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قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة  
أوال: شئون اعضاء هيئة التدريس

تـاســـــــــعا
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القرارالتاريخرقم القرار
تعيين

السيد حسن دمحم شورب / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٥٩٢٠١٦/٠٨/٢١
رئيسا لمجلس قسم علم الحشرات بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة 

تاريخ بلوغ سيادته  ١٦/١٢/٢٠١٨حتى  ١/٨/٢٠١٦إعتبارا من 
سن اإلحالة للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 
بهذا العمل

 
    

محب حلمي يوسف زكي / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٦٠٢٠١٦/٠٨/٢١
رئيسا لمجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة إعتبارا من 

تاريخ بلوغ سيادته سن اإلحالة  ٢٧/٧/٢٠١٧حتى  ١/٨/٢٠١٦
للمعاش

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
    

تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة : أوال ١١٦٢٢٠١٦/٠٨/٢١
قرين إسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح 

:فيما يلي 
أستاذ مساعد  الفلسفةد/  غادة دمحم محمود اإلمام كلية اآلداب

د/  منه هللا زين العابدين
مدرس  اللغات الشرقية وآدابهامحمود أبو خضرة

أستاذ مساعد  المكتبات والوثائق والمعلوماتد/  أمنية دمحم رشاد عامر
أستاذ مساعد  الفلسفةد/  بدر الدين مصطفى أحمد
أستاذ  اللغة اإلنجليزية وآدابهاد/  أماني عبد الحميد بدوي

أستاذ مساعد  اللغة اليابانية وآدابهاد/  وائل دمحم عرابي
مدرس  تطبيقات الحاسب اآللي في العلومد/  شاهيناز جمال الدين دمحم

اإلجتماعية
 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مدرس  اإلقتصادد/  أسماء دمحم عزت دمحم
أستاذ  اإلحصاءد/  شريف صالح علي صالح
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القرارالتاريخرقم القرار
تعيين

مدرس  تطبيقات الحاسب اآللي في العلومد/  رشا حسن شفيق السيد
اإلجتماعية  ( تعيين باالعالن) مع الزام سيادتها

بأداء دورة الحاسب اآللي المقررة واجتياز مستوى
التويفل المقرر في اللغة االنجليزية وذلك خالل ستة

أشهر من تاريخ هذه الجلسة وكذلك الزامها بحضور
دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
المطلوبة وعددهم(٦) واخطارها كتابة بذلك

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مدرس (بدل معار)  الفيزياءد/  عبد الغني رضا عبد الغني كلية العلـوم
د/  سالم دمحم ماهر سالم جاب

مدرس (بدل معار)  الفيزياءهللا
مدرس (بدل معار)  الكيمياءد/  إبراهيم عادل إبراهيم

أستاذ مساعد  الكيمياءد/  أحمد مصطفى منصور
أستاذ  علم الحيواند/  أمل محمود علي سليمان
مدرس  طب األطفالد/  شريف رمزي البارودي كلية الطب

مدرس  الطفيلياتد/  منى سعيد الشربيني السيد
أستاذ مساعد  جراحة المسالك البوليةد/  أحمد محمود أحمد محمود
أستاذ مساعد  طب األطفالد/  والء الشعراني أبو الحمد

مدرس  الطفيلياتد/  إيمان رأفت دمحم رياض
د/  عزة عبد الحميد عبد

مدرس  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةالعاطي
أستاذ مساعد  جراحة القلب والصدرد/  فؤاد دمحم سعيد فؤاد راسخ

أستاذ مساعد  الهستولوجياد/  داليا إبراهيم إسماعيل أحمد
مدرس  طب الحاالت الحرجةد/  وليد دمحم كامل أحمد

د/  نيفين محمود مصطفى
أستاذ مساعد  الفسيولوجياشعراوي

أستاذ  التشريحد/  إيهاب عبد العزيز أحمد
أستاذ  الجراحة العامةد/  عمرو دمحم أحمد عبد الباقي

أستاذ  الجراحة العامةد/  أحمد سيد مصطفى سيد
أستاذ  الجراحة العامةد/  سامح عبد العزيز سليمان

