
 متابعتهم الدراسٌة والمهمات العلمٌة الجاري واإلجازاتبأعضاء البعثات بٌان 

بعثات إشراف  بعثات خارجٌة الكلٌة م

 مشترك

 اإلجمالً E-Just أجازات دراسٌة مهمات علمٌة

 13  4 5 3 1 اليندسة 1
 9  6 2  1 الزراعة 2
 8  2 4 1 1 الحاسبات والمعمومات 3
 3   1 2  معيد الكبد القومي  4
 5  2  1 2 اآلداب 5
 9  4  1 4 التجارة 6
 32  19 7 4 2 العموم 7
 44  1 12 22 1 الطب 8
 25 11 12 1 1 2 اليندسة اإللكترونية 9
 1   1   االقتصاد المنزلي 11
 1   1   التربية 11

 142 11 48 34 34 14 االجمالي
 

  



وحتى اآلن 1/9/2115الدكتوراه اعتباراً من بٌان تفصٌلً بالسادة الحاصلٌن على درجة   

 تارٌخ المناقشة دولة اإلٌفاد نوع اإلٌفاد الوظٌفة االسم الكلٌة م

 29/4/2216 أسبانيا أجازة دراسية مدرس مساعد أسماء جالل عبد الجواد خالف العموم 1

 14/1/2216 روسيا أجازة دراسية مدرس مساعد عادل محمد أحمد  العموم 2

 32/11/2215 ألمانيا أجازة دراسية معيد محمود عبد العزيز عمى العموم 3

 5/9/2216 جامعة المنوفية إشراف مشترك مدرس مساعد دينا أحمد مندوه طوالن العموم 4

 24/7/2216 جامعة المنوفية إشراف مشترك مدرس مساعد داليا عبد العزيز عبد الفتاح العموم 5

الحاسبات  6
 وردة إبراىيم أحمد الخولي والمعمومات 

 5/7/2216 كندا بعثة خارجية معيدة

الحاسبات  7
 والمعمومات

 سامح محمد شيدي أحمد عبد اهلل 
 8/5/2216 أمريكا بعثة خارجية مدرس مساعد

 24/2/2216 جامعة المنوفية إشراف مشترك مدرس مساعد محمد كمال محمود عمر الطب 8

 24/1/2216 جامعة المنوفية إشراف مشترك مدرس مساعد أيمن أحمد مصيمحي صقر الطب 9



11 
 اآلداب

عبد الحميد عبد الرحمن محمود عبد 
 الرحمن 

 25/5/2216 ألمانيا أجازة دراسية مدرس مساعد

 19/1/2216 إنجمترا بعثة خارجية مدرس مساعد ممدوح عبد المولي محمد عبد السالم  التجارة 11

 26/2/2216 روسيا أجازة دراسية مدرس مساعد أحمد الشحات شومان مروة اليندسة اإللكترونية 12

 1/9/2216 اليابان  E-Just مدرس مساعد عبد العزيز السيد الفقي اليندسة اإللكترونية 13

 1/9/2216 اليابان  E-Just معيد أحمد محمد السيد خميفة اليندسة اإللكترونية 14

 8/9/2216 اليابان  E-Just معيد محمد الوكيلمحمد السيد  اليندسة اإللكترونية 15

 

  



 الدراسٌة  واإلجازاتإنجازات إدارة المنح والبعثات 

  4104/4102من الخطة الخمسٌة السابعة  4102/4102لث االبعثات للعام الثاعالن نتٌجة ما ٌخص جامعة المنوفٌة من 

 الخطة
بعثات 

 خارجٌة

بعثات إشراف 

 مشترك

مهمات علمٌة 

 شخصٌة

مهمات علمٌة جمع 

 مادة علمٌة

مهمات قصٌرة 

 األجل 

من  2214/2215العام الثالث 

 الخطة الخمسية السابعة
3 16 

12 2 9 

 

