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

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

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 مايو  ٢٠١٥

أماني رمضان طه محمود درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالبة ٨٨٣٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص المكتبات والوثائق -الشرف األولي مع التوصية بالطبع والتبادل

.التخصص الدقيق قياسات الويب -والمعلومات

كلية اآلداب

ھدي محمد رمضان حسن درجة دكتور في اآلداب بمرتبة/ منح الطالبة ٨٨٤٢٠١٥/٠٥/٠٤
التخصص الدقيق اللغويات-الشرف األولي  ـ تخصص اللغة اإلنجليزية 

.التطبيقية 

كلية اآلداب

محمد سيد محمد عمر الشنقيطي  درجة دكتور في االداب/ منح الطالب ٨٨٥٢٠١٥/٠٥/٠٤
بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات المصرية ـ

.تخصص دقيق المكتبات الوقفية-تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات 

كلية اآلداب

فاطمه قادر مصطفي درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف/ منح الطالبة ٨٨٦٢٠١٥/٠٥/٠٤
جغرافية(تخصص دقيق جغرافيا بشرية  -ـ تخصص الجغرافيا ) B(الثانية

).الخدمات

كلية اآلداب

راشد محمد راشد علي حمداتي درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ١٠٢٥٢٠١٥/٠٥/١٣
)قسم القانون العام//// (جيد جدا 

 كلية الحقوق

بتقدير -ھبه هللا احمد سالم عبدالسالم  درجة دكتور في الحقوق/ منح الطالبة ١٠٢٦٢٠١٥/٠٥/١٣
) .قسم القانون التجاري// (ممتاز 

 كلية الحقوق

تھاني عنيزان صالح الفريج الرشيدي  ـ درجة دكتور في/ منح الطالبة١٠٢٧٢٠١٥/٠٥/١٣
//.قسم القانون التجاري بتقدير جيد جدا  -الحقوق 

 كلية الحقوق

ھدي احمد احمد يؤنس درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد/ منح الطالبة ١٠٢٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.قسم فلسفة القانون وتاريخه// جدا 

 كلية الحقوق

قسم(عالء الدين محمد حمدان درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ١٠٢٩٢٠١٥/٠٥/١٣
//   .بتقدير ممتاز ) القانون العام

 كلية الحقوق

أسماء بسطاوي عبدالكريم بسطاوي درجة دكتور في الحقوق ـ/ منح الطالبة ١٠٣٠٢٠١٥/٠٥/١٣
// .بتقدير جيدجدا  -قسم القانون الدولي العام 

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق ـ -مبروك أحمد محمد أحمد مبروك / منح الطالب ١٠٣١٢٠١٥/٠٥/١٣
// .بتقدير جيد جدا -قسم فلسفة القانون وتاريخه 

 كلية الحقوق

بتقدير-درجة دكتور في الحقوق  -أسامه محمد حسن حسين / ـ منح الطالب ١٠٣٢٢٠١٥/٠٥/١٣
//.ممتاز 

 كلية الحقوق

محمد رجاء أحمد حمدي درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ ـ منح الطالب ١٠٣٣٢٠١٥/٠٥/١٣
قسم.(ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية

)القانون المدني

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق// مصطفي محمد علي عبدالقادر / ـ منح الطالب ١٠٣٤٢٠١٥/٠٥/١٣
).قسم الشريعة اإلسالمية// (بتقدير ممتاز 

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق// خفير زارع بن خفير العمري / ـ منح الطالب ١٠٣٥٢٠١٥/٠٥/١٣
).قسم القانون المدني// (بتقدير جيد جدا 

 كلية الحقوق

درجة دكتور في// صالح عوض معزي العقالء البلوي / منح الطالب ١٠٣٦٢٠١٥/٠٥/١٣
قسم(مع التبادل مع الجامعات المصرية واالجنبية  // بتقدير ممتاز .الحقوق

).القانون التجاري

 كلية الحقوق
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صفا مصطفي عبدالحميد السيد عيسي  درجة دكتوراه الفلسفة/منح الطالبة ٨٧٤٢٠١٥/٠٥/٠٤
.في الدراسات األوروبية المتوسطية بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

راوية عاطف عبدالعزيز محمد مختاردرجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ٨٧٥٢٠١٥/٠٥/٠٤
.األقتصاد

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھدي محمد سيد محمد  درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات/منح الطالبة ٨٧٦٢٠١٥/٠٥/٠٤
.األوروبية المتوسطية بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

محمد محمد أبوسريع علي درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة/ منح الطالب ٨٧٧٢٠١٥/٠٥/٠٤
.العامه بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سارة محمد الدمرداش السيد الخشن درجة دكتوراه الفلسفة/ ـ منح الطالبة ٨٧٨٢٠١٥/٠٥/٠٤
في االقتصاد بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

عمر السيد علي حسين درجة الماجستير في االقتصاد بتقدير/ ـ منح الطالب ٨٧٩٢٠١٥/٠٥/٠٤
//.جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

إيھاب عبدالحميد خليفة عبدالعال درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ٨٨٠٢٠١٥/٠٥/٠٤
السياسية بتقدير جيد جدا مع التوصية بطبع الرساله علي نفقة الجامعة

