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

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 مارس  ٢٠١٥

بدر فالح عواد قنيف العازمي درجة دكتور في اآلداب ببمرتبة/ منح الطالب ٢٤١٢٠١٥/٠٣/٠١
.الشرف األولى ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق تاريخ حديث ومعاصر 

كلية اآلداب

ھند فكري محمد حسين درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف/ منح الطالبة ٢٤٢٢٠١٥/٠٣/٠١
األولى ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات ـ تخصص دقيق الوثائق

.العربية واألرشيف 

كلية اآلداب

كريمان بكنام صدقي عبد العزيز درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالبة ٢٤٣٢٠١٥/٠٣/٠١
بتقدير جيد جداً مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات األجنبية ـ تخصص
المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ـ تخصص دقيق دراسات اإلفادة من

.المعلومات 

كلية اآلداب

صباح السيد عبد الغني إبراھيم درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالبة ٢٤٤٢٠١٥/٠٣/٠١
الشرف األولى ـ تخصص اللغويات الشرقية آدابھا ـ تخصص دقيق الشعر

.الفارسي 

كلية اآلداب

ھزار خورشيد نوري درجة الماجستير في اآلداب بتقدير جيد/ منح الطالب ٢٤٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.جداً ـ تخصص اإلجتماع ـ تخصص دقيق علم اإلجتماع الطبي 

كلية اآلداب

نعيمة الشعاب عمران سالم درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالبة ٢٤٧٢٠١٥/٠٣/٠١
الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل ـ تخصص علم النفس ـ تخصص

.دقيق علم النفس العصبي اإلكلينيكي 

كلية اآلداب

فداء محمود عبد هللا أبو الخير درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالبة ٢٤٨٢٠١٥/٠٣/٠١
الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى ـ تخصص

.علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس اإلكلينيكي 

كلية اآلداب

شنو قاسم محمد درجة الماجستير في اآلداب بتقدير جيد جداً ـ/ منح الطالبة ٢٤٩٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس المعرفي 

كلية اآلداب

أحمد رفيق محمود محمد الطحان درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالب ٢٥٠٢٠١٥/٠٣/٠١
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق األدب العربي

.القديم 

كلية اآلداب

محمد عبد الرحمن ھادي العتيبي درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالب ٢٥١٢٠١٥/٠٣/٠١
بتقدير جيد جداً ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق أدب مصر

.اإلسالمية 

كلية اآلداب

مھدي عثمان عبد هللا درجة ماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز ـ/ منح الطالب ٢٥٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق الدراسات اإلسالمية 

كلية اآلداب

زينة حسن حسين درجة الماجستير في اآلداب بتقدير جيد جداً ـ/ منح الطالبة ٢٩١٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص اإلجتماع ـ تخصص دقيق علم اإلجتماع األسري 

كلية اآلداب

محمود إبراھيم إبراھيم بكر درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالب ٢٩٢٢٠١٥/٠٣/٠١
الشرف األولى ـ تخصص اللغات الشرقية وآدابھا ـ تخصص دقيق اللغة

.التركية وآدابھا 

كلية اآلداب

عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحيم درجة الماجستير في/ منح الطالب ٢٩٣٢٠١٥/٠٣/٠١
اآلداب بتقدير جيد جداً ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق أدب

.مصر اإلسالمية 

كلية اآلداب

عادل إبريك محمد بالحسن درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالب ٢٩٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.الشرف األولى ـ تخصص الجغرافيا ـ تخصص دقيق الجغرافيا البيئية 

كلية اآلداب

محمد صادق محمد إسماعيل درجة الماجستير في اإلدارة/ منح الطالب ٢٦٨٢٠١٥/٠٣/٠١
.العامة بتقدير جيد 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية
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محمد سليمان محمد سليمان الزواوي درجة الماجستير في/ منح الطالب ٢٦٩٢٠١٥/٠٣/٠١
.الدراسات األوروبية المتوسطية بتقدير جيد 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

غادة محمد أحمد زيان درجة الماجستير في العلوم السياسية/ منح الطالبة ٢٧٠٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مروة محمد أبو السادات علي درجة الماجستير في اإلدارة/ منح الطالبة ٢٧١٢٠١٥/٠٣/٠١
.العامة بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

أميرة سامي كامل محمد مخلوف درجة الماجستير في اإلقتصاد/ منح الطالبة ٢٧٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

