
  

  ٢٠١٨يوم التميز فى  المكرمونالسادة 

  الكلية  اإلسم  م
  المتميزون فى الترقى لوظيفة أستاذ

  كلية الطب رشا حامد أمحد بسيوىن.د.ا   ١
  كلية الرتبية النوعية هاىن على عبد البديع.د.ا   ٢
 الزراعةكلية  جيهان شعبان فرحات حممد.د.ا   ٣
 اهلندسةكلية  على عصام على الشاذىل.د.ا   ٤
 السياحة والفنادقكلية  جنوى إبراهيم عبد اجلواد زعري.د.ا   ٥
  كلية الطب نادر شعبان ذكى.د.ا   ٦
  كلية الطب غادة مرشد أمحد مرشد.د.ا   ٧
 اآلدابكلية  هاىن سامى عبد العظيم حممد.د.ا   ٨

  المتميزون فى الترقى لوظيفة أستاذ مساعد
 اهلندسةكلية  حممد سعيد مصيلحى السيد.د   ١
 السياحة والفنادقكلية  عبد الرؤف أبوشوق حممد أمحد.د   ٢
 الرتبيةكلية  رضى السيد شعبان امساعيل.د   ٣
 الزراعةكلية  عالء ادريس بدوى ابو سريع.د   ٤
 العلومكلية  حممد مجعة على بدرى.د   ٥
  كلية الرتبية النوعية ري رمضان عبد احلميد الشوشاىن.د   ٦
  عيةكلية الرتبية النو  أمساء حممد محيدة عوض.د   ٧
 اآلدابكلية  حممد دسوقى حممد حسن.د   ٨
 التمريضكلية  هالة حسن سيد خليل.د   ٩
 طب  األسنانكلية  الشيماء أمحد شعبان حممد.د   ١٠

  )القطاع العملى(جائزة جامعة الفيوم  فى التأليف العلمى 
  كلية الطب  محدي حممد إبراهيم. د.أ  ١

  )ىالقطاع األدب(جائزة جامعة الفيوم  فى الترجمة 
  ثاركلية اآل  منيأمحد حممود حممد أ.د  ١

  جائزة جامعة الفيوم فى براءة االختراع
  كلية اخلدمة االجتماعية عفاف عبد الفادي دانيال. د  ١
  كلية األثار ماهر أمحد أمحد حممد عيسى. د  ٢
  كلية األثار عبد الرازق النجار. د  ٣

  ألفضل رسالة دكتوراهجائزة جامعة الفيوم 
  كلية العلوم  اطمة حممود صميدةف/د  ١

  جلنة اإلشراف على الرسالة
  كلية العلوم  مسري مصطفى حسن املدىن.د.ا  ١
  كلية العلوم  رانيا جابر حممد خليل.د  ٢



  المتميزون من اعضاء هيئة التدريس
  كلية األثارعميد    حممد  عاطف منصور.د.ا  ١
  كليةالزراعة     إمساعيل عبد احلليم مشرف.د.ا  ٢
  كلية األثار  أمحد حممود حممد امني.د  ٣

 جائزة التميز اإلدارى
 مدير عام كلية دار العلوم  مجعه عبد املعبود عبد ربه/ أ  ١

 جائزة الموظف المثالى
 موظفة باإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن  صباح حسن أبو احلمل/ أ  ١

 جائزة العامل المثالى 
 طبعامل بكلية ال  فهيم همحدى حيدر   ١

  المتميزون فى النشر العلمى
  الكلية  اسم الباحث  م
 زراعة إيناس السيد صادق حممد/ د.أ   ١
 زراعة أسامة متوىل حممد حممود/ د.أ   ٢
 زراعة سيد صاحل سيد صالح/ د.أ   ٣
 زراعة إبراهيم حممد إبراهيم السمنودى/ د.أ   ٤
 زراعة عبد العاطى حممد إبراهيم/ د.أ   ٥
 زراعة بوداد عزب مرتى عز / د.أ   ٦
 زراعة أشرف شوقى عثمان عبد اهللا/ د.أ   ٧
 زراعة مسري أمحد سيف اليزل/ د.أ   ٨
 زراعة حممد السيد مرسى عيسى/ د.أ   ٩
 زراعة نيفني على حسن السواح/ د.أ   ١٠
 زراعة إنصاف أمحد حممد الفل/ د.أ   ١١
 زراعة جيهان شعبان فرحات حممد/ د.أ   ١٢
 زراعة عوض عبد التواب حممود/ د.أ   ١٣
 زراعة مصطفى كمال مصطفى إمساعيل/ د.أ   ١٤
 زراعة مسري كامل على إمساعيل/ د.أ   ١٥
 زراعة حممد دسوقى حسن دويدار/ د.أ   ١٦
 زراعة خالد عبد الرمحن يوسف البنا/ د.أ   ١٧
 زراعة خالد حممد عطا اهللا/ د.أ   ١٨
 زراعة رمضان عبد العظيم عجمى جاد/ د.أ   ١٩
 زراعة حممد أمحد سيف اليزل/ د.أ   ٢٠
 زراعة طفى حممد راضى عبد املعطىمص/ د.أ   ٢١
 زراعة مجال حممدين حسان سهل/ د.أ   ٢٢
 زراعة زكى أمحد عطية الفقى/ د.أ   ٢٣
 زراعة سناء أبو سريع حممد حسني هارون/ د.أ   ٢٤
 زراعة فاطمة حممد إبراهيم محاد/ د.أ   ٢٥
 زراعة أمين عبد القوى شيالىب عبد القوى/ د   ٢٦
يد/ د   ٢٧  زراعة طايع على عبد ا