.وتبادلھا مع الجامعات األخري

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ساره احمد عبدالحكيم البكري درجة الماجيستير في االقتصاد/ ـ منح الطالبة ٨٨١٢٠١٥/٠٥/٠٤
//.بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سمر ھشام حسين محمد صبيح درجة الماجستير في/ ـ منح الطالبة ٨٨٢٢٠١٥/٠٥/٠٤
االدراسات األوروبية المتوسطية  بتقدير جيد جدا مع التوصية بطبع الرسالة

.على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

.طه الحافظ احمد سيدي درجة الماجستير في ادارة األعمال / منح الطالب ٨٧١٢٠١٥/٠٥/٠٤  كلية التجارة

.لبني ابوالعال محمد سالم  درجة الماجستير في ادارة االعمال/ منح الطالبة ٨٧٣٢٠١٥/٠٥/٠٤  كلية التجارة

مصطفي عبدالمعز رمضان العتربي  درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ٩٩٥٢٠١٥/٠٥/١١
) .طبية(تخصص فيزياء حيوية -العلوم 

كلية العلـوم

شيرين رمضان حمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٩٩٦٢٠١٥/٠٥/١١
).بيولوجيا الخليه واألنسجة والوراثة(تخصص علم الحيوان 

أحمد عبدربه عبدربه محمد رمضان درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالب
).حيوية(العلوم تخصص كيمياء

كلية العلـوم

محمد مصطفي طه حسين درجة ماجستير في العلوم ـ تخصص / منح الطالب ٩٩٧٢٠١٥/٠٥/١١
) . تحليلية(كيمياء

 -بھجت عبدالعظيم محمد الطوخي درجة الماجستير في العلوم / منح  الطالب
).تحليلية(تخصص كيمياء 

مايسة محمد محمد السيد درجة الماجستير في العلوم تخصص / منح الطالبه 
).حيوية(كيمياء 

كلية العلـوم

إيھاب أحمد محمد أحمد درجة ماجستير في العلوم  ـ تخصص / منح الطالب ٩٩٨٢٠١٥/٠٥/١١
) حيوية(كيمياء 

صالح الدين سليم السيد احمد السيد درجة الماجستير في / منح الطالب 
). عضوية(تخصص كيمياء -العلوم 

باسم صالح الدين زكريا محمد رضا  درجة الماجستير في / منح الطالبة
.تخصص بيوتكنولوجي -العلوم

كلية العلـوم

أسماء فھمي احمد حسين درجة ماجستير في العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ٩٩٩٢٠١٥/٠٥/١١
) . تحليلية(كيمياء 

عايدة عبدالنبي حسن عبده العشماوي درجة الماجستير في / منح الطلبة 
)تحليلية(تخصص كيمياء  -العلوم

كلية العلـوم

-مني محمد علي سعد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٠٠٠٢٠١٥/٠٥/١١
).خليه(تخصص علم الحشرات

كلية العلـوم
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-حسام طه محمد عبدالمنعم درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ١٠٠١٢٠١٥/٠٥/١١
).ميكروبيولوجي(تخصص نبات 

كلية العلـوم

-زينب عبدالعال محمد سيد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٠٠٢٢٠١٥/٠٥/١١
).عضوية(تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

شيماء عبدالحكيم عبدالخالق عبدالتواب درجة الماجستير في/منح الطالبة ١٠٠٣٢٠١٥/٠٥/١١
).تحليلية(تخصص كيمياء  -العلوم

كلية العلـوم

ھيثم مصطفي حسن راشد أبو شرخ درجة ماجستير في / منح الطالب ١٠٠٥٢٠١٥/٠٥/١٣
) عضوية(تخصص كيمياء -العلوم 

تخصص  -سارة صبحي احمد محمد درجة ماجستير في العلوم / منح الطالبة 
).حيوية(كيمياء 

كلية العلـوم

-ليالي جمال محمد عبدالنعيم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٠٠٦٢٠١٥/٠٥/١٣
).بيولوجيا الخليه واألنسجة والوراثة(تخصص علم الحيوان 

 -محمد حسن عبدالھادي عليان درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب
تخصص بيوتكنولوجي 

تخصص  -فرقد فتحي حسن  درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب
)ميكروبيولوجي(نبات

كلية العلـوم

-ھبه هللا السيد إبراھيم محمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبه ١٠٠٧٢٠١٥/٠٥/١٣
)الخلية-فسيولوجيا الحشرات (تخصص علم الحشرات 

كلية العلـوم

ياسر رمضان عباس عثمان درجة الدكتوراه في جراحة/ ـ منح الطبيب ٩٧٨٢٠١٥/٠٥/١١
.٢٠١٥/٣/١٦العظام بموافقة مجلس الكلية في 

كلية الطب

أحمد طارق محمود محمد درجة الدكتوراة في التوليد/ اعتماد منح الطبيب ٩٧٩٢٠١٥/٠٥/١١
).٢٠٠٩الئحة (٢٠١٤وأمراض النساء ـ دور نوفمبر 

