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قرارات السيد ا.د /  رئيس الجامعة 
لشئون طالب الدراسات العليا

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 فبراير  ٢٠١٥

لقاء عبد اللطيف أبو العطا عبد اللطيف درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٢٣٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
اآلداب بتقدير ممتاز ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص دقيق

.اللغويات التطبيقية 

كلية اآلداب

أحالم جبريل محمد أحمودات درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالبة ٢٣٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير ممتاز ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق التاريخ الحديث والمعاصر 

كلية اآلداب

صفاء سيد عبد المجيد حسن درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالبة ٢٤٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير ممتاز ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق تاريخ حديث 

كلية اآلداب

مينا عادل اسكندر بولس درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد ـ/ منح الطالب ٦٠٢٠١٥/٠٢/٢٤
.تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق

الحسيني عبد الحليم درجة ماجستير بتقدير جيد ـ تخصص/ منح الطالب ٦١٢٠١٥/٠٢/٢٤
.قانون التشريعات اإلجتماعية 

 كلية الحقوق

ھدى عبد الباسط محمود الشماخي درجة دكتور في الحقوق/ منح الطالبة ١٨٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير ممتاز ـ تخصص الشريعة اإلسالمية 

 كلية الحقوق

أحمد عبد هللا محمد علي درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز/ منح الطالب ١٩٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
وتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة

.الجامعة ـ تخصص التشريعات اإلجتماعية 

 كلية الحقوق

عبد الباري مليود خليفة الشاوش درجة ماجستير بتقدير جيد/ منح الطالب ١٩١٢٠١٥/٠٢/٢٦
.جداً ـ تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق

ھادي عنيد حسان درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ تخصص/ منح الطالب ١٩٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
.القانون التجاري 

 كلية الحقوق

أكرم ياسين محمد رجب درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ/ منح الطالب ١٩٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
.تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق

حمد حميد جمعة حمدان المراشدة درجة ماجستير بتقدير جيد/ منح الطالب ١٩٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.جداً ـ تخصص القانون الجنائي 

 كلية الحقوق

ندى علي عبد اللطيف األنصاري درجة دكتور في الحقوق/ منح الطالبة ١٩٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
بتقدير ممتاز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية وطبع

.الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص القانون الدولي العام 

 كلية الحقوق

محمد عبد العظيم عبد النبي الجندي درجة دكتور في الحقوق/ منح الطالب ١٩٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق

علي بن سالم بن علي البادي درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ١٩٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
.جيد ـ تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق

محمود حسين علي ناجي درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ١٩٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ممتاز ـ تخصص القانون العام 

 كلية الحقوق

محمد عبد هللا أحمد محمد درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد/ منح الطالب ١٩٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.جداً ـ تخصص القانون العام 

 كلية الحقوق

حميد عبد الوھاب سنان حميد درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ٢٠٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ممتاز ـ تخصص القانون التجاري 

 كلية الحقوق
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أنور حمدان مرزوق الشاعر درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ٢٠١٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ممتاز ـ تخصص القانون العام 

 كلية الحقوق

حسن عبد الغني حسين حسن شنن درجة دكتور في الحقوق/ منح الطالب ٢٠٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية

.كما توصي بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص الشريعة اإلسالمية 

 كلية الحقوق

دعاء محسن محمد عثمان درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد/ منح الطالبة ٢٠٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
.جداً ـ تخصص القانون الجنائي 

 كلية الحقوق

حزام ناجي مسعد السحيقي درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ١١٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .جوامد(تخصص فيزياء 

عبد الكريم علي محمد رضوان درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب  
) .جوامد(تخصص فيزياء 

كلية العلـوم

نسمة فتحي عريان محمود درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبه ١١٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .غير عضوية(تخصص كيمياء 

وليد فايز محمود يوسف غنيم درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب  
) .بيئة نباتية(تخصص نبات 

كلية العلـوم

أسماء مصطفى توفيق فرغلي درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبه ١١٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
) . حيوية(تخصص كيمياء 

فاطمة محمد صالح علي فراج درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبه 
) .عضوية(تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

ھدى أحمد محمد الصاوي درجة الماجستير في العلوم ـ/ ـ منح الطالبة ١١٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .غير عضوية(تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

مروة محمد محمد محمد عبد هللا درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١١٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .حيوية(تخصص كيمياء 

محمد عبد الباري بيومي محمد حسب هللا درجة الماجستير في/ ـ منح الطالب 
) .عضوية(العلوم ـ تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