دلشاد نامق فرج درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير/ منح الطالب ٢٧٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سارة وحيد أحمد عبد المطلب درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالبة ٢٧٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.األوروبية المتوسطية بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ممدوح بن سالم بن سعيد المرھون درجة الماجستير في/ منح الطالب ٢٧٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقتصاد بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھند أحمد محمد فكري أحمد درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٢٧٦٢٠١٥/٠٣/٠١
.السياسية بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

بيستون عمر نوري درجة الماجستير في العلوم السياسية/ منح الطالب ٢٧٧٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

صالح الدين عبد النبي محمد علي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ٢٧٨٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقتصاد بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

إيمان أحمد محمد أحمد رجب درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢٧٩٢٠١٥/٠٣/٠١
السياسية مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولھا مع

.الجامعات المصرية بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

طارق أحمد علي الضروس درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢٨٠٢٠١٥/٠٣/٠١
.السياسية بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

أحمد عصام الدين محمود العناني درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ٢٨١٢٠١٥/٠٣/٠١
.الدراسات األوروبية المتوسطية بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

محمود أحمد فواز رزق هللا درجة دكتوراه الفلسفة في اإلقتصاد/ منح الطالب ٢٨٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھند علي محمد محمد راضي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ٢٨٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقتصاد بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھبة يوسف محمد ھاشم حماد درجة دكتواه الفلسفة في/ منح الطالبة ٢٨٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقتصاد بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھبه هللا أحمد يوسف أحمد محمد درجة الماجستير في اإلقتصاد/ منح الطالبة ٢٨٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

رانيا محمود شكري عزيز شكري درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٢٨٦٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقتصاد بتقدير جيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

حسن ياسين حسن الجندي درجة ماجستير ـ تخصص/ منح الطالب ٢٥٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.محاسبة 

 كلية التجارة

عبد الحميد مصطفى عبد الحميد محمد درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالب ٢٥٩٢٠١٥/٠٣/٠١
.التأمين ـ تخصص التأمين 

 كلية التجارة
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سامح أحمد عبد الرحيم محمد درجة ماجستير ـ تخصص/ منح الطالب ٢٦٠٢٠١٥/٠٣/٠١
.محاسبة 

 كلية التجارة

محمد رمضان أمين الشناوي درجة الماجستير ـ تخصص إدارة/ منح الطالب ٢٦١٢٠١٥/٠٣/٠١
.األعمال 

 كلية التجارة

رنا محمد عبد هللا حسين عبد الغني درجة ماجستير في التأمين/ منح الطالبة ٢٦٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.ـ تخصص التأمين 

 كلية التجارة

وليد خالد أحمد البلك درجة دكتور الفلسفة في إدارة األعمال ـ/ منح الطالب ٢٦٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص إدارة األعمال 

 كلية التجارة

زينب محمود محمد محمود درجة ماجستير ـ تخصص/ منح الطالبة ٢٦٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.محاسبة 

 كلية التجارة

.عصام حسين محمد حسن درجة ماجستير ـ تخصص محاسبة / منح الطالب ٢٦٥٢٠١٥/٠٣/٠١  كلية التجارة

زينب عبد اللطيف محمود سليمان درجة الدكتوراه في / ـ منح الطبيبة ٣١٦٢٠١٥/٠٣/٠١
األمراض المعدية وأمراض الجھاز الھضمي والكبد المتوطنة دور نوفمبر 

.م  ٢٠٠٩الئحة  ٢٠١٤
سعيد مصطفى النحاس سعيد سليمان درجة الدكتوراه في / ـ منح الطبيب 

األمراض المعدية وأمراض الجھاز الھضمي والكبد المتوطنة دور نوفمبر 
.م  ٢٠٠٩الئحة  ٢٠١٤

كلية الطب

سامية جمال محمد الصغير محمد درجة ماجستير بتقدير جيد/ ـ منح الطالبة ٣٥٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.جداً ـ تخصص إدارة تمريض 

 كلية التمريض

شيماء المغوري محمد عطوه درجة ماجستير بتقدير جيد جداً/ ـ منح الطالبة ٣٦٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.ـ تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ 

 كلية التمريض

نادية عبد الحميد قرني أبو عزيزه درجة ماجستير بتقدير جيد/ ـ منح الطالبة ٣٦١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.جداً ـ تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 كلية التمريض

عال عادل عبد الرسول حافظ درجة ماجستير بتقدير إمتياز ـ/ ـ منح الطالبة ٣٦٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 كلية التمريض

