
 المهمات العلمية

  مهمات علمية شخصية -1

   

 الدولة القسم االسم م
 الفترة

 إلي من

1 
محمد المختار محمد ./ د

 محمود
 25/2/2006 25/1/2006 ألمانیا الفیزیاء

 10/3/2007 11/5/2006 كوریا الكیمیاء عبد الرحمن على حسن./ د 2
 31/8/2008 18/5/2006 الیابان علم الحیوان أبو بكر محمد الطیب./ د 3
 8/7/2006 25/6/2006 ألمانیا الكیمیاء أحمد عبده عبد الحافظ./ د 4
 30/6/2007 29/7/2006 ألمانیا الكیمیاء صالح عبد المجید أحمد./ د 5
 حتى تاریخھ 1/5/2007 أمریكا الكیمیاء عمر فرغلي محمد./ د 6
 15/8/2009 16/8/2007 إنجلترا الفیزیاء ناصر عشري دیاب./ د 7

8 
بھاء محمد محمود أبو ./ د

 زید
 1/3/2008 5/9/2007 ألمانیا الكیمیاء

 30/4/2009 9/9/2007 أمریكا جیولوجیا جمال زیدان عبد العال./ د 9
 13/12/2007 16/10/2007 فرنسا الكیمیاء عبد الرحمن على حسن./ د 10

11 
عبد الوارث عبد الحلیم / د.أ

 عثمان
 21/3/2009 5/2/2008 ألمانیا الكیمیاء

 5/6/2008 2/4/2008 الیابان الفیزیاء المغربي محمد المغربي./ د 12
 2/8/2008 2/5/2008 فرنسا الكیمیاء حسین سالمة الكاشف/ د.أ 13
 2/8/2008 9/6/2008 فرنسا الكیمیاء عبد الرحمن على حسن./ د 14

15 
محمد المختار محمد ./ د

 محمود
 20/9/2008 28/6/2008 الیابان الفیزیاء

 عصام فضل أبو زید./ د 16
كوریا  الفیزیاء

 الشمالیة
13/9/2008 28/2/2009 

17 
عبد الرحمن عبد المنعم ./ د

 ضاحي
 1/10/2009 3/10/2008 الیابان الكیمیاء

18 
صالح الدین جالل عبد ./ د

 الرحمن
كوریا  الفیزیاء

 الجنوبیة
11/10/2008 19/3/2009 

 4/3/2009 16/11/2008 فرنسا الكیمیاء محمود علي حسین/ د 19
 22/2/2010 23/4/2009 بلجیكا الجیولوجیا محمد فكري خلیل/ د 20
 5/8/2010 15/7/2010 امریكا الجیولوجیا خالد عبد القادر عودة/ د.أ 21
 24/6/2011 25/6/2009 اسبانیا الفیزیاء حسن أحمد حسن خاطر/د 22

23 
كوریا  علم الحیوان إسماعیل أحمد إسماعیل/د

 الجنوبیة
29/9/2009 1/10/2011 

 6/12/2010 7/10/2009 مالیزیا الریاضیات محمد عبدهللا عبدهللا حمد/د 24

25 
كمال إبراھیم على /د.ا

 إبراھیم
 18/12/2010 7/1/2010 امریكا الكیمیاء

26 
محمد حمیدة عبدهللا /د.ا

 یونس
 6/9/2010 20/3/2010 الیابان النبات



27 
 10/7/2010 3/5/2010 فرنسا الكیمیاء حسین سالمة الكاشف/ د.أ

28 
عماد عبدالعزیز أحمد /د

 عبدالجابر
 -السوید علم الحیوان

 المانیا
7/5/2010 7/5/2012 

 9/7/2010 9/6/2010 سویسرا الكیمیاء مني أحمد عبد الرحمن/ د 29
 4/7/2011 6/8/2010 كندا الكیمیاء شوكت محمد بیومى على/د 30
 30/6/2010 1/6/2010 أمریكا علم الحیوان ناھد أحمد شوقى/د.أ 31
 14/11/2010 13/9/2010 الیابان الكیمیاء رفعت مصطفي حسن/د.أ   32
 31/10/2010 1/10/2010 السوید الجیولوجیا محمد محمود أحمد على/ د 33
 31/10/2010 1/10/2010 السوید الجیولوجیا محمد عبد المنعم محمد/ د 34
 15/12/2010 1/12/2010 فرنسا الجیولوجیا محمد محمود أحمد على/ د 35