مدرس  طب األطفالد/  هالة محسن عبد السالم
د/  منال علي عبد المحسن

مدرس  الهستولوجياعلي
أستاذ مساعد  جراحة القلب والصدرد/  دمحم عبد الرحمن دمحم حسين
أستاذ مساعد  تمريض صحة المجتمعد/  عفاف إبراهيم عبد الرحيم  كلية التمريض



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   أغسطس  ٢٠١٦

القرارالتاريخرقم القرار
تعيين

أستاذ  ع.ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضليد/  وليد طلعت عبد الحميد
وجراحتها

 كلية العالج الطبيعى
مدرس  ع.ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضليد/  حسن دمحم إبراهيم أبو سالم

وجراحتها
د/  عبد الجليل عالم عبد

مدرس  ع.ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركيالجليل
وجراحتها

مدرس  الميكانيكا الحيويةد/  نادية لطفي رضوان دمحم
د/  رقية علي زين العابدين

مدرس  ع.ط للجراحةدمحم طوسون
مدرس  ع.ط للجراحةد/  نسمة مرجان عبد العزيز

مدرس  ع.ط للجراحةد/  محمود سمير زغلول فهمي
مدرس  ع.ط للجراحةد/  حسين جمال حسين مجاهد

د/  شيرين دمحم السيد عبد
أستاذ مساعد  اإلستعاضات السنية المثبتةالمجيد  كلية طب الفم واالسنان

أستاذ  العالج التحفظيد/  إلهام مصطفى دمحم فوزي
أستاذ مساعد  باثولوجيا الفمد/  نرمين رؤوف أمين سيدهم

أستاذ  اإلستعاضة الصناعيةد/  عصام عادل عزيز مليكة
مدرس  تقويم األسناند/  سوزان علي دمحم مرزوق

أستاذ مساعد  هندسة األشغال العامةد/  داليا جالل سعيد  كلية الهندسة
مدرس  هندسة األشغال العامةد/  صفوت محمود صفوت
مدرس  هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاجد/  أنطوان سالمة ديمتري
د/  حاتم أحمد أحمد أحمد

مدرس  الحشرات اإلقتصادية والمبيداتشرف الدين  كلية الزراعة
مدرس  الحشرات اإلقتصادية والمبيداتد/  دمحم صالح عبد هللا صالح

مدرس  اإلنتاج الحيوانيد/  دمحم علي عبد هللا دمحم
مدرس  النبات الزراعيد/  شيماء عبد السالم شعبان

مدرس  الوراثةد/  داليا سيد أحمد حسنين
أستاذ  األمراض الباطنة والمعديةد/  فايز عوض هللا صليب  كلية الطب البيطرى

أستاذ  األمراض الباطنة والمعديةد/  وائل دمحم كيالني دمحم
أستاذ مساعد  األدويةد/  أحمد دمحم جالل دمحم

أستاذ مساعد  الخلية واألنسجةد/  شيماء حسين دمحم حسين
مدرس  أمراض األسماك ورعايتهاد/  نهال أبو الكرامات يونس

أستاذ مساعد  الشريعة اإلسالميةد/  أحمد سيد حسانين الشيمي  كلية دار العلوم
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القرارالتاريخرقم القرار
تعيين

مدرس  اإلذاعة والتلفزيوند/  أريج دمحم فخر الدين فؤاد كلية االعالم
أستاذ مساعد  العالقات العامة واإلعالند/  ريم أحمد عادل طه

أستاذ  اآلثار اإلسالميةد/  ياسر إسماعيل عبد السالم كلية اآلثار
د/  عبد المقصود دمحم عبد

أستاذ  جراحة األورامالمقصود المعهد القومي لألورام
أستاذ  المناهج وطرق التدريسد/  إيمان أحمد دمحم هريدي معهد الدراسات والبحوث 

التربوية
ثروت فتحي كامل ميخائيل / تعيين األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٧١٢٠١٦/٠٨/٢٣

األستاذ بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية قائما بعمل 
رئيس قسم اإلعالم التربوي بالكلية لمدة عام 

