولى

06/08/27

الهندسة  -جامعة المنوفية

هندسة القوى واآلالت الكهربائية (الكترونيات القوى وتطبيقاتها)

9420

أ.د .عمرو أمين محمد عدلى

04/07/28

الهندسة  -جامعة القاهرة

اآلالت الكهربية (المجاالت الكهرومغناطيسية)

10520

أ.د .فهمي متولي أحمد بنداري

95/12/30

الهندسة بشبرا  -جامعة بنها

هندسة القوي واآلالت الكهربائية (نظم القوي وتطبيقات التحكم اآللي)

703

أ.د .مازن محمد شفيق عبد السالم

82/01/10

الهندسة  -جامعة أسيوط

)(

2213

أ.د .محمد الشحات احمد مسعود

88/09/18

الهندسة بحلوان  -جامعة حلوان

)(

51

أ.د .محمد عبد الرحيم بدر

86/06/30

الهندسة  -جامعة عين شمس

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
60 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

( 55أ)

0

الترتيب أبجدي

هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة بحلوان  -جامعة حلوان

اتصاالت (االتصاالت االسلكية)

11088

أ.د .إبراهيم اسماعيل إبراهيم

01/04/25

األتصاالت الكهربية (األتصاالت الرقمية)

2858

أ.د .عاطف السيد ابو العزم

00/04/30

الهندسة اإللكترونية بمنوف  -جامعة المنوفية

1940

أ.د .محمـد أبو زهاد أبو زيد أحمـد

99/01/31

الهندسة  -جامعة أسيوط

)(

3551

أ.د .محيى الدين أحمد محمد أبوألسعود

96/04/01

الهندسة  -جامعة المنصورة

هندسة األتصاالت (األلكترونيات)

1921

أ.د .مصطفى محمود عبد النبى دياب

00/11/23

الهندسة  -جامعة طنطا

الهندسة الكهربية (هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية)

3458

أ.د .هادية محمد سعيد الحناوى

92/09/28

الهندسة  -جامعة عين شمس

)(

4723

أ.د .هبة هللا مصطفى مراد قطب

06/10/01

الهندسة  -جامعة القاهرة

اتصاالت (اإلتصاالت الالسلكية)

1247

أ.د .هشام فتحى على حامد

08/04/29

الهندسة  -جامعة المنيا

اتصاالت والكترونيات (دوائر الكترونية)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

( 55ب)

0

الترتيب أبجدي

هندسة احلاسبات والنظم
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة عين شمس

هندسة الحاسبات والنظم (هندسة الحاسبات)

2168

أ.د .أيمن محمد محمد حسن وهبه

07/11/26

)(

6296

أ.د .ابراهيم عبد السالم ابراهيم عوض

83/11/29

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

7454

أ.د .جمال الدين محمد علي

84/06/25

الهندسة  -جامعة عين شمس

هندسةالنظم والحاسبات (نظم وهندسة برمجىات)

2252

أ.د .حسين حسن على إبراهيم

02/06/29

الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

هندسة الحاسب (النظم الذكية والموزعة)

3464

أ.د .سمير ابراهيم محمد شاهين

91/09/20

الهندسة  -جامعة القاهرة

هندسة الجاسبات (الرؤية بالحاسب ذكاء األلة شبكات الحاسبات)

11032

أ.د .معوض ابراهيم معوض دسوقى

02/05/26

الهندسة اإللكترونية بمنوف  -جامعة المنوفية

اإلتصاالت الرقمية ومعالجة اإلشارات والصور (معالجة اإلشارات
المستقبلة من األقمار الصناعية)

4364

أ.د .نوال احمد الفيشاوى

06/04/23

الهندسة اإللكترونية بمنوف  -جامعة المنوفية

الهندسة الكهربية (شبكات الحاسبات)

7129

أ.د .هشام عرفات على

08/05/01

الهندسة  -جامعة المنصورة

هندسة الحاسبات والنظم (هندسة الحاسبات الموزعة)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

56

0

الترتيب أبجدي

هندسة املناجم والبرتول والفلزات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

هندسة البترول والتعدين  -جامعة السويس

هندسة التعدين (معالجة وتحهيز الخامات)

10068

أ.د .أحمد عبدهللا صديق سيف النصر

98/10/01

هندسة الفلزات (هندسة الفلزات تصنيع و فحص و اختبارات )

2408

أ.د .ايمان صالح الدين المحالوي

01/03/28

الهندسة  -جامعة القاهرة

11476

أ.د .جمال سليم حسن سليم

09/09/10

الهندسة  -جامعة المنيا

هندسة البترول (هندسة أستكشاف البترول)

10521

أ.د .راندا محمد أحمد عبدالكريم

07/03/28

الهندسة  -جامعة القاهرة

هندسة الفلزات (هندسة الفلزات)i

452

أ.د .محمد أبوالقاسم محمد أحمد

02/07/28

الهندسة  -جامعة أسيوط

هندسة المناجم (هندسة البيئة)

6450

أ.د .محمد رأفت محمود حامد القوصى

81/04/01

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

386

أ.د .محمد عبد الفتاح دهيم

77/12/14

الهندسة  -جامعة أسيوط

)(

5709

أ.د .محمود ابراهيم عباس النسباطي

92/02/01

هندسة البترول والتعدين  -جامعة السويس

البترول والتعدين (علم المعادن والمواد)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 8الدراسات اهلندسية

تشكيل اللجنة

57

0

الترتيب أبجدي

اهلندسة الكيميائية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الهندسة  -جامعة المنصورة

الهندسة الكيمائيه (هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة)

1287

أ.د .ابراهيم جار العلم راشد عبدالعال

89/09/25

هندسة كيميائية (فلزات)

3192

أ.د .ابراهيم حامد محمود على

95/02/21

الهندسة  -جامعة المنيا

9063

أ.د .السيد علي إبراهيم حسن فؤاد

09/06/30

الهندسة ببنها  -جامعة بنها

)(

9974

أ.د .ايمان على محمود عاشور

06/05/30

الهندسة  -جامعة المنيا

هندسة كميائية (معالجة المخلفات السائلة)

21019

أ.د .مجدى فؤاد أبادير

86/07/05

الهندسة  -جامعة القاهرة

هندسة كيميائية (صناعات غير عضوية)

8802

أ.د .محمود عبد الحكيم الرفاعي

78/07/31

الهندسة  -جامعة القاهرة

)(

9010

أ.د .مى محمد كمال الدين السيد أحمد فؤاد

05/02/23

الهندسة  -جامعة القاهرة

هندسة كيميائية (تصميم المفاعالت والتحكم في العمليات الصناعية)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

58

0

الترتيب أبجدي

التشريح
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة أسيوط

التشريح األدمي (النمو الجنيني)

9537

أ.د .درية عبد هللا محمد زغلول

09/09/28

)(

9281

أ.د .سعدية أحمد علي شلبى

07/04/26

الطب  -جامعة بنها

9714

أ.د .شهيرة يوسف ميخائيل

05/05/30

الطب  -جامعة عين شمس

علوم طبية أساسية (تشريح)

11092

أ.د .عادل كامل عبد الملك

93/03/14

الطب  -جامعة أسيوط

)(

3281

أ.د .كريمان محمد عبد الفتاح الجوهرى

92/02/24

الطب  -جامعة عين شمس

طب وجراحة (تشريح)

3560

أ.د .محمد احمد محمد دسوقى

91/05/27

الطب  -جامعة المنيا

)(

10153

أ.د .منى محمد موسى زعير

09/04/27

الطب  -جامعة طنطا

التشريح وعلم األجنة (التشريح اآلدمى وعلم األجنة)

4702

أ.د .نبيلة يوسف عبد الحليم علي

97/10/28

الطب  -جامعة القاهرة

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

59

0

الترتيب أبجدي

اهلستولوجيا
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

)(

9279

أ.د .اماني محمد حسني الشواربي

04/12/27

)(

9687

أ.د .انتصار علي صابر علي

03/09/30

الطب  -جامعة المنيا

11403

أ.د .جيهان ابراهيم ابو الفتوح محمد

00/12/30

الطب  -جامعة القاهرة

علوم أساسية (هستولوجى)

3087

أ.د .سلوي على ابو العز جاويش

05/11/28

الطب  -جامعة المنصورة

انسجة وخاليا (هستولوجى) ()

2004

أ.د .سمية حسني محمود حسن

98/07/28

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

3858

أ.د .سهير أحمد فوزى توفيق

94/06/29

الطب  -جامعة القاهرة

هستولوجي (هستولوجيى وبيولوجيا الخلية)

6421

أ.د .مجدى فتحى عبد المنعم جاويش

05/11/29

الطب  -جامعة الزقازيق

هستولوجي (كيمياء االنسجة المناعية)i

384

أ.د .مصطفى محمود ابو العال احمد

98/07/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

الهستولوجيا (هستوكيمياء الخلية)

11145

أ.د .نادية فؤاد السيد ابو حسن

87/11/25

الطب  -جامعة طنطا

هستولوجيا (الميكروسكوب االلكترونى)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

60

0

الترتيب أبجدي

الفسيولوجيا
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

الفسيولوجى (فسيولوجى)

7938

أ.د .إبتسام أحمد أبوشادى

97/12/29

الطب والجراحة (الفسيولوجيا الطبية)

6471

أ.د .ابراهيم محمدى ابراهيم

91/06/30

الطب  -جامعة القاهرة

8577

أ.د .ايناس أحمد حامد عمران

11/05/29

الطب  -جامعة أسيوط

فسيولوجيا الطبية (غدد صماء)

20222

أ.د .صالح الدين حسيني رفاعي كساب

07/08/28

الطب  -جامعة قناة السويس

الفسيولوجيا الطبية (فسيولوجيا الكلى و الجهاز الدوري)

9786

أ.د .عصام أحمد محمد عبده الشامى

97/03/25

الطب  -جامعة اإلسكندرية

الفسيولوجيا (الغدد الصماء والجهاز العصبى)

6032

أ.د .محمد حسين محمد ابراهيم

07/01/30

الطب  -جامعة الزقازيق

الفسيولوجيا الطبية (الفسيولوجيا الطبية)

2605

أ.د .محمد زين العابدين محمد برعى

99/03/22

الطب  -جامعة المنصورة

)(

9171

أ.د .مها محمد جمال الدين احمد

02/05/29

الطب  -جامعة القاهرة

علوم طبيه اساسيه (فسيولوجيا)

95

أ.د .ياسر محمد السيدالوزير

00/04/04

الطب  -جامعة قناة السويس

الطب والجراحة (الفسيولوجيا الطبية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

61

0

الترتيب أبجدي

الفارماكولوجى
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

الفارماكولوجى (فارماكولوجى القلب والوعيه الدمويه)

9844

أ.د .أحمد عبد السالم محمد المليجى

90/02/26

فارماكولوجى (فارماكولوجى)

3668

أ.د .ابتسام عبد العال احمد عبد العال

03/02/25

الطب  -جامعة الزقازيق

9176

أ.د .ايمان عبد المنعم عبد الرشيد محمود

01/10/31

الطب  -جامعة القاهرة

الفارماكولوجيا الطبيه (السموم الدوائيه)

20478

أ.د .عبد الحميد مجمد امين الهواري

07/05/03

الطب  -جامعة بنها

الفارماكولوجي (الكلي والجهاز الدوري)

6098

أ.د .عبد الرحمن محمد السيد النجار

94/10/26

الطب  -جامعة القاهرة

الفارماكولوجيا الطبيه (الجهاز التنفسى والمناعه)

21151

أ.د .ماجدة محمد هجرس

06/11/28

الطب  -جامعة قناة السويس

الفارماكولوجى (الفارماكولوجى االكلينيكى)

6586

أ.د .محمد ثروت السيد غنيم

82/01/27

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

62

0

الترتيب أبجدي

املايكرو بيولوجيا واملناعة الطبية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

علم الكائنات الدقيقة والمناعة (بكتريولوجى ومكاقحة العدوى)

920

أ.د .أماني مصطفي كمال عبد العزيز عيسي

00/04/24

ميكروبيولوجى (بكتريا وفيروسات)