 زراعة منال قطب أمحد خضر /د   ٢٨
 زراعة عالء إدريس بدوى أبو سريع/ د   ٢٩
 زراعة وائل مراد حممد صميدة/ د   ٣٠
 زراعة بثينة يوسف فؤاد حممود/ د   ٣١
 زراعة خليل إبراهيم خليل/ د   ٣٢
 زراعة عادل عبد الرازق عبد العظيم مهدىل/ د   ٣٣
 زراعة عالء الدين حممود عبد اللطيف/ د   ٣٤
 زراعة الباقى ماجدة رجب عبد/ د   ٣٥
 زراعة حممد صاحل حممد عبد البارى/ د   ٣٦
 زراعة مجال فرج حممد فرج/ د   ٣٧
 زراعة رجب سالمة طه جاد الرب/ د   ٣٨
 زراعة حممد أمحد على حسن/ د   ٣٩
 زراعة عيد نعيمى فيصل حسن/ د   ٤٠
 زراعة حممد عبد احلميد أمحد حممد/ د   ٤١
 زراعة نصر حممود أمحد عبده/ د   ٤٢
 زراعة حممود مصطفى حممد اجلارحىحسام الدين / د   ٤٣
 زراعة نسرين حممد نصر حممود/ د   ٤٤
 زراعة شعبان سعد أمحد سعد النسر/ د   ٤٥
 زراعة عبد العظيم سيد عبد العظيم/ د   ٤٦
 زراعة أمحد ربيع حممد مرعى/ د   ٤٧
 زراعة مساح أمحد عبد التواب عوض/ د   ٤٨
 زراعة حممد حسني محدى روىب/ د   ٤٩
 زراعة ضىحممد عويس أمحد را/ د   ٥٠
 زراعة أمحد رمضان عبد التواب/ السيد   ٥١
 زراعة حممد صاحل قرىن حممد/ السيد   ٥٢
 زراعة حممد أمحد عبد اخلالق متام/ السيد   ٥٣
 زراعة براء عادل عبد النىب حسن/ السيد   ٥٤
 هندسة أمين جورج عوض اهللا جرجس/ د.أ   ٥٥
 هندسة جمدى توفيق حنا جملى/ د.أ   ٥٦
 هندسة ز اليماىنجمدى على عبد العزي/ د.أ   ٥٧
جت عتيبة/ د.أ   ٥٨  هندسة حممود جمدى حممد 
 هندسة أمين أمحد عيد شاهني/ د   ٥٩
 هندسة إسالم هالىل عبد العزيز عفيفى/ د   ٦٠
 هندسة أمحد عبد العظيم أمحد على/ د   ٦١
 هندسة أمحد حممد عبد الباقى أمحد / د   ٦٢
 هندسة رانيا أمحد عبد العظيم عبد الرمحن أبو السعود/ د   ٦٣
 هندسة سعيد عبد الفتاح سعيد اخلوىل/ د   ٦٤
 هندسة صابر حممد صاحل سامل/ د   ٦٥
 هندسة عالء على السيد حممد/ د   ٦٦



 هندسة كارم حممود عويس السيد/ د   ٦٧
 هندسة حممد فهمى على حممد/ د   ٦٨
 هندسة حممود حممد السيد أمحد/ د   ٦٩
يد أمحد/ د   ٧٠  هندسة وليد عبد ا
 هندسة أمحد شعبان شعبان خليفة/ د   ٧١
 هندسة أمحد صالح عبد املوجود أبو طالب/ د   ٧٢
 هندسة أمحد مصطفى سعيد أمحد اخلوىل/ د   ٧٣
 هندسة حامد رجاء حامد الطحان/ د   ٧٤
 هندسة زكريا حيى عبد الرسول عبد اجلواد/ د   ٧٥
 هندسة سوزان عبد اهلادى إبراهيم حممد/ د   ٧٦
 هندسة عبد اهللا شكرى حممود على/ د   ٧٧
 هندسة عد السعيدعماد حممد س/ د   ٧٨
 هندسة حممد أمحد حسن/ د   ٧٩
 هندسة حممد سعيد مصيلحى السيد/ د   ٨٠
 هندسة منة اهللا حممود حممد إبراهيم الرباوى/ د   ٨١
 هندسة نبيل أمحد عوض اهللا حممود/ د   ٨٢
 هندسة إبراهيم جودة حممد جودة/ م   ٨٣
 هندسة أمحد إبراهيم عبد العزيز/ م   ٨٤
 هندسة رأمحد مجال أمحد عبد القاد/ م   ٨٥
 هندسة عمرو قاعود إمساعيل حممد/ م   ٨٦
 هندسة عمرو مربوك عبد العاطى محيدة/ م   ٨٧
 هندسة مايكل رفعت حبيب واصف/ م   ٨٨
 هندسة عمرو حممد عبد اخلالق سيد/ م   ٨٩
 هندسة حممد سامل السيد على/ م   ٩٠
 اإلدارة اهلندسية مسر عبد املوىل عبد النىب إبراهيم/ م   ٩١
 علوم مان القاضيأمحد يوسف سلي/ د.أ   ٩٢
 علوم أمين حممد صالح يوسف/ د.أ   ٩٣
 علوم ثروت السيد الدسوقى رضوان/ د.أ   ٩٤
 علوم سها حممد محدى/ د.أ   ٩٥
 علوم سيد طه حممد حسن/ د.أ   ٩٦
 علوم صاحل عبد العليم حممد معوض العوىن/ د.أ   ٩٧
 علوم صبحى أمحد منصور هالل/ د.أ   ٩٨
 علوم صالح حمروس السيد أمحد/ د.أ   ٩٩
 علوم عرفة صربى مجعة حسن/ د.أ   ١٠٠
 علوم عزة على سعيد شعبان/ د.أ   ١٠١
 علوم فتحية قرىن حممد طه/ د.أ   ١٠٢
 علوم حممد أنور أمحد أكرم/ د.أ   ١٠٣
 علوم حممد عبد الفتاح عبد السالم عبيد/ د.أ   ١٠٤
 علوم حممد حممد أمحد الربيعى/ د.أ   ١٠٥



