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  :المرشحون لمرحلة الدكتوراه 

 

 االسم م
الشهادة الحاصل عليها 

 (اإلجازة)
معدل 
 اإلجازة

الشهادة الحاصل عليها 
 (الماجستير)

معدل 
 الماجستير

  االختصاص المطلوب
 (دكتوراه في) 

  نوع الترشيح الجامعة

 أصيل منحة حلوان  التدريب الرياضي ٧٦.٨٣ التدريب الرياضي ٧٩.٤٢ الرتبية الرياضية حممد عدنان الفرا .١

 أصيل منحة  عني مشس  القسم اخلاص –القانون اجلزائي   ٨١.٣٤  القانون اجلزائي  ٧٨.٨٨  احلقوق  شادي حممد عدرة .٢

 أصيل منحة حلوان التصميم اجلرافيكي ٩٣.٥٠ الفنون اجلميلة ٧٧.٣٢ اجلميلةالفنون  نور فواز البكدش .٣

 أصيل منحة حلوان مناهج وطرق التدريس ٧٢.٩٨ تربية رياضية ٧٥.٨٧ تربية رياضية فاتن حممد ابراهيم .٤

 أصيل منحة  القاهرة  وقاية /إمراض  ٨٥.٠٧  وقاية النبات  ٧٥.٦٥  هندسة زراعية  ميادة اديب حاج علي .٥

 ٧٣.٧٦ اهلندسة املعمارية صالح الدين حممود محد .٦
اهلندسة املعمارية/علوم 

 البناء والتنفيذ
 أصيل منحة القاهرة علوم البناء والتنفيذ ٧٦.١٩

 أصيل منحة حلوان التدريب الرياضي ٨٠.٧٧ الرتبية ٧٣.١١ الرتبية الرياضية غفران حسن الشمق .٧

 أصيل منحة حلوان التدريب الرياضي ٨١.٩٥ الرتبية الرياضية ٦٩.٥٨ الرتبية الرياضية جعفر حممد يونس .٨

 أصيل منحة الزقازيق هندسة القوى امليكانيكية ٨٠.٤٠ امليكانيكية ةاهلندس ٦٥.٨٨ امليكانيكية ةاهلندس ياسر عبد الرزاق الغنيمة .٩
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  :المرشحون لمرحلة الماجستير 

  

  نوع الترشيح الجامعة االختصاص المطلوب  ةالشهادة المطلوب معدل اإلجازة الشهادة الحاصل عليها االسم م.

 أصيل منحة اإلسكندرية العلوم الصحية ماجستري ودكتوراه ٧٩.٢٣ الرتبية الرياضية عبد الستار سامل اهلدلة .١

 أصيل منحة  املنصورة  إعالم الكرتوين  ماجستري  ٧٨.٥٤  اإلعالم  حممد نادر عماد احلجو .٢

 أصيل منحة الزقازيق احملاسبة ماجستري ٧٦.٣ االقتصاد عالء سند بريك هنيدي .٣

 أصيل منحة عني مشس عالج لثة ماجستري ٧٦.٢٧ طب األسنان كحلة حممد حجرة .٤

 أصيل منحة املنصورة إعالم ماجستري ودكتوراه ٧٥.٨٧ اإلعالم عيسى يونس درويش .٥

 أصيل منحة القاهرة هندسة طريان/تصميم هياكل ماجستري ٧٥.٨ اهلندسة امليكانيكية/طريان رامي مطانيوس الرتك .٦

 أصيل منحة  القاهرة  هندسة إنشائية  ماجستري ودكتوراه  ٧٥.٥٩  هندسة مدنية  ياسني حممد قاسم شياح .٧

 أصيل منحة القاهرة هندسة كهربائية ماجستري ودكتوراه ٧٤.٨٩ اهلندسة الكهربائية عبد الرمحن غالب عباس .٨

 أصيل منحة القاهرة تيجان وجسور ماجستري ودكتوراه ٧٢.٤٣ األسنانطب  عمر حتسني املفضي .٩

 أصيل منحة القاهرة هندسة كهربائية /طاقة ماجستري ودكتوراه ٧٢.٢٣ اهلندسة الكهربائية حممد خالد حيدر .١٠

 أصيل منحة القاهرة التخطيط اإلقليمي ماجستري ٧١.٤٠ اهلندسة املعمارية غزل علي الربعوين .١١

 أصيل منحة  القاهرة  صيانة وترميم اآلثار الغري عضوية  ماجستري  ٧٠.٩٠  اآلثار  حممد هاين القصاصهانية  .١٢
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  نوع الترشيح الجامعة االختصاص المطلوب الشهادة المطلوبة  معدل اإلجازة الشهادة الحاصل عليها االسم م.