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
    

ناصر دمحم مكاوي عوده / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٧٧٢٠١٦/٠٨/٢٣
رئيسا لمجلس قسم اآلثار المصرية بكلية اآلثار ـ جامعة القاهرة 

١٥/٨/٢٠١٦لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 
 

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 
بهذا العمل 

    
منى فؤاد علي عبد الغني / تعيين السيدة األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٧٨٢٠١٦/٠٨/٢٣

رئيسا لمجلس قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار ـ جامعة القاهرة لمدة 
 ١/٨/٢٠١٦ثالث سنوات إعتبارا من 

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
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القرارالتاريخرقم القرار
تعيين

خالد عصمت عبد المجيد / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٨٠٢٠١٦/٠٨/٢٣
الرخاوي رئيسا لمجلس قسم طب العين وجراحتها بكلية طب قصر 

 ٢/١/٢٠١٨حتى  ١/٨/٢٠١٦العيني ـ جامعة القاهرة إعتبارا من 
تاريخ بلوغ سيادته سن اإلحالة للمعاش

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
    

علي عثمان المفتي رئيسا / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٨١٢٠١٦/٠٨/٢٣
لمجلس قسم جراحة العظام بكلية طب قصر العيني ـ جامعة القاهرة 

 ١/٨/٢٠١٦لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 
 

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 
بهذا العمل

    
عبد الرحمن نبوي دمحمي / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٩٥٢٠١٦/٠٨/٢٤

أحمد رئيسا لمجلس قسم بيولوجيا األورام بالمعهد القومي لألورام ـ 
١/٨/٢٠١٦جامعة القاهرة لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
    

أشرف عرفات سليمان ، / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١١٩٨٢٠١٦/٠٨/٢٥
األستاذ بقسم القانون الدولي العام وكيال لكلية الحقوق لشئون خدمة 

ولمدة ثالث  ٢٥/٨/٢٠١٦المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا من 
سنوات

على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار:  ٢ــ مادة  
    

عبد الراضي دمحم عبد / تعيين السيد األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١٢١٤٢٠١٦/٠٨/٢٩
المحسن ، األستاذ بكلية دار العلوم قائما بأعمال وكيل كلية دار 

العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام 
على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار إعتبارا :  ٢ــ مادة  

من تاريخ صدوره
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القرارالتاريخرقم القرار
تعيين بالتكليف

يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية التربية النوعية :  ١ــ مادة ١١٢١٢٠١٦/٠٨/١٧
السادة الموضح أسماؤهم فيما يلي  ٢٠١٦/ ٢٠١٥للعام الجامعي 

تسعة بأقسام الكلية المختلفة وهم من خريجي الكلية  ٩وعددهم 
والمستوفون لشروط وقواعد  ٢٠١٥،  ٢٠١٤دوري مايو لعامي 

التكليف وهم 
 

يصرف مرتب سيادتهم إعتبارا من تاريخ أستالمهم :  ٢ــ مادة 
العمل بالكلية 
اإلعالم التربوي  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازدينا أشرف محمود كلية التربية النوعية

التربية الفنية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازتقى صالح أحمد شوقي
التربية الفنية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازبسنت أحمد دمحم عبده
التربية الفنية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازنورهان دمحم دمحم نصر

التربية الموسيقية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازفاطمة فؤاد فؤاد دمحم معاني
التربية الفنية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازندى وائل يحيى دمحم

التربية الفنية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازريم دمحم سعد عباس سليمان
التربية الموسيقية  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازتريزة ظريف فهمي |إبراهيم

التربية الموسيقية  ممتاز  ممتازدمحم السيد حسن عباس

القرارالتاريخرقم القرار
قيام باعمال

عبير دمحم عبد الحافظ عبد العال / قيام السيدة الدكتور :  ١ــ مادة ١١٦١٢٠١٦/٠٨/٢١
األستاذ المساعد بقسم اللغة األسبانية وآدابها بكلية اآلداب ـ جامعة 

حتى  ١/٩/٢٠١٦القاهرة بأعمال رئاسة مجلس القسم اعتبارا من 
حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم

 
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
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القرارالتاريخرقم القرار
قيام باعمال