كلية الطب

أحمد مصطفي عبدالعزيز محمد درجة الدكتوراه/ اعتماد منح السيد الطبيب ٩٨٠٢٠١٥/٠٥/١١
).٢٠٠٢طبقا لالئحة ما قبل ( -٢٠١٤في  طب العين وجراحتھا دور نوفمبر 

كلية الطب

عمرأحمد حسن براده  درجة الدكتوراه في طب وجراحة/ إعتماد منح الطبيب ٩٨١٢٠١٥/٠٥/١١
).٢٠٠٩الئحة ( ٢٠١٣العين دور نوفمبر 

كلية الطب

سالي فاروق حسين محمد درجة الدكتوراه في طب العين/ـ منح الطبيبة ٩٩٤٢٠١٥/٠٥/١١
.٢٠١٥/٣/١٦وجراحتھا بموافقة مجلس الكلية في 

كلية الطب

-ھشام سعد حامد داود درجة الماجستير في العالج الطبيعي / ـ منح الطالب ٨٤٧٢٠١٥/٠٥/٠٤
ط الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند.تخصص ع

).جيد(بتقدير عام .األطفال

 كلية العالج الطبيعى

صافي محمود محمود احمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ٨٤٨٢٠١٥/٠٥/٠٤
ط الضطرابات مراحل النمو والتطور.تخصص ع) ٢.٢٩(بمعدل تراكمي 

)جيد(وجراحتھا عند األطفال بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة)  المدرس المساعد بالكلية(زينب عبدالفتاح علي حماده / منح الطالبة ٨٤٩٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص العالج الطبيعي) ٣.٢٦(الدكتوراه في العالج الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد جداً (للجراحة بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة)  المدرس المساعد بالكلية(إسراء ھاني رستم محمود / منح الطالبة ٨٥٠٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص العالج الطبيعي) ٣.٤٣(الدكتوراه في العالج الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد جداً (للجراحة بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

ماجد عبدالمقصود عبدالحميد باشا درجة الدكتوراه في العالج/ منح الطالب ٨٥١٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص العالج الطبيعي للجراحة بتقدير عام) ٣.١٦(الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد جداً (

 كلية العالج الطبيعى

حماده أحمد حماده أحمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالب ٨٥٢٢٠١٥/٠٥/٠٥
.بتقدير عام ممتاز ـالمدرس المساعد بتخصص الميكانيكا الحيوية

 كلية العالج الطبيعى

كرستين جفري فھمي جرجس درجة الدكتوراه في العالج/ منح الطالبة ٨٥٣٢٠١٥/٠٥/٠٥
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ المدرس المساعد بالكلية بتخصص العالج الطبيعي

.للجراحة

 كلية العالج الطبيعى
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إيناس سعيد محمد عبدهللا درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ٨٩٧٢٠١٥/٠٥/٠٥
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا.تخصص ع) ٢.٦٠(بمعدل تراكمي 

).جيد (بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

محمد محمود محمد غريب  درجة الماجستير في العالج/ منح الطالب ٨٩٨٢٠١٥/٠٥/٠٥
تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي بتقدير) ٢(الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد(عام 

 كلية العالج الطبيعى

دينا عبدالمنعم عبده محمود الصدر درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة ٨٩٩٢٠١٥/٠٥/٠٥
ط إلضطرابات الجھاز الدوري.تخصص ع) ٢(الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد(التنفسي والمسنين بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

عليه احمد السيد أبوعوض درجة الماجستير في العالج الطبيعي/منح الطالبة ٩٠٠٢٠١٥/٠٥/٠٥
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور.تخصص ع) ٢.٦٦(بمعدل تراكمي 

).جيد (وجراحتھا عند االطفال بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

االء عبدهللا عبدالمحسن ذكي درجة الماجستير في العالج/منح الطالبة ٩٠١٢٠١٥/٠٥/٠٥
ط إلضطرابات مراحل النمو.تخصص ع) ٢.٦٠(الطبيعي بمعدل تراكمي 

).جيد (والتطور وجراحتھا عند االطفال بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

رشا نبيل مرقص حنا درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ منح الطالبة ٩٣٧٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص اإلستعاضات السنية المثبته-اإلكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب -دعاء محمد صادق محمد / منح الطالبة ٩٣٨٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص اإلستعاضات الصناعيه لألسنان-األسنان اإلكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

مني شعبان موسي حسن درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ منح الطالبة٩٣٩٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص طب الفم وعالج اللثة-اإلكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

رانيا سيد حسن طه درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ منح الطالبة٩٤٠٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص عالج الجذور-اإلكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

ھبه عادل محمد سليمان درجة ماجستير في علوم طب األسنان/ منح الطالبة٩٤١٢٠١٥/٠٥/٠٧
جراحة(تخصص جراحة وأمراض الفم -في فروع طب األسنان اإلكلينيكية

).أمراض الفم-تشخيص وأشعة -الفم 

 كلية طب الفم واالسنان

شريف خالد صالح الدين الطناني درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالب ٩٤٢٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص عالج الجذور-األسنان اإلكلينكية 