 علوم جنالء السيد رفعت إمساعيل/ د.أ   ١٠٦
 علوم د أمحدجنالء راشد سي/ د.أ   ١٠٧
 علوم جنوى برهام برهام سيد/ د.أ   ١٠٨
 علوم أمحد روىب عبد التواب شافعى/ د   ١٠٩
 علوم أسامة حممد عبد السالم أمحد/ د   ١١٠
 علوم تامر حممد سعودى أمحد السمان/ د   ١١١
 علوم محادة حممد حممد إبراهيم/ د   ١١٢
 علوم سامى حممد عبد العظيم عبد السالم/ د   ١١٣
 علوم الباسط حممد طروب عبد النىب عبد/ د   ١١٤
 علوم عادل حممد السيد عبد العال/ د   ١١٥
 علوم عامر شعبان حممد قطب/ د   ١١٦
 علوم غادة حممد أمحد عبد احلافظ/ د   ١١٧
 علوم حممد مجعة على بدرى/ د   ١١٨
 علوم حممد يوسف فرج الزيات/ د   ١١٩
 علوم نادى هاشم حممود السيد/ د   ١٢٠
 علوم نبيل أبو القاسم أبو القاسم/ د   ١٢١
 علوم ئل عبد اجليد أمحد عرفةوا/ د   ١٢٢
 علوم ياسر يوسف عبيد حممد/ د   ١٢٣
 علوم أمحد حامت محدى ياسني الدسوقى/ د   ١٢٤
 علوم أمساء كمال كامل مراد/ د   ١٢٥
 علوم أماىن حممد حممد رياض/ د   ١٢٦
 علوم بثينة حممد حسن عبد اهللا عجور/ د   ١٢٧
 علوم مجعة حممود عبد احلميد خبريى/ د   ١٢٨
 علوم يونس حسن حسني عبد العظيم/ د   ١٢٩
 علوم محدان سيد حامد حممد/ د   ١٣٠
 علوم خلود أمحد محيدة عبد املعطى/ د   ١٣١
 علوم رمضان معوض عبد املطلب/ د   ١٣٢
 علوم زينب رمضان فرج حممد/ د   ١٣٣
 علوم مسر مجال ثابت حممد/ د   ١٣٤
 علوم ضياء فوزى حممد حممود مسعود/ د   ١٣٥
 علوم عادل عبد العزيز عبد احلميد  السيد/ د   ١٣٦
 علوم عادل فتحى عبد املنعم حممد/ د   ١٣٧
 علوم عزة حمرم حسن أبو الفضل/ د   ١٣٨
 علوم عال نبيل سيد أمحد/ د   ١٣٩
 علوم عمرو عبد النىب إبراهيم عيسوى/ د   ١٤٠
 علوم حممد رشاد حممد صابر/ د   ١٤١
 علوم حممد عطية حممود حممد/ د   ١٤٢
 علوم حممود ربيع عبد احلفيظ حممد/ د   ١٤٣
 علوم ن بسيوىنحممود عبد اهللا رمضا/ د   ١٤٤



 علوم مروة ثابت حممد عطوة/ د   ١٤٥
 علوم مسعد رجب عواد حممد جنم/ د   ١٤٦
 علوم ميادة عبد السالم حممد عبد اجلليل/ د   ١٤٧
 علوم هاىن حممد على الشرقاوى/ د   ١٤٨
 علوم ياسر شعبان سيد مرسى/ د   ١٤٩
 علوم ياسر حممد عبد القوى حممد/ د   ١٥٠
 علوم حممد رجب زكى قناوى/ السيد   ١٥١
 علوم حممود سيد قرىن علواىن/ يدالس   ١٥٢
 علوم مروة عنرت فرج إمساعيل/ السيدة   ١٥٣
 علوم جمدى ناجى أمحد رمضان/ د   ١٥٤
 علوم ماجدة السيد السيد عبد اجلواد/ د   ١٥٥
 علوم أبانوب رفعت نصيف حنا/ السيد   ١٥٦
 طب أمحد أشرف وجدان إمساعيل/ د.أ   ١٥٧
 طب أمحد على مجعة عفيفى/ د.أ   ١٥٨
 طب راهيم السيدمحدى حممد إب/ د.أ   ١٥٩
 طب خالد أمحد إمام أمحد حسن اخلشاب/ د.أ   ١٦٠
 طب رشا حامد أمحد بسيوىن/ د.أ   ١٦١
 طب مسية حممد اجلوهرى مصطفى/ د.أ   ١٦٢
 طب سوسن عبد العزيز صادق/ د.أ   ١٦٣
 طب شهرية مرسى الشافعى مرسى/ د.أ   ١٦٤
 طب طالل أمحد عبد الرحيم/ د.أ   ١٦٥
 طب غادة حممد عزت أمحد/ د.أ   ١٦٦
 طب د عبد اهلادى حممد مشاحيتحمم/ د.أ   ١٦٧
 طب حممود أمحد كمال/ د.أ   ١٦٨
 طب مىن حممد فريد شريف/ د.أ   ١٦٩
 طب جنالء عبد اخلالق أمحد الشربيىن/ د.أ   ١٧٠
يد مسلم شاهني/ د.أ   ١٧١  طب هالة عبد ا
 طب القاسم أمحد اجلميل/ د   ١٧٢
 طب إميان مصطفى حلمى يوسف معبد/ د   ١٧٣
 طب إيناس ممدوح حفظى عبد احلميد/ د   ١٧٤
 طب أمحد محدى أمحد/ د   ١٧٥
 طب أشرف سيد كامل عطا اهللا/ د   ١٧٦
 طب أماىن حممد األمني على/ د   ١٧٧
 طب سحر حممد حيى الربادعى/ د   ١٧٨
 طب سيد صبحى سيد بدوى/ د   ١٧٩
 طب شريين رشاد حممد قداىف/ د   ١٨٠
 طب عزة حممد األمري عبد املوجود/ د   ١٨١
 طب مها خالد عبد الواحد حسني/ د   ١٨٢
 طب أمحد احلنبوىل هالة حممد/ د   ١٨٣



