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تشكيل اللجان االستشارية التخصصية

1 اآلداب 

جامعة القاهرة- اآلداب 04/12/1991 عبدهللا عبدالفتاح التطاوي. د.أ 9087 اللغة العربية وآدابها1

جامعة عين شمس- اآلداب 25/05/1992 أحمد عبد اللطيف حماد. د.أ 5135 اللغات الشرقية والسالفية ولغات الشرق األقصى2

وآدابها

جامعة القاهرة- اآلداب 24/09/1986 محمد محمد محمد عنانى. د.أ 9038 اللغة اإلنجليزية وآدابها3

جامعة عين شمس- األلسن 24/09/1983 مكارم احمد الغمري. د.أ 5608 اللغة اليونانية والالتينية واإليطالية واأللمانية4

والروسية واألسبانية وآدابها

جامعة الزقازيق- اآلداب 24/03/1992 فريده محمد محمود النجدى. د.أ 8917 اللغة الفرنسية وآدابها5

جامعة حلوان- اآلداب 16/01/1983 زبيدة محمد عطا. د.أ 8706 التاريخ6

جامعة المنوفية- اآلداب 20/10/1991 فتحي محمد مصيلحي خطاب. د.أ 9362 الجغرافيا7

جامعة القاهرة- اآلداب 23/10/1991 أحمد عبدهللا زايد. د.أ 3236 علم االجتماع8

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/12/1992 عبد الوهاب السيد جعفر. د.أ 5729 الفلسفة9

جامعة حلوان- الخدمة االجتماعية 27/05/1990 محمد رفعت قاسم عبد الرحمن. د.أ 4505 الخدمة االجتماعية10

جامعة القاهرة- اآلداب 27/09/1995 فيصل عبد القادر يونس. د.أ 5332 علم النفس11

جامعة القاهرة- اإلعالم 22/02/1995 انشراح محمد ابراهيم السيد الشال. د.أ 6413 اإلعالم12

جامعة القاهرة- اآلداب 23/04/1986 محمد فتحي عبدالهادي أحمد. د.أ 3242 الوثائق والمكتبات13

جامعة اإلسكندرية- اآلداب 29/06/1993 أحمد أمين محمد سليم. د.أ 3552 اآلثار14
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2 الدراسات الرتبوية 

جامعة أسيوط- التربية 16/02/1992 رفعت محمد حسن المليجي. د.أ 3616 المناهج وطرق التدريس15

جامعة المنصورة- التربية 30/07/1990 عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب. د.أ 4620 أصول التربية والتخطيط التربوي16

جامعة قناة السويس- التربية 08/03/1992 نبيل عيد رجب الزهار. د.أ 2478 علم النفس التربوي والصحة النفسية17

جامعة القاهرة- رياض األطفال 18/09/1991 منى محمد على جاد. د.أ 4190 الدراسات التربوية في الطفولة المبكرة18

الدراسات القانونية واالقتصادية والسياسية واإلحصاء 3

جامعة المنصورة- الحقوق 29/05/1989 محمود محمد محمد حسن. د.أ 4986 الشريعة اإلسالمية19

جامعة عين شمس- الحقوق 27/05/1996 السيد عيد نايل. د.أ 9567 (مدني وتجاري ومرافعات)القانون الخاص 20

جامعة اإلسكندرية- الحقوق 30/08/1993 عكاشة محمد عبد العال. د.أ 20002 القانون الدولي21

جامعة المنصورة- الحقوق 01/03/1989 عبد العظيم مرسي وزير. د.أ 9429 القانون الجنائي22

جامعة بني سويف- الحقوق 28/05/1989 محمد انس قاسم جعفر. د.أ 4298 القانون العام23

جامعة طنطا- الحقوق 25/09/2001 عبد الهادى محمد مقبل. د.أ 3476 االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي24

جامعة القاهرة- معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية 31/10/1990 إبراهيم احمد عبد المنعم نصر الدين. د.أ 4845 العلوم السياسية25

جامعة الزقازيق- التجارة 21/12/1993 مديحة السيد محمد موسى. د.أ 5868 الدراسات اإلحصائية26
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4 الدراسات التجارية 

جامعة اإلسكندرية- التجارة 30/11/1993 صالح الدين عبد المنعم مبارك. د.أ 6509 المحاسبة والمراجعة27

جامعة المنوفية- التجارة 14/05/1985 محمد محمد إبراهيم سيد أحمد. د.أ 9187 إدارة األعمال28

جامعة حلوان- التجارة وإدارة األعمال 27/02/1994 سهير محمود السيد معتوق. د.أ 2587 االقتصاد والمالية العامة29