يحيى أحمد مسامح أبو مسامح درجة دكتوراه في علوم/ ـ منح الطالب ٣٦٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.التمريض ـ تخصص تمريض صحة المجتمع 

 كلية التمريض

منى عبد الكريم إبراھيم حسن حجازي درجة دكتوراه في/ ـ منح الطالبة ٣٦٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.علوم التمريض ـ تخصص تمريض صحة المجتمع 

 كلية التمريض

بشاير محمد السيد عبده درجة ماجستير بتقدير إمتياز ـ/ ـ منح الطالبة ٣٦٥٢٠١٥/٠٣/٠٢
.تخصص إدارة تمريض 

 كلية التمريض

منار محمود عزت السيد العفيفي درجة الماجستير في العالج/ ـ منح الطالبة ٣١٧٢٠١٥/٠٣/٠١
ط إلضطرابات  مراحل النمو والتطور.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

.وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

أشرف محمد عارف علي سعيد درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالب ٣١٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

أحمد عصمت عبد الفتاح أحمد درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالب ٣١٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

نھال عبد الرحيم أمين الشريف درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٣٢٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

شيماء صبحي أحمد ھويدي درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٣٢١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان



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

محمد فاروق حسين محمود درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالب ٣٢٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

شيري ناجي نصيف ساويرس درجة ماجستير في علوم طب/ ـ منح الطالبة ٣٢٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة 

 كلية طب الفم واالسنان

منال أبو القاسم أحمد شريعة درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالبة ٣٢٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة 

 كلية طب الفم واالسنان

مصطفى صالح حسين أحمد درجة ماجستير في علوم طب/منح الطالب ٣٢٥٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

ھبه مصطفى عبد الحكيم جمال الدين درجة ماجستير في/ ـ منح الطالبه ٣٢٦٢٠١٥/٠٣/٠٢
.علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة 

 كلية طب الفم واالسنان

طارق خليل إبراھيم عيران درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالب ٣٢٧٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة 

 كلية طب الفم واالسنان

معراج عبد المجيد أبو القاسم الجليدي درجة ماجستير في علوم/ منح الطالب ٣٢٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة 

 كلية طب الفم واالسنان

أسامة محمد مجدي إبراھيم درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالب ٣٢٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة 

 كلية طب الفم واالسنان

أميرة أحمد محمد أنيس أبو النجا درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالبة ٣٣٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

صالح الدين سالم علي الكشر درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالب ٣٣١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان األكاديمية ـ تخصص أمراض الفم 

 كلية طب الفم واالسنان

منة هللا محمد حلمي حسين شوقي درجة ماجستير في علوم/ منح الطالبه ٣٣٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص أشعة الفم 

 كلية طب الفم واالسنان

محمد ثابت أحمد ثابت درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ منح الطالب ٣٣٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

 كلية طب الفم واالسنان

نيفين محمد يوسف سليمان درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالبة ٣٣٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور 

 كلية طب الفم واالسنان

رشا رفعت عبد العزيز راشد درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ٢٨٧٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

حسن مدحت راشد السيد درجة دكتور الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ٢٨٨٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

كارول يسري غطاس عبد المالك درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٢٩٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

محمد منصور أحمد سويدان درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ٢٩٦٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

حلمي أحمد قاسم مقبل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ/ منح الطالب ٢٩٧٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

أيمن أبو المعاطي محمد أحمد عبد هللا درجة الماجستير في/ منح الطالب ٢٩٨٢٠١٥/٠٣/٠١
.العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية 

 كلية الصيدلة

شيماء محمد عزمي محمد بالسي درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ٢٩٩٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

مروة حمدي سيد داود درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ/ منح الطالبه ٣٠٠٢٠١٥/٠٣/٠١
.تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة
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منار عبد السالم دھيمش درجة الماجستير في العلوم الصيدلية/ منح الطالبه ٣٠١٢٠١٥/٠٣/٠١
.ـ تخصص األدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

سارة إبراھيم محمد عبد العزيز درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٣٠٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة 

 كلية الصيدلة

مريھان عبد هللا متولي البيومي درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٣٠٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة 

 كلية الصيدلة

منال مجدي سيد حسن زياده درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٣٠٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

محمد ھدھد السيد محمد أبو مانع درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ٣٠٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات 

 كلية الصيدلة

رانا محمد إبراھيم عبد الوھاب درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٣٠٦٢٠١٥/٠٣/٠١
.الصيدلية ـ تخصص العقاقير 