 العام الرابع : ـ فى انتظار نتٌجة ترشٌحات اإلدارة العامة للبعثات

بٌن حكومة المملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى  4102/4102إعالن عن فتح باب التقدم لبرنامج البعثات الممول من خالل اتفاقٌة " نٌوتن ـ مشرفة " للعام الثالث 
 وأٌرلندا الشمالٌة وحكومة جمهورٌة مصر العربٌة

  



 والذٌن تم سفرهم  2112/2117لخطة الخمسٌة السابعة من ا 2114/2115السادة أعضاء بعثات اإلشراف المشترك للعام الثالث 

 تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 31/5/2216 ألمانيا العموم أسماء محمد عكاشة محمد عكاشة 0

 9/3/2216 ألمانيا العموم أحمد سعيد الشتمة 4

 1/4/2216 اليابان العموم أسماء بنيامين المميجي 3

 24/8/2216 كندا الطب السالم محمد عيدىديل عبد  2

 3/5/2216 تركيا الطب اسماعيل توفيق عبد العزيز بدر  2

 21/7/2216 النمسا الطب  شرين محمد موسى عفيفي  2

 26/3/2216 إنجمترا الطب ىشام حسن محمد حسن أحمد 2

 11/3/2216 سويسرا الطب  محمد نبيل حنفي محمود  8

 31/3/2216 أسبانيا الطب الحافظ طاحونمحمود فتحي عبد  9

 13/7/2216 أمريكا الطب رامي ربيع مميجي مصطفى 01



 والذٌن تم سفرهم  2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115السادة أعضاء البعثات الخارجٌة للعام الثالث 

 تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 32/3/2216 إنجمترا اليندسة  الواحد السيدحمدي عمى عبد  0

 22/1/2216 إنجمترا اليندسة اإللكترونية  ىاني فتحي موسى عتمم 4

 

  



اتخاذ إجراءات والذٌن تم  2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115السادة أعضاء بعثات اإلشراف المشترك للعام الثالث 

  سفرهم وفً انتظار تارٌخ السفر

 دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 اليابان الطب ماىي نبيل محمود عجيز 0

 المممكة المتحدة معيد الكبد القومي الزىراء محمد عبده الخطيب 4

 إنجمترا الطب نيمة مصطفى فيمي محمد بدر 3

اتخاذ إجراءات سفرهم والذٌن تم  2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115السادة أعضاء البعثات الخارجٌة للعام الثالث 

  وفً انتظار تارٌخ السفر

 دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 أمريكا الطب شيماء عماد الدين مأمون محمد حجازي 0

 

  



 المهمات العلمٌة
 أوالً : ـ خطط البعثات 

فً  تنفٌذ مهمتهموالذٌن تم  2117/2112من الخطة الخمسٌة السادسة  2111/2112: ـ السادة أعضاء المهمات العلمٌة للعام الخامس  1

 1/9/2116حتى  1/9/2115الفترة من 

 تارٌخ العودة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 22/12/2215 19/6/2215 اليابان العموم الضبعشيماء حسين محمود  0

 

فً الفترة  تنفٌذ مهمتهموالذٌن تم  2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2113/2114: ـ السادة أعضاء المهمات العلمٌة للعام الثانً  2

 1/9/2116حتى  1/9/2115من 

 تارٌخ العودة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 24/9/2216 21/3/2216 ألمانيا العموم انتصار عبد المنعم عبد الرؤف المسدي 0

 21/4/2216 19/12/2215 اليابان االقتصاد المنزلي نزيية عبد الرحمن إبراىيم خميل  4

 والذٌن تم سفرهم  2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115السادة أعضاء المهمات العلمٌة للعام الثالث ـ :  3 



 تارٌخ العودة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 15/6/2216 15/12/2215 ألمانيا الزراعة  إيياب عبد العزيز أحمد الصعيدي 0

  26/6/2216 إنجمترا اليندسة الحكيم العبدماىر مصطفى عبد  4

 2/8/2216 1/2/2216 فنمندا الزراعة أحمد محمد محمد عبد الرحيم 3

  7/9/2216 اليابان الحاسبات والمعمومات أحمد محمود أحمد محمود حماد  2

 

