
  القرارات                     
 رئيس الجامعة / الصادرة من السيد األستاذ الدكتور 

  .  ٣٠/١٢/٢٠١٥حتى   ٥٢/١١/٢٠١٥من الفترة ) دكتوراه  –ماجستير (  
  

 الدرجة                            األسم الكلية 
 عبد العزيز عبد اهللا عويس عبد اهللا  -١  العلوم

 محمدخديجه رضا عبده  -٢
  ماجستير 
 دكتوراه

  عال جمال احمد حسان  -١   الزراعة
 عيد صالح أبو بكر جاب اهللا  -٢
  شيماء كمال حامد السيد  -٣

  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

  دعاء على حسن فرج  -١  التربية 
 صباح سيد عبد الرحمن محمد -٢
 محمد عنتر محمود محمد  -٣
  رشا عويس حسين امين -٤

  ماجستير 
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه 

  داليا ربيع  عبد السميع  -١  لعلوم دار ا
 احمد حماده احمد احمد -٢
 احمد محمد محمد حسين -٣
 عبد السالم محمود عبد السالم   -٤

 اهللا حسين احمد عمر عطا -٥
 محمد محمود محمد سيد -٦
 إبراهيم بكرى إبراهيم دسوقى  -٧
  محمد رجب خليل على -٨

  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير
   ماجستير

  وراهدكت
الخدمة 

  االجتماعية 
  سعاد عطيه صالح ابو العينين  -١
  سهاد طلب عبد التواب -٢

  ماجستير 
  ماجستير 

  على محمد غانم ابراهيم -١  االداب
 ايمان مرسى رزق مرسى  -٢
  احمد يونس صالح عبد الجواد  -٣

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  شيماء عبد النبى عبد الحكيم قطب  -١  الهندسة
  سماح بدوى احمد محمود  -٢

  ماجستير
  ماجستير



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دكتوراه  محمد مجدى بسيونى  -١  الطب 

  ماجستير   ماريا فرج عزت لوندى  -١  السياحه والفنادق 

بقسم  ٢٠١٥دارس ودارسة بدبلوم السياحه والفنادق دور نوفمبر ) ٢(منح عدد  -
  )الدراسات السياحية (تخصص الدراسات السياحية 



 القرارات  
 رئيس الجامعة / الصادرة من السيد األستاذ الدكتور 

  .  ٣٠/١٢/٢٠١٥حتى   ٥٢/١١/٢٠١٥من الفترة ) دكتوراه  –ماجستير (  
  

 الدرجة                            األسم الكلية 
 عبد اهللا عويس عبد اهللا عبد العزيز  -١  العلوم

 مارو ايهاب وهبه -٢
 خديجه رضا عبده محمد -٣

  ماجستير 
  ستير ماج

 دكتوراه
  عال جمال احمد حسان  -١  الزراعة 

 عيد صالح أبو بكر جاب اهللا  -٢
  شيماء كمال حامد السيد  -٣

  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

  دعاء على حسن فرج  -١  التربية 
 صباح سيد عبد الرحمن محمد -٢
 محمد عنتر محمود محمد  -٣
  رشا عويس حسين امين -٤

  ماجستير 
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه 

  داليا ربيع  عبد السميع -١  م دار العلو 
 احمد حماده احمد احمد-٢
 احمد محمد محمد حسين -٣
 عبد السالم محمود عبد السالم   -٤

 احمد عمر عطا اهللا حسين -٥
 محمد محمود محمد سيد -٦
 إبراهيم بكرى إبراهيم دسوقى  -٧

  محمد رجب خليل على -٨

  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير
   ماجستير
  دكتوراه

الخدمة 
  االجتماعية 

  سعاد عطيه صالح ابو العينين  -١
  سهاد طلب عبد التواب -٢

  ماجستير 
  ماجستير 

  على محمد غانم ابراهيم -١  االداب
 ايمان مرسى رزق مرسى  -٢
  احمد يونس صالح عبد الجواد  -٣

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  ماجستير  شيماء عبد النبى عبد الحكيم قطب -١  الهندسة



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماجستير  محمود سماح بدوى احمد -٢

  دكتوراه  محمد مجدى بسيونى  -١  الطب 

 ماريا فرج عزت لوندى  -١  السياحه والفنادق 
 اسماء شريف محمود على -٢
 رشا شوقى محمد عبد الفتاح -٣
  حنان ماهر على محمد -٤

  ماجستير 
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

بقسم  ٢٠١٥مبر دارس ودارسة بدبلوم السياحه والفنادق دور نوف) ٢(منح عدد  -
  )الدراسات السياحية (الدراسات السياحية تخصص 



 
 

  القرارات    
 رئيس الجامعة / الصادرة من السيد األستاذ الدكتور 

  .  ٣٠/١٢/٢٠١٥حتى   ٥٢/١١/٢٠١٥من الفترة ) دكتوراه  –ماجستير (  
  

 ةالدرج                            األسم الكلية 
 عبد اهللا عويس عبد اهللا عبد العزيز  -٩  العلوم

 خديجه رضا عبده محمد -٢
  ماجستير 
 دكتوراه

  عال جمال احمد حسان  -٤  الزراعة 
 عيد صالح أبو بكر جاب اهللا  -٥
  شيماء كمال حامد السيد  -٦

  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

  دعاء على حسن فرج  -٥  التربية 
 صباح سيد عبد الرحمن محمد -٦
 د محمد محمد عنتر محمو  -٧
  رشا عويس حسين امين -٨

  ماجستير 
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه 

  داليا ربيع  عبد السميع  -٩  دار العلوم 
 احمد حماده احمد احمد - ١٠
 احمد محمد محمد حسين - ١١
 عبد السالم محمود عبد السالم   - ١٢

 احمد عمر عطا اهللا حسين - ١٣
 محمد محمود محمد سيد - ١٤
 إبراهيم بكرى إبراهيم دسوقى  - ١٥
  ىمحمد رجب خليل عل - ١٦

  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير 
  ماجستير
   ماجستير
  دكتوراه

الخدمة 
  االجتماعية 

  سعاد عطيه صالح ابو العينين  -٣
  سهاد طلب عبد التواب -٤

  ماجستير 
  ماجستير 

  على محمد غانم ابراهيم -٤  االداب
 ايمان مرسى رزق مرسى  -٥
  احمد يونس صالح عبد الجواد  -٦

  ماجستير
  ماجستير

  تيرماجس



  

  شيماء عبد النبى عبد الحكيم قطب  -٣  الهندسة
  سماح بدوى احمد محمود  -٤

  ماجستير
  ماجستير