 كلية طب الفم واالسنان

دعاء سمير سعيد صبري درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالبة ٩٤٣٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص العالج التحفظي لألسنان-األسنان اإلكلينكية 

 كلية طب الفم واالسنان

سالي امجد احمد عبدالرحمن حنفي درجة ماجستير في علوم/ منح الطالبة ٩٤٤٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص عالج الجذور-طب األسنان اإلكلينكية 

 كلية طب الفم واالسنان

سامر عبدالجبار احمد عبدالوھاب درجة دكتوراه طب األسنان/منح الطالب ٩٤٥٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين-في فروع طب األسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

إيناس حامد محمد طلبه درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية٩٨٤٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص الكيمياء الصيدلية-الصيدلية 

 كلية الصيدلة

مياده ھمام علي زناتي درجة الماجستير في العلوم/منح الصيدالنية٩٨٥٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة-الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ھبه محمد يحيي كمال العجيزي درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية٩٨٦٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص الكيمياء التحليلية-الصيدلية 

 كلية الصيدلة

نسمه محمود محمد فھمي أمين درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية٩٨٧٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص الكيمياء التحليلية-الصيدلية 

 كلية الصيدلة

غادة فتحي حسين المصري درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ٩٨٨٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص الكيمياء الصيدلية-الصيدلية 

 كلية الصيدلة

خلود احمد يوسف ابراھيم الحبشي درجة الماجستير في/ منح الصيدالنية ٩٨٩٢٠١٥/٠٥/١١
تخصص الكيمياء التحليلية-العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة
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درجة الماجستير في العلوم -إيمان حمدي احمد صالح / منح الصيدالنية١٠٠٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.تخصص الصيدلة الصناعية -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

محمود نبيل محمود يوسف درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الماجستير ١٠٣٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية-العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

-منه هللا إسماعيل عز الدين  ماجستير في العلوم الصيدلية / منح الصيدالنية ١٠٣٩٢٠١٥/٠٥/١٣
.تخصص الكيمياء الصيدلية

 كلية الصيدلة

تخصص -إبراھيم سامي سيد صالح درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٢٦٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية 

تخصص  -محمد علي مصطفي فرج درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب 
.ھندسة المناجم والبترول والفلزات

 كلية الھندسة

تخصص-تامر نبيل عبدالفتاح احمد درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٢٧٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -دينا عبدالحليم احمد خلف درجة ماجستير العلوم/ منح الطالبة ٩٢٨٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

-محمد فولي مصطفي عبدالجواد درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب ٩٢٩٢٠١٥/٠٥/٠٧
.تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة القوي -قاسم عبدهللا نجم درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب٩٣٠٢٠١٥/٠٥/٠٧
. الميكانيكية
تخصص -محمد محفوظ علي احمد درجة ماجستير العلوم / منح الطالب

.األشغال العامه-الھندسة المدنية 

 كلية الھندسة

مي  أسامه احمد أبوالفضل سعيد درجة ماجستير العلوم /  منح الطالبة ٩٣١٢٠١٥/٠٥/٠٧
. تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

علي مجدي محمد أحمد إسماعيل  درجة ماجستير العلوم / منح الطالب 
.تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

ياسر فتحي عبدالمجيد علي درجة دكتوراه الفلسفة تخصص/ منح الطالب ٩٣٢٢٠١٥/٠٥/٠٧
.ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

ايمن  حسني محمد ابوالعال درجة دكتوراه الفلسفة تخصص/ منح الطالب ٩٣٣٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

أحمد ربيع جنيدي جنيدي درجة دكتوراه الفلسفة تخصص/ منح الطالب ٩٣٤٢٠١٥/٠٥/٠٧
.ھندسة القوي واالالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص-أحمد سمير حسين سالمة درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٤٦٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص-خالد رؤف مصطفي محرم  درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٤٧٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة اإلنشائية

 كلية الھندسة

تخصص -محمد أحمد محمد عثمان درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٤٨٢٠١٥/٠٥/٠٧
. ھندسة القوي الميكانيكية

-محمد حسام محمد شحاته الدكماوي درجة ماجستير العلوم /منح الطالب 
تخصص ھندسة القوي الميكانيكية

 كلية الھندسة

تخصص -منه هللا حسن يوسف محمد درجة ماجستير العلوم / منح الطالبة ٩٤٩٢٠١٥/٠٥/٠٧
. الھندسة المعمارية

تخصص -نورھان أحمد علي علي ھيبه درجة ماجستير العلوم /منح الطالبة 
الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -احمد حامد فتحي حامد  درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٥٠٢٠١٥/٠٥/٠٧
ھندسة االلكترونيات واإلتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص -رنا عادل إبراھيم زكي درجة ماجستير العلوم / منح الطالبة ٩٥١٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة
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تخصص -مصطفي أحمد سنوسي سيد درجة ماجستير العلوم /منح الطالب ٩٥٢٢٠١٥/٠٥/٠٧
ھندسة الري والھيدروليكا 

تخصص  -أحمد يؤنس السيد عبدالسالم درجة ماجستير العلوم / منح الطالب 
ھندسة الري والھيدروليكا