  والجاري تنفٌذ مهمتهم 2112/2117من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115ـ السادة أعضاء المهمات العلمٌة للعام الثالث :  4

 تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

أو من  2216اعتبارًا من نوفمبر  إيطاليا الطب أحمد حمدي الشافعي  0
 مغادرة أرض الوطن

أو من  3/12/2216اعتبارًا من  إنجمترا معيد الكبد القومي جاب اهللنيمة محمد كامل  4
 مغادرة أرض الوطن

  



 1/9/2116حتى  1/9/2115فً الفترة من والذٌن تم سفرهم الشخصٌة السادة أعضاء المهمات العلمٌة ثانٌاً : ـ 

 مدة المهمة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 عامين 32/11/2215 إنجمترا الحاسبات والمعمومات الواحد إسماعيلخالد نبيل عبد  0

 شيور 4 5/11/2216 فرنسا اليندسة شياب عبد العال منصور  4

 شيور 6 13/5/2216 جنوب أفريقيا الطب تامر عمى عبد العاطي سمطان  3

 أشير 3 3/12/2216 لوكسمبرج العموم بسنت محمد الكفراوي 2

 عام 23/3/2216 فرنسا اليندسة اإللكترونية الفتاح إبراىيمالخطيب كمال عبد  2

 عام 23/3/2216 أمريكا الطب إبراىيم شحاتو عمى المدبوح 2

 عامين 8/9/2215 فرنسا الحاسبات والمعمومات محمود حسين محمود حسين 2

 ستة أشير 29/12/2215 روسيا العموم يةبعمى ماىر عبد الخالق أبو را 8

 

  



 وتم عودتهم 1/9/2116حتى  1/9/2115السادة أعضاء المهمات العلمٌة الشخصٌة والذٌن تم سفرهم فً الفترة من  اً : ـثالث

 تارٌخ العودة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 17/2/2216 2215نوفمبر  الواليات المتحدة األمريكية العموم عبد اهلل عبد الغفار محمد محمد  0

 29/2/2216 1/2/2216 اليابان العموم داود إبراىيم داودماىر  4

  32/4/2216 1/4/2216 االمارات العربية  اليندسة  فتحي محمد عبد العظيم محفوظ 3

 17/2/2216 16/11/2215 المممكة المتحدة اليندسة  ماىر مصطفى عبد الحكيم العبد  2

 

  



 والتً تم تنفٌذهالتنمٌة شباب األساتذة بالكلٌات المصرٌة  2116لعام  : ـ منحة برنامج الفولبراٌت رابعاً 

The program ( JFDP ) ( Fulbright Junior Faculty Development Program ) 

 تارٌخ العودة تارٌخ السفر دولة اإلٌفاد الكلٌة اسم المرشح م

 17/9/2216 6/7/2216 الواليات المتحدة األمريكية الطب ىبو خضري طو عالم  0

 17/9/2216 6/7/2216 الواليات المتحدة األمريكية الطب شيماء شريف زكي سميمان  4

 17/9/2216 6/7/2216 الواليات المتحدة األمريكية اليندسة عرفو سيد محمد منصور 3

 

  



 المنح واإلجازات الدراسٌة

 2116وحتى  2115من أوالً : ـ بٌان بالمنح العامة والشخصٌة الواردة للجامعة اعتباراً 

 دولة اإلٌفاد عدد المسافرٌن عدد المنح نوع المنحة م

0 
 46 المنح العامة

 

15 

 

 المكسيك ـ روسيا ـ الصين ـ اليونان ـ الجامعة المصرية اليابانية 

4 
 12 المنح الشخصية

 

11 

 

إيطاليا ـ الصين ـ ألمانيا ـ السعودية ـ لندن ـ كوريا الجنوبية ـ 
 اليند ـ فرنسا  

 

  