رامي كرم عزيز حنين األستاذ / قيام السيد الدكتور :  ١ــ مادة ١١٧٩٢٠١٦/٠٨/٢٣
المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة ـ جامعة 

حتى  ١/٨/٢٠١٦القاهرة بأعمال رئاسة مجلس القسم إعتبارا من 
حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم

 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام :  ٢ــ مادة 

بهذا العمل 
    

منال سيد إسماعيل ـ / قيام السيدة األستاذ الدكتور :  ١ــ مادة ١٢٠١٢٠١٦/٠٨/٢٨
األستاذ بقسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض 
بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وذلك إعتبارا من يوم 

ولحين تعيين عميدا جديدا للكلية ٢٠١٦ -٨- ٢٢اإلثنين الموافق 
 

على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ :  ٢ــ مادة 
صدوره 

    

القرارالتاريخرقم القرار
منح القاب علمية

منح السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسماؤهم بعد اللقب : ثانيا ١١٦٢٢٠١٦/٠٨/٢١
العلمي للوظائف الموضحة قرين إسم كل منهم 

أستاذ  اإلدارة العامةد/  دمحم إبراهيم دمحم  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

أستاذ مساعد  األمراض المتوطنةد/  مروة خيري عبد الهادي كلية الطب
أستاذ  الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائيةد/  سماح دمحم عبد الحميد

أستاذ مساعد  األمراض الصدريةد/  هبة هللا هاني دمحم عسل
أستاذ مساعد  جراحة المخ واألعصابد/  دمحم إبراهيم دمحم رفعت

أستاذ مساعد  األمراض الصدريةد/  صباح أحمد دمحم حسين
أستاذ  ع.ط ألمراض النساء والتوليدد/  خديجة سيد عبد العزيز  كلية العالج الطبيعى
أستاذ مساعد  ع.ط إلضطرابات الجهاز الدوريد/  سماح محمود إسماعيل

والتنفسي والمسنين
أستاذ مساعد  ع.ط إلضطرابات الجهاز العضليد/  علياء دمحم ريحان دمحم

الحركي وجراحتها
أستاذ  األشعة العالجية والطب النوويد/  إيهاب دمحم خليل المعهد القومي لألورام
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القرارالتاريخرقم القرار
منح القاب علمية

أستاذ مساعد  تكنولوجيا التعليمد/  سلوى فتحي محمود معهد الدراسات والبحوث 
التربوية

أستاذ  تطبيقات الليزر الطبيةد/  أحمد عباس زكي ثابت المعهد القومى لعلوم الليزر
أستاذ  تطبيقات الليزر الطبيةد/  لطيفة دمحم عبد الجواد

القرارالتاريخرقم القرار
 ندب

مرفت مصطفى جمال كبير أخصائيين / ندب السيدة :  ١ــ مادة ١٢٠٨٢٠١٦/٠٨/٢٨
خدمات إجتماعية بعمل مدير عام المدن الجامعية إعتباراً من 

.ولحين شغل الوظيفة عن طريق اإلعالن ٢٩/٨/٢٠١٦
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار :  ٢ــ مادة  

    

القرارالتاريخرقم القرار
اجازة

والتي  ٢٢/٦/٢٠١٦حتى  ١/١/٢٠١٦إحتساب الفترة من : ثالثا ١١٦٢٢٠١٦/٠٨/٢١
دينا أحمد الخواجة األستاذ المساعد / تجاوزتها السيدة الدكتورة 

بقسم اإلدارة العامة بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية عقب إنتهاء 
أجازة خاصة ) اإلبن(أجازتها الخاصة بدون مرتب لرعاية األسرة 

بدون مرتب  
 

والتي  ٢٣/٦/٢٠١٦حتى  ٣/٤/٢٠١٦احتساب الفترة من : رابعا 
جمال صالح الدين عوض المدرس بقسم / تجاوزها السيد الدكتور 

المحاسبة بكلية التجارة عقب إنتهاء أجازتة الخاصة بدون مرتب 
لظروف خاصة ـ إجازة خاصة بدون مرتب