جامعة بني سويف- التجارة 31/10/1990 سامي نجيب ملك. د.أ 6169 التامين30

جامعة المنصورة- التجارة 01/07/1989 سمير أبو الفتوح صالح أحمد. د.أ 1019 نظم المعلومات اإلدارية31

5 العلوم األساسية 

جامعة القاهرة- المعهد القومي لعلوم الليزر 22/02/1989 محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن. د.أ 827 الفيزياء32

جامعة الزقازيق- العلوم 28/11/1989 السيد محمد السيد زايد. د.أ 9238 الرياضيات33

جامعة المنصورة- العلوم 28/03/1988 محمد عباس محمد المتولى. د.أ 217 الكيمياء العضوية34

جامعة اإلسكندرية- العلوم 29/12/1981 ممدوح سعد مسعود عبد الحليم. د.أ 8702 الكيمياء الالعضوية35

جامعة المنصورة- العلوم 21/04/1993 محمد عبد الحافظ الفار. د.أ 1515 الكيمياء الحيوية36

جامعة طنطا- العلوم 22/02/1994 كمال حسين شلتوت. د.أ 3269 علم النبات37

جامعة طنطا- العلوم 26/01/1993 محمد حسن حامد منا. د.أ 206 علم الحيوان والحشرات38

جامعة القاهرة- العلوم 24/06/1985 أحمد محمد عبد العزيز الكمار. د.أ 219 الجيولوجيا واألرصاد وتطبيقاتها39
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الدراسات الزراعية 6

جامعة قناة السويس- الزراعة 29/04/1989 عيد محمد عيد قريش. د.أ 3819 اإلنتاج النباتي40

جامعة كفر الشيخ- الزراعة 22/02/1989 كمال الدين مصطفى صالح. د.أ 1481 اإلنتاج الحيواني41

جامعة القاهرة- الزراعة 30/09/1987 سعد أحمد سعد حالبو. د.أ 1642 الصناعات الغذائية واأللبان42

جامعة عين شمس- الزراعة 25/09/1995 محمد علي أحمد. د.أ 3889 الوقاية وأمراض النبات43

جامعة المنيا- الزراعة 30/12/1989 فاروق شحاته على. د.أ 275 الكيمياء والميكرو بيولجيا الزراعية والوراثة44

جامعة المنصورة- الزراعة 26/10/1987 أحمد محمود عبده معتوق. د.أ 2721 األراضي والهندسة الزراعية45

جامعة الفيوم- الزراعة 27/04/1988 عبد العظيم محمد مصطفى. د.أ 426 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية46

احلاسبات واملعلومات 7

جامعة عين شمس- الهندسة 25/04/1977 محمد أديب رياض غنيمى. د.أ 9561 الحاسبات والمعلومات47

الدراسات اهلندسية 8

جامعة عين شمس- الهندسة 30/12/1991 عادل حلمى فيلبس عبدالشهيد. د.أ 903 الفيزيقا والرياضيات الهندسية48

جامعة القاهرة- الهندسة 27/12/1989 محمد مدحت محمد حسن درة. د.أ 6597 العمارة والتخطيط العمراني49

جامعة الزقازيق- الهندسة 31/01/1990 السيد سعد عبد السالم  سليمان العاصى. د.أ 230 الهندسة اإلنشائية والتشييد50

جامعة القاهرة- الهندسة 29/03/1989 علي سليمان حزيِّن. د.أ 4921 األشغال العامة والموارد المائية51
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جامعة عين شمس- الهندسة 20/03/1989 سامح داود ارمانيوس داود. د.أ 5730

جامعة بور سعيد- الهندسة 31/10/2000 محمد أحمد مسعد. د.أ 59 هندسة التصنيع والتصميم الميكانيكي وهندسة52

النسجيات والهندسة البحرية

جامعة القاهرة- الهندسة 29/06/1988 عصام الدين خليل حسن خليل. د.أ 3605 هندسة القوى الميكانيكية والسيارات والطيران53

جامعة أسيوط- الهندسة 10/01/1982 مازن محمد شفيق عبد السالم. د.أ 703 هندسة القوى واآلالت الكهربية54

جامعة المنيا- الهندسة 26/09/1995 محمد مؤنس على احمد بيومى. د.أ 2469 الهندسة اإللكترونية والحاسبات والنظم55

جامعة المنوفية - (منوف)الهندسة اإللكترونية 10/09/1995 طه السيد طه محمد. د.أ 6291

جامعة أسيوط- الهندسة 14/12/1977 محمد عبد الفتاح دهيم. د.أ 386 هندسة المناجم والبترول والفلزات56

جامعة القاهرة- الهندسة 31/07/1978 محمود عبد الحكيم الرفاعي. د.أ 8802 الهندسة الكيميائية57

