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 مالحظات  بلد الايفاد  نوع البعثة  الكلية  الاسم 

اشراف  خارجيت 

 مشترك 

  

ابراهيم على أحمد أبى  1

 السعد 

 دكتىراه               كىدا  2009/2010 السراعت

إًمان أشرف عبد املىعم  2

 السيد

 ودكتىراهماجستير  اململكت املتحدة  2009/2010 التجارة

السيد محمد سعد ابراهيم  3

 مشاحيت

كيت  2010/2011 السراعت  دكتىراه الىالًاث املتحدة الامٍر

 دكتىراه اململكت املتحدة  2010/2011 التجارة محمىد فىزي محمد السيد 4

 دكتىراه اليابان  2010/2011 الطب البيطري  ٌس أحمد ٌس بدر 5

كيت 2012/2013  الطب البيطري  محمد على عسب وعيم مشالى 6  دكتىراه الىالًاث املتحدة الامٍر

 دكتىراه أسباهيا 2012/2013  السراعت إسالم سعيد الالفى 7

كيت  2012/2013  السراعت  محمىد حلمى غسالن  8  دكتىراه الىالًاث املتحدة الامٍر

 دكتىراه  روسيا 2013/2014  العلىم عماد محمىد ابراهيم السحلي 9

 دكتىراه  اليابان 2013/2014  الطب البيطري  أحمد جالل رزق همير 10

 دكتىراه  اليابان 2013/2014  الطب البيطري  عماد الدًن محمد فؤاد الجىدي 11



هشام محمد السيد محمد  12

 خليفه

 دكتىراه  اليابان 2013/2014  العلىم
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 مالحظات  بلد الايفاد  هىع البعثت  الكلية  الاسم 

 إشراف مشترك خارجيت 

د 2013/2014  الصيدلت حاجم عبد الفتاح املىجى 13  دكتىراه ـ السٍى

 دكتىراه اليابان 2013/2014  الطب البيطري  هدي على عبد اللطيف 14

 دكتىراه إسباهيا  2013/2014 السراعت احمد عادل ًىسف الغىام 15

ًاسمين شعبان محمد متىلى  16

مت  حٍس

 دكتىراه كىدا  2013/2014 السراعت

كيت 2013/2014  السراعت وليد شعبان أحمد حبش ي 17  دكتىراه الىالًاث املتحدة الامٍر

س صدكه 18  دكتىراه اليابان 2013/2014  الطب البيطري  أًمن حسن عبد العٍس

 دكتىراه اليابان 2013/2014  الطب البيطري  أسماء غالب عطيه صالح 19

كيت 2013/2014  التربيت منى جميل عمارة 20  دكتىراه الىالًاث املتحدة الامٍر

 دكتىراه كىدا 2014/2015  الطب البيطري  إًمان حمدي عبد اللطيف 21

 دكتىراه اليابان 2014/2015  الطب البيطري  داليا طلعت حسن حسين حمد 22

 دكتىراه روسيا 2014/2015  العلىم الشلرفىعبير شحاجه محمىد  23

س سيد  24 أماوي عبدهللا عبد العٍس

 أحمد

 دكتىراه إًطاليا 2014/2015  العلىم



 خارجيت الصيدلت مروة محمد هجيب محمد شكري  25

 هيىجن / مشرفت
 دكتىراه اهجلترا 
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 مالحظات  بلد الايفاد  نوع البعثة  الكلية  الاسم 

 اشراف مشترك  خارجية 

 دكتىراه كىدا  2014/2015  التجارة  ممدوح عبد اللادر محمىد  26

 دكتىراه  اليابان  2014/2015  الطب البيطري  بثيىت حسن على عيس ى  27

 دكتىراه  بلجيكا   2014/2015 التربيت  سامح سعيد متىلى ابراهيم  28

جابر الصابر عبد الىهيس  29

 بطيحت

 دكتىراه  اليابان  2014/2015  الطب البيطري 

 دكتىراه اهجلترا   2014/2015 التجارة  طارق محمىد مسعد متىلى  30

عبد مروة هبيل محمد  31

 اللطيف 

 دكتىراه  اهجلترا   2014/2015 التجارة 

 

 

 

 

 

 



 