36 
رضا احمد عبد الحفیظ / د.أ

 الكریمى
 31/8/2011 1/8/2011 روسیا الفیزیاء

 28/2/2013 1/3/2011 امریكا الفیزیاء ولید محمد ثابت ھیكل/ د 37
 1/9/2012 9/9/2011 امریكا النبات فتحى محمد سید/ د 38
 3/7/2011 4/5/2011 فرنسا الكیمیاء حسین سالمھ الكاشف/د.أ 39
 21/12/2011 14/9/2011 الیابان الجیولوجیا محمد صابر محمد سید/ د 40
 27/10/2011 1/10/2011 فرنسا الجیولوجیا محمد محمود احمد/د 41
 31/1/2014 30/1/2012 أمریكا الجیولوجیا جمال زیدان عبد العال/ د 42
 19/3/2012 14/3/2012 ایطالیا الكیمیاء حسین سالمھ الكاشف/د.أ 43
 2/7/2012 2/5/2012 فرنسا الكیمیاء حسین سالمھ الكاشف/د.أ 44

45 
عبد الرحمن عبد المنعم /د

 ضاحى
 15/10/2012 14/7/2012 الیابان الكیمیاء

 12/1/2013 3/1/2013 الیابان الجیولوجیا محمد صابر محمد سید/ د 46
 30/9/2013 1/9/2013 ایطالیا الكیمیاء دینا ممدوح ابراھیم فؤاد/د 47
 30/9/2013 1/9/2013 ایطالیا الكیمیاء سعید احمد ابراھیم/د.ا 48
 حتى األن 20/8/2013 انجلترا علم الحیوان عماد عبد العزیز/ د 49

50 
كوریا  الفیزیاء احمد تامر المعتصم/ د

 الجنوبیة
 حتى األن 31/10/2013

 حتى األن 5/12/2013 امریكا الجیولوجیا محمد صابر محمد سید/ د 51

52 
ایمن عبد الفضیل عبد / د

 العزیز
 2/1/2014 4/1/2014 الیابان الفیزیاء

 26/6/2014 29/5/2014 فرنسا الكیمیاء حسین سالمھ الكاشف/د.ا 53

54 
ایمن عبد الفضیل عبد /د

 العزیز
 حتى األن 1/7/2014 الیابان الفیزیاء

 حتى األن 1/10/2014 اسبانیا الریاضیات شعبان على شعبان/د.أ 55
 حتى األن 19/5/2014 الیابان الكیمیاء رفعت مصطفى حسن/د.أ 56
 15/9/2014 1/9/2014 تركیا الكیمیاء رفعت محمد محفوظ/ د.أ 57
 حتى األن 11/9/2014 امریكا الكیمیاء محمد محمود احمد على/ د 58
 حتى األن 2/9/2014 المانیا الفیزیاء محمود عبد العظیم بكر/ د 59

    
  
  
  



  مهمات علمية نفقة البعثات - 2 

  الیابان

 االسم
 إلي من الخطة الجامعة الفترة

مصطفي عبدالنعیم /د.أ
 عبدالرحیم

7/11/2006 31/1/2007 

جامعة 
طوھوكو 

قسم 
 الفیزیاء

خطة العام الرابع 
من  2005/2006

الخطة الخمسیة 
الخامسة 

 م2002/2007
 1/4/2014 ولید أحمد السید/ د 

 حتى األن

المعھد 
القومى 
لعلوم 

المواد قسم 
 الكیمیاء

من خطة العام 
- 2010الرابع 

2011 

  ألمانیا

 إلي من الخطة الجامعة الفترة االسم

مایسة عبد / د.أ
 19/8/2006 9/6/2006 المنعم إسماعیل

   معھد أشین
قسم 

 الكیمیاء

خطة العام الثالث 
من  2004/2005

الخطة الخمسیة 
الخامسة 

 م2002/2007

جمال حسن / د.أ
 11/7/2007 27/1/2007 عابد

جامعة 
  درسدن

قسم علم 
 الحیوان

خطة العام الرابع 
من  2005/2006

الخطة الخمسیة 
الخامسة 

 م2002/2007

زینب / د.أ
عبدالحمید 
 عبدالوھاب

3/7/2007 23/9/2007 

جامعة 
  ھانوفر
قسم 

 الكیمیاء

خطة العام الرابع 
من  2005/2006

الخطة الخمسیة 
الخامسة 

 م2002/2007

عبد الناصر / د.أ
 30/4/2008 2/2/2008 أحمد زھري

جامعة 
قسم   جیسن

 النبات

خطة العام الخامس 
 2006/2007واألخیر 

من الخطة الخمسیة 
الخامسة 

 م2002/2007

  

  