  2115/2116ثانٌاً : ـ بٌان بأسماء السادة المسافرٌن فى منح عامة خالل العام 

 تارٌخ السفر الغرض منها الكلٌة اسم المرشح اسم المنحة

طبقًا  2215منح حكومة المكسيك لعام 

 التنفيذيلمبرنامج 

 4/2/2215 الحصول عمى الدكتوراه الزراعة عمى عبد المطمب عبد العظيم عبد اهلل

 4/2/2215 الحصول عمى الدكتوراه الزراعة سعيد فتحي بدوي السيسي

 

 

طبقًا  2215/2216منح حكومة روسيا لعام 

 لمبرنامج التنفيذي

 22/12/2215 الحصول عمى الدكتوراه الزراعة إبراىيم محمد عمر جمعة

 22/12/2215 الحصول عمى الدكتوراه اليندسة أحمد سعيد عبد اهلل عامر

 26/12/2215 الحصول عمى الدكتوراه اليندسة اإللكترونية حنان مجدي درويش شبانة

 12/2/2216 الحصول عمى الدكتوراه العموم آالء محمد أحمد أبو ظالم

 

 

 

  2116/2117اً : ـ بٌان بأسماء السادة المسافرٌن فى منح عامة خالل العام ثالث



 

 تارٌخ السفر الغرض منها الكلٌة اسم المرشح اسم المنحة

 

طبقًا  2216/2217منح حكومة الصين لعام 

 لمبرنامج التنفيذي

 8/9/2216 الحصول عمى الدكتوراه العموم عمياء نصر عبد الوىاب

 8/9/2216 الحصول عمى الدكتوراه العموم نورا محمد القفي

 8/9/2216 الحصول عمى الدكتوراه العموم أماني عبد اهلل محمد أحمد

 8/9/2216 الحصول عمى الدكتوراه اليندسة حمزة فوزي رشاد أبو الحديد

منح حكومة الصين طبقًا لمذكرة التفاىم لعام 

2216/2217 

 12/9/2216 الحصول عمى الدكتوراه العموم أسماء عبد المغني عبد العزيز عامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحصول عمى الدكتوراه الزراعة  عبد الرحمن ممتاز عبد الرحمن حجازي

 3/11/2216 الماجستيرالحصول عمى  اليندسة اإللكترونية محمد سعيد محمود عزام

 3/11/2216 الحصول عمى الدكتوراه الزراعة عطيةأحمد فؤاد السيد  منح حكومة اليونان



منح الجامعة المصرية اليابانية باألسكندرية 

  E-Justعمى برنامج 
 اليندسة اإللكترونية عبد اهلل نبيل محمد مصطفى

بدء الدراسة في  الحصول عمى الدكتوراه

13/9/2215 

 13/9/2215بدء الدراسة في  الدكتوراهالحصول عمى  اليندسة اإللكترونية أحمد محمد بنية دياب

 اليندسة اإللكترونية عبد السالم عبد الحميم سيد أحمد
ى درجتي الحصول عم

 الدكتوراه الماجستير و

 13/9/2215بدء الدراسة في 

 

  



  2115/2116بٌان بأسماء السادة المسافرٌن فى منح شخصٌة خالل العام اً : ـ رابع

 تارٌخ السفر الغرض منها اإلٌفاددولة  الكلٌة اسم المرشح م

 5/12/2215 الحصول عمى الماجستير ألمانيا التجارة محمد سمير عبد اهلل زىران 0

 1/9/2215 الحصول عمى الماجستير ألمانيا التجارة سارة اشرف محمود الجمل  4

 15/11/2215 الماجستيرالحصول عمى  كوريا الجنوبية اليندسة اإللكترونية أحمد إبراىيم أحمد الشرقاوي 3

2 
عمر أحمد رضا عمى 

 محفوظ
 إنجمترا اليندسة

 28/9/2215 الحصول عمى الماجستير

 12/9/2215 الحصول عمى الماجستير السعودية اليندسة اإللكترونية عماد محروس عواد محمد 2