 كلية الصيدلة

نھى رمضان السيد برھيم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية/ منح الطالبه ٣٠٧٢٠١٥/٠٣/٠١
.ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة 

 كلية الصيدلة

شيماء محمد عبد الرحمن موسى درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالبه ٣١٢٢٠١٥/٠٣/٠١
.العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية 

 كلية الصيدلة

نورھان سيف الدين حسني شريبه درجة دكتور الفلسفة في/ منح الطالبه ٣١٥٢٠١٥/٠٣/٠١
.العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة 

 كلية الصيدلة

محمد أحمد محمد سيد أحمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ منح الطالب ٣٩٧٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

وسام باسم عبد األمير الماللي درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٣٩٨٢٠١٥/٠٣/٠٣
نھال محمود نور الدين محمد/ ـ منح الطالبة . تخصص الھندسة المعمارية 

.أمين المھدي السيد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

طالع علي سالم سعيد المولد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ ـ منح الطالب ٣٩٩٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

حسام رفيق محمود الحناوي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ ـ منح الطالب ٤٠٠٢٠١٥/٠٣/٠٣
.ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية 

 كلية الھندسة

أحمد عبد المنعم عباس مصطفى درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٠١٢٠١٥/٠٣/٠٣
. تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية 

محمد مرتضى مصطفى أحمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

 كلية الھندسة

ريھام أحمد عبد الوھاب حسن درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤٠٢٢٠١٥/٠٣/٠٣
. تخصص الھندسة المعمارية 

خلود حسن عبد اللطيف عزوز درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

لمياء عيد صادق ھارون درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٤٠٣٢٠١٥/٠٣/٠٣
. الھندسة اإلنشائية 

لبنى عبد العزيز أحمد البرلسي درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

عبد الرازق فاضل العلي جاويش الخريط درجة دكتوراه/ ـ منح الطالب ٤٠٤٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الفلسفة ـ تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة 

 كلية الھندسة

آيات جمال الغريب عاشور درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٤٠٥٢٠١٥/٠٣/٠٣
. الھندسة اإلنشائية 

مصطفى أحمد محمود أحمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة
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محمد عبد الرحيم محمد المسنى درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٠٦٢٠١٥/٠٣/٠٣
. تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

مجاھد علي شوقي زايد العنتري درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

 كلية الھندسة

عبير محمد صفوت صالح خضر درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالبة ٤٠٧٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

أماني حسن شلقاني إسماعيل درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالبة ٤٠٨٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

فرحان محمد علي نشوان درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص/ ـ منح الطالب ٤٠٩٢٠١٥/٠٣/٠٣
.ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية 

 كلية الھندسة

سلمان حسين عباس درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص/ ـ منح الطالب ٤١٠٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

محمد فرحان أحمد حسن محمد علي درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٤١١٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص دقيق ھندسة المناجم 

 كلية الھندسة

بسنت رضا أحمد محمد السمدوني درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤١٢٢٠١٥/٠٣/٠٣
. تخصص ھندسة الحاسبات 

منى عبد المجيد مصطفى القوصي درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص ھندسة الحاسبات 

 كلية الھندسة

عائشة فتحي عبد القادر فريد درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالبة ٤١٣٢٠١٥/٠٣/٠٣
تخصص الرياضيات والفيزيقا الھندسية ـ تخصص دقيق الرياضيات 

. الھندسية 
فاطمة إبراھيم سيد بركات درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالبة 

.الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

نيفين صالح خليل صالح درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٤١٤٢٠١٥/٠٣/٠٣
. الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

محمد أحمد محمد حسين عزيز درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص ھندسة الطيران والفضاء 

 كلية الھندسة

رشوان تحسين ناجي المشھور درجة دكتوراه الفلسفة ـ/ ـ منح الطالب ٤١٥٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص الھندسة المعمارية ـ تخصص دقيق التخطيط العمراني 

 كلية الھندسة

الحسين إبراھيم السيد السيد العيسوي درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٤١٦٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص الھندسة اإلنشائية 

 كلية الھندسة

تريفينا فتحي نجيب أقالديوس درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤١٧٢٠١٥/٠٣/٠٣
. تخصص الھندسة المعمارية 

محمد أبو السعود أحمد عبد العزيز درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

محمد سيد أحمد محمد الشامي درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٤١٨٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية 

