
 2015بيان بامساء السادة اعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على مونات رمسية خالل عاو 

 كلية اهلندسة باملطزية -1

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 املاىٔا اهليدش٘ املدىٔ٘ معٔد حمند شعٔد مصطفٙ/و 1    11

 املاىٔا ٍيدش٘ الكْٚ املٔهاىٔهٔ٘ معٔد أمٔل بطرط ظفٔل/و 2

 شيػافْرٗ ٍيدش٘ الكْٚ املٔهاىٔهٔ٘ مدرط مصاعد جٌْ فرٓد ىصرٚ/و.و 3

 شْٓصرا ٍيدش٘ الكْٚ املٔهاىٔهٔ٘ شاعدواشتاذ  عادل  حمند حمنْد/ د.و.أ 4

 

 كلية اهلندسة حبلوان-2

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 قطر ٍيدش٘ االلهرتّىٔات ّاالتصاالت معٔد ذازو خالد حمند/و 1    11

 اشباىٔا ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘شتاذ متفرغ ا رضْاٌ ذصً عبد احلنٔد/ د.أ 2

 امرٓها ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ شتاذ  ا عنرّ حمند عبد احللٔه/د.أ 3

 آطالٔا ٍيدش٘ اللهرتّىٔات ّاالتصاالت شتاذ  ا أمحد حمند اجلارذٙ/د.أ 4

 شْٓصرا ٍيدش٘ اللهرتّىٔات ّاالتصاالت معٔد   أمحد حمند شعٔد/و 5

 لٔتْىٔا ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ مدرط  رظا حمند عبد املعطٙ/د 6

 لٔتْىٔا ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ مدرط  حمند علٙ عبد الفتاح/ د 7

 لٔتْىٔا ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ مدرط  حمندعـادل مصطفٙ/ د 8

 لٔتْىٔا ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ معٔد   أمحـد رذْم٘ فـارط/ و 9

 اليرّٓخ ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ مدرط رظا حمند عبد املعطٙ/د 10

 اليرّٓخ ٍيدش٘ الكْٚ ّاالالت الهَربٔ٘ اشتاذ   عنرّ حمند عبد احللٔه/د.أ 11

 

 كلية احلاسبات واملعلومات-3

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 ّنٔل الهلٔ٘ علٔاٛ عبد احللٔه ْٓشف/د.أ 11 1

للتدطٔط ّالتيصٔل ملعارٓع 

 الصعْدٓ٘  العران٘ االّربٔ٘

 كلية الصيدلة-4

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 الصعْدٓ٘ الهنٔاٛ  احلْٔٓ٘ اشتاذ مصاعد   شامح محدٚ عبد اجملٔد/د .و.أ 1    11

 نيدا الهنٔاٛ  احلْٔٓ٘ شاعد  واشتاذ  شامح محدٚ عبد اجملٔد/د .و.أ 2       
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 كلية الرتبية الزياضية بنني-5

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 عناٌتدرٓب الرٓاضات الفردٓ٘  اشتاذ حمنْد ّجُٔ محدٖ/د.أ 1    11

 ضٔاٛ الدًٓ حمند امحد العسب/د.أ 2

اشتاذ ّّنٔل الهلٔ٘ 

 للدراشات العلٔا ّالبرْث

 

