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 الماجستير): -مرحلة الدراسات العليا (الدكتوراه  

  :أوًال: مرحلة الدكتوراه
  

  
  

معدل   الحاصل عليهااالجازة شهادة   االسم  م.
معدل   الحاصل عليها الماجستير شهادة  االجازة

  نوع الترشيح  الجامعة  الشهادة المطلوبة  الماجستير

 ٨٤.٧٨ اجازة يف الطب البشري  حممد ظفر اهللا عسكر.١
دراسات عليا يف طب العيون

 وجراحتها 
 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف طب العيون وجراحتها ٨٠.٥٣

 أصيل منحة طنطا دكتوراه يف مراقبة االدوية ٨٠.١٦ ماجستري يف مراقبة االدوية  ٧٥.٠٦ اجازة يف الصيدلة  شعيب عيسى االمحد.٢

 ٨١.٦٢ ماجستري يف اهلندسة الطبية  ٧٤.٦٧ اجازة يف اهلندسة الطبية  مسري اديب كراز.٣
دكتوراه يف اهلندسة احليوية الطبية 

 واملنظومات
 أصيل منحة القاهرة

  أصيل منحة القاهرة  دكتوراه يف الطفيليات  ٧٦.٦ ماجستري يف الصيدلة ٧٤.١٨ اجازة يف الصيدلة  عادل متام احلبال.٤

 ٨٢.٠٣ ماجستري يف الرتبية الرياضية  ٧٣.٨١ اجازة يف الرتبية الرياضية  سحر مصطفى البب.٥
دكتوراه يف اجلمباز والتمرينات 

 البدنية وااليقاعية
 أصيل منحة حلوان

اء الدين يوسف.٦  ٧٠.٧٢ اجازة يف الصيدلة  رمي 
ماجستري يف املراقبة الدوائية والكيمياء

 الصيدلية 
٨٠.٨ 

دكتوراه يف الكيمياء الدوائية 
 واملراقبة الدوائية

 أصيل منحة القاهرة

 ٧٠.٧٠ يف االقتصاداجازة  زينة نبيل زغييب.٧
واألسواقماجستري يف املصارف
 املالية

٧٢.٦٧ 
دكتوراه يف املصارف واالسواق 

 املالية
 أصيل منحة عني مشس

 ٧٠.٣١ اجازة يف الصيدلة  روان عمر الكرمو.٨
ماجستري يف االحياء  الدقيقة

 والدمويات واملناعيات 
٧٨.٦٤ 

دكتوراه يف االحياء  الدقيقة 
 واملناعيات

 القاهرة
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 ٦٩.١٥ اجازة يف االقتصاد ظالل زين عليا.٩
ماجستري االقتصاد/ السياحة 

 واالستضافة  
 االسكندرية دكتوراه يف ادارة سياحة وفنادق ٨٢.١٣

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

حممد سعيد عمر .١٠
 الغندور

 القاهرة دكتوراه يف القانون العام ٧٧.٢٤ ماجستري  يف احلقوق  ٦٦.٥٤ اجازة يف احلقوق 
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاهرة دكتوراه يف الرتبية اخلاصة ٨٦.٢٤ ماجستري  يف الرتبية اخلاصة  ٦٦.٥٠ اجازة يف علم النفس  رنا عبد احلميد صاحل.١١
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 نوع الترشيح الجامعة الشهادة المطلوبة المعدل بال ديانة الشهادة الحاصل عليها اإلسمم.

 أصيل منحة عني مشس بشريالطب إجازة يف ال ٩٣.٤٤٪ ثانوية/ علمي حممد لؤي حممد عماد دعاس.١

 أصيل منحة القاهرة طب األسنانإجازة يف  ٩٢.٣٧٪ ثانوية/ علمي عمار حممد أديب عز الدين.٢

 أصيل منحة عني مشس إجازة يف الطب البشري ٩٢.٠٧٪ ثانوية/ علمي ليث هيوم اخلالد.٣

 أصيل منحة القاهرة طب األسنانإجازة يف  ٨٩.٨٥٪  ثانوية/ علمي  عبيدة عامر احلامت.٤

 أصيل منحة االسكندرية صيدلةإجازة يف ال ٨٥.٩٣٪ ثانوية/ علمي عبد القادرميزر عزاوي.٥

 أصيل مقعد + احتياط منحة القاهرة صيدلةإجازة يف ال ٨١.٤٨٪ ثانوية/ علمي زيد حممد سامر موشلي.٦