 كلية الھندسة

شيري وليم سالمة سريان درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٤١٩٢٠١٥/٠٣/٠٤
. الھندسة المعمارية 

باسم محمد السيد قنديل درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

مصطفى رجب إبراھيم عبد الحميد درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٤٢٠٢٠١٥/٠٣/٠٤
.تخصص ھندسة األشغال العامة 

 كلية الھندسة

أحمد فتحي إبراھيم أحمد عمران درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٢١٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

محمود عامر أحمد عبد الفتاح درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

 كلية الھندسة
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كاميليا أحمد كمال محمد النجار درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤٢٢٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص الھندسة الكيميائية 

إيمان نادر عبد الوھاب مصطفى درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

رضا زين قرني حسين درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٤٢٣٢٠١٥/٠٣/٠٤
. الھندسة الكيميائية 

إسراء محمد رشاد نصر المتيني درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

سالي محمد إبراھيم محمود شافعي درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤٢٥٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص الھندسة المعمارية ـ تخصص دقيق علوم وتكنولوجيا البناء 

محمد شحات عبد العظيم بدوي درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 كلية الھندسة

عبد هللا عبد العاطي ذكي أحمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٢٦٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

محمد عبد الفتاح عبد المحسن العبادي درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالب 
.ـ تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

 كلية الھندسة

محمد حسين محمد النعيري درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٤٢٧٢٠١٥/٠٣/٠٤
. ھندسة المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص ھندسة البترول 

كريمان سعد عبد الوھاب عبد الجواد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
.تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص ھندسة الفلزات 

 كلية الھندسة

محمد علي فھيم علي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة/ ـ منح الطالب ٤٢٨٢٠١٥/٠٣/٠٤
.اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية 

 كلية الھندسة

محمد مختار عبيد محمد سعيد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٢٩٢٠١٥/٠٣/٠٤
.تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص دقيق ھندسة البترول 

محمد عبده مھران قاسم درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
.ھندسة الطيران والفضاء 

 كلية الھندسة

سعد أحمد محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة/ ـ منح الطالب ٤٣٠٢٠١٥/٠٣/٠٤
.القوى الميكانيكية 

 كلية الھندسة

محمد رشدي عبد العزيز سيد أحمد درجة ماجستير العلوم ـ/ ـ منح الطالب ٤٣١٢٠١٥/٠٣/٠٤
.تخصص الھندسة الكيميائية 

 كلية الھندسة

أحمد جمال الدين محمود أحمد محجوب درجة ماجستير العلوم/ ـ منح الطالب ٤٣٢٢٠١٥/٠٣/٠٤
. ـ تخصص ھندسة األشغال العامة 

محمود سامي محمود مطاوع درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة اإلنشائية 

 كلية الھندسة

معتز فؤاد يوسف عبده درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٤٣٣٢٠١٥/٠٣/٠٤
. ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية 

معتز محمود جابر محمود الباز درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

حسام عوض المغربي عبد العال درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٤٣٤٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

شريف  درجة ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة القوى / ـ منح الطالب 
.الميكانيكية 

 كلية الھندسة

خالد محمد راضي محمد التھامي عبد العزيز دياب درجة / ـ منح الطالب ٤٣٥٢٠١٥/٠٣/٠٤
. ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية 

إبراھيم حامد إبراھيم حسن أبو غالب درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

 كلية الھندسة

ميسون مجدي محمد إسماعيل درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٤٣٦٢٠١٥/٠٣/٠٤
. تخصص الھندسة اإلنشائية 

محمد فوزي عبد العزيز جمعة درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
.تخصص الھندسة اإلنشائية 

 كلية الھندسة

عمرو علي شلقامي محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ ـ منح الطالب ٤٣٧٢٠١٥/٠٣/٠٤
.الھندسة المدنية ـ األشغال العامة 

 كلية الھندسة
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عبد الفتاح عبد المقصود عبد الكريم علي درجة ماجستير / ـ منح الطالب ٤٣٨٢٠١٥/٠٣/٠٤
.العلوم ـ تخصص ھندسة القوى الميكانيكية 

أحمد فھمي فھمي الحارون درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
.ھندسة القوى الميكانيكية 

 كلية الھندسة

رغدة عادل عبد المحسن سالم البدوي درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالبة ٤٣٩٢٠١٥/٠٣/٠٤
. ـ تخصص الھندسة المعمارية ـ تخصص دقيق علوم وتكنولوجيا البناء 