 االردٌ

 مالٔسٓاعله اليفض ّاالجتناع  اشتاذ ّرٜٔض قصه عبد احلفٔظ امساعٔل امحد/د.أ 3

 االماراتعلْو الصر٘ الرٓاضٔ٘  اشتاذ محدٖ عبد الرذٔه/د.أ 4

 جيْب افرٓكٔاعله اليفض ّاالجتناع  اشتاذ ّرٜٔض قصه عبد احلفٔظ امساعٔل امحد/د.أ 5

 االماراتالرتّٓح الرٓاضٕ  اشتاذ متفرغ حمند حمند احلنامحٕ/ د.أ 6

 اشباىٔاتدرٓب الرٓاضات اجلناعٔ٘  مدرط حمصً صالح الدًٓ اللنعٙ/د 7

 املاىٔاتدرٓب الرٓاضٔات اجلناعٔ٘  اشتاذ عبد العسٓس امحد الينر/د.أ 8

 اشباىٔااالدارٗ الرٓاضٔ٘  مدرط ّشاو حمند الػنرٖ/د 9

 البررًٓالرتّٓح الرٓاضٕ  اشتاذ متفرغ حمند حمند احلنامحٕ/د.أ 10

 اجلابٌْعلْو الصر٘ الرٓاضٔ٘  اشتاذ املصاعد امحد قدرٖ حمند/د.و.أ 11

 االرجيتنيعله اليفض ّاالجتناع  اشتاذ ّرٜٔض قصه عبد احلفٔظ امساعٔل امحد بدر/د.أ 12

 تْىضعلْو الصر٘ الرٓاضٔ٘  اشتاذ  محدٚ عبد الرذٔه/د.أ 13

 االماراتالرتّٓح الرٓاضٙ  درط و أمحد ذلنٙ قْرِ/د 14

 املاىٔااالدارٗ الرٓاضٔ٘  شاعد واشتاذ  أمحد عبد الفتاح أمحد/د.و.أ 15

 نْرٓا اجليْبٔ٘االدارٗ الرٓاضٔ٘  اشتاذ مصاعد  أمحد فارّم عبد الكادر/د.و.أ 16

 نْرٓا اجليْبٔ٘عله اليفض ّاالجتناع ّالتكْٓه الرٓاضٕ  اشتاذ   حمند صبرٙ ذصاىني/ د.أ 17

 نْرٓا اجليْبٔ٘عله اليفض ّاالجتناع ّالتكْٓه الرٓاضٕ  اشتاذ   عرف٘ علٙ شالم٘/ د.أ 18

 لْط اجنلْطبكصه الرتّٓح الرٓاضٙ  اشتاذ مصاعد باشه حمند تَامٙ/د.و.أ 19

 لْط اجنلْطاالدارٗ الرٓاضٔ٘  درط و أنرامٙ عبد العاطٙ اجلنال/د 20

 لْط اجنلْطاالدارٗ الرٓاضٔ٘  شاعد ومدرط  حمند عست أمحد/و.و 21

 لْط اجنلْطعلْو احلرن٘ الرٓاضٔ٘  معٔد  مصطفٙ أمحد ظْقٙ/و 22

 املاىٔاتدرٓب الرٓاضات اجلناعٔ٘  اشتاذ  عبد العسٓس أمحد عبد العسٓس الينر/ د.أ 23

 املاىٔاتدرٓب الرٓاضات اجلناعٔ٘  اشتاذ مصاعد  اشام٘ أمحد عبد العسٓس الينر/ د.و.أ 24

 الهْىػْعلْو الصر٘ الرٓاضٔ٘  اشتاذ  محدٚ عبد الرذٔه/د.أ 25

 كلية الرتبية -6

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 اجلساٜر املياٍخ ّطرم التدرٓض اشتاذ مصاعد  صالح عبد الصنٔع عبد الرازم/د.و.أ 1    11

 فرىصا املياٍخ ّطرم التدرٓض مدرط   خالد حمند احلحازٚ/د 2

 الصْٓد املياٍخ ّطرم التدرٓض شاعد واشتاذ  صالح عبد الصنٔع عبد الرازم/د.و.أ 3
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 كلية الرتبية الزياضية بنات-7

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 املػرب تدرٓب التعبري احلرنٕ اشتاذ مَا العطار حمند صالح الدًٓ/د.أ 1    11