٣ 
 

  ٦٥.٣٥  اجازة يف االقتصاد   عمار شفا يوز باشي.١٢
ماجستري االقتصاد/ السياحة

  االسكندرية دكتوراه يف حماسبة سياحة وفنادق  -  واالستضافة  
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

  

  :ثانياً: مرحلة الماجستير
 
 

معدل  االحاصل عليه الشهادة االسم
  نوع الترشيح الجامعة لمطلوباالختصاص ا الشهادة المطلوب دراستها االجازة

 أصيل منحة اسيوط هندسة امليكاترونيات ماجستري ودكتوراه ٨٤.٥٢يكاترونيكاملهندسة يف  اجازة زيدانعيسى مطانس .١

 أصيل منحة االسكندرية العلوم الصحية ماجستري ودكتوراة ٨٤.٠٨ الرتبية الرياضيةيف  اجازة فؤاد عالء الدين عريوض.٢

 أصيل منحة االسكندرية تقومي االسنان ودكتوراةماجستري  ٨٤.٠٠ طب االسنانيف  اجازة عبادة حممود زمريق.٣

 أصيل منحة عني مشس توليد وامراض نساء ماجستري ودكتوراة ٨٢.٣٠ بشريالطب يف ال اجازة رشا ناصر علي.٤

 أصيل منحة حلوان التنس االرضي ماجستري ودكتوراه ٨١.١٤ رياضيةالرتبية يف ال اجازة معال حسن ابراهيم.٥

 أصيل منحة االسكندرية علم التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراة ٨٠.٢٥ الرتبية الرياضيةيف  اجازة منذر عدنان الفرا.٦

الصيدلةيفاجازة تيم سامي عوض.٧
 والكيمياءالصيدلية

 أصيل منحة القاهرة الصيدلة االكلينيكية ماجستري ٧٩.٧٠

 حممد رشيد خلوف.٨
االقتصاد/علوم ماليةيف اجازة

  أصيل منحة املنصورة علوم مالية ومصرفية ماجستري ودكتوراة ٧٨.٧٨ ومصرفية

 أصيل منحة القاهرة الرياضيات ماجستري ٧٨.٦٤ الرياضياتيف  اجازة حممد خالد اخلطيب.٩

 أصيل منحة االسكندرية علوم الصحة ماجستري ودكتوراة ٧٧.٠٠ رياضيةالرتبية يف ال اجازة حممد طالل حسني ابو حسن.١٠

  أصيل منحة القاهرة هندسة املناجم والبرتول والفلزات ماجستري ودكتوراه ٧٦.٨٧برتوكيميائيةالندسة يف اهل اجازة ناصر عليعبد العزيز .١١
  أصيل منحة االسكندرية طب وجراحة العيون /رمد ماجستري ودكتوراة ٧٦.٦٤ الطب البشرييف  اجازة عبد الرمحن حسيب العبسي.١٢
  أصيل منحة القاهرة ادراة اعمال ماجستري ٧٥.٢٥ االقتصاديف  اجازة حال عبد املاجد الربازي.١٣

االقتصاد ومتويليف اجازة براء امين شيخ الغنامة.١٤
 املصارف

  أصيل منحة طنطا ادارة االعمال ماجستري ٧٤.٨١

  منحةأصيل  االسكندرية التعويضات الثابتة ماجستري ودكتوراة ٧٤.٧٦ طب االسنانيف  اجازة حممد خالد صفوان عدي.١٥
 أصيل منحة عني مشس حماسبة ماجستري ٧٤.٤٨ االقتصاد/حماسبةيف  اجازة رامي عصام عبد الكرمي.١٦

 أصيل منحة عني مشس جراحة الفم والفكني ماجستري ٧٤.٢٩ طب االسنانيف  اجازة امحد فريد احملمد.١٧

 أصيل منحة املنصورة تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٢.٩٥ طب االسنانيف  اجازة حممد حممود مهنا.١٨

١٩.
حممد رضوان مصطفى غفري 

 االسكندرية التقومي ماجستري ٧٢.٤٠ طب االسنانيف  اجازة الشهري باملصري
 أصيل منحة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