الدراسات الطبية 9

جامعة القاهرة- الطب 01/06/1992 حافظ والى أحمد عطاهلل والى. د.أ 4017 التشريح58

جامعة القاهرة- الطب 28/12/1980 زكريا عبد الحميد محمد ادريس. د.أ 5981 الهستولوجيا59

جامعة أسيوط- الطب 12/08/1990 محمود رافت عبد الفضيل حسن. د.أ 5051 الفسيولوجيا60

جامعة القاهرة- الطب 24/02/1993 احمد حسين حسين جالل. د.أ 6498 الفارماكولوجى الطبية61

جامعة الزقازيق- الطب 18/11/1989 عمر محمد الدالي. د.أ 8835 المايكرو بيولوجيا الطبية62

جامعة عين شمس- الطب 25/06/1990 عادل محمد جمال المسيرى. د.أ 4100 علم الطفيليات63

جامعة المنصورة- الطب 29/10/1990 نادية ابراهيم عطوان. د.أ 3732 الباثولوجيا64
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جامعة قناة السويس- الطب 01/07/1999 احمد مجدي ابراهيم الجوهري. د.أ 4598 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية65

جامعة بنها- الطب 20/03/1990 امال ادريس على يوسف. د.أ 3133 الكيمياء الحيوية الطبية66

جامعة الزقازيق- الطب 02/10/1985 سمير محمد واصف. د.أ 7937 الصحة العامة وطب الصناعات67

جامعة المنصورة- الطب 22/04/1996 عبد العزيز أبوالفتوح محمد غانم. د.أ 1239 الطب الشرعي والسموم68

جامعة عين شمس- الطب 30/01/1978 محمد خيري عبد الدايم. د.أ 4224 أمراض القلب واألوعية الدموية69

جامعة القاهرة- الطب 08/03/1983 محمد شريف محمد مختار. د.أ 6508

جامعة عين شمس- الطب 29/07/1986 محمد عوض تاج الدين. د.أ 3777 األمراض الصدرية70

جامعة بنها- الطب 21/12/1988 سمير محمد قابيل. د.أ 3984 أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية71

جامعة القاهرة- الطب 30/11/1994 محمد سليمان محمد سليمان الطماوى. د.أ 1188 األمراض العصبية72

جامعة عين شمس- الطب 01/05/1976 أحمد محمود فهمى عكاشه. د.أ 72 الطب النفسي73

جامعة عين شمس- الطب 24/11/1980 يحيى محمد الجمل. د.أ 54 طب األطفال74

جامعة القاهرة- الطب 28/10/1979 كمال زكى محمد شعير. د.أ 2737 األمراض الجلدية والتناسلية75

جامعة القاهرة- الطب 28/02/1987 مدحت عبد المنعم المفتى. د.أ 5879

جامعة المنصورة- الطب 24/12/1990 شعبان عبد العزيز ابو العال. د.أ 392 جراحة القلب والصدر76

جامعة المنصورة- الطب 31/10/1994 أحمد ماهر بيومي شهاب الدين. د.أ 2445 جراحة المسالك البولية77

جامعة بنها- الطب 15/02/1989 محمد أسامه حجازي. د.أ 3381 جراحة العظام78

جامعة قناة السويس- الطب 13/05/1992 نبيل حسن محمود خليل. د.أ 934 جراحة المخ واألعصاب79
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جامعة القاهرة- الطب 31/10/1984 سليمان نصر سيد سليمان. د.أ 8072 أمراض الباطنة العامة80

جامعة عين شمس- الطب 29/06/1982 نبيل محمد امين المهيرى. د.أ 5827 الجراحة العامة81

جامعة أسيوط- الطب 13/03/1988 يوسف محمد بدران. د.أ 3230 األشعة التشخيصية والتصوير الطبي82

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 21/05/1980 محمد شريف عمر عبد الرحمن عمر. د.أ 3762 جراحة األورام والعالج اإلشعاعي والباطني والطب83

النووي

جامعة القاهرة- المعهد القومي لألورام 31/07/1991 مصطفى محمود صدقى الصيرفى. د.أ 1471

جامعة القاهرة- الطب 31/07/1991 فوزية محمد ابو الفتوح الزناتى. د.أ 6084 التخدير84

جامعة الزقازيق- الطب 13/11/1988 عبد الظاهر السيد طنطاوي محمد. د.أ 1406 جراحة األنف واألذن والحنجرة85

جامعة القاهرة- الطب 30/06/1992 ساميه  ممدوح صبرى. د.أ 6184 طب العيون وجراحتها86

جامعة القاهرة- الطب 29/06/1988 محمد أحمد أبو الغار. د.أ 2167 التوليد وأمراض النساء87