1646

أ.د .إنصاف عبد الجواد محمد عزازى

92/07/21

الطب  -جامعة الزقازيق

759

أ.د .احمد اشرف وجدان اسماعيل طاهر

98/12/01

الطب  -جامعة الفيوم

ميكروبيولوجيا (مكافحة العدوى)

3055

أ.د .ايناس عبد المجيد محمد سيد ضيف

99/07/25

الطب  -جامعة أسيوط

ميكروبيولوجياطبية ومناعة (ميكروبيولوجياطبية ومناعة)

8533

أ.د .سعيد حامد عبادى

09/02/01

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

7519

أ.د .عزة عصام الدين بدر

00/03/29

الطب  -جامعة القاهرة

)(

6761

أ.د .ماجده مصطفى عزب

03/01/28

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

8864

أ.د .منال محمد أبو الفتح السعيد بدور

07/10/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة (الفيروسات)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

63

0

الترتيب أبجدي

علم الطفيليات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

علم الطفيليات الطبية (التشخيص المناعي لألمراض الطفيلية)

9888

أ.د .اماني أحمد عبد العال بركة

06/02/27

الطفيليات (الطفيليات)

1354

أ.د .رضا لمعي روفائيل الجمل

92/05/19

الطب  -جامعة الزقازيق

9454

أ.د .محمد الصالحى محمد محمد منيب

07/04/29

الطب  -جامعة أسيوط

)(

4044

أ.د .محمد سعد يونس محمد

00/06/30

الطب  -جامعة بنها

طفىلىات (وحيدات الخليج)

8833

أ.د .ممدوح مصيلحي حجازي

81/04/14

الطب  -جامعة المنصورة

الطفيليات الطبية (الطفيليات الطبية)

4614

أ.د .منال عبد العزيز مصطفي

04/05/31

الطب  -جامعة عين شمس

علم الطفيليات الطبيه (علم الطفيليات الطبيه)

3525

أ.د .نبيل شقرانى جبر إبراهيم

96/10/29

الطب  -جامعة المنيا

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

64

0

الترتيب أبجدي

الباثولوجي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنصورة

)(

4681

أ.د .ابراهيم الدسوقي محمد عبد العال

91/01/24

)(

8940

أ.د .اسامة محمد حلمى لبيب

93/05/18

الطب  -جامعة الزقازيق

7786

أ.د .جليلة حسيب عبد الحميد الطويل

85/10/29

الطب  -جامعة اإلسكندرية

علم االمراض (امراض الغدد وامراض االطفال)

10904

أ.د .دالل انور محفوظ علوى

98/01/28

الطب  -جامعة القاهرة

باثولوجى (باثولوجى الكبد واالمعاء الغليظة والثدى)

5936

أ.د .زينب عبد القادر يوسف شهاب الدين

02/07/29

الطب  -جامعة عين شمس

)(

5218

أ.د .فائقة أحمد يحيى التطاوى

99/11/30

الطب  -جامعة طنطا

باثولوجى (باثولوجى)

10614

أ.د .محمد جالل مصطفى مرسى

06/09/24

الطب  -جامعة أسيوط

الباثولوجى (باثولوجيا االمراض الجلدية والتناسلية)

2996

أ.د .نادية جالل محمد الحفناوي

02/10/28

الطب  -جامعة عين شمس

باثولوجيا (باثولوجيا)

3759

أ.د .يحيى محمد فايد

98/01/27

الطب  -جامعة القاهرة

تحاليل األنسجة واألورام والخاليا ()

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 65أ)

1

الترتيب أبجدي

الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنوفية

الباثولوجيا اإلكلينيكية (الباثولوجيا االكلينيكية)

6784

أ.د .جيهان كمال السعيد عطا هللا

97/11/25

الباثولوجيا االكلينكيه (المناعه)

9469

أ.د .راندة عبد الوهاب رضا مبروك

03/07/28

الطب  -جامعة عين شمس

2805

أ.د .صالح الشحات عارف الجندى

04/02/23

الطب  -جامعة المنصورة

باثولوجيا اكلينيكية (أمراض الدم)

2601

أ.د .عزة مصطفي ابراهيم

91/04/30

الطب  -جامعة القاهرة

الباثولوجيا االكلينيكيه (امراض الدم)

1342

أ.د .فاطمة أحمد فتحى الموجى

96/10/30

الطب  -جامعة القاهرة

الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية (الباثولوجيا الكيميائية)

6685

أ.د .محمد كمال محمد زهرة

03/05/28

الطب  -جامعة طنطا

الباثولوجيا اإلكلينيكيةوالكيمايئية (أمراض الدم)

4513

أ.د .منى محمد رفيق محمد سليمان

94/03/28

الطب  -جامعة عين شمس

التحاليل الطبية (مناعة معملية)

764

أ.د .ميساء السيد زكى مصطفى

07/10/29

الطب  -جامعة المنصورة

الباولوجيا االكلينيكة (المكروبيولوجى والمناعه األكلينيكيه)

10256

أ.د .هبه احمد مراد

11/07/31

الطب  -جامعة طنطا

الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية (امراض الدم)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 65ب)

2

الترتيب أبجدي

الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة الزقازيق

الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية (أمراض الدم)

7642

أ.د .أمل أحمد على زيدان

09/04/28

أستاذ أمراض الدم (أستاذ أمراض الدم الجزيئية)

709

أ.د .حسن أحمد عبد الغفار عوض

97/04/07

الطب  -جامعة المنصورة

10146

أ.د .سحر محى الدين هزاع

10/07/28

الطب  -جامعة طنطا

باثولوجيا اكلينيكيه (امراض الدم)

5748

أ.د .صفاء مصطفي ابراهيم القراقصي

91/06/30

الطب  -جامعة القاهرة

)(

5224

أ.د .عصام محمد محمد أحمد عبدهللا

01/03/27

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

2434

أ.د .محمود عبد هللا محمد العزوني

98/04/21

الطب  -جامعة بنها

)(

3622

أ.د .منى عبد العزيز محمد واصف

01/03/28

الطب  -جامعة القاهرة

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

66

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء احليوية الطبية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة بنها

الكيمياء الحيوية الطبية (البيولوجيا الجزيئية)

5131

أ.د .أمال أبو الفضل محمد على

05/05/31

الكيمياء الحيويه الطبيه والبيولوجيا الجزيئيه ()

10285

أ.د .امل فتحى محمد محمود غريب

11/07/31

الطب  -جامعة الزقازيق

11454

أ.د .جميل امين تاوضروس

86/04/23

الطب  -جامعة القاهرة

كيمياء حيويه طبيه (بيولوجيا جزيئيه)

1810

أ.د .سمر كمال عبد الحميد قاسم

05/03/28

الطب  -جامعة عين شمس

الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية (المعلوماتية الحيوية لألورام
و الفيروس الكبدى سي )

11079

أ.د .عماد الدين فؤاد اسماعيل

06/03/27

الطب  -جامعة قناة السويس

الكيمياء الحيوية (البيولوجيا الجزيئية)

1912

أ.د .فتحي محمد علي طاش

85/06/30

الطب  -جامعة عين شمس

)(

6344

أ.د .مديحة محروس زخارى فرج

00/06/25

الطب  -جامعة أسيوط

الكيمياء الحيوية الطبية (بيولوجيا االورام )

6726

أ.د .هاله هاني محمد السعيد

08/05/26

معهد الكبد القومي  -جامعة المنوفية

كيمياء حيوية طبيه (البيولوجيا الجزيئية)

2924

أ.د .هدى احمد ندا محمد

92/12/28

الطب  -جامعة المنصورة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

67

0

الترتيب أبجدي

الصحة العامة وطب الصناعات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة أسيوط

)(

9635

أ.د .أميمة الجبالى محمد حلمى زين العابدين الجبالى

09/12/27

)(

1473

أ.د .ابراهيم على فهمى كباش

00/08/31

الطب  -جامعة طنطا

864

أ.د .احمد رفعت عبد الغفار

97/12/30

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

10479

أ.د .بهيرة محمد سعيد لطفي

06/08/03

الطب  -جامعة القاهرة

الباطنة (الباطنة)

1484

أ.د .تغريد محمد محمود فرحات

97/06/29

الطب  -جامعة المنوفية

ألصحة العامة وطب الصناعات (صحة أألسرة)

1240

أ.د .صافيناز السعيد صالح شلبي

00/08/31

الطب  -جامعة طنطا

الصحة العامة وطب المجتمع (الصحة العامة وطب المجتمع)

2331

أ.د .عبد الرحيم سعد محمد شولح

94/02/28

الطب  -جامعة بنها

الصحة العامة والطب الوقائي (وبائيات وإدارة الصحة العامة)

5822

أ.د .مرفت محمود رشدى الرافعى

00/04/06

الطب  -جامعة القاهرة

صحة عامة  -طب األسرة (أمومة وطفولة  -طب أسرة)

7963

أ.د .وجيدة عبد الرحمن أنور

95/01/30

الطب  -جامعة عين شمس

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

68

0

الترتيب أبجدي

الطب الشرعي والسموم
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية (الطب الشرعي والسموم
اإلكلينيكية)

11033

أ.د .أسامة محمد إبراهيم البراني

04/10/01

الطب الشرعي والسموم (الطب الشرعى والسموم)

325

أ.د .ايمان صالح الدين محمد الزاهد

05/11/29

الطب  -جامعة الزقازيق

1286

أ.د .دينا على شكرى

04/05/26

الطب  -جامعة القاهرة

طب شرعي وسموم اكلينيكيه (طب شرعي وسموم اكلينيكيه)

6690

أ.د .سوسن عبد الفتاح اسماعيل شلبي

91/04/29

الطب  -جامعة عين شمس

)(

11260

أ.د .عبد المعطى محمد كمال كباش

99/02/22

الطب  -جامعة طنطا

الطب الشرعى والسموم (الطب الشرعى)

354

أ.د .عفاف محمد أحمد فرغلى

97/07/27

الطب  -جامعة أسيوط

)(

2235

أ.د .عال جابر محمد حجاج

01/12/23

الطب  -جامعة بنها

)(

21075

أ.د .مها عبدالحميد على غانم

06/09/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

الطب الشرعى و السموم (تسمم الجهاز العصبى )

1226

أ.د .ناهد محمد مصطفى على

02/06/29

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 69أ)

0

الترتيب أبجدي

أمراض القلب واألوعية الدموية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنوفية

)(

3682

أ.د .احمد اشرف رضا احمد

02/01/28

القلب واالوعية الدموية (القلب واالوعية الدموية)

8553

أ.د .جميلة محمد على أحمد نصر

11/01/26

الطب  -جامعة قناة السويس

7257

أ.د .حسام أبراهيم حامد قنديل

01/03/01

الطب  -جامعة القاهرة

امراض القلب (القسطره التداخليه)

5024

أ.د .طارق عبد المنعم عبد العزيز

03/03/25

الطب  -جامعة الزقازيق

أمراض القلب واألوعيه الدمويه (أمراض القلب واألوعيه الدمويه)

5420

أ.د .عادل محمد كمال األتربي

96/02/26

الطب  -جامعة عين شمس

قلب وأوعية دموية (طب القلب التداخلي)

9316

أ.د .مجدى عبد الحميد عبد العزيز محمود

07/10/31

الطب  -جامعة القاهرة

امراض القلب واالوعية الدموية (القسطرة التداخلية
القلب )

5503

أ.د .محمد أحمد صبحى علي حسن

96/08/27

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

7123

أ.د .محمود محمد محمود حسنين

97/01/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

قلب وأوعية دموية (قلب وأوعية دموية)

7195

أ.د .ناصر محمد طه عبد الحليم

06/06/27

الطب  -جامعة المنيا

القلب واالوعية الدموية (القلب واالوعية الدموية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

هبوط

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 69ب)