 أصيل منحة القاهرة والبيئةهندسة املياه  ماجستري ودكتوراه ٧٠.٦٣ اهلندسة املدنية أمحد حممد حامد .١٣

 أصيل منحة اإلسكندرية حتليل رياضي ماجستري ودكتوراه ٧٠.٣٨ الرياضيات هزار حممد خري اخلطيب .١٤

 أصيل منحة القاهرة علم االجتماع ماجستري ودكتوراه ٦٩.٧٨ علم االجتماع -اآلداب يونس حممد احلسني .١٥

 أصيل منحة القاهرة أسنانتقومي  ماجستري ٦٩.٦٩ طب أسنان حممد علي بالن .١٦

 أصيل منحة عني مشس القانون التجاري ماجستري ودكتوراه ٦٩.٦٧ احلقوق عبد احلكم إمساعيل العمار .١٧

 أصيل منحة القاهرة اتصاالت ماجستري ودكتوراه ٦٨.٨٩ هندسة كهربائية امحد حممد مجال قصيبايت .١٨

 أصيل منحة القاهرة ختطيط عمراين ودكتوراهماجستري  ٦٨.١٥ اهلندسة املعمارية يوسف حممد حامد .١٩

 أصيل منحة حلوان التصميم اجلرافيكي ماجستري ودكتوراه ٦٤.١٢ الفنون اجلميلة ماريا فواز البكدش .٢٠

 أصيل منحة عني مشس قانون عام ماجستري ٦٣.٨ احلقوق هبة سعد الصاحل .٢١

 أصيل منحة اإلسكندرية حنويات ماجستري ودكتوراه ٦٣.٧٩ اللغة العربية شفق مصطفى عبد الرحيم .٢٢

 أصيل منحة عني مشس ميكروبيولوجيا ماجستري ٦٣.١٧ العلوم/علم احلياة فاطمة عباس مرتضى .٢٣

 أصيل منحة  القاهرة  اللغويات  ماجستري ودكتوراه  ٦٢.٠٤  انكليزي  عمر غازي احلمد .٢٤

 أصيل مقعد   اإلسكندرية  القانون العام  ماجستري ودكتوراه  ٦١.٧٥  احلقوق  فتون عبد اهلادي جنار  .٢٥

 



٥ 
 

 لمرحلة الجامعية األولى:ل المرشحون 
 
 نوع الترشيح الشهادة المطلوبة (إجازة في.....) المعدل المئوي بال ديانة اسـم الطالب الثالثي  م

 أصيل منحة  /طب عني مشسجامعة  98.22  حممد حممد عماد الدين شرف  .١

 منحةأصيل   جامعة طنطا/طب 95.37  حممد انور رسالن   .٢

 أصيل منحة /طب املنصورة جامعة  94.74 حامد نبيل الوفائي   .٣

 أصيل منحة  جامعة الزقازيق/طب 92.33  عبادة عيسى العلي   .٤

 أصيل منحة  طبجامعة املنصورة/ 91.74 حممد طارق حممد حسام النحاس   .٥

 أصيل مقعد جامعة القاهرة /حاسبات ومعلومات 87.41 حممد عبد الرمحن نقاوة   .٦

 أصيل مقعد  جامعة املنصورة/ صيدلة 85.96 عيسى علي محدعلياء    .٧

 أصيل مقعد جامعة القاهرة/حاسبات ومعلومات 70.74 طالل حممد علي النحاس   .٨

 أصيل مقعد  جامعة املنصورة/طب جامعة عني مشس/طب  جامعة القاهرة/طب 69.70  حممد طالل ياسني   .٩

  