 طب هناء حسن حممود سعداوى الدش/ د   ١٨٤
 طب وسام سيد ديب/ د   ١٨٥
 طب وفاء يوسف عبد الواحد معوض/ د   ١٨٦
 طب إجنى شوقى أمحد حممد على الكيال/ د   ١٨٧
 طب إميان إبراهيم أمحد حممد/ د   ١٨٨
 طب إميان حنفى حممد إبراهيم/ د   ١٨٩
يد/ د   ١٩٠  طب إميان على على عبد ا
 طب مر سيد سيف الدين حسنيأمحد تا/ د   ١٩١
 طب أمحد جمدى عبد الرمحن اإلبيارى/ د   ١٩٢
 طب أمساء يونس السيد عبد السالم/ د   ١٩٣
 طب أمل عبد املنعم إبراهيم أمني/ د   ١٩٤
 طب أميمة عويس عبد العليم خليفة/ د   ١٩٥
 طب تامر مسعد السعيد رجب/ د   ١٩٦
 طب جوزيف مكرم بطرس/ د   ١٩٧
 طب حسام الدين حممود عبد العزيز/ د   ١٩٨
 طب حنان عبد املنعم أمحد مشردل/ د   ١٩٩
 طب حنان حممد حممد فتحى/ د   ٢٠٠
 طب رانيا حسىن حممود سامل/ د   ٢٠١
 طب رمضان مصطفى السيد مشردن/ د   ٢٠٢
 طب رنا أمحد عبد الغفار عطية/ د   ٢٠٣
 طب سلفانا نادى جابر دوس/ د   ٢٠٤
 طب سها حسن سيد حممد سنارة/ د   ٢٠٥
 طب شريين عادل على أمحد/ د   ٢٠٦
 طب يماء السيد حممد مربوكش/ د   ٢٠٧
 طب صفاء جابر رجب جماهد/ د   ٢٠٨
 طب طارق إبراهيم أمحد إبراهيم/ د   ٢٠٩
 طب عاطف حممد سيد/ د   ٢١٠
 طب عبد الرمحن عبد املقتدر حممد عبد الوارث/ د   ٢١١
 طب عبري شعبان جودة/ د   ٢١٢
 طب عثمان مصطفى أمحد ذكى/ د   ٢١٣
 طب عصام على حسن سليمان/ د   ٢١٤
 طب ا أمحد نصرفاطمة أبو النج/ د   ٢١٥
 طب ملياء إبراهيم عبد العظيم داكر/ د   ٢١٦
 طب حممد أمحد حامد إمساعيل/ د   ٢١٧
 طب حممد رمضان احلفىن سلطان/ د   ٢١٨
 طب حممد عبد الغفار طه/ د   ٢١٩
 طب حممد عوض السعيد أمحد/ د   ٢٢٠
 طب حممد مسعود سعيد دسوقى/ د   ٢٢١
 طب حممد منصور عباس عيد/ د   ٢٢٢



 طب هبمروة على مصطفى على موا/ د   ٢٢٣
 طب مصطفى أمحد عزت ميامة / د   ٢٢٤
 طب مصطفى حممد حممد دياب/ د   ٢٢٥
 طب مها محدى حممود السيد نصر/ د   ٢٢٦
 طب نرمني أمحد فؤاد حسىن/ د   ٢٢٧
 طب نسرين حممد حممود أبو رية/ د   ٢٢٨
 طب نشوى سيد حامد عوض/ د   ٢٢٩
 طب ى عزت حممد/ د   ٢٣٠
 طب هبه أمحد حممد العوضى/ د   ٢٣١
 طب لعابدين مدينهبه حممود زين ا/ د   ٢٣٢
 طب هدى عبد البديع حسني/ د   ٢٣٣
 طب وائل بطرس أبو اليمني غاىل/ د   ٢٣٤
 طب وائل سيد حممد السيد/ د   ٢٣٥
 طب الشيماء مجعة على/ ط   ٢٣٦
 طب أسامة نبيل عزيز فرج/ ط   ٢٣٧
 طب أمساء حممد حممد إبراهيم/ ط   ٢٣٨
 طب دينا محدى حممد مرزبان/ ط   ٢٣٩
 طب عزة أبو بكر إبراهيم العشريى/ ط   ٢٤٠
 طب حممد عمر مصطفى/ ط   ٢٤١
 طب مروة ممدوح أمحد عبد احلفيظ/ ط   ٢٤٢
 طب منار رجب سنوسى/ ط   ٢٤٣
 طب هبه مصطفى أمحد حممد/ ط   ٢٤٤
 متريض رانيا عبد احلق عيد فراج/ د   ٢٤٥
 متريض سلوى عطية حممد السيد/ د   ٢٤٦
 متريض منال منصور مصطفى أبو زيد/ د   ٢٤٧
 متريض شربات ثابت حسنني عطية/ د    ٢٤٨
 متريض م عبد اللطيف فراج محزةإنعا/ د   ٢٤٩
 متريض إيفون صابر شكرى حنا/ د   ٢٥٠
 متريض إميان على عبد املعطى شيحة/ د   ٢٥١
 متريض أمساء كمال أمحد عيسى/ د   ٢٥٢
 متريض أماىن عبد العزيز إبراهيم مجعة/ د   ٢٥٣
 متريض آيات مسعود عمر مسعود/ د   ٢٥٤
 متريض زينب جزر القطب العجمى/ د   ٢٥٥
 متريض انزينب حسن حسن عثم/ د   ٢٥٦
 متريض مرفت أمني سيد إبراهيم/ د   ٢٥٧
 متريض نادية أمحد معاطى األدهم/ د   ٢٥٨
 متريض هامن عوض خميمر جاب اهللا/ د   ٢٥٩
 متريض هبه عبد العظيم مصطفى عبد العظيم/ د   ٢٦٠
 متريض هويدا محدى عبد املنعم بيومى/ د   ٢٦١