محمد عبد الحكيم زين محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ ـ منح الطالب 
.ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 كلية الھندسة

إيمان محمد سليم محمد سليم درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١١٢٠١٥/٠٣/٠١
. الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية 

ريھام محمد نجيب أحمد علي درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص فسيولوجيا النبات 

مصطفى ماھر سليم عبد الرحمن درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب  
.الزراعية ـ تخصص إنتاج دواجن 

زھراء حمدي أبو اليزيد السيد أبو علي درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة 
. العلوم الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية 

شيماء أحمد عبد الحكيم مصطفى درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
. الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية 

يحيى يسري عبد هللا سعد فضل درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب 
.الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية 

نھال رفيق عبد المحسن أحمد درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية 

 كلية الزراعة

ناجي قاسم علي محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالب ٣١٣٢٠١٥/٠٣/٠١
.الزراعية ـ تخصص إنتاج حيواني ـ تحســين وراثي للحيوان  

أحمد سليمان محمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالب 
.الزراعية ـ تخصص نيماتودا 

 كلية الزراعة

رجب عبسي إبراھيم محمود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ ـ منح الطالب ٣١٤٢٠١٥/٠٣/٠١
.الزراعية ـ تخصص محاصيل 

 كلية الزراعة

ھبه وحيد كمال حماد درجة دبلوم الدراسه العليا ـ تخصص/ منح الطالبة ٣٦٦٢٠١٥/٠٣/٠٢
.الميكروبيولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

يارا سيد أبو العال علي عيد درجة الماجستير في العلوم الطبية/ ـ منح الطالبه ٣٦٧٢٠١٥/٠٣/٠٢
.البيطرية ـ تخصص التشريح واألجنة 

 كلية الطب البيطرى

أمثل أحمد فؤاد عبد الخالق أحمد الحضري ـ درجة الماجستير/ ـ منح الطالب ٣٦٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص فيرولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

أسماء السيد محمد الشريف درجة الماجستير في العلوم/ ـ منح الطالبه ٣٦٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.الطبية البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واألشعة 

 كلية الطب البيطرى

محمد يحيى عبد العليم محمود درجة الماجستير في العلوم/ ـ منح الطالب ٣٧٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.الطبية البيطرية ـ تخصص السموم والطب الشرعي واإلجراءات البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

نجالء عبد القادر عواض عبد القادر درجة دكتوراه الفلسفة/ ـ منح الطالبه ٣٧١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واألشعة 

 كلية الطب البيطرى

خالد محمد علي محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ ـ منح الطالب ٣٧٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.الطبية البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واألشعة 

 كلية الطب البيطرى

محمد عبد الرازق صالح الدين درجة دكتوراه الفلسفة في/ ـ منح الطالب ٣٧٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص ھستولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

ميرھان عصام علي رشوان درجة الماجستير في العلوم/ ـ منح الطالبه ٤٤٣٢٠١٥/٠٣/٠٥
.الطبية البيطرية ـ تخصص باثولوجيا عام وخاص وتشريح مرضى 

 كلية الطب البيطرى

محمود توفيق أحمد إسماعيل درجة الماجستير في العلوم/ ـ منح الطالب ٤٤٤٢٠١٥/٠٣/٠٥
.الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

 كلية الطب البيطرى



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

رفيق حامد سيد حامد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية/ ـ منح الطالب ٤٤٩٢٠١٥/٠٣/٠٥
.البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

مي محمود زھدي فاضل درجة الماجستير في العلوم الطبية/ ـ منح الطالبه ٤٥١٢٠١٥/٠٣/٠٥
.البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا 

 كلية الطب البيطرى

وضاح عبد الواجد عبد الجواد سالمه درجة الماجستير في/ منح الطالب ٤٥٢٢٠١٥/٠٣/٠٥
.العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص التشريح واألجنة 

 كلية الطب البيطرى

أسماء عبد الحميد علي مصطفى درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ٤٥٣٢٠١٥/٠٣/٠٥
.الطبية البيطرية ـ تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي 

 كلية الطب البيطرى

سوزان عبد النافع إسماعيل محمد درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ٤٥٤٢٠١٥/٠٣/٠٥
.الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

ھدى فريد جمال حسن إسماعيل درجة ماجستير في الفلسفة/ منح الطالبة ٣٣٦٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

جھاد عز الدين علي محجوب درجة ماجستير في البالغة والنقد/ منح الطالبة ٣٣٧٢٠١٥/٠٣/٠٢
.األدبي واألدب المقارن  بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