الترتيب أبجدي

طب احلاالت احلرجة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

الكود

االسم

8392

أ.د .أحمد حسين أحمد سيد محمود الشريف

09/05/24

8919

أ.د .حلمى حسن محمود الغوابى

09/06/01

الطب  -جامعة القاهرة

2207

أ.د .عاصم عبد الرازق عبدربه

89/12/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

21383

أ.د .عمرو محمد السعيد كامل

05/08/29

الطب  -جامعة عين شمس

)(

7162

أ.د .وحيد أحمد رضوان جمعة منصور

05/07/27

الطب  -جامعة القاهرة

)(

األستاذية

الكلية  -اجلامعة
الطب  -جامعة القاهرة

طب القلب (طب الحاالت الحرجة)
قسم طب الحاالت الحرجة (قسم طب الحاالت الحرجة)

5

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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0

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

70

0

الترتيب أبجدي

األمراض الصدرية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة طنطا

األمراض الصدرية (األمراض الصدرية)

7261

أ.د .أمجد عبد الرءوف فرحات

08/07/30

الباطنة الخاصة (األمراض الصدرية)

803

أ.د .احمد جودة محمد الجزار

99/04/27

الطب  -جامعة بنها

1803

أ.د .احمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن

05/09/25

الطب  -جامعة المنوفية

الصدر و التدرن (المناظير و العنايه المركزه)

1747

أ.د .جمال محمد ربيع عجمي غرياني

08/02/27

الطب  -جامعة أسيوط

األمراض الصدرية والتدرن (األمراض الصدرية والتدرن)

3492

أ.د .طارق محمد عزيز صفوت

91/06/30

الطب  -جامعة عين شمس

)(

1374

أ.د .محمد الدسوقى ابراهيم أبو شحاتة

92/09/28

الطب  -جامعة المنصورة

)(

6592

أ.د .محمود ابراهيم محمود

08/09/23

الطب  -جامعة اإلسكندرية

االمراض الصدرية والعناية المركزة (السدة الرئوية المزمنة)

2296

أ.د .مدحت عبد الخالق احمد سليمان

95/05/31

الطب  -جامعة القاهرة

الباطني (أمراض صدريه)

10902

أ.د .مصطفي إبراهيم محمد رجب

06/06/01

الطب  -جامعة الزقازيق

الباطنه (الصدر)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

71

0

الترتيب أبجدي

األمراض املتوطنة وطب املناطق احلارة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة بنها

)(

2511

أ.د .أمانى حلمى محمود الشين

03/07/01

االمراض المتوطنة (امراض الجهاز الهضمى والكبد)

9299

أ.د .ايمن يسرى عبد الرحيم حمد

00/05/31

الطب  -جامعة القاهرة

652

أ.د .صابر عبد الرحمن عبد القادر اسماعيل

96/09/30

الطب  -جامعة طنطا

األمراض المتوطنة والكبد (الجهاز الهضمى والكبد )

5747

أ.د .عثمان عبدالحميد عثمان

03/09/21

الطب  -جامعة أسيوط

)(

10999

أ.د .مايسة السعيد حسن الرازقى

07/10/31

الطب  -جامعة القاهرة

االمراض المتوطنة (امراض معدية كبد جهاز هضمى)

21196

أ.د .محمد أمين مختار ابراهيم صقر

04/04/15

الطب  -جامعة عين شمس

الباطنة الخاصة (طب المناطق الحارة)

8142

أ.د .محمد كمال الدين علي فهمي شاكر

03/02/24

الطب  -جامعة عين شمس

االمراض المتوطنة (اورام الكبد)

8083

أ.د .نادية محمد ابراهيم علوان

07/06/30

الطب  -جامعة طنطا

طب المناطق الحارة والحميات (أمراض الكبد والجهاز الهضمى)

9657

أ.د .نهلة السيد امام الجمال

04/11/30

الطب  -جامعة الزقازيق

باطنه خاصه (متوطنة)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

72

0

الترتيب أبجدي

األمراض العصبية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنيا

)(

4769

أ.د .أمل توفيق محمد خفاجى

99/09/28

)(

3006

أ.د .السيد علي محمد تاج الدين

03/02/27

الطب  -جامعة طنطا

10961

أ.د .ايمن محمد احمد ناصف

09/03/30

الطب  -جامعة عين شمس

األمراض العصبي والنفسية (األمراض العصبية)

2808

أ.د .حمدى نجيب أحمد التالوى

97/07/27

الطب  -جامعة أسيوط

األمراض العصبية (دراسة وبائيات األمراض العصبية)

1933

أ.د .شريف محمد حمدى عبد المقصود

99/02/24

الطب  -جامعة القاهرة

)(

3350

أ.د .عبد هللا المامون محمود سرحان

98/03/24

الطب  -جامعة الزقازيق

األمراض العصبية (األمراض العصبية)

3107

أ.د .محمد سعد إبراهيم شهاب الدين

03/01/24

الطب  -جامعة المنصورة

)(

1188

أ.د .محمد سليمان محمد سليمان الطماوى

94/11/30

الطب  -جامعة القاهرة

األمراض العصبية  -الباطنة الخاصة (األمراض العصبية)

2887

أ.د .وائل احمد فاضل عبد الرحمن

03/09/10

الطب  -جامعة طنطا

االمراض العصبيه (االمراض العصبيه)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

73

0

الترتيب أبجدي

األمراض النفسية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة طنطا

االمراض النفسية (االمراض النفسية)

8458

أ.د .أحمد عبد الرحمن حسن مبارك

98/02/24

الطب النفسى (الطب النفسى للمسنين)

5415

أ.د .أحمد عبد اللطيف عبد الحميد

99/02/24

الطب  -جامعة القاهرة

1986

أ.د .سعاد سيد على موسى

04/10/27

الطب  -جامعة القاهرة

الطب النفسي (طب نفس اطفال ومراهقين)

7292

أ.د .طارق أحمد محمود عكاشه

07/04/30

الطب  -جامعة عين شمس

)(

10270

أ.د .طارق اسعد عبده احمد

03/02/24

الطب  -جامعة عين شمس

)(

10203

أ.د .طارق كمال محمد ملوخية

10/12/25

الطب  -جامعة اإلسكندرية

االمراض العصبية والنفسية (امراض نفسية)

7455

أ.د .عبدالشافى متولى احمد خشبة.

97/03/18

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

8011

أ.د .ماجدة طه كمال الدين فهمى

02/07/22

الطب  -جامعة قناة السويس

الطب النفسى (الطب النفسى)

3671

أ.د .وفاء عبد الحكيم محمود البهائى

05/08/29

الطب  -جامعة المنصورة

األمراض النفسية (األمراض النفسية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 74أ)

1

الترتيب أبجدي

طب األطفال
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنصورة

طب األطفال (أمراض كلى األطفال)

1497

أ.د .أشرف محمد عبد الباسط بكر

05/05/30

طب االطفال (حديثي الوالده)

11095

أ.د .عبدالرحمن محمد ماجد محمد المشد

09/10/27

الطب  -جامعة طنطا

673

أ.د .فاطمة محمد مختار الهنيدي

85/08/07

الطب  -جامعة القاهرة

)(

366

أ.د .فردوس هانم عبد العال عبد الحافظ

83/02/13

الطب  -جامعة أسيوط

)(

4994

أ.د .محمد عبد السالم محمد محمود الجندي

04/12/26

معهد الكبد القومي  -جامعة المنوفية

طب األطفال (الكبد وجهاز هضمي والتغذية)

2999

أ.د .مصطفى عبد العزيز السيد أحمد الهدهد

02/12/30

الطب  -جامعة عين شمس

طب األطفال (الجهاز الهضمى أطفال)

3697

أ.د .منال صادق الدفراوى

99/02/23

الطب  -جامعة بنها

)(

3681

أ.د .هالة محمد فوزى المرصفاوى

07/03/27

الطب  -جامعة المنصورة

طب األطفال (طب وأمراض قلب األطفال)

10532

أ.د .هدى محمد أبو الفتوح حساب

05/05/31

الطب  -جامعة اإلسكندرية

طب األطفال (أمراض الدم وأورام األطفال)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 74ب)

2

الترتيب أبجدي

طب األطفال
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

968

أ.د .أحمد أحمد سيد النواوى

02/11/26

طب األطفال (حساسية ومناعة األطفال)

53

أ.د .إلهام محمد حسنى

01/06/25

الطب  -جامعة عين شمس

1090

أ.د .أمينة محمد عبد الوهاب خليل

95/07/25

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

8387

أ.د .اسامة عبد رب الرسول طلبه الرزاقى

97/08/31

الطب  -جامعة طنطا

االطفال (قلب االطفال)

2275

أ.د .سميره زين سيد جاد هللا

98/09/29

الطب  -جامعة المنيا

طب االطفال (امراض الدم والمناعه)

3830

أ.د .محمد احمد محمد بدر

93/07/27

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

1256

أ.د .مرتضى حسن فخرى الشبراوى

97/06/25

الطب  -جامعة القاهرة

طب األطفال (أمراض كبد األطفال)

21174

أ.د .هدى يحيى طموم

10/06/28

الطب  -جامعة عين شمس

طب األطفال ( وأعصاب األطفال)

8186

أ.د .هشام السيد عبد الهادي

09/11/22

الطب  -جامعة المنصورة

طب االطفال (طب االطفال حديثي الوالدة)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

75

0

الترتيب أبجدي

األمراض اجللدية والتناسلية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنصورة

األمراض الجلدية والتناسلية (أمراض الذكورة والتناسل)

2189

أ.د .أبراهيم أبوبكر عبد الحميد

02/11/25

الذكوره (عقم الرجال)

3663

أ.د .ابراهيم محمد فهمى السيد

97/10/28

الطب  -جامعة القاهرة

7759

أ.د .عصام الدين عبد العزيز محمد أحمد ندا

05/05/23

الطب  -جامعة سوهاج

األمراض الجلدية والتناسلية (األمراض الجلدية)

3554

أ.د .عالء الدين عبد العال حسن مباشر

99/01/31

الطب  -جامعة أسيوط

االمراض الجلديه والتناسليه (امراض ذكوره وعقم)

8588

أ.د .محمود يسرى محمود عبد المولى أحمد

01/11/27

الطب  -جامعة الزقازيق

االمراض الجلدية والتناسلية (االمراض المناعية في الجلد وعلم
الذكورة)

4340

أ.د .مصطفي محمد كامل عيادة

92/06/15

الطب  -جامعة قناة السويس

األمراض الجلدية والتناسلية والذكورة ()

7421

أ.د .منال عبد الواحد أحمد بصيلة

07/10/31

الطب  -جامعة القاهرة

الجلدية (تطبيقات الليزر والعالج باألشعة الضوئية)

630

أ.د .مها محمد عادل شاهين

07/04/30

الطب  -جامعة عين شمس

)(

8145

أ.د .نجوي محمد علوان

00/07/30

الطب  -جامعة طنطا

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
85 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

76

0

الترتيب أبجدي

جراحة القلب والصدر
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

جراحه القلب والصدر (جراحة القلب والصدر)

8151

أ.د .أحمد عبد الرحمن عادل محمد حسونة

01/05/28

جراحة القلب والصدر (جراحة القلب والصدر)

931

أ.د .ابراهيم محمد أحمد خضرجى

95/09/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

8877

أ.د .احمد محمد كمال محمود المنشاوى

08/02/27

الطب  -جامعة أسيوط

)(

9085

أ.د .خالد حسن عبد البارى محمد

03/11/01

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

8764

أ.د .محمد عيسى محمد عبد السميع

09/10/27

الطب  -جامعة الزقازيق

جراحة القلب والصدر (جراحة القلب والصدر)

10664

أ.د .محمود أحمد محمود البطاوى

98/04/29

الطب  -جامعة القاهرة

جراحة قلب وصدر (جراحة قلب وصدر)

9675

أ.د .مصطفى محمد كامل الحمامى

07/11/01

الطب  -جامعة اإلسكندرية

جراحة القلب الصدر (جراحة القلب الصدر)

8214

أ.د .نورالدين نعمان عبدالرازق جويلى

10/03/02

الطب  -جامعة المنصورة

جراحه القلب والصدر (جراحه القلب والصدر)

9598

أ.د .هشام عبد الفتاح محمد شوقى

00/12/01

الطب  -جامعة القاهرة

جراحه القلب والصدر (جراحه القلب والصدر)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
86 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