 متريض وفاء مصطفى أمحد مجيل/ د   ٢٦٢
 طب أسنان رامى مصطفى مصطفى على/ د   ٢٦٣
 طب أسنان ساىل إبراهيم حممد إبراهيم/ د   ٢٦٤
 طب أسنان عمرو صالح الدين مجعة/ د   ٢٦٥
 طب أسنان حممد ناجح توفيق هريدى/ د   ٢٦٦
 طب أسنان مها موسى عزب موسى/ د   ٢٦٧
 طب أسنان هيثم أمحد صالح حممد احملالوى/ د   ٢٦٨
 صيدلة مىن حافظ حممد حتة/ د.أ   ٢٦٩
 صيدلة مىن حممد أمحد النعا/ د   ٢٧٠
 صيدلة حممود عبد العاطى فؤاد خليل/ د   ٢٧١
 موظفة بصيدلة ساىل حممد اجلندى/ السيدة   ٢٧٢
 حاسبات ومعلومات شريين على حممد طايع/ د   ٢٧٣
 حاسبات ومعلومات حممد حلمى عبد العزيز خفاجى/ د   ٢٧٤
 حاسبات ومعلومات أمرية حممد إبراهيم إدريس/ د   ٢٧٥
 حاسبات ومعلومات حممد حسن إبراهيم حممد/ د   ٢٧٦
 حاسبات ومعلومات هالة عبد احلميد مصطفى حممد/ د   ٢٧٧
 حاسبات ومعلومات حسني شحاتة عبد العزيز عبد اهللا/ السيد   ٢٧٨
 حاسبات ومعلومات محدى حممد حافظ عبد العزيز/ السيد   ٢٧٩
 حاسبات ومعلومات إسراء أمحد عبد الوهاب رسالن/ السيدة   ٢٨٠
 حاسبات ومعلومات جهاد حسن عباس سامل/ السيدة   ٢٨١
يد حمجوب أمحد/ د.أ   ٢٨٢  آثار مجال عبد ا
 آثار حممد كمال خالف خليفة/ د.أ   ٢٨٣
 آثار حممد معتمد جماهد شعبان/ د.أ   ٢٨٤
 آثار ناجح عمر على عمر/ د.أ   ٢٨٥
 آثار جنالء حممود على حسن/ د.أ   ٢٨٦
 آثار إبراهيم عبد الستار إبراهيم إمساعيل/ د   ٢٨٧
 آثار أمين عبد الفتاح حسن وزيرى/ د   ٢٨٨
 آثار ان حممد حممود عبد العالشعب/ د   ٢٨٩
 آثار غدير دردير عفيفى خليفة/ د   ٢٩٠
 آثار ماهر أمحد أمحد حممد عيسى/ د   ٢٩١
 آثار وليد على حممد حممود خليل/ د   ٢٩٢
 آثار أمين مصطفى إدريس حممد/ د   ٢٩٣
 آثار محادة ثابت حممود أمحد/ د   ٢٩٤
 آثار محادة صادق رمضان قطب / د   ٢٩٥
 آثار املنعم اهلجرسى عبري فؤاد عبد املعز عبد/ د   ٢٩٦
 آثار نيفني كمال فهيم فرج/د   ٢٩٧
 سياحة وفنادق أشرف السيد عبد املعبود غريب/ د.أ   ٢٩٨
 سياحة وفنادق رشا مصطفى حممد عمران/ د.أ   ٢٩٩
 سياحة وفنادق سوزان بكرى حسن سليمان/ د.أ   ٣٠٠



 سياحة وفنادق غادة حممد وفيق أبو بكر/ د.أ   ٣٠١
 ة وفنادقسياح حممد عبد الوهاب مرسى/ د.أ   ٣٠٢
 سياحة وفنادق حممود حممود عطوة هويدى/ د.أ   ٣٠٣
 سياحة وفنادق جنوى إبراهيم عبد اجلواد زعري/ د.أ   ٣٠٤
 سياحة وفنادق هناء عبد القادر سيد فايد/ د.أ   ٣٠٥
 سياحة وفنادق مرفت عبد اهلادى عبد اللطيف/ د   ٣٠٦
 سياحة وفنادق احلسني معوض سعيد/ د   ٣٠٧
 احة وفنادقسي إسالم السيد حسني السيد/ د   ٣٠٨
 سياحة وفنادق تامر جمدى عيسى فهيم/ د   ٣٠٩
 سياحة وفنادق طاهر حسن حممد عبد احلميد/ د   ٣١٠
 سياحة وفنادق عمر السيد أمحد قورة/ د   ٣١١
 سياحة وفنادق حممد أمحد عبد الرؤف أبو شوق/ د   ٣١٢
 سياحة وفنادق حممد سليمان عبد احلميد عبد اجليد/ د   ٣١٣
 ياحة وفنادقس حممد شديد حسن جاد الرب/ د   ٣١٤
 سياحة وفنادق حممد حممد فراج عبد السميع/ د   ٣١٥
 سياحة وفنادق مروة صالح قاعود سالم/ د   ٣١٦
 سياحة وفنادق نانسى حممد فوزى حممد مجال الدين/ د   ٣١٧
 سياحة وفنادق هشام عزت سعد جاد/ د   ٣١٨
 سياحة وفنادق إيهاب حممد عبد املنعم يونس على/ د   ٣١٩
 سياحة وفنادق  يمأمين صاىف فرج عبد احلك/ د   ٣٢٠
 سياحة وفنادق عزة عبد املنعم عبد العاطى/ د   ٣٢١
 سياحة وفنادق كرم مجعة حممد زكى/ د   ٣٢٢
 سياحة وفنادق حممد عمر أمحد سيد أمحد/ د   ٣٢٣
 سياحة وفنادق جمدى أمحد راغب قطقاط/ السيد   ٣٢٤
 سياحة وفنادق حممد رمضان رجب عبد اهلادى/ السيد   ٣٢٥
 سياحة وفنادق لرببرىحممد نور حممد على ا/ السيد   ٣٢٦
 سياحة وفنادق سامية رزيقى تاضروس حبيب/ السيدة   ٣٢٧
 سياحة وفنادق نورهان صالح الدين حممد عويس/ السيدة   ٣٢٨
 سياحة وفنادق جهاد عزت عبد الغفار السيد/ السيدة   ٣٢٩
 سياحة وفنادق هويدا محيدة توفيق/ السيدة   ٣٣٠
 تربية حممد أمحد عويس على عبد اهللا/ د   ٣٣١
 تربية نوعية هاجر رمضان يوسف عبد احلفيظ /السيدة   ٣٣٢
 تربية نوعية أمساء جالل أمحد عبد العظيم/ السيدة   ٣٣٣
 آداب هناء أمحد حممد شويخ/ د.أ   ٣٣٤
 آداب حممد اخلزامى حممد عزيز/ د.أ   ٣٣٥