 22/9/2216 الحصول عمى الماجستير إيطاليا اليندسة  أحمد حازم محمود الدسوقي 2

 1/9/2216 الحصول عمى الماجستير إيطاليا ـ فرنسا اليندسة اإللكترونية محمود عمى أحمد محمد 2

8 
أحمد محمد أحمد عبد 

 السالم 
 إيطاليا الحاسبات والمعمومات

 27/12/2215 الحصول عمى درجة الدكتوراه

 22/8/2215 الحصول عمى درجة الدكتوراه الصين العموم آن إبراىيم محمد أبو زيد 9



 2/12/2215 الحصول عمى درجة الدكتوراه لندن التجارة رشا عبد المقصود عياد 01

 22/8/2216 الحصول عمى درجة الدكتوراه اليند الطب محمد سعيد محمد السنافيرى 00

 32/9/2216 الحصول عمى درجة الدكتوراه اليابان العموم سعيد محمد عبد الصبور 04

 26/8/2216 الحصول عمى درجة الدكتوراه الصين الحاسبات والمعمومات  محمد عادل عبد اهلل حماد  03

02 
سندس مجدي فضل عمى 

 محمد
 الصين الحاسبات والمعمومات 

 26/8/2216 الحصول عمى درجة الدكتوراه

 

  



من الخطة الخمسٌة السابعة  2114/2115المفتوحة مع جامعات أجنبٌة وفقاً لنظام اإلشراف المشترك للعام الثالث  بالقنوات العلمٌة بٌان 

2112/2117 

 اسم الطالب الدولة الجامعة  األستاذ األجنبً القسم العلمً األستاذ المصري الكلٌة

ب
ط
ال

 

 أ . د / ىشام محمد زكي الموافي
 د / مارك تي بونز جراحة العظام

مستشفى ديكسيوس 

 الجامعة

 محمود فتحي عبد الحافظ طاحون اسبانيا

 ىديل عبد السالم محمد إبراىيم كندا ماكجيل بمونتلاير أ.م.د/ نجوى ويمسون األشعة التشخيصية أ . د / عادل محمد الوكيل 

 أ . د / أحمد لبيب دخان 
 أ.د/ شاىزاد راجا جراحة القمب والصدر

مستشفى رويال 

 برومبتون وىارفيمد

 ىشام حسن محمد حسن  إنجمترا

 محمد نبيل حنفي محمود سويسرا زيورخ أ.د/ انتون فاالفانيس جراحة المخ واألعصاب أ.د/ عادل محمود حنفي

 شيرين محمد موسى عفيفي النمسا بفيينا Messerli أ.د/ إيزابيال بالي الباثولوجيا اإلكمينيكية أ.د/ ميا عبد الرافع البسيوني

 أ.د/ حاتم محمود بسيوني
 أ.د/ توماس روجيوال الجراحة العامة 

Case western 

Reserve  

 رامي ربيع مميجي مصطفى أمريكا



 إسماعيل توفيق عبد العزيز نركيا إيجة أزمير أ.د/ دوندار صباح جراحة العظام أ.د/ أحمد البدوي محمود شاىين

 نيمة مصطفى فيمى محمد بدر انجمترا نيوكاسل أ.م.د/ راكيش ىير الباثولوجي أ.د/ نانسي يوسف أسعد

 ماىي نبيل محمود عجيز اليابان طوكيو أ.د/ نوبيو ياجاشي التوليد وأمراض النساء / محمد عادل السيد أ.د

 الزىراء محمد عبو الخطيب المممكة المتحدة أمبلاير لندن أ.د/ سيمون تيمور روبنسون طب الكبد أ.د/ أحمد عبد المطيف واكد

م 
لو

لع
ا

 

 أسماء بنيامين السيد المميجى اليابان ناجويا / كومي يوشيداأ.د الكيمياء أ.د/ أحمد محمود النحاس

 أحمد سعيد لطفي شتمة ألمانيا بون أ.د/ ىيمموث بالتشت الكيمياء أ.د/ مجدى عبد العظيم تامر