 املػرب تدرٓب التنرٓيات االٓكاعٔ٘ اشتاذ مٔادٗ حمند ذصً االخضر/د.أ 2

 املاىٔا تدرٓب االلعاب الرٓاضٔ٘ مدرط مصاعد ىرمني امحد مسٔح امساعٔل/ و.و 3

 شْٓصرا العلْو الرتبْٓ٘ ّاليفصٔ٘ ّاالجتناعٔ٘ اشتاذ ماجدٗ حمند امساعٔل/د.أ 4

 رّشٔا تدرٓب االلعاب الرٓاضٔ٘ اشتاذ مسٔ٘ مطصطفٙ أمحد/د.أ 5

 امرٓها تدرٓب التنرٓيات االٓكاعٔ٘ درطو دالٔا حمند معرّف حمند/ د 6

 آطالٔا االدارٗ الرٓاضٔ٘ شاعدودرط و علٔاٛ عناد الدًٓ فدرٚ/و.و 7
 

 كلية الرتبية الفنية -8

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 االشهيدرٓ٘التصنٔنات السخرفٔ٘   مصاعد مدرط شارٗ بدٓر ابرأٍه/د 1    11

 صربٔااالظػال الفئ٘ ّالرتاث الععيب  اشتاذ  اظرف حمند عبد الكادر/د.أ 2

 صربٔاالرشه ّالتصْٓر  اشتاذ مصاعد  ّاٜل ننال درّٓغ/د.و.أ 3

 عناٌ  عنٔد الهلٔ٘ حمند اشرام قطب/ د.أ 4

 رّشٔااليرت  اشتاذ  اشام٘ الصٔد حمند الصرّٖ/د.أ 5

 اشباىٔااالظػال الفئ٘ ّالرتاث الععيب  شتاذ ا شامٔ٘ أمحد مصطفٙ العٔذ/ د.أ 6
 

 كلية السياحة والفنادق-9

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 الصعْدٓ٘ الدراشات الفيدقٔ٘ اشتاذ املصاعد   حمند تْفٔل عٔصْٚ/ د.و.أ 1    11

 املاىٔا  عنٔد الهلٔ٘ ذصاو حمند ننال حمند الرفاعٙ/د.أ 2

 املاىٔا  عنٔد الهلٔ٘ ذصاو حمند ننال حمند الرفاعٙ/ د.أ 3

 املاىٔا االرظاد الصٔاذٙ اشتاذ متفرغ  علٙ عنر عبد اهلل/ د.أ 4

 املاىٔا االرظاد الصٔاذٙ اشتاذ مصاعد   راىٔا ماٍر عبد الفتاح ذحازٚ/ د.و.أ 5

 املاىٔا االرظاد الصٔاذٙ مصاعد  اشتاذ ىَٙ مصطفٙ حمند ظلبٙ/ د.و.أ 6

 املاىٔا  ىاٜب رٜٔض اجلامع٘ للدراشات العلٔا ّالبرْث ماجد حمند فَنٙ جنه/ د.أ 7

 املاىٔا  عنٔد الهلٔ٘ ذصاو حمند ننال حمند الرفاعٙ/ د.أ 8

 املاىٔا  ّنٔل الهلٔ٘ للدراشات العلٔا ّالبرْث غادٗ علٙ محْد/ د.أ 9

 املاىٔا الدراشات الفيدقٔ٘ االشتاذ املصاعد  راىٔا طاٍر عثناٌ دىاى٘/ د.أ 10

 املاىٔا االرظاد الصٔاذٙ االشتاذ املصاعد  رظا حمنْد شامٙ/د.و.أ 11

 املاىٔا االرظاد الصٔاذٙ االشتاذ املصاعد  ميٙ مصطفٙ رافت/ د.و.أ 12
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 كلية الرتبية املوسيقية-10

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 جْاتٔناال الصْلفٔخ شاعد واشتاذ  أمحد حمند اىْار محدٚ/د.و.أ 1    11

 عناٌ املْشٔكٕ العربٔ٘ قصهرٜٔض  حمند عبد الكادر عبد املكصْد/ د.أ 2

 البررًٓ املْشٔكٕ العربٔ٘ شاعد ودرط و حمند فرد ْٓشف محْدِ/ و.و 3

 رّما الصْلفٔخ اشتاذ مصاعد  أمحد حمند اىْار محدٚ/د.و.أ 4

 شْٓصرا الصْلفٔخ الػربٙ اشتاذ مصاعد  اميً حمند عس الدًٓ/ د.و.أ 5

 الينصا التظرٓات ّالتالٔف رٜٔض قصه رظا علٙ امساعٔل/ د.أ 6
 

 كلية احلقوق-11

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 البررًٓ الكاىٌْ التحارٚ رٜٔض قصه ذصاو الدًٓ عبد  الػيٙ/ د.أ 1    11

