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  :المرشحون لمرحلة الدكتوراه 

 

 الشهادة الحاصل عليها االسم م
معدل 
 االجازة

 الشهادة الحاصل عليها
معدل 
الماجس
 تير

 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 أصيل منحة عين شمسدكتوراه في الرياضيات البحتة80.42 ماجستير في الرياضيات 82.55 اجازة في الرياضيات عوض طالل العبد اهللا.1

 غادة حسين السحلي.2
اجازة في هندسة االلكترونات 

 81.02 واالتصاالت
ماجستير في هندسة 
 82.8 االتصاالت المتقدمة

دكتوراه في هندسة 
 االتصاالت

 أصيل منحة القاهرة

 75.84 اجازة في الحقوق سالم بسام المصري.3
ماجستير في القانون 

77.43 العام
دكتوراه في القانون العام 

 تشريع ضريبي
 أصيل منحة االسكندرية

محمد ياسر اسماعيل .4
 جحى

اجازة في هندسة ميكانيك 
 75.25 الصناعات النسيجية وتقاناتها

ماجستير في هندسة 
ميكانيك الصناعات 
 النسيجية وتقاناتها

87.68
دكتوراه في هندسة ميكانيك 
 أصيل منحة القاهرةالصناعات النسيجية وتقاناتها

 74.95 اجازة في التربية الرياضية كرم حاتم عبد الحميد.5
ماجستير في علم 
82.11 التدريب الرياضي

دكتوراه في تدريب رياضة 
 المالكمة

 أصيل منحة حلوان

 أصيل منحة عين شمس دكتوراه في القانون العام80.47 ماجستير في الحقوق 67.12 اجازة في الحقوق عمار وحيد مرشحة.6

75.79 ماجستير في الحقوق 63.07 اجازة في الحقوق احمد سليمان ريحان.7
دكتوراه في القانون العام 

 دستوري
 عين شمس

 أصيل منحة

 62.37  الهندسة المعماريةإجازة في   طالل المصريطارق .8
الهندسة ماجستير في 
 أصيل منحة  القاهرة لتخطيط االقليميدكتوراه في  82.68  المعمارية
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  :المرشحون لمرحلة الماجستير 

  

 نوع الترشيح الجامعة االختصاص المطلوب الشهادة المطلوبة معدل االجازة الشهادة الحاصل عليها االسمم.
 أصيل منحة حلوان دراسات سياحية ماجستير + دكتوراة 84.14 إجازة في السياحة رزان فائز احمد.1
 أصيل منحة االسكندرية االدوية والسموم ماجستير + دكتوراة 79.55 إجازة في الصيدلة اليسع عبد اهللا رستناوي.2

 أصيل منحة حلوان مناهج واصول التدريس الرياضي دكتوراةماجستير +  75.88 إجازة في التربية الرياضية منارس يونس يونس.3

 أصيل منحة القاهرة الهندسة االنشائية ماجستير + دكتوراة 75.38 إجازة في الهندسة المدنية عزت غازي الحمد.4

 أصيل منحة الزقازيق ادراة اعمال ماجستير + دكتوراة 75.16 إجازة في االقتصاد كرم محمد فاتح منديل.5

ابراهيم محمد محي الدين .6
 اسماعيل

 القاهرة الصناعات الغذائية ماجستير 74.21 إجازة في الهندسة الزراعية
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة المراقبة الدوائية ماجستير 73.58 إجازة في الصيدلة محمد موسى مدحت موسى.7

 أصيل منحة االسكندرية التربية/ معلم ماجستير + دكتوراة 72.46 إجازة في التربية/ معلم صف بشرى محمود علي بالل.8

 أصيل منحة القاهرة تقويم االسنان ماجستير + دكتوراة 72.43 إجازة في طب االسنان عمر تحسين المفضي.9

 أصيل منحة عين شمس الهندسة االنشائية ماجستير 72.15 إجازة في الهندسة المدنية وسيم بدري ضومط10
 أصيل منحة االسكندرية القوى الميكانيكية ماجستير 71.20إجازة في الهندسة الميكانيكية رائد ناصر رستم11

 أصيل منحة االسكندرية ادارة فندقية ماجستير + دكتوراة 70.60 إجازة في السياحة نزار نزيه الجندي12
 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس القانون الدولي ماجستير 66.94 إجازة في الحقوق ملداء زياد الحاج كنجو13
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 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس المكتبات ماجستير + دكتوراة 65.66 إجازة في المكتبات منهل عدنان الحمد14

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس نقد ادبي حديث ماجستير + دكتوراة 61.2 إجازة في اللغة العربية كنان محمود سليمان15

 
  المرحلة الجامعية األولى:المقبولون في 

 

 
  

  االسم م.
الشهادة الحاصل

 عليها
ةالمجموع بال ديان دورة عام

المعدل المئوي بال
 ديانة

 نوع الترشيح االختصاص والجامعة المقبول فيها

 أصيل منحة الزقازيقجامعة   طب بشري/ 95.93 2590 2015 مي/علنوية سوريةثا امحد حممد احلج.1
 أصيل منحة جامعة أسيوط  طب بشري / 95.70 2584 2015 مي/علنوية سوريةثا عاشورعبد اهللا امحد.2
 أصيل منحة جامعة بورسعيد  طب بشري/ 94.22 2544 2015 مي/علنوية سوريةثا عبادة حممد سرور.3

 أصيل منحة جامعة عني مشس صيدلة/ 92.70 2503 2015 مي/علنوية سوريةثا حممد مفتخر الرواشدة.4

 أصيل منحة جامعة بورسعيد  طب بشري/ 92.22 2490 2015 مي/علنوية سوريةثا اسد حسن سليم.5

 أصيل مقعد +احتياط منحة عني مشسجامعة  /صيدلة 91.52 2471 2015 مي/علنوية سوريةثا اميان نور الدين الغياض.6

 مقعد +احتياط منحة أصيل بين سويفجامعة  طب بشري/ 90.78 2451 2015 مي/علنوية سوريةثا حممد صالح شرجبي.7

 أصيل مقعد +احتياط منحة املنصورةجامعة  /صيدلة 90.56 2445 2015 مي/علنوية سوريةثا اويس حممد فؤاد اجلباصيين.8

9.
حممد حسام عبد الرزاق

 تكه جي
 83.22 2247 2015 مي/علنوية سوريةثا

جامعة    /احلاسبات واملعلومات
 املنصورة

 أصيل مقعد +احتياط منحة