 أ.د/ أحمد عبد السميع الحمالوي
 أ.د/ أيك ويبر الفيزياء

معيد فرانيوفر 

 فرايبراج

 أسماء محمد عكاشة محمد عكاشة  ألمانيا

سة
ند

له
ا

 

 أ.د/ ناجح نصيف مميكة

 أ.د/ أحمد عطاف البنا اليندسة المدنية

 أحمد نبيل عبد العزيز عطية أمريكا إلينوي أربانا شامبين

 



 بٌان بأسماء السادة األساتذة المشرفٌن على أعضاء بعثات اإلشراف المشترك

وحتى اآلن 1/9/2115اعتباراً من    

 م
 جهة السفر  تارٌخ السفر الوظٌفة الكلٌة االسم

 اسم العضو

 

 والء سعد الخميفة أمريكا 2/11/2216 أستاذ متفرغ التجارة أ.د/ صقر أحمد صقر 1
اليندسة  أ.د/ نوال أحمد راغب الفيشاوي 2

 عبير عبد العزيز عشرة أمريكا 2216يونية  أستاذ اإللكترونية

معيد الكبد  أ.د/ إيمان أحمد رويشة  3
 القومي

رئيس قسم طب 
 الكبد

خالل شير ديسمبر 
2216 

جامعة كاليفورنيا ـ لوس 
 أنجميس

محمود صالح محمود عبد المطيف 
 عمر

جامعة سالزبورج الطبية ـ  11/3/2216 عميد كمية الطب الطب أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 4
 النمسا

 أحمد مجدي عبد الحميم عبد العال

جامعة لندن ـ المممكة  32/11/2215 أستاذ الطب العزيز معالي أ.د/ محمد عبد 5
 المتحدة 

 أحمد كمال السيد محمد عميرة

جامعة ماكجيل بمونتلاير ـ  18/12/2215 أستاذ متفرغ الطب أ.د/ عبد العميم محمد عبد الخالق الدرعي 6
 كندا

 عمرو صالح أمين ىدىد

جامعة شيفيمد ـ المممكة  11/1/2216 أستاذ الطب أ.د/ سمطان محمد عمى سمطان 7
 المتحدة

 باىر محمد عبد الرؤف سالمان

جامعة كيس ويسترن  16/5/2216 أستاذ متفرغ الطب أ.د/ السيد حسين سميمان  8
 كميفالند أوىايو ـ أمريكا

 أحمد أسامة محمد أحمد سيد خميفة 

النصف األول من شير  أستاذ متفرغ الطب أ.د/ أحمد لبيب دخان 9
 أكتوبر

مستشفى رويال ـ برومبتون 
 وىيرفيمد ـ إنجمترا

 ىشام حسن محمد حسن

 دينا أحمد مندوه أيرلندا 17/12/2215 أستاذ العموم أ.د/ أحمد محمود عفيفي النحاس  11



 

والذٌن تم استضافتهم  ات اإلشراف المشتركعلى أعضاء بعثاألجانب بٌان بأسماء السادة األساتذة المشرفٌن   

وحتى اآلن 1/9/2115اعتباراً من    

 م
 االستضافةتارٌخ  الوظٌفة الكلٌة االسم

 اسم العضو

 

1 

 أ.د/ كريستوفر سمبسون 

مستشفى 
بريجيام 

أندومان بكمية 
الطب جامعة 

ىارفارد ـ 
 أمريكا

النصف األول من شير  أستاذ
 2216أكتوبر 

 
 أيمن أحمد مصيمحي أحمد صقر 

حتى  2216/ فبراير 29 أستاذ جامعة بون  أ.د/ ىيمموت بالترشيفت 2
 2216مارس  4

 أحمد سعيد شتمة

جامعة والية  أ.د/ أحمد محمد الشافعي 3
 داليا عبد العزيز الشربيني 2216يوليو  7 أستاذ لينانورث كارو 

 