حكيم أبو بكر علي درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية بتقدير/ منح الطالب ٣٣٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.جيد جداً 

 كلية دار العلوم

محمد عبد العظيم محمد حسن درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ٣٣٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

حازم يوسف أبو ضيف عبد العال درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ٣٤٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

محمد جابر توفيق جالل الشريف درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ٣٤١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

إياد عودة عليوي درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية بتقدير/ منح الطالب ٣٤٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.جيد جداً 

 كلية دار العلوم

يوسف إبراھيم خلف أحمد جمعة درجة ماجستير في البالغة/ منح الطالب ٣٤٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.والنقد األدبي واألدب المقارن بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

محمد السيد إبراھيم محمد نصار درجة ماجستير في الفلسفة/ منح الطالب ٣٤٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

فيروز سالم محمود سالم عبد الرحمن درجة ماجستير في/ منح الطالبة ٣٤٥٢٠١٥/٠٣/٠٢
.الشريعة اإلسالمية بتقدير جيد جداً 

 كلية دار العلوم

أمير طاھر أسعد درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية بتقدير/ منح الطالب ٣٤٦٢٠١٥/٠٣/٠٢
.جيد جداً 

 كلية دار العلوم

عبد الواسع بن محمد شافعي درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ٣٤٧٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

حسن سعدي محمد درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب ٣٤٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.بتقدير جيد جداً 

 كلية دار العلوم

دلشاد سيدا إبراھيم درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ٣٤٩٢٠١٥/٠٣/٠٢
.بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

محمد أحمد محمد قنديل درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ٣٥٠٢٠١٥/٠٣/٠٢
.بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

فائزة علي الثابت إكريم درجة دكتوراه في الدراسات األدبية/ منح الطالبة ٣٥١٢٠١٥/٠٣/٠٢
.بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم
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محمد حميد محمد أحمد بن ھاشل درجة دكتوراه في الفلسفة/ منح الطالب ٣٥٢٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بمرتبة الشرف الثانية 

 كلية دار العلوم

يسرية حسين السيد جاد درجة دكتوراه في علم اللغة/ منح الطالبة ٣٥٣٢٠١٥/٠٣/٠٢
.والدراسات السامية والشرقية بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

محمود محمد السيد الدھشان درجة دكتوراه في الشريعة/ منح الطالب ٣٥٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بمرتبة الشرف الثانية 

 كلية دار العلوم

محمد شمس كامل عقاب درجة دكتوراه في الدراسات األدبية/ منح الطالب ٣٥٥٢٠١٥/٠٣/٠٢
.بتقدير بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

أحمد عبد العزيز الصاوي السيد درجة دكتوراه في النحو/ منح الطالب ٣٥٦٢٠١٥/٠٣/٠٢
.والصرف والعروض بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

محمد بن مشبب بن محمد آل حبتر درجة دكتوراه في الشريعة/ منح الطالب ٣٥٧٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

علي يوسف أحمد غلوم سند درجة دكتوراه في الفلسفة/ منح الطالب ٣٥٨٢٠١٥/٠٣/٠٢
.اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

سماح سعيد إمام الوكيل درجة ماجستير في الدراسات األدبية/ منح الطالبة ٣٨٨٢٠١٥/٠٣/٠٣
.بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

جيھان عبد المنعم إبراھيم إبراھيم بغدادي درجة ماجستير في/ منح الطالبة ٣٨٩٢٠١٥/٠٣/٠٣
.النحو والصرف والعروض بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

أبو العباس فخرس سعد محمد درجة ماجستير في علم اللغة/ منح الطالب ٣٩٠٢٠١٥/٠٣/٠٣
.والدراسات السامية والشرقية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

محمد عثمان إبراھيم حسن درجة ماجستير في الفلسفة/ منح الطالب ٣٩١٢٠١٥/٠٣/٠٣
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

حسام عبد الشھيد محمد أبو العنين درجة ماجستير في النحو/ منح الطالب ٣٩٢٢٠١٥/٠٣/٠٣
.والصرف والعروض بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

أحمد محمد السيد السعيد يوسف درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ٣٩٣٢٠١٥/٠٣/٠٣
.اإلسالمية بتقدير ممتاز 

 كلية دار العلوم

رفيق عبد البر بن محمد كوتي درجة دكتوراه في الشريعة/ منح الطالب ٣٩٤٢٠١٥/٠٣/٠٣
.اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