 كلية الھندسة

تخصص  -محمد سيد عبدالعاطي السيد درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ٩٥٣٢٠١٥/٠٥/٠٧
. الھندسة اإلنشائية

 -مروه احمد رامي رشاد عبدالجواد  درجة ماجستير العلوم / منح الطالبة 
تخصص الھندسة اإلنشائية

 كلية الھندسة

تخصص -مي محمد عطيه عيسي  درجة ماجستير العلوم / منح الطالبة ٩٥٤٢٠١٥/٠٥/٠٧
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص  -رانيا محمد سيد الشوربجي  درجة ماجستير العلوم / منح الطالبة ٩٥٥٢٠١٥/٠٥/٠٧
. ھندسة المناجم والبترول والفلزات

 -طه عبدالھادي عبدالبصير حسين  درجة ماجستير العلوم / منح الطالب 
تخصص ھندسة القوي واآلآلت

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم  -عمرو صالح أبوبكر خليل الحلو / منح الطالب٩٧٢٢٠١٥/٠٥/٠٧
تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية 

احمد خالد محمد ثروت كيره درجة ماجستير العلوم تخصص / منح الطالب 
.ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

ابراھيم عزت فخري وسيع درجة ماجستير العلوم تخصص/ منح الطالب ١٠٧٢٢٠١٥/٠٥/١٣
.االشغال العامه -الھندسة المدنية

 كلية الھندسة

مصطفي احمد عبدالحميد أحمد ثروت  درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب ١٠٧٣٢٠١٥/٠٥/١٣
.تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات 

 كلية الھندسة

ھبه محمد محمود كنزي درجة الماجستير في العلوم الزراعية / منح الطالبه ١٠٢٠٢٠١٥/٠٥/١٣
. تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

باسم سيد عباس أحمد درجة الماجستير في العلوم الزراعية / منح الطالب 
.تخصص الكيمياء الحيوية

 كلية الزراعة

دعاء حسن علي سليمان درجة الماجستير في العلوم الزراعية / منح الطالبة ١٠٢١٢٠١٥/٠٥/١٣
تخصص فسيولوجيا النبات 

سارة محمد عبدالغني عبدالعزيز درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
الزراعية تخصص وراثة 

آيات عالء الدين قاسم سيد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
الزراعية تخصص إنتاج حيواني

 كلية الزراعة

عبدالھادي محمد فخر الدين عبدالھادي قشطه درجة الماجستير/ منح الطالب ١٠٦٤٢٠١٥/٠٥/١٣
في العلوم الطبية البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا

 كلية الطب البيطرى

أميرة سعيد محمد عطيه زايد درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ١٠٦٥٢٠١٥/٠٥/١٣
.الطبية البيطرية تخصص الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية

 كلية الطب البيطرى

ھبه صبحي ابراھيم محروس درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبه ١٠٦٦٢٠١٥/٠٥/١٣
.ميكولوجيا-اميونولوجيا -الطبية البيطرية تخصص بكتريولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

ساره محمد نادر زكريا درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبه ١٠٦٧٢٠١٥/٠٥/١٣
الطبية البيطري تخصص امراض مشتركة

 كلية الطب البيطرى

دينا مصطفي علي حامد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبه ١٠٦٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.ميكولوجيا-اميونولوجيا -الطبية البيطرية تخصص بكتريولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

جبرائيل جرجيس ميكائيل  درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب٩٠٢٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

حيدر كتاب عبيس السلطاني  درجة ماجستير في التاريخ/ منح الطالب٩٠٣٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"اإلسالمي والحضارة االسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

محمد عيد حسن عبدالنبي  درجة ماجستير في النحو والصرف/  منح الطالب٩٠٤٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم
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عمر وليد راغب درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية بتقدير/ منح الطالب٩٠٥٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"

 كلية دار العلوم

عمر حسن عبدالقادر درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب٩٠٦٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"بتقدير 

 كلية دار العلوم

سامح اإلمام حامد المغربي درجة ماجستير في الفلسفة/ منح الطالب٩٠٧٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

السيد عبدالخالق السيد عوض هللا  درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب٩٠٨٢٠١٥/٠٥/٠٥
".جيد جدا "اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

حسين محمد علي آل مبارك القحطاني درجة ماجستير في/ منح الطالب ٩٠٩٢٠١٥/٠٥/٠٥
"جيد"الشريعة اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

رياض محمد علي باعشن  درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب٩١٠٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

علي أحمد إسماعيل محمد درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب٩١١٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"بتقدير 

 كلية دار العلوم

أحمد حسين عثمان احمد  درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب٩١٢٢٠١٥/٠٥/٠٥
".جيد جداً "اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

محمد السيد محمود علي الصياد درجة الماجستير في الشريعة/ منح الطالب٩١٣٢٠١٥/٠٥/٠٥
"ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

إيھاب عبدالفتاح عبداللطيف محمد زيدان درجة ماجستير في/منح الطالب٩١٤٢٠١٥/٠٥/٠٥
"ممتاز"الدراسات األدبية بتقدير 

 كلية دار العلوم

أحمد فتحي محمد بشير درجة ماجستير في النحو والصرف/ منح الطالب٩١٥٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

أحمدعبدالعظيم عبدالسالم أحمد درجة ماجستير في النحو/ منح الطالب٩١٦٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"والصرف والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

أحمد سيد محمد دسوقي درجة ماجستير في علم اللغة/ منح الطالب٩١٧٢٠١٥/٠٥/٠٥
".ممتاز"والدراسات الساميه والشرقية بتقدير 

 كلية دار العلوم

ابراھيم عبيد طه أحمد درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب٩٢٠٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف األولي"بمرتبة 

 كلية دار العلوم

عزة معاوي عمر الشيباني درجة دكتوراه في النحو والصرف/ منح الطالبة ٩٢١٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف األولي"والعروض بمرتبة 

 كلية دار العلوم

احمد رجب محمد محمود عبدالشافي درجة دكتوراه في النحو/ منح الطالب ٩٢٢٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف الثانية"والصرف والعروض بمرتبة 

 كلية دار العلوم

خلف مطلق خلف مبارك العازمي درجة دكتوراه في الدراسات/ منح الطالب ٩٢٣٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف األولي"األدبية مرتبة 

 كلية دار العلوم

سماح عبدالموجود السيد بيومي درجة دكتوراه في الفلسفة/ منح الطالبة ٩٢٤٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف األولي"اإلسالمية بمرتبة 

 كلية دار العلوم

عادل أحمد علي حيدان درجة دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ٩٢٥٢٠١٥/٠٥/٠٧
".الشرف األولي"بمرتبة 

 كلية دار العلوم

مصلح أحمد نبي درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية بتقدير/ منح الطالب٩٣٥٢٠١٥/٠٥/٠٧
".ممتاز"

 كلية دار العلوم

خالد عثمان حمد امين  درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب٩٣٦٢٠١٥/٠٥/٠٧
".ممتاز"بتقدير 

 كلية دار العلوم
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وريا روستم محمد درجة الماجستير في االعالم تخصص إذاعة/ منح الطالب ٩٧٣٢٠١٥/٠٥/١١
.بتقدير ممتاز

كلية االعالم

ريھام صالح عبدربه احمد درجة الماجستير في االعالم/ منح الطالبة ٩٧٤٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص إذاعة بتقدير ممتاز

كلية االعالم

أماني رضا عبدالمقصود مصطفي درجة الدكتوراه في االعالم/ منح الباحثة ٩٩٠٢٠١٥/٠٥/١١
من قسم االذاعة بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بتبادل الرسالة مع

.الجامعات المعنية 

كلية االعالم

سلطان بن عجمي بن خميس بن منيخر درجة الدكتوراه في/ منح الباحث ٩٩١٢٠١٥/٠٥/١١
.االعالم من قسم العالقات العامة واإلعالن بمرتبة الشرف األولي 

كلية االعالم

حنان علي حسن محمد الشبيني درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالب ٩٩٢٢٠١٥/٠٥/١١
.تخصص إذاعة بتقدير جيد جداً 

كلية االعالم

ھدي علي سلطان مرعي  درجة الماجستير في الفن المصري/ منح الطالبة ٨٨٨٢٠١٥/٠٥/٠٤
مع التوصية بطبع الرساله) ممتاز(القديم من قسم االثار المصرية بتقدير 

.علي نفقة الجامعة وتبادلھا بين الجامعات المصرية

كلية اآلثار

وديع بطرس عبدالملك بطرس درجة دكتور في االثارمن قسم/ منح الطالب ٨٨٩٢٠١٥/٠٥/٠٤
مع التوصية بطبع الرساله علي نفقة) الشرف األولي (ترميم االثار بمرتبة 

.الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

كلية اآلثار

والء علي عبدالرحمن علي  درجة الماجستير في االثار من/ منح الطالبة ٨٩٠٢٠١٥/٠٥/٠٤
مع التوصية بطبع الرساله علي نفقة) ممتاز(قسم االثار المصرية بتقدير 
.الجامعة وتبادلھا مع الجامعات

كلية اآلثار

محروس عيد مصطفي الصناديدي درجة الماجستير في االثار/ منح الطالب ٨٩١٢٠١٥/٠٥/٠٤
مع التوصية بالطبع والتبادل مع) ممتاز(من قسم االثار المصرية بتقدير 

.الجامعات

كلية اآلثار

أحمد السعيد عبدالحميد عبدالنبي درجة الماجستير في اإلحصاء/ منح الطالب ١٠١٠٢٠١٥/٠٥/١٣ معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

.محمود أبو عجوة فھيم محمد  درجة الماجستير في اإلحصاء/ منح الطالب ١٠١١٢٠١٥/٠٥/١٣ معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

حاتم السيد عبدالواحد سمري درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠١٤٢٠١٥/٠٥/١٣
.االحصاء الحيوي والسكاني

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

نعمه محمد ابراھيم الحارون درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٠١٥٢٠١٥/٠٥/١٣
.االحصاء

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

محمود احمد نور عبدهللا درجة دكتوراه الفلسفة في االحصاء/ منح الطالب ١٠١٦٢٠١٥/٠٥/١٣
.الحيوي والسكاني