 
أميرة صالح / عدم قبول العذر المقدم من السيدة الدكتورة : خامسا 

بمستشفيات جامعة ) باثولوجيا إكلينيكية(الدين مصطفى قنديل زميل 
القاهرة وإحتساب فترات الغياب إنقطاع ال يدخل ضمن مدة الخدمة 
المحسوبة في المعاش مع تسوية وإسترداد ما قد يكون قد صرف 

لسيادتها من مستحقات مالية 
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القرارالتاريخرقم القرار
إستقالة

دمحم سعد دمحم / قبول اإلستقالة المقدمة من السيد الدكتور : سادسا ١١٦٢٢٠١٦/٠٨/٢١
دمحم مؤنس األستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب إعتبارا 

مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا علية  ١/٧/٢٠١٦من 
من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة

 
دمحم / قبول اإلستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : سابعا 

السيد سليم األستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية بكلية اإلقتصاد 
مع إلزام سيادته بسداد  ٢٢/١/٢٠١٥والعلوم السياسية إعتبارا من 

ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
 

نبيل دمحم / قبول اإلستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : ثامنا 
رشاد الميقاتي األستاذ المتفرغ بقسم التخدير بكلية طب قصر العيني 

عقب إنتهاء أجازته الخاصة بدون مرتب  ٢٨/٦/٢٠١٦إعتبارا من 
لمرافقة الزوجة مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا علية 

من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة 
 

كارم / قبول اإلستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : تاسعا 
أحمد رخا األستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة 

مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا  ١/٧/٢٠١٦إعتبارا من 
عليه من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة

 
الشيماء / قبول اإلستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة : عاشرا

ط إلضطرابات الجهاز .قدري عبد العال أحمد المدرس بقسم ع
مع  ٤/٧/٢٠١٦العضلي الحركي بكلية العالج الطبيعي إعتبارا من 

إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية 
قبل الكلية والجامعة

 
سلبوى / قبول اإلستقالة المقدمة  من السيدة الدكتور : حادي عشر

بمستشفيات جامعة ) عالج طبيعي(رشدي إسماعيل الجندي زميل 
عقب إنتهاء إعارة سيادتها مع  ١٣/٨/٢٠١٥القاهرة إعتبارا من 

إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية 
قبل المستشفيات والجامعة  

 
حفني مصطفى حفني األستاذ / إعتبار السيد الدكتور : ثاني عشر 

المساعد المتفرغ بقسم التخدير بكلية طب قصر العيني مستقيال من 
تاريخ  ١/٩/٢٠١٥عمله وإعتبار خدمته منتهية إعتبارا من 

إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة 
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القرارالتاريخرقم القرار
إستقالة

من قانون تنظيم الجامعات ) ١١٧(الزوجة وذلك تطبيقا لنص المادة 
مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية 

قبل الكلية والجامعة
 

فادي نبيل يوسف خطار / إعتبار السيد الدكتور : ثالث عشر 
المدرس بقسم األشعة التشخيصية بالمعهد القومي لألورام مستقيال 

تاريخ  ١/٣/٢٠١٥من عمله وإعتبار خدمته منتهية إعتبارا من 
إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة 

من قانون تنظيم الجامعات ) ١١٧(الزوجة وذلك تطبيقا لنص المادة 
مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية 

قبل المعهد والجامعة
 

دمحم عبد الفتاح قطب البندراوى / إعتبار السيد الدكتور : رابع عشر 
المدرس بقسم علوم الليزر وتفاعالته بالمعهد القومي لعلوم الليزر 

 ١/١١/٢٠١٥مستقيال من عمله وإعتبار خدمتة منتهية إعتبارا من 
تاريخ إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازته الخاصة بدون مرتب 

من قانون تنظيم ) ١١٧(لمرافقة الزوجة وذلك تطبيقا لنص المادة 
الجامعات ، مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من 

إلتزامات مالية قبل المعهد والجامعة  
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قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة  
ً : شئون طالب الدراسات العليا ثانيا

تـاســـــــــعا
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     القرارالتاريخرقم القرار
كلية العلـوم

رحاب مسعود صالح اوحيدة ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢٠٨١٢٠١٦/٠٨/١٨
ـ تخصص علم الحيوان طفيليات والفقاريات