  الحاصلون على درجتى الماجستير والدكتوراه من السادة أعضاء الهيئة المعاونة
  كلية التربية 

 الدكتوراة  عبد الظاهر عزة نادى/د   ١

 الدكتوراة  فيفيان فتحى باسيلى/د   ٢



 الدكتوراة  شروق جودة إبراهيم/د   ٣

 الدكتوراة  كرمية حممد عبد العزيز/د   ٤

 الدكتوراة  عبد الستار حمروس عبد الستار/د   ٥

 املاجستري  أمیرة محمود محمد صمیدة/ا   ٦
 املاجستري  أسماء عبد النبى محمد   ٧
 اجستريامل  حنان حمدى أمین/ا   ٨
 املاجستري  مادونا عماد ناشد/ا   ٩
 املاجستري  راندا عبد هللا عبد الشفیع/ا   ١٠
 املاجستري  ندا أبو سیف محمد/ا   ١١
 املاجستري  لمیاء عویس مجاھد/ا   ١٢
 املاجستري  مروة یوسف عبد الحلیم/ا   ١٣
 املاجستري  اسالم حمدى عبد الباقى/ا   ١٤
 املاجستري  شیماء سعید محمود/ا   ١٥

  كلية الزراعة
 الدكتوراة عمر أمحد عبد التواب إبراهيم/ د   ١٦
 الدكتوراة نسرين حممد نصر حممود/ د   ١٧
 الدكتوراة مسعودة عبد الوهاب عبد الغىن/د   ١٨
 الدكتوراة أمحد شعبان حممود حممد/ د   ١٩
 الدكتوراة سلوى حممد عبد اجلواد أمحد/ د   ٢٠
نس/ د   ٢١  الدكتوراة مروة حممد سعد 
 املاجستري مدصاحل قرىن حم حممد/ ا   ٢٢
 املاجستري عزة حسن امساعيل مربوك/ ا   ٢٣

 املاجستري امحد رمضان عبد التواب عيد/ ا   ٢٤

 املاجستري سارة عمر مكرم سيد/ ا   ٢٥

 املاجستري مروة بدوى سيد أمحد/ ا   ٢٦

 املاجستري ى عاطف عبد اهللا على ابو عرب/ ا   ٢٧

  كلية الهندسة
 الدكتوراه مختار سعيد إبراهيم أمحدى/د   ٢٨
 الدكتوراه أمساء صالح فرج سعد/ د   ٢٩

 الدكتوراه حممد بدر سعد فرغلى/ د   ٣٠

 الدكتوراه حممود حسن حممود ناصف/د   ٣١

 املاجستري محدية عوض منصور/م   ٣٢
 املاجستري آمنة مازن على مازن/م   ٣٣

 املاجستري مايكل رفعت حبيب واصف/م   ٣٤

 املاجستري ال عالء الدين حممد/م   ٣٥

 املاجستري محدآالء صالح حممد أ/م   ٣٦

 املاجستري ميىن أمحد حممد السيد/ م   ٣٧

 املاجستري سعد عبد احلليم بكرى عبد السالم/م   ٣٨

 املاجستري أمحد رجب عبد العزيز على/م   ٣٩



  كلية الخدمة اإلجتماعية
 الدكتوراه أمحد صالح الدين سيد رفاعى/ د   ٤٠

 الدكتوراه يسرا جالل الدين حممد عبد الرمحن/د   ٤١

  ة والفنادقكلية السياح
 املاجستري حممد رمضان رجب/ ا   ٤٢

 املاجستري سامية رزيقى تاوضروس/ ا   ٤٣

  كلية العلوم
 الدكتوراه عادل فتحى عبد املنعم/ د   ٤٤
 الدكتوراه أمساء أمحد عدوى/ د   ٤٥