 

 كلية التجارة وادارة االعنال-12

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 اجلساٜر العلْو الصٔاشٔ٘ اشتاذ الصٔد عنر/ د.أ 1    11

 فرىصا االقتصاد اشتاذ ٓاشر حمند جاد/د.أ 2

 

 كلية الفنون التطبيقية-13

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 تْىض السخرف٘ درطو عْاطف صالح عبد العال/د 1    11

 نْرٓا اجليْبٔ٘ احلسف درطو ضٔاٛ الدًٓ عبد الدآه/ د 2

 املاىٔا تػلٔفّالىعر ّالالطباع٘ اشتاذ مصاعد ٍٔثه حمند جنٔب/د.و.أ 3

 ترنٔا السخرف٘ درطو عْاطف صالح عبد العال/د 4

 التفٔا احلسف اشتاذ ظْقٙ عبد املعرّف عبد احلافظ/ د.أ 5

 الصعْدٓ٘ املالبض اشتاذ حمند البدرٖ عبد الهرٓه/ د.أ 6
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 كلية االداب-14

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 الهْٓت  عنٔد الهلٔ٘ شَري عبد الصالو/ د.أ 1    11

 الهْٓت علْو املصرح شاعدواشتاذ  شَري عفٔفٕ/د.و.أ 2

 الهْٓت علْو املصرح مدرط عبري ميصْر ابرأٍه/د 3

 الهْٓت علْو املصرح اشتاذ عآدٗ عبد الٍْاب/د.أ 4

 الصْداٌ اللػ٘ العربٔ٘ اشتاذ شٔد علٙ امساعٔل/ د.أ 5

 املاىٔا اللػ٘ االملاىٔ٘ درطو رَٓاو عبد اهلل أمحد/ د 6

 امرٓها اللػ٘ االجنلٔسٓ٘ طررو فاطن٘ شٔد حمند امساعٔل/ د 7

 تْىض علْو املصرح شاعدواشتاذ  شَري عفٔفٕ/د.و.أ 8
 

 كلية العلوو-15

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 فرىصا الهنٔاٛ مدرط  حمند أامساعٔل ْٓشف/د 1    11
 

 

 كلية التعليه الصناعى-16

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 نيدا  ّنٔل  الهلٔ٘ ابرأٍه لطفٙ حمند/د.أ 1    11
 

 كلية الفنون اجلنيلة -17

 جكة السفر القسم الوظيفة االسم م

 رّما التصْٓر شاعدودرط و  حمند ىبْٚ ادرٓض/و.و 1    11

 املاىٔا تارٓذ الفً تفرغواشتاذ  عبد الػفار ظدٓد عبد الػفار/د.أ 2

 برلني العنارٗ عٔدٗو اماىدا عبد امليعه علْاىٕ/و 3

 االشهيدرٓ٘ التصْٓر مدرط ماٍر مصطفٕ نامل داّد/د 4

 االشهيدرٓ٘ التصْٓر درطو راىٔا فؤاد البْٔمٙ/ د 5

 االشهيدرٓ٘ اجلرافٔو شاعدومدرط  مجال الدًٓ امحد اخلعً/و.و 6

 نٔئا التصْٓر شاعدودرط و عنرّ علٙ الدًٓ/و.و 7

 الهْٓت التصْٓر تفرغواشتاذ  حمند رضا عبد الصالو/د.أ 8

 آطالٔا التصْٓر مدرط ماٍر مصطفٕ نامل داّد/د 9

 آطالٔا التصْٓر مدرط امساٛ ابْ بهر صاحل اليْاّٚ/ د 10
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