  إنجلترا

 إلي من الخطة الجامعة الفترة االسم

محمد عبد هللا / د.أ
 5/6/2008 م3/9/2007 عبد هللا حمد

جامعة 
  سیورى
قسم 

 الریاضیات

خطة العام 
الخامس واألخیر 

من  2006/2007
الخطة الخمسیة 

الخامسة 
 م2002/2007

جامعة  13/1/2009 14/4/2008 ھناء كمال جالل./ د
Sussex 

خطة العام 
الخامس واألخیر 

من  2006/2007
الخطة الخمسیة 

الخامسة 
 م2002/2007

  سویسرا

 إلي من الخطة الجامعة الفترة االسم

مني / د.أ
أحمد عبد 

 الرحمن
14/12/2007 3/9/2008 

 - ETHمعھد 
قسم   سویسرا

 الكیمیاء

خطة العام الخامس 
من  2006/2007واألخیر 

الخطة الخمسیة الخامسة 
 م2002/2007

   
  مهمات علمية على حساب هيئات -3

  األلمانیة  DFG ھیئة

 الفترة االسم م
 إلي من

 6/8/2008 7/6/2008 عبد الرحیم حسان محرم قسم الفیزیاء/ د.أ 1
 25/8/2009 1/7/2009 محمد عبد الجكیم أحمد/ د.أ 2

  مؤسسة الفولبرایت األمریكیة

 الفترة االسم م
 إلي من

 16/3/2007 14/9/2006 قسم النبات   رفعت عبد الباسط محمد/ د.أ 1
 3/11/2009 10/2/2009 قسم النبات   نصر محمود سید/ د 2
 9/8/2014 9/11/2013 قسم النبات  منال حسین أحمد الزھرى/ د 3

  



  األلمانیة  DAAD ھیئة

 الفترة االسم م
 إلي من

 1/9/2007 2/7/2007 قسم النبات  - عفاف محمد حمادة/ د.أ 1
 3/1/2009 4/10/2008 قسم الكیمیاء  - ضیاء الدین عبد الھادي./ د 2
 24/9/2008 1/7/2008 قسم الكیمیاء  - كمال إبراھیم على/ د.أ 3

قسم   -  عبد الوارث عبد الحلیم عثمان/ د.أ 4
 1/9/2007 7/7/2007 الكیمیاء

قسم   -  بھاء محمد محمود أبو زید/ د.أ 5
 1/12/2006 31/8/2006 الكیمیاء

قسم   -أحمد مصطفى سیف النصر/ د 6
 2/7/2011 31/12/2010 الجیولوجیا

 13/11/2011 1/8/2011 قسم الكیمیاء  -بھاء محمد محمود أبو زید 7
 15/9/2012 1/7/2012 قسم النبات  -أحمد عبد السالم حسن/ د.أ 8

  مؤسسة الیكسندرفون ھومبلدت األلمانیة

 الفترة االسم م
 إلي من

 26/9/2007 5/7/2007 قسم النبات  - محمد حمیدة عبد هللا یونس/ د.أ 1
 3/10/2008 4/7/2008 قسم النبات  -  رفعت عبد الباسط محمد/ د.أ 2
 21/3/2009 5/2/2008 قسم الكیمیاء  -عبد الوارث عبد الحلیم عثمان/ د.أ 3
 15/9/2012 2/7/2012 قسم النبات  -محمد حمیدة عبد هللا/ د.أ 4
 15/8/2014 1/7/2014 قسم النبات  -  رفعت عبد الباسط محمد/ د.أ 5

  الیابانیة JSPS ھیئة

 الفترة االسم م
 إلي من

 21/11/2009 23/11/2007 قسم النبات  -  أشرف محمد عباس/ د.أ 1
 حتى تاریخھ 8/6/2008 قسم الفیزیاء  - عبد الفتاح جابر محمود/ د.أ 2
 6/9/2010 23/3/2010 قسم النبات  -محمد حمیده عبد هللا/ د.أ 3
 31/8/2013 31/10/2012 قسم الفیزیاء  -محمد المختار محمد/ د 4

  CNRS المركز القومي الفرنسي للبحوث

 الفترة االسم م
 إلي من

 20/8/2008 2/10/2006    قسم الفیزیاء  -  ھشام الدین محفوظ./ د 1

   

  



  جامعة استكھولم السوید

 الفترة االسم م
 إلي من

 30/6/2012 25/1/2011   قسم النبات  - عفاف محمد حمادة./ د.أ 1
 حتى األن 2/3/2013   قسم النبات  - عفاف محمد حمادة./ د.أ 2

  جامعة أوبساال السوید  

 الفترة االسم م
 إلي من

 20/9/2012 20/8/2012   قسم النبات  - رفعت عبد الباسط احمد./ د.أ 1
 