 الدكتوراه أمساء مخيس امني/ د   ٤٦

 الدكتوراه اماىن حممد حممد/ د   ٤٧

 الدكتوراه فاطمة حممود صميدة/ د   ٤٨

 الدكتوراه مى على مصطفى/ د   ٤٩

 الدكتوراه مسر مجال ثابت/د   ٥٠

  املاجستري رانيا سيد حممد/ ا   ٥١
 املاجستري مرفت جماهد السيد/ا   ٥٢

 املاجستري أماىن مرسى أمحد الكيالىن/ا   ٥٣

 املاجستري عبد العظيم جالل عبد العظيم/ا   ٥٤

 املاجستري  ماجد جمدى حممد شعبان/ا   ٥٥

  كلية التربية النوعية
 الدكتوراه ىل أمحد على صالحسا/ د   ٥٦

 الدكتوراه ري جالل الدين رشاد/ د   ٥٧

 الدكتوراه مها سيف الدين حممود/د   ٥٨

 املاجستري رحاب حسني عبد الوهاب حممد/ ا   ٥٩

 املاجستري غادة سعيد سيد طه/ ا   ٦٠

  كلية األثار
 املاجستري  سوتى عادل نصيف بسخريون/ ا   ٦١

  كلية الطب
 الدكتوراه لفتاحعبد اهللا عباس عبد ا/ د   ٦٢

 الدكتوراه حممود حممد امساعيل امحد/ د   ٦٣

 الدكتوراه رنا أمحد عبد الغفار عطية/ د   ٦٤

 الدكتوراه حازم جالل عبد احلميد/ د   ٦٥

 الدكتوراه يامسني عويس حممد ابو اهلنا/ د   ٦٦

 الدكتوراه نشوى سيد حامد عوض/ د   ٦٧

 الدكتوراه سارة إبراهيم ابو النور/ د   ٦٨

 الدكتوراه بو النجا امحدفاطمة ا/ د   ٦٩

 الدكتوراه حممود ابراهيم ابو النور/ د   ٧٠

 الدكتوراه حممد حيىي عبد اللطيف/ د   ٧١

 الدكتوراه صفا عبد احلميد حممود/ د   ٧٢



 الدكتوراه حممود بدوى معوض حممد/ د   ٧٣

 الدكتوراه مروة عمر عبد العال عبد العال/ د   ٧٤

 الدكتوراه حمروس حسن عبد الغىن شاهني/ د   ٧٥

 الدكتوراه أمل حممد ماهر أمحد/ د   ٧٦

 الدكتوراه حممد عبد الغفار طه/ د   ٧٧

 الدكتوراه حممد صاحل سيد مجعة/ د   ٧٨

 الدكتوراه هبة مصطفى امحد/ د   ٧٩

 الدكتوراه اسامة نبيل عزيز فرج/ د   ٨٠

 الدكتوراه علياء عبد احلميد حممد/ د   ٨١

 الدكتوراه مجعة دسوقى امام/ د   ٨٢

 الدكتوراه العزيز امل رأوف حسن عبد/ د   ٨٣

 الدكتوراه ماجد حممود حممد ابراهيم/ د   ٨٤

 الدكتوراه أمحد جمدى حممد / د   ٨٥

 الدكتوراه أمحد حممد صاحل عبد اهللا/ د   ٨٦

 الدكتوراه مرام صالح الدين حممود/ د   ٨٧

 الدكتوراه ايريىن فايز فرج ميخائيل/ د   ٨٨

 الدكتوراه رباب حممود فوزى حممد/ د   ٨٩

 الدكتوراه بد الفتاحأمساء عباس ع/ د   ٩٠

 الدكتوراه منار مصطفى بيومى حممد/ د   ٩١

 الدكتوراه اماىن حممود امحد حممد/ د   ٩٢

 الدكتوراه منار رجب سنوسى عبد الفتاح/ د   ٩٣

 الدكتوراه سلفيا وهيب فايق جاد/ د   ٩٤

 الدكتوراه أسامة مصطفى عبد اهللا/ د   ٩٥

 الدكتوراه سعيد عيد مجعة على/ د   ٩٦

 الدكتوراه محد عبد احلفيظمروة ممدوح أ/ د   ٩٧

 الدكتوراه منة اهللا صفوت حممد/ د   ٩٨

 الدكتوراه مى سامى حممد على/ د   ٩٩

 الدكتوراه علياء عبد الستار حممد/ د   ١٠٠

 الدكتوراه حممد عمر مصطفى السعداوى/ د   ١٠١

 الدكتوراه مسر أمحد فؤاد/ د   ١٠٢

 الدكتوراه نورهان حممد سيد/ د   ١٠٣

 توراهالدك سارة عبد الفتاح سعد/ د   ١٠٤

 الدكتوراه سلفانا نادى جابر/ د   ١٠٥

 الدكتوراه رمي جمدى عبد الفتاح/ د   ١٠٦

 الدكتوراه سارة جمدى يس/ د   ١٠٧

 الدكتوراه مينا حمروس صبحى/ د   ١٠٨

 الدكتوراه أمحد حممد امحد/ د   ١٠٩

 الدكتوراه أمحد محدى حممود/ د   ١١٠

 الدكتوراه مى أمحد عبد العزيز/ د   ١١١



 الدكتوراه أمحد صالح عيد/ د   ١١٢

 الدكتوراه منار سيد فرحات/ د   ١١٣

 الدكتوراه مصطفى رشاد على/ د   ١١٤

 الدكتوراه بسمة حممد عبد الصمد/ د   ١١٥

 الدكتوراه رجب عدىل على أمحد/ د   ١١٦

 الدكتوراه مها عالء الدين عبد الفتاح/ د   ١١٧

 الدكتوراه حممد حسني مصطفى املهدى/ د   ١١٨

 الدكتوراه رضوى حممد أمحد السيد/ د   ١١٩

 الدكتوراه نصر ود رجبوليد حمم/ د   ١٢٠

يد/ د   ١٢١  الدكتوراه إميان على على عبد ا

 الماجستیر  الشيماء مجعة على سامل/ ط   ١٢٢

 الماجستیر سيد مجعة السيد حممد/ ط   ١٢٣