77

0

الترتيب أبجدي

جراحة املسالك البولية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة قناة السويس

المسالك البولية (المسالك البولية)

8158

أ.د .أحمد إبراهيم على السقا

10/06/30

جراحة المسالك البوليه (جراحة مناظير)

5893

أ.د .أحمد ممدوح شومه

08/06/30

الطب  -جامعة المنصورة

4819

أ.د .شوقي عبد العزيز سالم العبد

94/05/17

الطب  -جامعة طنطا

الطب (جراحة المسالك البولية)

3764

أ.د .صفوت السيد أبوهاشم

04/01/20

الطب  -جامعة الزقازيق

المسالك البولية ()

3713

أ.د .عادل نبيه محمد علي

95/08/30

الطب  -جامعة المنصورة

)(

8902

أ.د .عبد العليم محمد عبد الخالق الدرعي

99/06/30

الطب  -جامعة المنوفية

جراحة المسالك البولية (جراحة المسالك البولية)

9475

أ.د .عمر محمد عبد الرزاق

03/12/03

الطب  -جامعة القاهرة

المسالك البولية (المسالك البولية)

11029

أ.د .هشام عبد الحميد بدوي

99/09/29

الطب  -جامعة القاهرة

جراحة المسالك البولية (لألطفال)

6801

أ.د .هشام مختار مرسى حموده

05/07/31

الطب  -جامعة أسيوط

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

78

0

الترتيب أبجدي

جراحة العظام
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة أسيوط

)(

7934

أ.د .أسامة أحمد فاروق محمد عبدالعال

09/03/28

)(

1809

أ.د .أنيس السيد محمد السيد شيحة

05/04/07

الطب  -جامعة سوهاج

7772

أ.د .السيد مرسى زكى محمد

07/11/26

الطب  -جامعة المنوفية

)(

6631

أ.د .جمال احمد حسني

05/05/31

الطب  -جامعة بنها

جراحة عظام (جراحة عظام األطفال)

10172

أ.د .عادل حسن عبد اللطيف عدوي

01/11/27

الطب  -جامعة بنها

جراح العظام (جراحة مناظير الركبة والمفاصل الصناعية )

11277

أ.د .عبدالفتاح محمد فتحي عبدالفتاح سعود

09/02/28

الطب  -جامعة عين شمس

جراحه العظام (جراحه العمود الفقري)

2690

أ.د .عصام عوض رجب الكارف

06/12/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

10867

أ.د .هانى محمد زكى الموافى

06/02/01

الطب  -جامعة المنصورة

جراحة عظام (تشوهات وجراحة القدم والكاحل)

9463

أ.د .وائل محمد توفيق قبطان

10/10/27

الطب  -جامعة القاهرة

جراحة العظام (جراحة العمود الفقري)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

79

0

الترتيب أبجدي

جراحة املخ واألعصاب
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

)(

1993

أ.د .أحمد زهدي مصطفى زهدي

96/09/25

جراحة مخ وأعصاب (أورام قاع الجمجمة)

21274

أ.د .خالد محمد الباهي صالح سرحان

09/09/28

الطب  -جامعة عين شمس

1080

أ.د .سامي محمود عبد المجيد تركي

00/04/29

الطب  -جامعة طنطا

)(

21022

أ.د .طارق حسن عبد البارى

06/07/01

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

8223

أ.د .عالءالدين محمد مصطفى عزازي

10/07/14

الطب  -جامعة القاهرة

جراحة المخ واالعصاب ( جراحة المخ واالعصاب )

8554

أ.د .على محمد ابومضاوى

08/10/28

الطب  -جامعة قناة السويس

)(

8681

أ.د .محمد ناجي صالح الدين علواني

98/01/31

الطب  -جامعة اإلسكندرية

جراحة المخ واالعصاب (جراحة العمود الفقري)

3655

أ.د .نبيل منصور على توفيق

06/01/30

الطب  -جامعة المنصورة

جراحة المخ واالعصاب (جراحة قاع الجمجمة)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 80أ)

1

الترتيب أبجدي

أمراض الباطنة العامة
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

األمراض الباطنة (الجهاز الهضمى والكبد)

10815

أ.د .حسين حسن حسين عكاشة

06/04/26

امراض الكبد (امراض الكبد والجهاز الهضمى)

2632

أ.د .صالح الدين عبد الحكيم محمد الجمل

02/11/25

الطب  -جامعة المنصورة

6352

أ.د .طارق مصطفى محمد ثابت

95/09/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

357

أ.د .عصام الدين محمود أمين محمود

95/05/29

الطب  -جامعة الزقازيق

أمراض الباطنة العامة (غدد صماء)

2271

أ.د .عصمت أحمد شيبة

94/12/28

الطب  -جامعة القاهرة

لباطنة العامة (الجهاز الهضمي والكبد)

6018

أ.د .محمد صالح الدين عبد الباقى سالمة

95/11/27

الطب  -جامعة عين شمس

)(

7970

أ.د .هدى عبد المجيد مرزوق العجان

00/02/27

الطب  -جامعة اإلسكندرية

األمراض الباطنة (أمراض الكبد)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 80ب)

2

الترتيب أبجدي

أمراض الباطنة العامة
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

األمراض الباطنة (الجهاز الهضمي والكبد)

10685

أ.د .أمل فتحي محمد رضوان

02/12/31

)(

2173

أ.د .ايناس احمد رضا الكريمى

97/05/25

الطب  -جامعة أسيوط

4304

أ.د .سمير نعيم يوسف أسعد

98/12/29

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

3658

أ.د .فريد فوزي عبد الحافظ

00/09/05

الطب  -جامعة الزقازيق

الباطنة العامة (السكر والغدد الصماء)

2175

أ.د .مجدى حامد عبد الفتاح عطوه

97/06/30

الطب  -جامعة المنصورة

)(

2349

أ.د .ممدوح أحمد القطب جبر

02/06/30

الطب  -جامعة طنطا

)(

5405

أ.د .يحيى مصطفى غانم

00/04/27

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 81أ)

1

الترتيب أبجدي

اجلراحة العامة
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

الجراحة العامة (جراحة األورام)

1849

أ.د .جمال مصطفى محمد على سعيد

88/04/27

)(

7641

أ.د .حامد رشاد محمد مسلم

88/11/16

الطب  -جامعة بنها

1935

أ.د .سمير حسنى سيدهم

89/10/18

الطب  -جامعة الزقازيق

جرحة عامة (جراحة غدد صماء)

2106

أ.د .عادل طه محمد دنيور

99/09/27

الطب  -جامعة المنصورة

جراحة (جراحة األورام)

6191

أ.د .عالء الدين اسماعيل عبد المطلب

92/03/30

الطب  -جامعة عين شمس

الجراحة (الجراحة)

691

أ.د .عالء عبد الحليم محمد مرزوق

05/03/01

الطب  -جامعة بني سويف

الجراحة العامة (جراحة االوعية الدموية)

3384

أ.د .عمر محمد فتحى ابراهيم

95/03/27

الطب  -جامعة المنصورة

)(

7595

أ.د .محمد حسني أحمد نبيه الدسوقي

02/09/25

الطب  -جامعة القاهرة

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 81ب)

2

الترتيب أبجدي

اجلراحة العامة
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنوفية

الجراحة العامة (جراحة األورام)

7265

أ.د .احمد فرج احمد القاصد

08/04/29

)(

3834

أ.د .جمال ابراهيم امين موسى

05/03/29

الطب  -جامعة طنطا

4399

أ.د .جمال كامل السيد العبيدي

00/09/24

الطب  -جامعة المنصورة

)(

6901

أ.د .حسين عبد العليم بشناق

96/02/26

الطب  -جامعة عين شمس

)(

4254

أ.د .حميده السيد محمد احمد

89/08/01

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

11380

أ.د .عمرو احمد جاد احمد

95/05/31

الطب  -جامعة القاهرة

جراحة عامة (جراحة أوعية دموية)

6773

أ.د .مصطفى مصطفى رزق

94/08/16

الطب  -جامعة بنها

الجراحة العامة (الجراحة العامة)

2092

أ.د .نبيل على السيد جاد الحق

99/09/27

الطب  -جامعة المنصورة

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

الكود

االسم

( 81جـ)

0

الترتيب أبجدي

جراحات التجميل
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

9

التخصص العام (الدقيق)

1134

أ.د .إكرام إبراهيم محمد سيف

95/03/27

الطب  -جامعة عين شمس

)(

أمينا ً

3025

أ.د .احمد جميل متولى الشرقاوى

92/04/29

الطب  -جامعة القاهرة

)(

مقررا ً

4698

أ.د .احمد على ابو الفضل خشبة

97/10/28

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

2884

أ.د .حسين صابر إبراهيم أبوالحسن

98/10/27

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

21016

أ.د .فؤاد محمد غريب سيف

03/08/31

الطب  -جامعة المنوفية

الجراحة العامة (جراحة التجميل و الحروق)

9476

أ.د .مأمون اسماعيل عبد الحلىم مأمون

98/04/01

الطب  -جامعة القاهرة

الجراحه العامه (جراحه التجميل)

2452

أ.د .محمد رضوان الحديدي عبده

03/08/31

الطب  -جامعة المنصورة

الجراحة العامة (جراحة التجميل )

7745

أ.د .هاشم محمد محمد عياد

00/07/30

الطب  -جامعة طنطا

جراحة عامة (جراحة التجميل واالصالح)

8073

أ.د .يوسف صالح حسن فراج

09/06/28

الطب  -جامعة أسيوط

)(

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 81د)

0

الترتيب أبجدي

جراحة األطفال
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

)(

7809

أ.د .أحمد مدحت جمال الدين زكي

01/08/27

جراحه االطفال (جراحة األطفال)

2662

أ.د .جمال حسن أحمد التاجى

03/04/30

الطب  -جامعة القاهرة

21271

أ.د .خالد احمد اسماعيل محمد

10/08/31

الطب  -جامعة طنطا

)(

5775

أ.د .صابر محمد محمود وهيب

06/11/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

21199

أ.د .طارق احمد حسن

01/06/25

الطب  -جامعة عين شمس

)(

3016

أ.د .طارق عبدالعظيم محمد جبران

01/03/27

الطب  -جامعة الزقازيق

الجراحة العامة (جراحة األطفال)

2687

أ.د .محمد الغزالى عبد الحميد والى

01/03/25

الطب  -جامعة المنصورة

)(

2725

أ.د .محمود محمد مصطفى احمد

00/06/01

معهد جنوب مصر لألورام  -جامعة أسيوط

)(

21343

أ.د .منتصر محمد الكتبي رضوان الجبلي

94/05/19

الطب  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
95 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

82

0

الترتيب أبجدي

األشعة التشخيصية والتصوير الطيب
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة المنصورة

األشعة التشخيصية (األشعة التشخيصية)

1255

أ.د .أحمد عبد الخالق عبد الرازق محمد

04/07/26

أشعة تشخيصية (أشعة تشخيصية )

6529

أ.د .خالد محمد شوقى أمين فوزى

05/05/31

الطب  -جامعة الزقازيق

6994

أ.د .سامح عبد العزيز زكى حنا

04/12/21

الطب  -جامعة القاهرة

األشعة التخصصية والتصور الطبى ()

1400

أ.د .شادية أبوسيف حلمى جندى

93/01/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

4776

أ.د .طارق عبدالمنعم الديسطى

05/05/30

الطب  -جامعة المنصورة

األشعة التشخيصية والتصوير الطبي ()

5253

أ.د .محمد ثروت محمد سليمان عبد الحميد

00/08/12

الطب  -جامعة سوهاج

)(

896

أ.د .محمود عبد العزيز العزب داود

95/05/31

الطب  -جامعة طنطا

االشعة التشخبصبة (االشعة المقعطية الكمبيوتر)

4816

أ.د .مرفت شفيق محمد الصهرجى

88/05/25

الطب  -جامعة القاهرة

)(

10624

أ.د .هشام مصطفى كامل امام

07/04/29

الطب  -جامعة أسيوط

التصوير الطبي (الألشعة التشخيصية والتداخلية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