جامعة عين شمس- الطب 31/07/1995 محمود ناصر الطيب ناصر. د.أ 3047 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل88

العالج الطبيعي و التمريض 10

جامعة القاهرة- العالج الطبيعي 01/01/1998 هدي عبد العظيم محمد الطالوي. د.أ 5762 العالج الطبيعي89

جامعة عين شمس- التمريض 29/01/1991 زينب عبد الحميد السيد لطفى. د.أ 1475 التمريض90

11 الدراسات الصيدلية 

جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 23/02/1993 نبيلة أحمد عبد الرحيم برعى. د.أ 1718 الصيدالنيات91
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جامعة عين شمس- الصيدلة 05/09/1990 محمد محمد مصطفى العزيزي. د.أ 6574 العقاقير92

جامعة الزقازيق- الصيدلة 27/11/1978 عفاف أبو الخير عبد المنعم. د.أ 1183 المايكروبيولوجيا والكيمياء الصيدلية والحيوية93

جامعة عين شمس- الصيدلة 10/01/1982 نادية عبد الحليم أحمد حسونة. د.أ 889

جامعة القاهرة- الصيدلة 17/02/1982 سميرة صالح مصطفى. د.أ 3785 الفارماكولوجى والصيدلة اإلكلينيكية94

دراسات طب األسنان 12

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 22/02/1989 احمد محمد زكى ماهر. د.أ 9384 العالج التحفظي واالستعاضة الصناعية95

جامعة اإلسكندرية- طب األسنان 30/06/1987 سمير عبد العزيز أحمد كحيل. د.أ 7215

جامعة طنطا- طب األسنان 30/06/1993 فاطمه عبد المنعم احمد الهنداوى. د.أ 7916 تقويم األسنان وطب أسنان األطفال96

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 30/06/1986 ليلى صادق غالى. د.أ 4927 بيولوجيا وباثولوجيا الفم وطب الفم وجراحة اللثة97

جامعة القاهرة- طب الفم واألسنان 28/02/1979 شريف المفتى شاكر المفتى. د.أ 6123 جراحة الفم والفك والوجه والتخدير98

الدراسات البيطرية 13

جامعة قناة السويس- الطب البيطري 01/04/2000 محمد السيد محمد عنانى. د.أ 2302 -هستولوجى - تشريح )العلوم البيطرية األساسية 99

(فسيولوجى

جامعة كفر الشيخ- الطب البيطري 31/10/1990 محمود عبدالنبي عمر الصيفي. د.أ 909 العلوم البيطرية قبل اإلكلينيكية100

جامعة القاهرة- الطب البيطري 31/01/1990 أميرة حسن محمد. د.أ 9439 (باثولوجيا إكلينيكية- باثولوجيا )العلوم البيطرية 101

جامعة الزقازيق- الطب البيطري 12/12/1984 حسين احمد حشمت. د.أ 5059 صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة التغذية102
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الكلية -اجلامعة األستاذيةاالسمالكود اللجنة العلمية

0

تشكيل اللجان االستشارية التخصصية

جامعة بنها - (مشتهر)الطب البيطري 04/06/1986 حسام الدين محمد عبدالعزيز العطار. د.أ 507 األمراض البيطرية103

جامعة أسيوط- الطب البيطري 10/04/1983 نبيل أحمد على محمد مسك. د.أ 642 الجراحات البيطرية والتوليد104

الرتبية الرياضية 14

جامعة حلوان- التربية الرياضية بنين 19/06/1986 أبو العال أحمد عبد الفتاح. د.أ 4525 التربية الرياضية105

15 الفنون والرتبية املوسيقية 

جامعة حلوان- الفنون الجميلة 20/05/1984 صبرى محمد منصور. د.أ 2066 الفنون الجميلة106

جامعة حلوان- التربية الفنية 26/12/1993 ميرفت زكي محمد على شرباش. د.أ 6445 التربية الفنية107

جامعة حلوان- الفنون التطبيقية 26/07/1998 احمد وحيد مصطفى علي صالح. د.أ 55 الفنون التطبيقية108

جامعة حلوان- التربية الموسيقية 06/11/1988 نبيل محمود عبد الهادي شوره. د.أ 7587 التربية الموسيقية109

سياحة وفنادق 16

جامعة قناة السويس- السياحة والفنادق 25/06/1986 عبد الرحمن عبد الفتاح محمد المنوفى. د.أ 158 السياحة والفنادق110

جامعة حلوان- االقتصاد المنزلي 29/03/1998 سونيا صالح زكي حافظ المراسي. د.أ 1697 االقتصاد المنزلي111
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