مروة محمود أحمد علي القط درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١١٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
) . فيزيائية(تخصص كيمياء 

أمل أمين حسن سعيد درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة 
) .تحليلية(كيمياء 

عبد الرحمن عنتر محمد منازع درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
) .تجريبية(تخصص فيزياء 

كلية العلـوم

ھناء محمود فاضل حسين درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٢٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .ميكروبيولوجي(تخصص نبات 

أحمد عبد الباسط محمد محمد درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب  
) . نظرية(تخصص فيزياء 

ريھام عيسى محمد محمد إبراھيم درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
) .حيوية(ـ تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

غادة عبد الرحيم يحيى عبد الغني درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ١٢١٢٠١٥/٠٢/٢٥
) . تحليلية(ـ تخصص كيمياء 

حسين أحمد علي المھدي درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
) .حيوية(تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

أحمد منير توفيق أحمد موسى درجة الماجستير في العلوم ـ/ ـ منح الطالب ١٢٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .بترول ومياه(تخصص جيولوجيا 

كلية العلـوم

تبره فرج علي يونس درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص/ ـ منح الطالبة ١٢٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .بحته(رياضيات 

كلية العلـوم

عالء إبراھيم محمد علي درجة الماجستير في العلوم ـ/ ـ منح الطالب ١٧٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
علي عبد الخالق سيد محمده درجة/ ـ منح الطالب ) . نظرية(تخصص فيزياء 

) .تركيبية وتكتونية(الماجستير في العلوم ـ تخصص جيولوجيا 

كلية العلـوم

منير مصطفى أبو حسن درجة الماجستير في العلوم ـ/ ـ منح الطالبة ١٧٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
) .بحته(تخصص رياضيات 

كلية العلـوم
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عمرو جمال الدين أحمد محمد عجيله درجة الماجستير في/ ـ منح الطالب ١٧٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
) .حيوية(العلوم ـ تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

ماريان رياض محروس جرجس درجة دكتوراه الفلسفة في/ ـ منح الطالبة ١٧٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
) .عضوية(العلوم ـ تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

فرج صبح فرج محمد ھالل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ ـ منح الطالب ١٧٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
) .تحليلية(ـ تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

شيماء سيد محمود أحمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ ـ منح الطالبة ١٦٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .بتقدير جيد ـ تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

محمود محمد إسماعيل العباسي درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالب ١٦٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

إيمان أشرف محمد طه عبد النبي درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ١٦٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
ط إلضطرابات الجھاز الدوري.الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

.التنفسي والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

أسماء محمد محمود محمد درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ١٦٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

مروة صابر وھبه رضوان درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ١٦٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

أمنية سعيد محمود أحمد إبراھيم درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٢٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات الجھاز الدوري.الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

.التنفسي والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

ضياء محمد األسود درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ ـ منح الطالب ٢٢٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

دعاء عاطف علي عبد الواحد درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٢٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ط للجراحة والمعيدة بالكلية .الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

آالء أنور أحمد محمود أمين  درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٢٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ط للجراحة .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

رضا سيد أحمد محمد محمد عويضة درجة الدكتوراه في/ ـ منح الطالبة ٢٢٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط.العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ المدرس المساعد بتخصص ع

.إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

نھلة محمد إبراھيم سليمان حجازي درجة الدكتوراه في/ ـ منح الطالبة ٢٢٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط.العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ المدرس المساعد بتخصص ع

.إلضطرابات  مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

رانيا محمد توفيق رشاد محمد توفيق درجة الدكتوراه في/ ـ منح الطالبة ٢٢٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط.العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ المدرس المساعد بتخصص ع

.إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

رانده جمعة محمد عطية درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ ـ منح الطالبة ٢٢٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .بتقدير عام جيد ـ المعيده بتخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

ھيام محمد أمين عثمان درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ ـ منح الطالبة ٢٣٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات  مراحل النمو والتطور.بتقدير عام جيد ـ  تخصص ع

.وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

أميرة فرج محمد منصور درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ٢٣١٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة 

 كلية العالج الطبيعى

عبير فرج حنفي حسن درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ ـ منح الطالبة ٢٣٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
.بتقدير عام ممتاز ـ المدرس المساعد بتخصص الميكانيكا الحيوية 

 كلية العالج الطبيعى
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منى الصاوي عمران الصاوي درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٣٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات  الجھاز الدوري التنفسي.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