ياسر بن تركي بن شعوان آل مدعث درجة دكتوراه في/ منح الطالب ٣٩٥٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الدراسات األدبية بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

مريم محمد الصادق الفرجاني درجة دكتوراه في النحو/ منح الطالبة ٣٩٦٢٠١٥/٠٣/٠٣
.والصرف والعروض بمرتبة الشرف األولى 

 كلية دار العلوم

سماح عبد الرازق غالب محمد درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالبة ٣٠٨٢٠١٥/٠٣/٠١
.بتقدير ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن 

كلية االعالم

إيريني كمال غطاس جرجس درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي/ منح الطالبة ٢٨٩٢٠١٥/٠٣/٠١
.والعمراني ـ تخصص تصميم عمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

محمد حمدي حسني محمد أبو ھاشم درجة ماجستير التخطيط/ منح الطالب ٢٩٠٢٠١٥/٠٣/٠١
.اإلقليمي والعمراني ـ تخصص تصميم عمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

سھام أحمد سالم بامطرف درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص نظم/ منح الطالبة ٣٨٢٢٠١٥/٠٣/٠٣
.المعلومات 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

ماجي مجدي إبراھيم أحمد العسال درجة الماجستير ـ تخصص/ منح الطالبة ٣٨٣٢٠١٥/٠٣/٠٣
.بحوث العمليات ودعم القرار 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات
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محمد مصطفى محمد أحمد قاسم درجة الماجستير ـ تخصص/ منح الطالب ٣٨٤٢٠١٥/٠٣/٠٣
.تكنولوجيا المعلومات 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

أحمد سعيد توفيق إبراھيم درجة الماجستير ـ تخصص علوم/ منح الطالب ٣٨٥٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الحاسب 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

أحمد إبراھيم حافظ خفاجة درجة الماجستير ـ تخصص علوم/ منح الطالب ٣٨٦٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الحاسب 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

تامر أحمد محمود قطب درجة الدكتوراه ـ تخصص التخدير/ منح الطالب ٣٧٤٢٠١٥/٠٣/٠٢
.وعالج األلم 

معھد األورام القومى

رنا حمدي عبد السالم حسن درجة الماجستير بتقدير جيد ـ/ منح الطالبة ٣٧٥٢٠١٥/٠٣/٠٢
.تخصص طب أورام األطفال 

معھد األورام القومى

زينب طه سليمان الزرابيني درجة الماجستير في التربية بتقدير/ من الطالبة ٤٤٦٢٠١٥/٠٣/٠٥
.مقبول ـ تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھبه هللا عادل عبد الحليم قاسم درجة الماجستير في التربية/ من الطالبة ٤٤٧٢٠١٥/٠٣/٠٥
.بتقدير ممتاز ـ تخصص دراسات الطفولة 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

نرجس يوسف اسمندر درجة دكتور الفلسفة في التربية مع/ من الطالبة ٤٤٨٢٠١٥/٠٣/٠٥
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد محسن عبد العزيز عوض درجة الماجستير بقسم/ منح الطالب ٣٧٧٢٠١٥/٠٣/٠٣
تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة شعبة تطبيقات
الليزر في الكيمياء والبيولوجيا الضوئية ـ تخصص تطبيقات الليزر في

.الكيمياء والبيولوجيا الضوئية 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

غادة إبراھيم ياسين سالم درجة الماجستير من قسم تطبيقات/ منح الطالبة ٣٧٨٢٠١٥/٠٣/٠٣
الليزر الطبية شعبة تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا الضوئية

.ـ تخصص تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا الضوئية 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

سارة صالح ثابت علي درجة الماجستير من قسم تطبيقات/ منح الطالبة ٣٧٩٢٠١٥/٠٣/٠٣
الليزر الطبية شعبة تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا الضوئية

.ـ تخصص تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا الضوئية 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

أحمد حمدي محمود محمد درجة الماجستير من قسم تطبيقات/ منح الطالب ٣٨٠٢٠١٥/٠٣/٠٣
.الليزر الھندسية ـ تخصص تطبيقات الليزر الھندسية 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

أحمد علي محمد طراد درجة الماجستير من قسم تطبيقات/ منح الطالب ٣٨١٢٠١٥/٠٣/٠٣
الليزر الطبية شعبة تطبيقات الليزر الطبية ـ تخصص تطبيقات الليزر في

.العالج والطب الطبيعي 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر