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

انتصار حسن رشدي علي حسنين درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠١٧٢٠١٥/٠٥/١٣
.االحصاء الحيوي والسكاني

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

مصطفي عزت عبدالعاطي كامل درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠١٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.علوم الحاسب

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

محمودعبدالمنعم محمد التحيوي درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالب١٠١٩٢٠١٥/٠٥/١٣
.االحصاء

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

أيمن رجب عبدالحميد جودة درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب٨٥٨٢٠١٥/٠٥/٠٤
بتقدير جيد جدا)  موارد حيوانية(األفريقية من قسم الموارد الطبيعية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراه الفلسفة في) النيجيري الجنسية(عبدالرحمن أدو  /منح الطالب٨٥٩٢٠١٥/٠٥/٠٤
بمرتبة)  دراسات أدبية لغة الھوسا(الدراسات األفريقية من قسم اللغات 

.الشرف األولي

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراه الفلسفة في) الليبي الجنسية(سعد محمد سعد زايد /منح الطالب٨٦٠٢٠١٥/٠٥/٠٤
بمرتبة الشرف)  سياسة(الدراسات األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

.األولي

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية
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وليد محمود إسماعيل إبراھيم درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب٨٦١٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص دقيق اقتصاد بتقدير جيد -األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

.جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

محمد سعيد يوسف قطاره درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب٨٦٢٢٠١٥/٠٥/٠٤
//.تخصص دقيق اقتصاد بتقدير جيد  -األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

فاطمة صفي الدين محمد عبد المعطي درجة الماجستير في/ منح الطالبة٨٦٣٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص دقيق دراسات أدبية -الدراسات األفريقية من قسم اللغات االفريقية 

.بتقدير جيد جدا"سواحيلي"

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

سمحه محب الدين محمود الرفاعي درجة الماجستير في/ منح الطالبة٨٦٤٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص دقيق اقتصاد -الدراسات األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

//  .بتقدير جيد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

كريمه محمد محمود محمد درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالبة٨٦٥٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص دقيق اقتصاد بتقدير جيد -األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

.جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

غادة فؤاد السيد محمد عبده درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالبة٨٦٦٢٠١٥/٠٥/٠٤
تخصص دقيق سياسة بتقدير جيد -األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد 

.جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

)المصرية الجنسية(سميرة محمد نبيل عبد الواحد سيد أحمد / منح الطالبة ٨٦٧٢٠١٥/٠٥/٠٤
درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية

.بمرتبة الشرف األولي) موارد حيوانية(

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) الليبي الجنسية(عبد السالم عبدهللا علي سويسي / منح الطالبة٨٦٨٢٠١٥/٠٥/٠٤
تاريخ حديث(دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ  

.بمرتبة الشرف األولي) ومعاصر

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) اإلماراتي الجنسية(جابر محمد عبدهللا بوجابر الزعابي / منح الطالب٨٦٩٢٠١٥/٠٥/٠٤
تاريخ حديث(دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ  

.بمرتبة الشرف األولي) ومعاصر

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) المصرية الجنسية(ھبه عبد الحميد محمود حسن عبدهللا / منح الطالبة٨٧٠٢٠١٥/٠٥/٠٤
)جغرافيا طبيعيةر(الماجستير في الدراسات األفريقية من قسم الجغرافيا 

.جيمورفولوجي بتقدير ممتاز

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

مي محمد سيد محمد الرواس درجة دكتوراه في تخصص/ منح الطالبة ١٠٦٠٢٠١٥/٠٥/١٣
.التخدير وعالج األلم

معھد األورام القومى

إيمان عمر راسخ علي درجة دكتوراه في تخصص الباثولوجيا/منح الطالبة ١٠٦١٢٠١٥/٠٥/١٣
.اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

معھد األورام القومى

نھي محمد عبدالمنعم محمد عبدالحميد درجة دكتوراه في/ منح الطالبة ١٠٧٤٢٠١٥/٠٥/١٣
.تخصص التخدير وعالج األلم

معھد األورام القومى

محمد لطفي عبدالقادر شرف درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٩٦٣٢٠١٥/٠٥/٠٧
.بتقدير ممتاز قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ظريف محمد محمد عبدالواحد درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٩٦٤٢٠١٥/٠٥/٠٧
.بتقدير ممتاز قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

شيماء عادل مصطفي محمد البدوي درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٩٦٥٢٠١٥/٠٥/٠٧
التربية بتقدير ممتاز قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد دسوقي عيد محمد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ٩٦٦٢٠١٥/٠٥/٠٧
.ممتاز قسم تكنولوجيا التعليم

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مروه ابوالنصرعبد الباعث البوھي  درجة الماجستير في/ منح الطالبة ٩٦٧٢٠١٥/٠٥/٠٧
.التربية بتقدير جيد جدا قسم تكنولوجيا التعليم

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

وائل ربيع ٮسعد عبدربه درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ٩٦٨٢٠١٥/٠٥/٠٧
.جيد جدا قسم تكنولوجيا التعليم