83

0

الترتيب أبجدي

جراحة األورام والعالج اإلشعاعي والباطين والطب النووي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة قناة السويس

عالج االورام والطب النووي (عالج األورام االشعاعى والكيماوى)

1759

أ.د .أحمد مصطفى كمال الزواوي

92/02/09

عالج االورام (عالج األورام االكلينيكي)

2984

أ.د .ابتسام محمد سعد الدين المغير

02/04/01

الطب  -جامعة القاهرة

3676

أ.د .ايناس ابراهيم عبد الحليم متولي

01/01/28

الطب  -جامعة المنصورة

)(

6696

أ.د .سمير شحاته محمد عيد

07/09/29

الطب  -جامعة أسيوط

عالج االورام (عالج االورام الكميائى واالشعاعى )

5345

أ.د .طارق عبد المنعم عبد الوهاب هاشم

03/01/26

الطب  -جامعة المنوفية

)(

1418

أ.د .فؤاد محمد محمد أبوطالب

03/03/25

الطب  -جامعة الزقازيق

باطنة عامة (طب األورام)

3762

أ.د .محمد شريف عمر عبد الرحمن عمر

80/05/21

المعهد القومي لألورام  -جامعة القاهرة

جراحة (جراحة االورام)

3722

أ.د .نادية أحمد عبد المنعم محمد

01/01/02

معهد البحوث الطبية  -جامعة اإلسكندرية

االمراض الباطنة (طب االورام)

1723

أ.د .نصر محمد محمد على اللهلوبى

01/09/01

المعهد القومي لألورام  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

84

0

الترتيب أبجدي

التخدير
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة اإلسكندرية

تخدير و عنايه مركزة جراحيه (تخدير و عناية نساء و والدة)

605

أ.د .سلوى شعبان شعراوى

97/02/25

)(

4208

أ.د .عالء الدين عبدالوهاب أمين قراعة

01/02/26

الطب  -جامعة عين شمس

6084

أ.د .فوزية محمد ابو الفتوح الزناتى

91/07/31

الطب  -جامعة القاهرة/مصر للعلوم والتكنولوجيا

الطب (التخدير)

8048

أ.د .محمد عبد اللطيف محمد عبد السالم

99/05/05

الطب  -جامعة القاهرة

التخدير (المرخيات العضليه)

563

أ.د .محمد محمد عبد اللطيف جاد المولي

03/03/30

الطب  -جامعة أسيوط

التخدير (العناية ألمركزيه)

20157

أ.د .محمود محمود عثمان

06/09/25

الطب  -جامعة المنصورة

التخدير والعناية المركزة الجراحية (التخدير والعناية المركزة
الجراحية)

7178

أ.د .مصطفى بيومى حسانين اسماعيل

89/04/19

الطب  -جامعة بنها

)(

6894

أ.د .نيفين محمود محمد األعصر

03/11/18

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

6389

أ.د .يحيى حلمى خاطر

91/01/01

الطب  -جامعة القاهرة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

85

0

الترتيب أبجدي

جراحة األنف واألذن واحلنجرة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة عين شمس

انف وازن وحنجرة (سمعيات)

3729

أ.د .سمية توفيق محمد على

97/02/24

)(

4482

أ.د .عبدالمتين موسى عبداللطيف

91/02/10

الطب  -جامعة سوهاج

7235

أ.د .عماد كامل عبدالحليم ابراهيم

07/01/20

الطب  -جامعة أسيوط

جراحة األنف واألذن والحنجرة (التخاطب)

4429

أ.د .فتحى احمدعبد الباقي ابراهيم

93/03/31

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

4883

أ.د .محمد رشاد محمد حسن غنيم

98/02/23

الطب  -جامعة المنصورة

)(

4293

أ.د .محمد عبدالرحمن احمد الشاذلي

98/04/29

الطب  -جامعة القاهرة

)(

11394

أ.د .محمد كمال مرسى مباشر

03/01/28

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

4947

أ.د .محمد هشام عبد المنعم على حسن

03/03/25

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

86

0

الترتيب أبجدي

طب العيون وجراحتها
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

طب وجراحة العيون (الجزء األمامي من العين)

3657

أ.د .أيمن محمد فوزي الشيتي

03/02/26

طب وجراحة العين (جراحات المياه البيضاء والقرنية)

4788

أ.د .احمد عبدالكريم محمد المصرى

02/11/26

الطب  -جامعة اإلسكندرية

1485

أ.د .ثروت حسانين مقبل أحمد

96/11/25

الطب  -جامعة المنصورة

)(

3920

أ.د .شاكر أحمد سليمان خضر

90/02/26

الطب  -جامعة عين شمس

)(

7026

أ.د .عبد الخالق ابراهيم السيد السعدني

04/10/24

الطب  -جامعة المنوفية

طب العيون وجراحتها (طب عيون االطفال والحول)

4437

أ.د .محمد بهجت السيد عوض

90/06/23

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

2615

أ.د .مرفت صالح محمد مراد

97/07/28

الطب  -جامعة عين شمس

الجزء االمامى من العين (جراحات وامراض القرنيه والمياه)

10595

أ.د .مصطفى حامد نبيه

95/07/26

الطب  -جامعة القاهرة

طب وجراحة العيون (الشبكية والكتاراكت)

2743

أ.د .ياسر رجب محمود سراج

05/03/29

الطب  -جامعة طنطا

طب العين وجراحتها (جراحة الشبكية والجسم الزجاجى)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 87أ)

1

الترتيب أبجدي

التوليد وأمراض النساء
لوظائف األساتذة

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة أسيوط

)(

4103

أ.د .حسام ثابت سالم حسينى

86/12/14

التوليد وأمراض النساء (العقم وأضطرابات الهرمونات)

9733

أ.د .عبدالحميد محمد عبدالحميد عطية

04/10/27

الطب  -جامعة القاهرة

2126

أ.د .عبده سعيد عايت هللا عبد الحافظ

07/10/29

الطب  -جامعة سوهاج

التوليد وامراض النساء (تشخيص ما قبل الوالده)

2760

أ.د .عماد عبدالمنعم شحاتة درويش

95/11/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

أمراض النساء و التوليد (عالج اتعقم )

9658

أ.د .محسن عطية محمد نصير

96/10/29

الطب  -جامعة بنها

توليد وامراض النساء (مناظير-عقم واورام)

11335

أ.د .محمد احمد إبراهيم لبن

05/03/28

الطب  -جامعة عين شمس

أمراض النساء والتوليد (أورام أمراض النساء)

20662

أ.د .محمد ممتاز محمد عوض

00/05/01

الطب  -جامعة القاهرة

ألتوليد و أمراض النساء (طب و جراحة الجنين)

2784

أ.د .ناصر محمود سامح اللقانى

02/07/29

الطب  -جامعة المنصورة

)(

11429

أ.د .يوسف ابوعلوان السيد ابراهيم

05/06/28

الطب  -جامعة الزقازيق

أمراض النساء والتوليد (جراحة مناظير أمراض النساء)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

( 87ب)

2

الترتيب أبجدي

التوليد وأمراض النساء
لوظائف األساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة اإلسكندرية

)(

3282

أ.د .احمد عبد العزيز عبد الحميد اسماعيل

93/05/25

)(

4101

أ.د .السيد البدوي محمد عبد النبي عوض

03/10/28

الطب  -جامعة اإلسكندرية

7531

أ.د .حامد محمد يوسف عبداللطيف

08/04/29

الطب  -جامعة المنصورة

امراض النساء والتوليد (علم التكاثر)

1641

أ.د .داليا محمد عثمان الهايج

07/11/29

الطب  -جامعة الزقازيق

التوليد وامراض النساء (طب الجنين)

5140

أ.د .ضياء الدين محمد عبدالعال عبدالحافظ

05/07/31

الطب  -جامعة أسيوط

أمرض النساء والتوليد (طب االم و الجنين)

11102

أ.د .ع ْ
الء الدين نجيب االبراشي

06/03/01

الطب  -جامعة القاهرة

)(

8704

أ.د .محمد إبراهيم محمد عامر

03/10/25

الطب  -جامعة عين شمس

)(

8380

أ.د .محمد سالمه محمود جاد

05/06/30

الطب  -جامعة المنوفية

امراض النساء و التوليد (جراحة المناظير و مساعدة اإلخصاب )

1156

أ.د .مصطفى عبد الخالق عبد الاله عطية

07/10/29

الطب  -جامعة سوهاج

أمراض النساء والتوليد (أورام الجهاز التناسلى األنثوى)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 9الدراسات الطبية

تشكيل اللجنة

88

0

الترتيب أبجدي

الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب  -جامعة القاهرة

الروماتيزم والتاهيل (الروماتيزم والمناعة االكلينيكية)

3392

أ.د .أبمن محمد كمال الجرف

91/04/30

الروماتيزم والتأهيل (الروماتزم الفقاري التيبسي)

10186

أ.د .باسل مصطفى كمال الزرقانى

03/11/20

الطب  -جامعة القاهرة

10152

أ.د .بسمه احمد فتحى القاضى

01/10/29

الطب  -جامعة المنصورة

الروماتيزم والتاهيل (روماتيزم وتاهيل)

9534

أ.د .سونيا محمد رشاد عبدهللا

07/09/29

الطب  -جامعة أسيوط

)(

1014

أ.د .ضياء محمد فهمى محسب

99/02/23

الطب  -جامعة اإلسكندرية

الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل (الروماتيزم )

2962

أ.د .عاطف ابراهيم السيد الغويط

92/04/26

الطب  -جامعة المنصورة

الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل ()

2882

أ.د .محمد عز الدين محمد موافي

96/11/30

الطب  -جامعة طنطا

الطب الطبيعي (الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل)

4644

أ.د .نجالء على متولى جادهلل

97/03/31

الطب  -جامعة عين شمس

الطب الطبيعي (الروماتيزم والتأهيل)

3506

أ.د .نهله محمد الشحات عبد العال جاب هللا

07/06/26

الطب  -جامعة الزقازيق

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 10العالج الطبيعي و التمريض

تشكيل اللجنة

89

0

الترتيب أبجدي

العالج الطبيعي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

العالج الطبيعى (علوم أساسيه)

6661

أ.د .أميمه محمد على قطابع

04/07/28

)(

6598

أ.د .ابتسام خطاب جاد المولي

05/10/13

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

6533

أ.د .امام حسن محمد النجمى

88/02/01

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

عالج طبيعى (عالج طبيعى)

11276

أ.د .امل فوزى احمد عبد الرحيم

11/07/27

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

العالج الطبيعى (العلوم االساسية)

10913

أ.د .امل محمد يوسف السيد بدر

06/09/29

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

العالج الطبيعى (امراض النساء والتوليد)

21170

أ.د .سلوي فضل عبد االمجيد

08/10/29

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

العالج الطبيعى (العالج الطبيعى ألضطرابات الجعاز العضلى
الحركى وجراحتها)

6573

أ.د .عزه عبد العزيز عبد الهادي

78/02/10

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

)(

2843

أ.د .فـاتن حسـن عبـد الـعظيـم

05/11/30

العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة

العالج الطبىعي لالطفال (العالج الطبىعي لالطفال )

7924

أ.د .مجدى الحسيني إبراهيم عليوه

09/08/12

التربية الرياضية بنين  -جامعة الزقازيق

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 10العالج الطبيعي و التمريض

تشكيل اللجنة

90

0

الترتيب أبجدي

التمريض
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التمريض  -جامعة اإلسكندرية

التمريض الجراحى (تمريض مرضى السرطان)

1333

أ.د .اليس مارى ادوارد ريزيان

95/10/19

التمريض الباطنى والجراحى (التمريض الباطنى والجراحى)

2719

أ.د .ثناء محمد أحمد عالء الدين

93/02/01

التمريض  -جامعة اإلسكندرية

7928

أ.د .دالل محمد خليل عشرة

89/10/01

التمريض  -جامعة المنوفية

)(

21206

أ.د .سهير على عبدالهادى بدرالدين

04/06/19

التمريض  -جامعة القاهرة

علوم التنريض (تمريض صحة المجتمع )