 الماجستیر أمحد عويس حممود عيسى/ط   ١٢٤

  كلية األداب
 الدكتوراه فاطمة حممد على سليمان/د   ١٢٥

 الدكتوراه شريين فاروق حممد طنطاوى/ د   ١٢٦

 الدكتوراه خلود عويس حممود حسن/د   ١٢٧

 الدكتوراه هاىن عمر حممد منجود/د   ١٢٨

 الدكتوراه فاطمة محدى عبد اجلواد/د   ١٢٩

 الماجستیر هبة اهللا حممود ذكى حممد/ ا   ١٣٠

 الماجستیر شيماء شعبان زكريا عبد احلميد/ ا   ١٣١

 الماجستیر جنوى صاحل عبد احلميد عبد السميع/ ا   ١٣٢

 الماجستیر اصف حمفوظنشوى حسام الدين ن/ ا   ١٣٣

 الماجستیر حممد عبد الشفيع حممد على/ ا   ١٣٤

  كلية الحاسبات والمعلومات
  الدكتوراه  مصطفى ثابت حممد مربوك/ د   ١٣٥
 الماجستیر هدير مصطفى سيد طلبة/ ا   ١٣٦

 الماجستیر جهاد حسن عباس سامل/ ا   ١٣٧

 الماجستیر عزة أمحد حممد امحد/ا   ١٣٨

 جستیرالما إسراء أمحد عبد الوهاب/ ا   ١٣٩

  كلية التربية للطفولة المبكرة
 الماجستیر أمساء مجال الدين على/ ا   ١٤٠

 الماجستیر أمساء أمحد عبد الواحد امام/ ا   ١٤١

 الماجستیر هبة فوزى أمني على/ ا   ١٤٢

  كلية التمريض
 الدكتوراه  إحسان شعبان مراد /د   ١٤٣

 الدكتوراه  أمحد أبو العالسعاد أمحد /د   ١٤٤

 لدكتوراها  حنان عبد اهللا حممد/د   ١٤٥

 الماجستیر  رضا ربيع حممد/ا   ١٤٦



 الماجستیر  نسمة ناصر فاروق /ا   ١٤٧

  كلية طب األسنان
  الدكتوراه رامى مصطفى مصطفى على/ د   ١٤٨
  الدكتوراه دينا حممد حممد السعيد حممد/ د   ١٤٩
  الدكتوراه ساىل إبراهيم حممد إبراهيم/ د   ١٥٠
  الدكتوراه مها موسى عزب موسى/ د   ١٥١
  الدكتوراه هريدى حممد ناجح توفيق/د   ١٥٢

  كلية التربية الرياضية
 الدكتوراه  وليد حممد حسن حممد/ د   ١٥٣

  الوافدون
 الدولة فلسطني -  اخلدمة االجتماعيةكلية الدكتوراه من    إياد حنون حممد الكحلوت/د   ١٥٤

 الدولة ليبيا -  اخلدمة االجتماعيةكلية الدكتوراه من    مساح حسن إبراهيم الداىل/د   ١٥٥

 ليبياالدولة  –دار العلومكلية املاجستري من    جب منصورفاطمة ر / ا   ١٥٦

 ليبياالدولة  –دار العلومكلية املاجستري من    رقية سعد حممد سعد/ ا   ١٥٧

 الدولة سلطنة عمان – الرتبيةكلية املاجستري من    عزيزة بنت راشد بن مخيس/ ا   ١٥٨

  ن على درجة الدكتوراهليالحاص المكرمون من العاملين 
  الدكتوراة  أمحد صوىف أشرف شريف/د   ١٥٩
  الدكتوراة  حممد الصمد عبد سالمة بسنت/د   ١٦٠
  الدكتوراة  اجلواد عبد سيد املوجود عبد أمحد/د   ١٦١
  الدكتوراة  حممود كيالىن حممد/د   ١٦٢
  الدكتوراة  املقتدر عبد حممود إميان/د   ١٦٣
  الدكتوراة   على أمحد حممود حممد/د   ١٦٤
  الدكتوراة  حسن إبراهيم حممد/د   ١٦٥
  الدكتوراة  اهللا عبد جابر شهاب/د   ١٦٦
  الدكتوراة  جابر فتحى أحالم/د   ١٦٧
  الدكتوراة  اجلندى حممد ساىل/د   ١٦٨
  الدكتوراة  رمضان إبراهيم رجب حممد/د   ١٦٩
  الدكتوراة  سيد حسني اهللا عبد على/د   ١٧٠
  الدكتوراة  الستار عبد عيد حممود/د   ١٧١

  الماجستيرن على درجة يالحاصل المكرمون من العاملين 
 املاجستري  حممد طفىمص حممد نشوى/ا   ١٧٢
 املاجستري  جباىل ميزار جيالن/ا   ١٧٣
 املاجستري  قطب صوىف على جهاد/ا   ١٧٤
 املاجستري  احلميد عبد حممد حممود أسامة/ا   ١٧٥
 املاجستري  رياض الدين كمال حممد انتصار/ا   ١٧٦
 املاجستري  أمحد سيد كليب أميمة/ا   ١٧٧
 املاجستري  اخلالق عبد رجب حممد صباح/ا   ١٧٨
 املاجستري  التواب عبد رثاحلا أبو عزة/ا   ١٧٩



 املاجستري  صديق حممد أمحد غادة/ا   ١٨٠
 املاجستري  ذكى النىب عبد مى/ا   ١٨١
 املاجستري  السالم عبد صالح إسالم/ا   ١٨٢
 املاجستري  حسن حممد هناء/ا   ١٨٣
 املاجستري  عويس حممد الدين صالح نورهان/ا   ١٨٤
 املاجستري  اللطيف عبد أمحد االء/ا   ١٨٥
 رياملاجست  حممد ربيع عماد/ا   ١٨٦
 املاجستري  الوهاب عبد الساعدى عمر ميادة/ا   ١٨٧
 املاجستري  كمال حممد الدين عماد هند/ا   ١٨٨

  

  

  

  