إكرام حمدي السيد العدس ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٢٠٨٢٢٠١٦/٠٨/١٨
ـ تخصص كيمياء فيزيائية

راني أسامه عبد العزيز الفكي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب 
العلوم ـ تخصص فيزياء نووية

ماجده حب الدين حسين دمحم فرغلي ـ درجة دكتوراه الفلسفة / ـ منح الطالبة 
في العلوم ـ تخصص فلك فيزيائي

إبراهيم عادل إبراهيم الدسوقي علي ـ درجة دكتوراه الفلسفة / ـ منح الطالب ٢٠٨٣٢٠١٦/٠٨/١٨
في العلوم ـ تخصص كيمياء عضوية

أحمد بهجت مصطفى زيد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص علم الحيوان مناعة

آية عبد الناصر محمود عبد الحميد ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢٠٨٤٢٠١٦/٠٨/١٨
العلوم ـ تخصص علم الحيوان تشريح مقارن وأجنة

مروة أحمد منير جادو ـ درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٢٠٨٥٢٠١٦/٠٨/١٨
بيوتكنولوجي

دمحم فتحي دمحم الصياد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٢٠٨٦٢٠١٦/٠٨/١٨
نبات ميكروبيولوجي

إبراهيم وليد الحساني ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ / ـ منح الطالب ٢٠٨٧٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص كيمياء حيوية

إسالم أحمد أحمد الغنيمي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ / ـ منح الطالب ٢٠٨٨٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص علم الحيوان بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة

مها إبراهيم عبد العليم مصطفى ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
العلوم ـ تخصص فيزياء حيوية جزيئية

تامر سامي دمحم محمود ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ٢٠٨٩٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص كيمياء عضوية

دينا أحمد عثمان دمحم ـ درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة 
جيولوجيا رسوبية وترسيب

إسراء أسامة زكي حسين سليمان ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة 
العلوم ـ تخصص فيزياء حيوية طبية

وليد أحمد محمود أحد العناني ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ٢٠٩٠٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص كيمياء عضوية

أبانوب مسعد عبد هللا عبد المنعم ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب 
ـ تخصص كيمياء تحليلية

هدير هشام عبد الفتاح عبد الفتاح ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة 
العلوم ـ تخصص علم الحيوان مناعة
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     القرارالتاريخرقم القرار
كلية الطب

عمرو أحمد نجيب إبراهيم دمحم درجة الدكتوراه في التخدير / منح الطالب ٢١٠٤٢٠١٦/٠٨/٢٢
والعناية المركزة الجراحية وعالج األلم 

نهى كمال عبد المؤمن دمحم مرزوق درجة الدكتوراه في / منح الطالبة ٢١٠٥٢٠١٦/٠٨/٢٢
الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية 

     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية العالج الطبيعى

أمنية دمحم إبراهيم محمود عبد النبي ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢١١١٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتها
دمحم بدير عبد المجيد حلوة ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالب ٢١١٦٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
خالد سيد أحمد عبد هللا عبد الغفار ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ٢١١٧٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط ألمراض النساء والتوليد .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
وجراحتها

أمل حسانين دمحم حسانين ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٢١١٨٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتها
إسراء أمين عبد الحميد عبد الهادي ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢١١٩٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط ألمراض النساء والتوليد .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
وجراحتها

نسمة صالح الدين فرغلي أحمد عابدين ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢١٢٠٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز العصبي.العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

محمود السيد عبد القادر السيد ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالب ٢١٢١٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتها
سارة صالح الدين عبد المجيد دمحم ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢١٢٢٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط إلضطرابات الجهاز العصبي .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
العضلي وجراحتها

سلمى إبراهيم عبد المحسن دمحم الغيطاني ـ درجة الماجستير / ـ منح الطالبة ٢١٢٣٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز .في العالج الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع

الدوري التنفسي والمسنين
مروة يحيى سيد إبراهيم ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٢٤٢٠١٦/٠٨/٢٢

الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص الميكانيكا الحيوية للعالج الطبيعي
رضوى مصطفى أحمد دمحم ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٢٥٢٠١٦/٠٨/٢٢

الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي
ريهام عالء عطية حسن حسن القال ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٢١٢٦٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط للجراحة.العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
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     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية العالج الطبيعى

مرفت يوسف محمود رسالن ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٢٧٢٠١٦/٠٨/٢٢
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

سارة أحمد محمود أحمد ـ درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٢٨٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

والمسنين
منار دمحم بدوي دمحم البقري ـ درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٢٩٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
والمسنين

علي دمحم علي حسن ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / ـ منح الطالب ٢١٣٠٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين.بتقدير جيد ـ تخصص ع

سارة مدحت دمحم دمحم كامل ـ درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٣١٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع

والمسنين
فاتن التهامي مجاهد علي عبد النبي ـ درجة الدكتوراه في / ـ منح الطالبة ٢١٣٢٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط إلضطرابات الجهاز الدوري .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
التنفسي والمسنين

منال حلمي دمحم قورة ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / ـ منح الطالبة ٢١٣٣٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند .بتقدير جيد ـ تخصص ع

األطفال
رانيا دمحم محمود بدير ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / ـ منح الطالبة ٢١٣٤٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند .بتقدير جيد ـ تخصص ع
األطفال

مصطفى سليمان مصطفى علي ـ درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالب ٢١٣٥٢٠١٦/٠٨/٢٢
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال
منال سامي إبراهيم مصطفى ـ درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالبة ٢١٣٦٢٠١٦/٠٨/٢٢

الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص الميكانيكا الحيوية
رضا قطب عبد الرازق جاد الحق ـ درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالب ٢١٣٧٢٠١٦/٠٨/٢٢

ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
وجراحتها

     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الصيدلة

مها عادل أحمد ربيع درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالبة ٢١٠٠٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص األدوية والسموم

آية دمحم عبد اللطيف شاهين درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢١٠١٢٠١٦/٠٨/١٨
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

شوقي حسين ناجي العودي درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالب ٢١٠٢٢٠١٦/٠٨/١٨
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم
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     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الصيدلة

لبنى حاتم عبد الغفور خضر درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢١٠٣٢٠١٦/٠٨/١٨
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

داليا عزمي أحمد دمحم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالبة ٢١٣٨٢٠١٦/٠٨/٢٢
تخصص صيدالنيات

نادين وجدي موريس حنا درجة الماجستير في العلوم الصيدلية / منح الطالبة ٢١٣٩٢٠١٦/٠٨/٢٢
ـ تخصص الكيمياء الحيوية

مصطفى أحمد محد أحمد درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالب ٢١٤٠٢٠١٦/٠٨/٢٢
تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

مروة أشرف أحمد عبد الرحمن درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٤١٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية 

مروة فؤاد منصور علي درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢١٤٣٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

أمنية دمحم عبد العزيز حسن درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٤٤٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

هبه علي عبد القادر الخشالي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٤٥٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الدوية والسموم

مالك دمحم محسن عزيز درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالب ٢١٤٦٢٠١٦/٠٨/٢٢
تخصص الدوية والسموم

وائل بهاء الدين يوسف دمحم جمال درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ٢١٤٧٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص صيدالنيات

عمرو ماجد إبراهيم عبد الباقي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ٢١٤٨٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص صيدالنيات

أميرة دمحم أحمد رضوان درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالبة ٢١٤٩٢٠١٦/٠٨/٢٢
تخصص الكيمياء الحيوية

إسراء فواز دمحم عبد اللطيف درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٠٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

دمحم عادل عبد هللا أحمد درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالب ٢١٥١٢٠١٦/٠٨/٢٢
تخصص الكيمياء التحليلية

سوزان أمين عبد الرازق أحمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٢٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الصيدلة الصناعية

مها عبد المحسن عبد الرحيم دمحم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٣٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

منه هللا حمد أحمد عبد المجيد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٤٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية
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     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الصيدلة

أميرة حسين عبد الحفيظ عبد العزيز درجة الماجستير في / منح الطالبة ٢١٥٥٢٠١٦/٠٨/٢٢
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

أنية علي محمود علي الناعم درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٦٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