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية
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يوسف احمد عثمان العثمان علي درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ٩٦٩٢٠١٥/٠٥/٠٧
بتقدير ممتاز قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

زينب أحمد نجدي علي سعد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ٩٧٠٢٠١٥/٠٥/٠٧
ممتاز قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مرفت محمد إبراھيم محمد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ٩٧١٢٠١٥/٠٥/٠٧
.ممتاز قسم اإلرشاد النفسي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

احمد عبدالمطلب علي عبدالمطلب درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ١٠٤٠٢٠١٥/٠٥/١٣
.بتقدير ممتاز قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

جماله عبدالرحمن صالح احمد القاسمي درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٠٤١٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربيةبتقدير ممتاز قسم اإلرشاد النفسي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد سعيد عبد الھادي الريس خطاب درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٠٤٢٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربيةبتقدير ممتاز قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

نرجس جعفر عبدالخالق اللواتي درجة دكتوراه الفلسفة في/  منح الطالبة ١٠٤٣٢٠١٥/٠٥/١٣
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم أصول التربية

.تخصص إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عزازي اسماعيل عبدالرحمن ابراھيم فريح درجة دكتوراه/منح الطالب ١٠٤٤٢٠١٥/٠٥/١٣
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم التربية

الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إبتسام عباس ربيع النومس درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالبة ١٠٤٥٢٠١٥/٠٥/١٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مسعد محمدجمعه البلوي درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالب ١٠٤٦٢٠١٥/٠٥/١٣
.قسم المناھج وطرق التدريس

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

خلود علي حسن يوسف مراد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٠٤٧٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات  قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

وائل سيد احمد خليل سيد احمد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٤٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربية قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

فاطمه محمد بھجت احمد عبدالرازق درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٠٤٩٢٠١٥/٠٥/١٣
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إبراھيم محمد سعد عبده درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية مع/ منح الطالب ١٠٥٠٢٠١٥/٠٥/١٣
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم اإلرشاد النفسي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

احمد محمد عاطف احمد عزازي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٥١٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

نجاة علي علي الھنشيري درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالب ١٠٥٢٢٠١٥/٠٥/١٣
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

بشير شعبان رمضان الزرازاح درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٥٣٢٠١٥/٠٥/١٣
.التربية قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عاصم عبدالمجيد كامل احمد درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالب ١٠٥٤٢٠١٥/٠٥/١٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سامي شطيط عايد جارد الذايدي العنزي درجة دكتوراه الفلسفة/ منح الطالب ١٠٥٥٢٠١٥/٠٥/١٣
في  التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات تخصص علم النفس

.التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبدالرحمن معجون حميدي ظاھر أبا ذراع الضفيري درجة/ منح الطالب ١٠٥٦٢٠١٥/٠٥/١٣
دكتوراه الفلسفة في  التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

.تخصص علم النفس التربوي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية



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

محمد الدسوقي فتوح متولي درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالب ١٠٥٧٢٠١٥/٠٥/١٣
.قسم تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

السيد محمد محمد إبراھيم درجة دكتوراه الفلسفة في  التربية/ منح الطالب ١٠٥٨٢٠١٥/٠٥/١٣
.قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق العلوم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مصطفي محمد محمد امعيتيق درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٠٥٩٢٠١٥/٠٥/١٣
-التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات قسم أصول التربية 

.تخصص دقيق إدارة تعليمية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھاني أحمد عفيفي عيد السيد درجة الماجستير قسم علوم/ منح الطالب ١٠٦٩٢٠١٥/٠٥/١٣
.الليزر وتفاعالته شعبه انظمة الليزر

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

أميرة صبحي محمود عبد النبي درجة الماجستير تخصص/ منح الطالبة ١٠٧٠٢٠١٥/٠٥/١٣
بحوث العمليات ودعم القرار

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

أماني محمد ممدوح محمد منير درجة الماجستير تخصص/ منح الطالبة ١٠٧١٢٠١٥/٠٥/١٣
.بحوث العمليات ودعم القرار

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

والء عبد التواب جبر عبدالمجيد درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ٨٩٢٢٠١٥/٠٥/٠٤
.تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية تقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

جيھان محمد يوسف علي الركايبي درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ٨٩٣٢٠١٥/٠٥/٠٤
.تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية تقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

فتحية محمد رافت محمد امين والي درجة دكتوراه الفلسفة في/منح الطالبة ٨٩٤٢٠١٥/٠٥/٠٤
التربية تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية وتوصي اللجنة بتبادل

.الرسالة وتداولھا مع الجامعات ومراكز البحوث المھتمة بالطفولة

 كلية رياض االطفال

طارق احمد رافت معمر بن المه درجة دكتوراه الفلسفة في/منح الطالب ٨٩٥٢٠١٥/٠٥/٠٤
.التربية تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية 

 كلية رياض االطفال

فاطمه جمال الدين محمود دھده درجة دكتوراه الفلسفة في/منح الطالبة ٨٩٦٢٠١٥/٠٥/٠٥
التربية تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية والتوصية  بالتبادل مع

.المراكز البحثية والجھات المعنية

 كلية رياض االطفال