أحمد سيد علي سيد أبو السيد درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالب ٢٣٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

منال موسى محمد إدريس درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٣٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

دعاء أيوب عليمي محمد عبد الدايم درجة الماجستير في/ ـ منح الطالبة ٢٣٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ المعيده بتخصص العلوم األساسية

.للعالج الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

شيرين إبراھيم طه سليم جودة درجة الدكتوراه في العالج/ ـ منح الطالبة ٢٣٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
ط إلضطرابات  الجھاز العصبي العضلي.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

أميرة محمد عبد الفتاح علي سيف الدين درجة ماجستير في/ ـ منح الطالبة ٦٥٢٠١٥/٠٢/٢٤
.علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

آالء أحمد أحمد عزام درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ ـ منح الطالبة ٦٦٢٠١٥/٠٢/٢٤
.اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور 

 كلية طب الفم واالسنان

ھبه حسين رفعت ثابت محمود درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٦٧٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين 

 كلية طب الفم واالسنان

إيھاب إبراھيم الدسوقي الدسوقي عبده درجة ماجستير في/ ـ منح الطالب ٦٨٢٠١٥/٠٢/٢٤
.علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

نھى توفيق محمد توفيق درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٦٩٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور 

 كلية طب الفم واالسنان

رحاب محمد شحات منطاوي  درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٧٠٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور 

 كلية طب الفم واالسنان

أحمد الحسين محمد سيد عبد الغني درجة ماجستير في علوم/ ـ منح الطالب ٧١٢٠١٥/٠٢/٢٤
.طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

لميس أمل محمد عزت درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ ـ منح الطالبة ٧٢٢٠١٥/٠٢/٢٤
.اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

ريھام علي ماھر السيد محمد درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٧٣٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

كريم محمد ھاني عبد الحليم درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالب ٧٤٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

منال محمد محمد النمراوي درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٧٥٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

نسمة محمد مدحت علي محمد درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٧٦٢٠١٥/٠٢/٢٤
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور 

 كلية طب الفم واالسنان

أمين عبد هللا يحيى األكوع درجة دكتوراه طب األسنان في/ ـ منح الطالب ٧٧٢٠١٥/٠٢/٢٤
.فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

نسرين علي عبد القوي زھران درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ١١٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

ياسمين صبري أبو الوفا المرسي درجة ماجستير في علوم/ ـ منح الطالبة ١٤٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
.طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان
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أحمد مصطفى فايز محمد حسن درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢٠٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

سارة نجيب الھاللي فريد عبد الصمد درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالبة ٢٠٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
.العلوم الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

ياسمين مصطفى عطيه علي درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٢٠٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

أحمد سيف الدين كامل عبد الوھاب درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ٢٠٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

فاطمة الزھراء محمد فرحان محمد درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٢٠٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

نرمين فرج حبيب فرج درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ/ منح الطالبة ٢٠٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

ھدى هللا محمد سيد محمد مرزوق درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٢١٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية 

 كلية الصيدلة

إيمان كمال عبد الواحد أبو الحسن درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٢١١٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة 

 كلية الصيدلة

مي إبراھيم عبد المجيد خليل درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢١٢٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

مروة يسري مصطفى عيسى درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢١٣٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

إيمان أحمد يوسف أحمد غنام درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢١٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ھشام عبد هللا حلمي عليوه درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢١٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

داليا أحمد علي الحداد درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية/ منح الطالبه ٢١٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
.ـ تخصص الكيمياء التحليلية 

 كلية الصيدلة

يارا رأفت ميالد محارب درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبه ٢١٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية 

 كلية الصيدلة

بيتر أمير حليم عبد الملك درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢١٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية 

 كلية الصيدلة

محمد عبد هللا أحمد عبد هللا درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢١٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

سينار سيد فؤاد عبد السالم درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢٢٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

أماني محمد أحمد جاد إبراھيم درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبه ٢٢١٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة
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محمد عادل عبد المنعم محمد درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب ١٨٧٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الزراعية ـ تخصص إنتاج أسماك 

ھدى عادل محمد علي درجة الماجستير في العلوم الزراعية ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص علوم دواجن 

أحمد سعيد عبد هللا محمد شحاته درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب 
. الزراعية ـ تخصص خضر 

رضوى يوسف محمود حلمي درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص فسيولوجيا النبات 

شيماء أحمد حسين حنفي أحمد درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص فسيولوجيا النبات 