سماح سعيد سيد عباس درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٢١٥٧٢٠١٦/٠٨/٢٢
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الهندسة

ريم سامي عبد العال الحداد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ٢٠٩٢٢٠١٦/٠٨/١٨
الهندسة المعمارية

دينا أحمد دمحم كامل فتح هللا ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ٢٠٩٣٢٠١٦/٠٨/١٨
الهندسة الكيميائية

نهى أحمد عبد هللا درويش درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ٢٠٩٥٢٠١٦/٠٨/١٨
الهندسة المعمارية 

زاهي معين عبد هللا الشياح درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالب ٢٠٩٦٢٠١٦/٠٨/١٨
الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

دمحم عصام دمحم عبد الوهاب عشماوي درجة ماجستير العلوم ـ / منح الطالب ٢٠٩٧٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص هندسة القوى الميكانيكية 

حسام حسن حسنين أحمد حسنين درجة ماجستير العلوم ـ / منح الطالب ٢٠٩٨٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص الهندسة المدنية ـ األشغال العامة 

شيماء عبيد كامل عبيد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ٢٠٩٩٢٠١٦/٠٨/١٨
الرياضيات الهندسية 

     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الزراعة

منى فؤاد دمحم إسماعيل الكاشف ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٢٠٦٥٢٠١٦/٠٨/١٨
العلوم الزراعية ـ تخصص إقتصاد زراعي

أمل دمحم عبد الحميد عبد الخالق ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٢٠٦٦٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص هندسة زراعية

دينا صابر إبراهيم بيومي ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
الزراعية ـ تخصص هندسة زراعية

هبه جمال رشوان يونس ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
الزراعية ـ تخصص هندسة زراعية
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     القرارالتاريخرقم القرار
 كلية الزراعة

محمود خيري عبد المقصود دمحم ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب ٢٠٦٧٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص حيوان زراعي

دمحم لملوم سالم عبد الوهاب ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب 
الزراعية ـ تخصص حيوان زراعي

هيثم هاشم دمحم مصطفى الطويل ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب ٢٠٦٨٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص خضر

حسناء محمود محمود أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٢٠٦٩٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية

دعاء عبد الرحمن حامد إبراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية

مريم حلمي إبراهيم حلمي أبو العيش ـ درجة ماجستير مهني ـ / ـ منح الطالبة ٢٠٧٠٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص برنامج زراعة عضوية

سهام صالح مرسي دمحم ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٢٠٧١٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص حشرات إقتصادية

أماني محمود الحسيني محمود ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٢٠٧٢٢٠١٦/٠٨/١٨
الزراعية ـ تخصص إقتصاد زراعي

     القرارالتاريخرقم القرار
كلية االعالم

السيد دمحم أبو شعيشع حسن درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة / منح الطالب ٢٠٧٣٢٠١٦/٠٨/١٨
الشرف األولى ـ تخصص اإلذاعة

سارة سعيد عبد المجيد سالم المغربي درجة الدكتوراه في / منح الطالبة ٢٠٧٤٢٠١٦/٠٨/١٨
اإلعالم بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الصحافة

هبة هللا سير محد الحرثاني درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير / منح الطالبة ٢٠٧٥٢٠١٦/٠٨/١٨
ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

رفيدة دمحم متولي رمضان درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير / منح الطالبة ٢٠٧٦٢٠١٦/٠٨/١٨
ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

دعاء عبد هللا علي السيد بدران درجة الماجستير في اإلعالم / منح الطالبة ٢٠٧٧٢٠١٦/٠٨/١٨
بتقدير ممتاز ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن

زينب أحنيش عبد هللا أحمد درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير / منح الطالبة ٢٠٧٨٢٠١٦/٠٨/١٨
ممتاز ـ تخصص صحافة

دينا دمحم دمحم مرعي درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز ـ / منح الطالبة ٢٠٧٩٢٠١٦/٠٨/١٨
تخصص اإلذاعة

نرمين إبراهيم أحمد إبراهيم درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة / منح الطالبة ٢٠٨٠٢٠١٦/٠٨/١٨
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات ـ تخصص 

اإلذاعة
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