7777

أ.د .كاميليا فؤاد عبداللة

07/12/30

التمريض  -جامعة عين شمس

علوم التمريض (اإلصابات والطوارئ)

111

أ.د .نوال عبد المنعم محمد فؤاد

02/04/24

التمريض  -جامعة القاهرة

تمريض صحة المجتمع (تمريض صحة المجتمع)

11441

أ.د .ياسمين احمد الفولى

10/01/26

التمريض  -جامعة القاهرة

تمريض (تمريض باطنى جراحى)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 11الدراسات الصيدلية

تشكيل اللجنة

91

0

الترتيب أبجدي

الصيدالنيات
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الصيدلة  -جامعة القاهرة

الصيدلة (الصيدلة الصناعية)

2361

أ.د .أميمة نعيم فوزى عبد الهادى الجزايرلى

06/02/22

صيدالنيات (صيدالنيات)

2027

أ.د .اميمة احمد امين سمور

01/10/28

الصيدلة  -جامعة عين شمس

1627

أ.د .سنا محمد مرتضى على

89/08/29

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

)(

2372

أ.د .سيد محمد أحمد أحمد

98/08/30

الصيدلة  -جامعة أسيوط

)(

9934

أ.د .عبد الجواد حلمى عبد الجواد

89/01/01

الصيدلة  -جامعة المنصورة

)(

6660

أ.د .محمد أحمد محى الدين محمد النبراوى

07/10/31

الصيدلة  -جامعة القاهرة

الصيدالنيات (التوصيل الدوائى وتحسين ذوبان العقاقير)

9245

أ.د .نازك عبد اللطيف محمد الجندى

84/02/28

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

تكنولوجيا صيدليه (صيدله صناعيه)

3951

أ.د .ناهد داود صالح مرتضى

06/09/25

الصيدلة  -جامعة عين شمس

الصيدالنيات والصيدلة الصناعية (الصيدالنيات )

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 11الدراسات الصيدلية

تشكيل اللجنة

92

0

الترتيب أبجدي

العقاقري
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الصيدلة  -جامعة القاهرة

العلوم الصيدلية (النباتات الطبية)

9192

أ.د .أحالم محمود الفيشاوى

95/09/27

)(

1736

أ.د .جالل طه معتوق

03/10/27

الصيدلة  -جامعة المنصورة

3225

أ.د .صالح حسن الشرقاوي

98/01/24

الصيدلة  -جامعة المنصورة

العقاقير (التقنية الحيوية التحوالت البيولوجية)

6577

أ.د .عاصم محمد محمد الشاذلى

06/04/26

الصيدلة  -جامعة الزقازيق

عقاقير (كمياء العقاقير والنباتات الطبية)

20777

أ.د .عبدالناصر بدوي ابراهيم سنجاب

06/07/07

الصيدلة  -جامعة عين شمس

الصيدلة (العقاقير)

6576

أ.د .فتح هللا محمد حسن حراز

96/12/31

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

)(

9350

أ.د .محمد صالح كامل

03/12/31

الصيدلة  -جامعة المنيا

عقاقير (كيمياء النواتج الطبيعية)

6574

أ.د .محمد محمد مصطفى العزيزي

90/09/05

الصيدلة  -جامعة عين شمس

)(

10000

أ.د .محمود حافظ حسن عساف

04/09/26

الصيدلة  -جامعة أسيوط

كيمياء العقاقير والنباتات الطبية (كيمياء النواتج الطبيعية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 11الدراسات الصيدلية

تشكيل اللجنة

( 93أ)

0

الترتيب أبجدي

الكيمياء الصيدلية واحليوية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الصيدلة  -جامعة أسيوط

الكيمياء التحليلية الصيدلية (التحليل الصيدلى)

161

أ.د .جمال أحمد صالح عبد العال

98/07/26

العلوم الصيدلية (الكيمياء الصيدلية)

7705

أ.د .خالد أبوزيد محمد أبوزيد

08/08/16

الصيدلة  -جامعة عين شمس

5717

أ.د .عفاف كمال الدين االنصاري

03/07/30

الصيدلة  -جامعة القاهرة

علوم صيدلية (كيمياء عضوية)

4025

أ.د .كاميليا محمود أمين

95/04/26

الصيدلة  -جامعة القاهرة

كيمياء (كيمياء صيدلية)

1938

أ.د .محمد زكريا إبراهيم جاد

02/04/24

الصيدلة  -جامعة األلمانية

)(

442

أ.د .محمود محمد بكر العشماوى

98/07/26

الصيدلة  -جامعة المنصورة

كيمياء صيدلية ( كيمياء دوائية تصميم وتشيد)

1538

أ.د .مختار محمد مبروك ابراهيم سليمان

98/11/24

الصيدلة  -جامعة طنطا

الكيمياء الصيدلية (الكيمياء التحليلية الصيدلية)

7297

أ.د .نهلة السيد عبد هللا العشماوى

07/01/29

الصيدلة  -جامعة طنطا

الكيمياء الحيوية (الكيمياء الحيوية)

7407

أ.د .هالة عثمان عليوه المسلمى

06/07/31

الصيدلة  -جامعة عين شمس

العلوم الصيدلية (كيمياء حيوية)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 11الدراسات الصيدلية

تشكيل اللجنة

( 93ب)

0

الترتيب أبجدي

املايكرو بيولوجيا واملناعة الصيدلية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الصيدلة  -جامعة القاهرة

الميكروبيولوجىا (الميكروبيولوجيا الصناعية)

10659

أ.د .حمدهللا حافظ علي زيدان

83/08/01

العلوم الصيدلية (الميكروبيولوجيا والمنا عة)

3076

أ.د .حميدة مصطفى ابو شليب

92/09/29

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

11285

أ.د .فاطمة ابراهيم محمد سنبل

03/03/30

الصيدلة  -جامعة طنطا

ميكروبيولوجيا (ميكروبيولوجيا صيدلية)

9376

أ.د .مجدي علي أمين

98/09/30

الصيدلة  -جامعة القاهرة

صيدلة (ميكروبيولوجيا ومناعة)

9251

أ.د .محمد مبروك محمد أبوالوفا

10/04/27

الصيدلة  -جامعة عين شمس

العلوم الصيدلية (الميكروبيولوجيا والمناعة)

10787

أ.د .منال محمد ماهر احمد حسين

06/07/26

الصيدلة  -جامعة القاهرة

الميكروبيولوجيا (مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 11الدراسات الصيدلية

تشكيل اللجنة

94

0

الترتيب أبجدي

الفارماكولوجي والصيدلة اإلكلينيكية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الصيدلة  -جامعة القاهرة

)(

10811

أ.د .أيمن سعد نصر الدين الخطيب

02/05/20

)(

10797

أ.د .اسامة احمد بدارى

02/01/09

الصيدلة  -جامعة عين شمس

9574

أ.د .ايفان إبراهيم سعد

07/09/25

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

)(

21207

أ.د .شريف يحيى سعد أبراهيم محمد

07/02/15

المعهد القومي لألورام  -جامعة القاهرة

)(

4381

أ.د .عبد الحميد ابراهيم محمد عبيد

07/10/28

الصيدلة  -جامعة حلوان

الممارسة الصيدلية (الصيدلة اإلكلينيكة)

10535

أ.د .فؤاد مصطفى شرابى

84/11/27

الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية

علم األدوية والسموم (الجهاز الدورى الدموى)

6821

أ.د .ناجح أحمد المهدى

01/03/01

الصيدلة  -جامعة طنطا

األدوية والسموم ()

5440

أ.د .نبيلة نور الدين مصطفى المراغى

97/09/27

الصيدلة  -جامعة الزقازيق

)(

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 12دراسات طب األسنان

تشكيل اللجنة

( 95أ)

0

الترتيب أبجدي

العالج التحفظى
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

4231

أ.د .احمد يحيى محمود عاشور

90/01/30

الجراحة التجفظية (لعألج التحفظى)

3111

أ.د .حسين يحيي السيد عبد ربه

93/06/30

طب األسنان  -جامعة طنطا

1814

أ.د .حنان عيد العزيز نيازى

01/05/28

طب األسنان  -جامعة عين شمس

طب االسنان التحفظى (العالج التحفظى)

2879

أ.د .سلمى حسن عبد الحميد العشري

88/04/27

طب األسنان  -جامعة عين شمس

)(

4887

أ.د .ماجد محمد الصفتى نجم

90/01/31

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

العالج التحفظى (عالج الجذور)

4853

أ.د .محمد محمود عبدالمحسن عبدالحافظ

98/02/24

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

)(

2861

أ.د .وداد محمد عبد هللا عتمان

02/12/30

طب األسنان  -جامعة طنطا

)(

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 12دراسات طب األسنان

تشكيل اللجنة

( 95ب)

0

الترتيب أبجدي

االستعاضة الصناعية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

)(

9643

أ.د .أشرف حسين عبد الفتاح شريف

96/02/01

)(

8266

أ.د .إيهاب عادل محمد حماد

00/03/28

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

2384

أ.د .طارق صالح الدين حسين

03/05/26

طب األسنان  -جامعة عين شمس

)(

9214

أ.د .عصام السعيد محمود الوكيل

11/07/26

طب األسنان  -جامعة المنصورة

المواد الحيوية (المواد الحيوية)

3156

أ.د .غادة عاطف محمود عليان

05/06/27

طب األسنان  -جامعة عين شمس

)(

2540

أ.د .مجدى عبد الحميد عوض هللا

92/07/28

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

7291

أ.د .هاني حليم نصر

88/03/29

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

االستعاضات السنية المثبتة ()

7406

أ.د .هشام عبد المجيد السيد قطامش

97/08/19

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب الفم واالسنان (االستعاضات السنية المثبتة )

9202

أ.د .يحيي محمد صالح الدين أبوشادي

09/10/27

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 12دراسات طب األسنان

تشكيل اللجنة

96

0

الترتيب أبجدي

تقويم األسنان وطب أسنان األطفال
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

طب األسنان  -جامعة قناة السويس

تقويم االسنان (تقويم االسنان)

467

أ.د .احمد عبد الفتاح محمد رمضان

05/06/30

)(

9237

أ.د .احمد عبدالقادر البيلى ابراهيم

06/09/25

طب األسنان  -جامعة المنصورة

مقررا ً

7019

أ.د .حمدى حافظ حسين الزاهد

00/08/28

طب األسنان  -جامعة عين شمس

)(

أمينا ً

1017

أ.د .شيرين عز الدين طه احمد

00/05/31

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

)(

7548

أ.د .فاطمة عبده عبد السيد

05/09/28

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب الفم واالسنان (تقويم االسنان)

8510

أ.د .محمود ابراهيم على الشناوى

04/06/29

طب األسنان  -جامعة طنطا

طب اسنان (تقويم االسنان )

7737

أ.د .مها علي الدين احمد حمزة

05/10/26

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

8642

أ.د .نادية عزيز وهبة البرباوى

07/03/27

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

9978

أ.د .نهي عزت محمد ثابت

08/10/27

طب األسنان  -جامعة عين شمس

طب األسنان (تقويم األسنان)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 12دراسات طب األسنان

تشكيل اللجنة

97

0

الترتيب أبجدي

بيولوجيا وباثولوجيا الفم و طب الفم وجراحة اللثة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

طب األسنان  -جامعة عين شمس

طب الفم و اللثة (أمراض اللثة)

20528

أ.د .أحمد يوسف جمال

98/07/15

)(

3712

أ.د .أميمة محمد حلمى عفيفى

00/07/30

طب األسنان  -جامعة طنطا

6242

أ.د .جيهان محمد عبد القادر علبة

93/08/31

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

1692

أ.د .خالد عاطف عبد الغفار محمد

05/05/30

طب األسنان  -جامعة عين شمس

طب الفم (طب الفم وعالج اللثة والتشخيص)

11046

أ.د .عزة محمد عز العرب

03/05/28

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب الفم وعالج الللثة والتشخيص (طب الفم )

9660

أ.د .مشيرة عبد اللطيف دهبه

04/07/28

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب الفم واالسنان (اشعة الفم)