صالح الدين محمد السيد السيد محمد درجة الماجستير في / ـ منح الطالب 
.العلوم الزراعية ـ تخصص بساتين الفاكھة 

محمد رمضان عبد القادر علي سالمة درجة الماجستير في / ـ منح الطالب 
. العلوم الزراعية ـ تخصص مبيدات 

جيھان محمود موسى علي درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة 

نشوى عبد القادر عبد القادر أحمد درجة الماجستير في العلوم/ ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة 

ماجدة مرضي أحمد الجزار درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية ـ تخصص دقيق ميكروبيولوجيا 

.المياه 

 كلية الزراعة

وليد علي علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية ـ / ـ منح الطالب ١٨٨٢٠١٥/٠٢/٢٦
.تخصص نبات زراعي 

عالية أحمد عبد العزيز عامر درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
.العلوم الزراعية ـ تخصص فسيولوجيا النبات 

مروة فاروق علي عبد القادر درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
.العلوم الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية 

سامح محمد رجائي عبد العزيز عثمان درجة دكتوراه الفلسفة/ ـ منح الطالب 
.في العلوم الزراعية ـ تخصص إرشاد زراعي 

ريھام رشدي علي محمد الطناني درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
.العلوم الزراعية ـ تخصص علوم إنتاج الحيواني 

إيمان محمد عبد الرازق أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
.العلوم الزراعية ـ تخصص أراضي 

ضحى حسين أحمد أبو بكر درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية 

 كلية الزراعة

زھرة جمعة علي بن عطية درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٢٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
.الشرف األولى ـ تخصص الصحافة 

كلية االعالم

بسنت محمد عطية محمد درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٦٩٢٠١٥/٠٢/٢٦
.الشرف األولى ـ تخصص إذاعة 

كلية االعالم

ھاجر محمد الشافعي محمد إبراھيم درجة الماجستير في/ ـ منح الطالبة ١٧٠٢٠١٥/٠٢/٢٦
.اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص إذاعة 

كلية االعالم

مروة صبحي محمد علي درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٧١٢٠١٥/٠٢/٢٦
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع

.الجامعات األجنبية والعربية ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن 

كلية االعالم

عال محمد فؤاد العبودي درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٢٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
.الشرف األولى ـ تخصص اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

دينا رفعت صبحي أحمد رجب درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٢٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات والمعاھد

.المصرية على نفقة الجامعة ـ تخصص ترميم اآلثار 

كلية اآلثار

أمل عبد السالم السيد القطري درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٢٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات العربية

.واألجنبية ـ تخصص اآلثار اإلسالمية 

كلية اآلثار
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نھى جميل محمد غالي درجة دكتور في اآلثار بمرتبة الشرف/ ـ منح الطالبة ١٢٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األخرى ـ تخصص

.اآلثار اإلسالمية 

كلية اآلثار

إيمان عشم مناويل عبد المسيح درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٣٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
.الشرف األولى ـ تخصص اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

جيھان إبراھيم السيد عبد الرحمن درجة دكتور في اآلثار/ ـ منح الطالبة ١٣١٢٠١٥/٠٢/٢٥
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا

.مع الجامعات األخرى ـ تخصص ترميم اآلثار 

كلية اآلثار

أكمل علي توفيق متولي درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالب ١٣٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع

.الجامعات األخرى ـ  تخصص ترميم اآلثار 

كلية اآلثار

عفاف عباس زكي محمود درجة دكتور في اآلثار بمرتبة/ ـ منح الطالبة ١٣٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع

.الجامعات األخرى ـ  تخصص ترميم اآلثار 

كلية اآلثار

نيفين يحيى محمد أحمد درجة دكتور في الفن المصري القديم/ ـ منح الطالبة ١٣٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات ـ

.تخصص اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

عالء الدين عمار علي عبد العال درجة الماجستير في اآلثار/ ـ منح الطالب ١٣٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
.بتقدير ممتاز ـ  تخصص اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

لينا محمد فاتح الحافظ درجة الماجستير في اآلثار ما قبل/ ـ منح الطالبة ١٣٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التاريخ بتقدير جيد جداً ـ  تخصص اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

آيات عبد العزيز علي أحمد حسيب درجة الماجستير في اآلثار/ ـ منح الطالبة ١٣٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات المصرية ـ  تخصص

.اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

عمرو عبد الفتاح عبد السميع إسماعيل شقل درجة الماجستير/ ـ منح الطالب ١٣٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
في اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا

.مع الجامعات األخرى ـ  تخصص ترميم اآلثار 

كلية اآلثار

ياسر محمد عامر عبد الجيد درجة دكتوراه الفلسفة ـ/ ـ منح الطالب ١٨٤٢٠١٥/٠٢/٢٦
.تخصص اإلحصاء 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

حسن سليمان عبد هللا سليمان درجة الماجستير ـ  تخصص/ ـ منح الطالب ١٨٥٢٠١٥/٠٢/٢٦
.اإلحصاء 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

منى عماد الدين محمد إبراھيم مرسي درجة الماجستير ـ/ ـ منح الطالبة ١٨٦٢٠١٥/٠٢/٢٦
.تخصص اإلحصاء 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

محمد لطفي كامل أبو زيد جاد الكريم درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٤٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
موارد(الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الموارد الطبيعية 

) .جوية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

وائل محمد المتولي إبراھيم الطنبولي درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٥٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
الدراسات األفريقية بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والنشر وتبادلھا مع

)جغرافيا عمران(الجامعات على نفقة جامعة القاھرة ـ تخصص الجغرافيا 
) .مدن(

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

نشوى مختار حسين محمد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٥١٢٠١٥/٠٢/٢٥
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص السياسة واإلقتصاد

) .سياسة(

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

عالء كامل عبد الجواد محمد درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٥٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .تاريخ حديث ومعاصر(األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

أيمن علي محمد السيسي درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٥٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .تاريخ حديث ومعاصر(األفريقية بتقدير ممتاز ـ تخصص التاريخ 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

مورتال محمد روما درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات/ منح الطالب ١٥٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
األفريقية بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة

) .جغرافيا طبيعية(وتبادلھا مع الجامعات األخرى ـ تخصص الجغرافيا 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية



قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة لشئون طالب الدراسات العليا-   فبراير  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة مركز المعلومات والتوثيق

نرمين عصام الدين رامز حسين درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٥٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
موارد(الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الموارد الطبيعية 

) .نباتية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

محمد إبراھيم كامل عمار درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٥٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .موارد أرضية(األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الموارد الطبيعية 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

عبد القادر عبد هللا موسى إبراھيم درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٥٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
تاريخ حديث(الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف الثانية ـ تخصص التاريخ 

) .ومعاصر

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

يوسف صالح درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية/ منح الطالب ١٥٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
جغرافيا بشرية ـ جغرافية(بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الجغرافيا 

) .العمران

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

ناھد محمد سليمان الثاقب درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ٧٨٢٠١٥/٠٢/٢٤
.ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمود عاشور مھدي عاشور درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٧٩٢٠١٥/٠٢/٢٤
.بتقدير ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

صفاء أحمد محمد حسان درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ٨٠٢٠١٥/٠٢/٢٤
.ممتاز ـ تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أسماء رمضان عبد المحسن عبد العال درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٨١٢٠١٥/٠٢/٢٤
.التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أسماء محمد فايز فؤاد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ٨٢٢٠١٥/٠٢/٢٤
) .التعليم العالي والتعليم المستمر(ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عمرو عبد المنعم محمود أمين درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٨٣٢٠١٥/٠٢/٢٤
.بتقدير جيد جداً ـ تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سيد محمد زكي محمد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ٨٤٢٠١٥/٠٢/٢٤
.ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سحر محمد كمال الدين عطية عبد الصمد درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٨٥٢٠١٥/٠٢/٢٤
.التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

حسام عطية حسين سالم عابد درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٨٦٢٠١٥/٠٢/٢٤
.بتقدير ممتاز ـ تخصص التربية الخاصة 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رضا عبد الفتاح درجة الماجستير في التربية بتقدير ممتاز ـ/ منح الطالب ٨٧٢٠١٥/٠٢/٢٤
.تخصص التربية الخاصة 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سوزان نبيل علي محمد الھادي درجة الماجستير في التربية/ منح الطالبة ٨٨٢٠١٥/٠٢/٢٤
.بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مروة عبد الرحمن أحمد سيد أحمد درجة الماجستير في التربية/ منح الطالبة ٨٩٢٠١٥/٠٢/٢٤
.بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھند حسين سليم عبد هللا درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ٩٠٢٠١٥/٠٢/٢٤
.ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد أحمد سنوسي حموده درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ٩١٢٠١٥/٠٢/٢٤
.ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رياض خضر محمود صيدم درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالب ٩٣٢٠١٥/٠٢/٢٤
.تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