806

أ.د .هدى محمد عبده الجندى

99/06/29

طب األسنان  -جامعة طنطا

)(

2627

أ.د .هناء سعد عوض رسالن

06/02/28

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

بكالوريوس طب الفم واالسنان (باثولوجيا الفم)

8056

أ.د .يوناثريا محمد محمود الشناوى

04/12/27

طب األسنان  -جامعة المنصورة

طب الفم وامراض اللثة والتشخيص واالشعة ()

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 12دراسات طب األسنان

تشكيل اللجنة

98

0

الترتيب أبجدي

جراحة الفم والفك والوجه والتخدير
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب االسنان (جراحة الفم والفك والوجه والتخدير)

6688

أ.د .راجيه محمد منير عبد العزيز اسماعيل

98/02/24

)(

4036

أ.د .طارق محمود على محمود

01/02/27

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

9325

أ.د .على عبد المجيد على صوان

91/04/29

طب األسنان  -جامعة دمنهور

جراحة الفم (جراحة الفم)

11207

أ.د .ليلى مصطفى عمارة

90/07/31

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

)(

9125

أ.د .محمد حسن محمد مصطفى القناوى

06/05/29

طب األسنان  -جامعة المنصورة

)(

7988

أ.د .نيفين شوقى محمد عبدهللا

05/01/08

طب األسنان  -جامعة اإلسكندرية

)(

6804

أ.د .هاني حسين محمد امين

91/03/01

طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة

طب اسنان (جراحة الفم والوجه والفكين )

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

99

0

الترتيب أبجدي

العلوم البيطرية األكادميية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة قناة السويس

التشريح واالجنة (االجنة وتشريح الجهاز العصبى)

2507

أ.د .ثناء مختار محمد النحلة

91/06/29

)(

4187

أ.د .سلمى أحمد محمد الغطريفي

06/03/27

الطب البيطري  -جامعة جنوب الوادي

5086

أ.د .شوقي سليمان إبراهيم

89/08/23

الطب البيطري  -جامعة بني سويف

)(

2110

أ.د .عاطف محمد محمود عريشة

01/01/28

الطب البيطري  -جامعة مدينة السادات

التشريح واالجنة والتشريح التبيقى (التشريح واالجنة)

861

أ.د .عبد الحسيب عبد العظيم محمود فايد

98/09/29

الطب البيطري  -جامعة اإلسكندرية

فسيولوجيا الحيوان (فسيولوجيا التكاثر والغدد الصماء)

602

أ.د .عبد هللا حفني طه عثمان

82/10/25

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

تشريح الحيوان واألجنة (تشريح الحيوان واألجنة)

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

( 100أ)

0

الترتيب أبجدي

العلوم البيطرية قبل اإلكلينيكية (ميكروبيوجليا  -طفيليات)
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

الطب البيطري (ميكروبيولوجي)
ِ

3905

أ.د .أحمد عبد الغني السنوسي

95/11/30

فيروسات (فيروسات)

2334

أ.د .جبر فكرى حسين الباجورى

99/06/30

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

252

أ.د .جمال عبد الجابر محمد يونس

03/03/03

الطب البيطري  -جامعة المنصورة

ميكروبيولوجيا (يكتريا وفطريات ومناعة)

476

أ.د .على على إبراهيم القناوى

89/08/23

الطب البيطري  -جامعة المنصورة

الطب البيطرى (الفيرولوجيا البيطرية)

238

أ.د .كاميليا محمود عثمان

85/04/29

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

ميكروبيولوجيا (بكتريولوجيا)

8832

أ.د .محمد سعيد محمد الشهيدي محمد

03/09/30

الطب البيطري  -جامعة قناة السويس

الميكروبيولوجى (الفيروسات)

114

أ.د .محمد سعيد مهدى مرسى ندا

93/04/20

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

الطفيليلت (الطفيليات)

909

أ.د .محمود عبدالنبي عمر الصيفي

90/10/31

الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ

العلوم الطبية البيطرية (الطفيليات)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

( 100ب)

0

الترتيب أبجدي

العلوم البيطرية قبل اإلكلينيكية (أدوية  -طب شرعى  -مسوم)
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

السموم والطب الشرعي (السموم )

298

أ.د .أسامة سمير زكي الطويل

07/05/30

لطب البيطرى (الفارماكزلوجى -األدوية)

6663

أ.د .حسنى عوض حسن البنا

00/09/29

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

421

أ.د .خالد أبو السعود محمود ابراهيم

05/06/29

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

األدوية (المسار الدوائى و طب األعشاب و البقايا الدوائية)

7539

أ.د .ضيفي أحمد سالم شلبي

04/03/28

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

الطب الشرعي (متبقيات المبيدات واألدوية)

9861

أ.د .محمد محمد محمد هاشم

87/06/30

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

طب بيطرى (ادويه)

128

أ.د .محمود عبد الناصر على موسى

98/07/26

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

الطب الشرعي والسموم البيطرية (سمية المبيدات الحشرية والتلوث
البيئي)

2377

أ.د .مسعد جمال الدين أحمد السيد

87/08/19

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

الطب البيطرى  ،الفارماكولوجيا (الفارماكوكينيتيكية)

9135

أ.د .مصطفى فايز محمد حسن

88/12/22

الطب البيطري  -جامعة قناة السويس

األدوية (األدوية البيطرية)

1041

أ.د .هشام سعد ابو المعاطي الصباغ

02/12/31

الطب البيطري  -جامعة مدينة السادات

الطب البيطري (الطب الشرعي والسموم)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

101

0

الترتيب أبجدي

العلوم البيطرية اإلكلينيكية (باثولوجيا)
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ

الباثولوجيا (الباثولوجيا)

2492

أ.د .أحمد علي علي السواق

94/08/30

العلوم الطبية البيطرية (باثولوجيا أكلينيكية)

953

أ.د .أسامة على محمد عبد هللا

97/05/01

الطب البيطري  -جامعة قناة السويس

9439

أ.د .أميرة حسن محمد

90/01/31

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

طب الحيوان (الباثولوجيا اإلكلينيكية)

10655

أ.د .حمدى عبد العزيز محمد سالم

84/08/14

الطب البيطري  -جامعة مدينة السادات

الباثولوجيا (باثولوجيا ( باثولوجيا كيمياء األنسجة))

5847

أ.د .صفاء يس سيد احمد الحريرى

92/12/30

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

الطب البيطري (الباثولوجيا االكلنيكية)

5516

أ.د .محمد خيرى عبد الرحمن ابراهيم

90/06/30

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

)(

234

أ.د .مصطفى سليم أبو الفتوح عطا

95/01/17

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

الباثولوجيا (باثولوجيا الحيوان والطيور)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

102

0

الترتيب أبجدي

صحة احليوان وتغذيته ومراقبة األغذية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة مدينة السادات

العلوم الطبية البيطرية (صحة الحيوان والدواجن والبيئة)

2112

أ.د .أحمد محمد بيومى ابراهيم

05/06/26

األمراض المشتركة (األمراض المشتركة)

6655

أ.د .أسماء عبد الناصر أحمد حسين

04/03/28

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

4016

أ.د .حسن عبد العزيز عيداروس

89/05/01

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

)(

4966

أ.د .سند طلعت سعد عرفة عطاهللا

07/09/09

الطب البيطري  -جامعة اإلسكندرية

إقتصاديات االنتاج الحيوانى (االقتصاد وإدارة المزارع)

987

أ.د .عالء الدين محمد على مرشدى

88/11/16

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

مراقبة االغذية (صحة اللحوم)

3910

أ.د .محمد اسماعيل يوسف القطشة

97/04/26

الطب البيطري  -جامعة اإلسكندرية

تغذية الحيوات وأمراض سوء اتغذية (تغذية الحيوات وأمراض سوء
اتغذية)

317

أ.د .مصطفى خليل مصطفى خليل

90/01/07

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها ()

5162

أ.د .نبيل عبد الجابر يس

98/11/25

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

الرقابة الصحية على األغذية (الرقابة على اللحوم)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
120 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

103

0

الترتيب أبجدي

األمراض البيطرية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ

)(

5067

أ.د .أحمد مجدى حافظ خليل

95/04/26

االمراض البيطرية (االمراض المعدية)

761

أ.د .سامية عبد الحميد احمد

88/02/24

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

7590

أ.د .عادل محمد على خضر

07/05/29

الطب البيطري  -جامعة اإلسكندرية

أمراض الحيوان المعدية (امراض الحيوان المعدية)

10213

أ.د .عاطف محمد كامل احمد

06/08/20

الطب البيطري  -جامعة قناة السويس

االمراض البيطرية (امراض الحياة البرية)

1061

أ.د .عبد الخالق رمضان ابراهيم الشيخ

98/09/29

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

طب الحيوان األمراض البيطريه (األمراض الباطنة )

1262

أ.د .علي السباعي حسين علي

90/06/10

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

األمراض الباطنة (أمراض الماشية)

1961

أ.د .ليلى صالح الدين احمد يوسف

91/04/07

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

)(

3068

أ.د .مجدى فتحى محمد القاضى

00/04/26

الطب البيطري  -جامعة بني سويف

الطب البيطرى (أمراض الدواجن)

10401

أ.د .محمد محروس محمد مجاهد

94/12/20

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

أمراض دواجن (بيولوجيا جزيئيه لالمراض البيطيريه)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 13الدراسات البيطرية

تشكيل اللجنة

104

0

الترتيب أبجدي

اجلراحات البيطرية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الطب البيطري  -جامعة الزقازيق

)(

790

أ.د .ابوبكر ماهر سيد هزاع

94/06/30

)(

3832

أ.د .باهي حسين محمد سرور

87/10/11

الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ

163

أ.د .جابر أحمد مجاهد جابر

03/02/02

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

التوليد والتناسليات والتلقيح األصطناعى ()

6503

أ.د .جمال عبد الرحيم محمد سوسه

04/06/30

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

العلوم الطبية البيطرية (التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى)

363

أ.د .سمير راشد محمد نوح

97/11/25

الطب البيطري  -جامعة اإلسكندرية

الطب البيطرى (الجراحة)

8118

أ.د .محمود السيد عابد أبو الروس

06/03/27

الطب البيطري بمشتهر  -جامعة بنها

)(

642

أ.د .نبيل أحمد على محمد مسك

83/04/10

الطب البيطري  -جامعة أسيوط

الجراحة البيطرية (الجراحة الخاصة واألشعة)

209

أ.د .هاني محمد جوهر عثمان

89/02/22

الطب البيطري  -جامعة القاهرة

الطب البيطري (الجرحة والتخدير واألشعة)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 14الرتبية الرياضية

تشكيل اللجنة

( 105أ)

0

الترتيب أبجدي

اإلدارة الرياضية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية الرياضية بنين  -جامعة أسيوط

اإلدارة الرياضية والترويح (اإلدارة الرياضية)

3999

أ.د .جمال محمد على يوسف

04/04/27

اإلدارة الرياضية (اإلدارة الرياضية)

10590

أ.د .حسن أحمد عطية الشافعى

93/06/01

التربية الرياضية بنات  -جامعة اإلسكندرية

2262

أ.د .حسيني سيد ايوب ابراهيم

04/02/24

التربية الرياضية بنين  -جامعة الزقازيق

تربية رياضية (ادارة رياضية)

3380

أ.د .كوثر السعيد محمود الموجي

95/06/26

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

االداره الرياضيه (االداره الرياضيه)

179

أ.د .محمد صبرى عمر محمد عمر

92/03/18

التربية الرياضية بنين  -جامعة اإلسكندرية

التربية الرياضية (التقويم والقياس)

6913

أ.د .محمد عبد العزيز أحمد سالمة

94/01/28

التربية الرياضية بنين  -جامعة اإلسكندرية

التربية الرياضية (االدارة الرياضية والترويح)

788

أ.د .محمد كمال مصطفى محمد السمنودى

00/03/27

التربية الرياضية  -جامعة المنصورة

تربية رياضية (ترويح رياضى)

4857

أ.د .مسعد سيد سيد على عويس

83/06/29

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

)(

5688

أ.د .نبيل خليل ندا خليل

00/04/24

التربية الرياضية بنين  -جامعة بنها

التربية الرياضية (االدارة الرياضية والترويح)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
123 / 131

صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 14الرتبية الرياضية

تشكيل اللجنة

( 105ب)

0

الترتيب أبجدي

الرياضة املدرسية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

)(

3968

أ.د .احمد محمد ماهر انور حسن

88/12/04

)(

7201

أ.د .ايمان حسن محمد الحاروني

03/01/01

التربية الرياضية بنات  -جامعة الزقازيق

3234

أ.د .صفية احمد محى الدين حمدى

94/06/26

التربية الرياضية بنات  -جامعة حلوان

)(

2149

أ.د .ضياء الدين محمد احمد العزب

00/06/25

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

التربية الرياضية (الرياضة المدرسية)

6397

أ.د .ماجدة محمد صالح الدين الشاذلى

97/05/27

التربية الرياضية بنات  -جامعة اإلسكندرية

)(

2231

أ.د .محسن إسماعيل إبراهيم محمد

00/11/28

التربية الرياضية بنين  -جامعة المنيا

المناهج وطرق التدريس (طرق تدريس التربية الرياضية)

2905

أ.د .محمود عبدالحليم عبد الكريم أحمد

93/03/14

التربية الرياضية بنين  -جامعة أسيوط

التربية الرياضية (المناهج و تدريس التربية الرياضية)

9863

أ.د .هنية محمود إبراهيم الكاشف

91/07/01

التربية الرياضية بنات  -جامعة اإلسكندرية

)(

3567

أ.د .ياسر عبدالعظيم سالم أبو السعود

99/12/01

التربية الرياضية بنين  -جامعة الزقازيق

المناهج وطرق التدريس (طرق التدريس)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً

مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 14الرتبية الرياضية

تشكيل اللجنة

( 105جـ)

0

الترتيب أبجدي

التدريب الرياضى
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

التربية الرياضية (فسيولوجيا الرياضة)

4525

أ.د .أبو العال أحمد عبد الفتاح

86/06/19

)(

7384

أ.د .حسين دري اباظة

06/05/30

التربية الرياضية بنين  -جامعة بنها

8683

أ.د .زكى محمد محمد حسن

90/01/30

التربية الرياضية بنات  -جامعة اإلسكندرية

التربية الرياضية (تدريب الكرة الطائرة)

10208

أ.د .عبد العزيز احمد عبد العزيز النمر

93/09/26

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

التربية الرياضية (التدريب )

6403

أ.د .عبد المنعم بدير محمد القصير

87/07/01

التربية الرياضية بنين  -جامعة اإلسكندرية

)(

2667

أ.د .محمد جابر احمد بريقع

00/04/29

التربية الرياضية  -جامعة طنطا

تدريب رياضي (الميكانيكا الحيوية وعلم الحركه)

2802

أ.د .محمد جمال الدين محمد محمد حمادة

91/06/01

التربية الرياضية  -جامعة مدينة السادات

)(

9845

أ.د .محمد قدرى عبدهللا بكرى

89/03/05

التربية الرياضية بنين  -جامعة حلوان

التربية الرياضية (اإلصابات الرياضية والتأهيل البدنى)

2960

أ.د .مسعد على محمود إسماعيل

94/07/26

التربية الرياضية بنين  -جامعة المنصورة

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 15الفنون والرتبية املوسيقية

تشكيل اللجنة

106

0

الترتيب أبجدي

الفنون اجلميلة
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الفنون الجميلة  -جامعة اإلسكندرية

الديكور (العمارة الداخلية )

460

أ.د .احمد فؤاد حسن علي مهدي

04/06/29

جرافيك (تصميمات مطبوعة)

8231

أ.د .السيد إبراهيم محمد قنديل

09/05/26

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

1031

أ.د .صالح محمد عبد المعطي ابراهيم

03/02/23

الفنون الجميلة باألقصر  -جامعة جنوب الوادي

الجرافيك (فنون الكتاب)

6861

أ.د .صفية طه محمود القبانى

07/02/25

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

)(

3730

أ.د .عبد المنعم محمد محمد حيوان

84/04/15

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

)(

5012

أ.د .محمد سيد سليمان محمد

99/04/26

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

الديكور (العمارة الداخلية)

6998

أ.د .محمد على محمود خاطر

03/01/31

الفنون الجميلة  -جامعة المنيا

الجرافيك (تصميم مطبوع)

1918

أ.د .محمود همام عبد اللطيف حرب

99/06/30

الفنون الجميلة  -جامعة حلوان

ديكور (سينما-مسرح-تليفزيون)

8

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 15الفنون والرتبية املوسيقية

تشكيل اللجنة

107

0

الترتيب أبجدي

الرتبية الفنية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية الفنية  -جامعة المنيا

تربية فنية (أشغال فنية وتراث شعبى)

2716

أ.د .آمال حمدي اسعد عرفات

03/08/31

التربية الفنية (اشغال فنية)

10589

أ.د .زينب عبد الفتاح أحمد صبرة

01/05/24

التربية الفنية  -جامعة حلوان

5835

أ.د .عايدة عبد الحميد محمد ابو القطط

92/06/30

التربية الفنية  -جامعة حلوان

التربية الفنية (علم نفس التربية الفنية)

8091

أ.د .عفاف احمد محمد فراج

09/10/27

التربية الفنية  -جامعة حلوان

التربية الفنية (علم نفس التربية الفنية)

6030

أ.د .مصطفى محمد عبد العزيز حسن

95/01/29

التربية الفنية  -جامعة حلوان

التربية الفنية (تحليل التعبير الفني للفنون)

9514

أ.د .ميرفت زكى محمد على شرباش

93/12/01

التربية الفنية  -جامعة حلوان

)(

6

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
تجمد عضوية المعار خارجيا فوراً ،ويخطر المجلس األعلى للجامعات لتحديث البيانات.
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صدرت في Sunday, February 19, 2017
MASH

أمينا ً
مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 15الفنون والرتبية املوسيقية

تشكيل اللجنة

108

0

الترتيب أبجدي

الفنون التطبيقية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

)(

8888

أ.د .أحمد على محمود سالمان

88/01/03

التصميم الصناعى (األجهزة والمعدات)

6145

أ.د .سلوى عبد هللا الغريب

94/12/25

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

7698

أ.د .سميحة على ابراهيم باشا

09/04/28

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

تكنولوجيا المالبس (تكنولوجيا البترونات)

3009

أ.د .طارق صالح سعيد صالح

08/02/24

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

)(

7941

أ.د .طارق محمد سعيد ابو المعاطي

09/10/25

الفنون التطبيقية  -جامعة دمياط

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز (طباعة المنسوجات و
الصباغة و التجهيز)

9661

أ.د .محمد عطيه محمد الفرحاتى

08/07/27

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

الفنون التطبيقية (الطباعة والتغليف )

6877

أ.د .محمد علي حسن زينهم

99/08/15

الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

فنون تطبيقية (زجاج)

7

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 15الفنون والرتبية املوسيقية

تشكيل اللجنة

109

0

الترتيب أبجدي

الرتبية املوسيقية
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

قسم األداء (بيانو)

11379

أ.د .أفكار رفاعى أحمد محمد

08/05/25

تخصص موسيقى عربيه (شعبة تأليف موسيقى عربى)

7596

أ.د .أمل جمال الدين محمد عياد ابراهيم

09/04/28

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

11181

أ.د .أميرة سيد فرج

88/11/06

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

التربية الموسيقية (الصولفيج وااليقاع واالرتجال)

8409

أ.د .خالد حسن عباس محمد

10/03/31

التربية النوعية  -جامعة القاهرة

)(

21128

أ.د .شيرين عبد اللطيف احمد بدر

11/03/29

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

التربية الموسيقية (موسيقى عربية)

7465

أ.د .عاطف عبدالحميد احمد سيداحمد

04/02/01

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

)(

6864

أ.د .كاميليا محمود جمال الدين احمد

07/05/27

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

)(

20466

أ.د .محسن سيد أحمد مرسي عيسى

07/12/30

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

التربية الموسيقية (الصولفيج وااليقاع واالرتجال)

8176

أ.د .منال محمد على بخيت

08/04/20

التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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مقررا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

أمينا ً

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 16سياحة وفنادق

تشكيل اللجنة

110

0

الترتيب أبجدي

السياحة والفنادق
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

السياحة والفنادق  -جامعة حلوان

اإلرشاد السياحى (اآلثار والحضارة المصرية القديمة)

7773

أ.د .حسام محمد كمال رفاعى

08/11/30

الدراسات الفندقية (إدارة الفنادق والضيافة)

6556

أ.د .حنان سعد قطارة

06/01/25

السياحة والفنادق  -جامعة اإلسكندرية

8183

أ.د .شريف محمد سعيد صالح الصبان

06/08/22

السياحة والفنادق  -جامعة المنيا

األرشاد السياحي (المصريات)

5761

أ.د .ضحى محمود مصطفى

94/07/18

السياحة والفنادق  -جامعة حلوان

دراسات سياحية (التخطيط والتسويق السياحى)

10730

أ.د .عائشة عبد العزيز محمد التهامى

10/09/29

السياحة والفنادق  -جامعة الفيوم

آثار إسالمية (أرشاد سياحى)

6617

أ.د .ماجد محمد فهمى محمود فهمى نجم

04/04/28

السياحة والفنادق  -جامعة حلوان

االرشاد السياحى (آثار مصرية قديمة)

3273

أ.د .محمد عبد الوهاب مرسى عبد العال

06/06/26

السياحة والفنادق  -جامعة الفيوم

السياحة والفنادق (الدراسات الفندقية)

5705

أ.د .محمود أحمد حمزة عبد اللطيف

94/10/25

السياحة والفنادق  -جامعة اإلسكندرية

)(

8614

أ.د .مفيدة حسن عبد الواحد الوشاحي

09/03/31

السياحة والفنادق  -جامعة قناة السويس

)(

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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مقررا ً

أمينا ً

أمني اجمللس األعلى للجامعات

أ.د .أشرف حامت

اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
2019 2016
 16سياحة وفنادق

تشكيل اللجنة

111

0

الترتيب أبجدي

االقتصاد املنزلي
لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين

األستاذية

الكلية  -اجلامعة

الكود

االسم

التربية النوعية (بمنية النصر)  -جامعة المنصورة التغذية وعلوم األطعمة (علوم األطعمة)

7652

أ.د .أشرف رفعت محمد الزينى

08/06/30

اقتصاد منزلى (الغذاءو لتغذية)

4452

أ.د .إكرام رجب محمود سليمان الليثى

02/01/22

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

211

أ.د .سلوى هنرى جرجس سعيد

98/06/28

االقتصاد المنزلي  -جامعة حلوان

مالبس ونسيج (تاريخ أزياء )

1697

أ.د .سونيا صالح زكي حافظ المراسي

98/03/29

االقتصاد المنزلي  -جامعة حلوان

التغذية وعلوم األطعمة (التغذية)

7236

أ.د .عادل جمال الدين الهنداوى

07/07/31

التربية النوعية  -جامعة طنطا

مالبس ونسيج (النسيج)

1326

أ.د .محمد نجاتي محمد الغزالي ابازيد

01/01/15

الزراعة  -جامعة أسوان

علوم وتكنولوجيا االغذيه (التغذيه وعلوم االطعمة)

5686

أ.د .مواهب ابراهيم ابراهيم عياد

94/11/29

الزراعة  -جامعة اإلسكندرية

)(

8889

أ.د .نجوي سيد عبدالجواد علي

04/01/01

االقتصاد المنزلي  -جامعة حلوان

)(

8801

أ.د .يوسف عبد العزيز عبده الحسانين

07/04/29

االقتصاد المنزلي  -جامعة المنوفية

التغذية وعلوم األطعمة (علوم األطعمة)

9

التخصص العام (الدقيق)

التشكيل طبقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )651بتاريخ  ،22/08/2016والقرار وزير التعليم العالى رقم ( )3927بتاريخ .24/08/2016
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