صفاء محمد محمود شكل درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبه ٩٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية
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زينب أسعد محفوظ يسري درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالبه ٩٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
.تخصص تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سھى عدنان جمول درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ تخصص/ منح الطالبه ٩٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .التربية الخاصة(اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أنس صالح ربيع الضالعين درجة دكتور الفلسفة في التربية/ منح الطالب ٩٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

منال محمود إبراھيم زكي درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالبه ٩٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
.تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مسعد سعيد السيد رواش درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ منح الطالب ٩٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

حمدي زاھر محمد مبروك درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالب ١٠٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .العلوم(تخصص المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھالة محمد عبد الكريم محمد درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالبه ١٠١٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .الرياضيات(تخصص المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رامي عمر الخلف العبد هللا درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ منح الطالب ١٠٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس

) .اللغة العربية(

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أحمد مھدي عوض ناجي الشمري درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .الرياضيات(التربية ـ تخصص المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ريناد عبد المنعم موسى أحمد درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالبه ١٠٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
.تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

نبيلة علي عبد هللا طاھر درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبه ١٠٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
إدارة(التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية 

) .تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

خالد فھد فالح فھيد حصينه الراجحي درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إيمان عبد هللا علي دحان درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالبه ١٠٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
.تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

فاطمة السيد اليماني سليمان درجة دكتور الفلسفة في التربية/ منح الطالبه ١٠٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبد العزيز مطيران وسمي دبي السويط درجة دكتور الفلسفة/ منح الطالب ١٠٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
.في التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عادل طه أمين بكري درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ/ منح الطالب ١١٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
) .التربية اإلسالمية(تخصص المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ميسون نصر شعيب الفرا درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبه ١١١٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبد الاله محمود عبد هللا حماد درجة دكتور الفلسفة في التربية/ منح الطالب ١١٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

غادة محمد محمد عبد السالم خليل درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٣٩٢٠١٥/٠٢/٢٥
.بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية 

 كلية رياض االطفال

رشا عالء الدين عبد المنعم علي حسن درجة ماجستير في/ منح الطالبة ١٤٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
.التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية 

 كلية رياض االطفال
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عزه أحمد محمد رشيد درجة ماجستير في التربية بتقدير ممتاز/ منح الطالبة ١٤١٢٠١٥/٠٢/٢٥
.ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية 

 كلية رياض االطفال

نجاة فتحي سعيد طه علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٤٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات ومراكز البحوث المعنية ـ تخصص

.رياض األطفال قسم العلوم النفسية 

 كلية رياض االطفال

منى ناجي علي مصطفى زيدان درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٤٤٢٠١٥/٠٢/٢٥
.بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية 

 كلية رياض االطفال

ھند سعيد حسن خليل درجة ماجستير في التربية بتقدير ممتاز ـ/ منح الطالبة ١٤٥٢٠١٥/٠٢/٢٥
.تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية 

 كلية رياض االطفال

أميمة فاروق مصطفى سالم درجة ماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ١٤٦٢٠١٥/٠٢/٢٥
.ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية 

 كلية رياض االطفال

شيماء إسماعيل محمد إسماعيل درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة١٤٧٢٠١٥/٠٢/٢٥
.بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية 

 كلية رياض االطفال

إكرام يونس السعيد يونس درجة ماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ١٤٨٢٠١٥/٠٢/٢٥
.ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية 

 كلية رياض االطفال

سحر علي محمد شريف درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٦٠٢٠١٥/٠٢/٢٥
النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على

.نفقة الجامعة وتبادلھا بين الجامعات المصرية ـ تخصص تدريب سمع 

كلية التربية النوعية

علياء علي عبد هللا البربري درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٦١٢٠١٥/٠٢/٢٥
النوعية في التربية الموسيقية بتقدير إمتياز والتوصية بطبع الرسالة على

.نفقة الجامعة وتناولھا مع الكليات المتخصصة ـ تخصص بيانو 

كلية التربية النوعية

ياسمين منير فايز نخيلة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٦٢٢٠١٥/٠٢/٢٥
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادلھا مع الجامعات

.األخرى ـ تخصص أشغال خشب 

كلية التربية النوعية

رنا جمال محمد أبو الحسن درجة ماجستير في التربية النوعية/ منح الطالبة ١٦٣٢٠١٥/٠٢/٢٥
في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة بطبعھا على نفقة الجامعة

.ـ تخصص نظريات وتأليف 

كلية التربية النوعية


