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

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

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 يونيو  ٢٠١٥

درجة الماجستير في اآلداب -سارة معتصم احمد ابراھيم / منح الطالبة ١٢٧٢٢٠١٥/٠٦/١٥
تخصص دقيق األدب -تخصص اللغة العربية وآدابھا  -بتقدير جيد جداً 

.المصري في العھد االسالمي 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب بتقدير -أحمد سميرعلي مرزوق / منح الطالب ١٢٧٣٢٠١٥/٠٦/١٥
التخصص الدقيق النقد األدبي القديم -تخصص اللغة العربية وآدابھا -ممتاز

).االندلس(

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب -سميرة أحمد فھمي عبدالغني / منح الطالبة ١٢٧٤٢٠١٥/٠٦/١٥
-بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر وتبادل الرسالة مع الجامعات االجنبية

.التخصص الدقيق البث االليكتروني  -المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب -مصطفى محمود علي جمعة / منح الطالب ١٣٣٤٢٠١٥/٠٦/١٧
-بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األخرى

.تخصص تاريخ حديث -تخصص التاريخ 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب -كريمة عبدالحليم السيد عبدالحليم /منح الطالبة ١٣٣٥٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق علم النفس االكلينيكي -تخصص علم النفس  -بتقدير ممتاز 

كلية اآلداب

درجة دكتور  في اآلداب بمرتبة -نفيسة عمر أحمد فخري / منح الطالبة ١٣٣٦٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق جغرافية الخدمات -تخصص الجغرافيا  -الشرف األولى 

كلية اآلداب

درجة دكتور  في اآلداب بمرتبة الشرف -ساكار محمد حسن / منح الطالب ١٣٣٧٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق جغرافية بشرية -تخصص الجغرافيا  -األولى 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب بتقدير -داره وان عبدالقادر / منح الطالب ١٣٤١٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق تاريخ حديث -تخصص التاريخ  -ممتاز 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب بتقدير -ھبة عمر داود العزب / منح الطالبة١٣٤٧٢٠١٥/٠٦/١٧
التخصص الدقيق علم اجتماع التنمية -تخصص االجتماع -ممتاز

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب بتقدير -منصور عبدالنعيم جاد سعد/ منح الطالب١٣٤٩٢٠١٥/٠٦/١٧
.التخصص الدقيق علم نفس الفئات الخاصة -تخصص علم النفس -ممتاز

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب بتقدير -مروة محمد أحمد عبدالقادر/ منح الطالبة١٣٥٠٢٠١٥/٠٦/١٧
.التخصص الدقيق علم نفس الصحة -تخصص علم النفس -ممتاز

كلية اآلداب

مصطفى مرشد جبير درجة الماجستير في اآلداب  بتقدير جيد ـ/ منح الطالب ١٣٦٠٢٠١٥/٠٦/١٨
التخصص الدقيق فلسفة سياسية ومعاصرة. تخصص الفلسفة 

كلية اآلداب

درجة الماجستير في اآلداب -إجالل علي ابراھيم محمود / منح الطالبة ١٣٦١٢٠١٥/٠٦/١٨
التخصص الدقيق تاريخ العصور -بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ 

.الوسطى

كلية اآلداب

درجة الماجستير في -يسري عبدالحميد محمود السعداوي/ منح الطالب١٣٦٢٢٠١٥/٠٦/١٨
التخصص -تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات -اآلداب بتقدير ممتاز

الدقيق الببلوجرافيا التحليلية

كلية اآلداب

درجة ماجستير في -عبدهللا غلفيص ناجع محمد العجمي / منح الطالب ١٢٢٤٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون الجنائي -الحقوق  بتقدير جيد 

 كلية الحقوق

درجة ماجستير في -نصر الدين محمود طاھر اسماعيل  / منح الطالب ١٢٢٥٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون الجنائي -الحقوق  بتقدير جيد جدا

 كلية الحقوق
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درجة دكتور في الحقوق بتقدير -احمد محمد أمين عبدالرحمن / منح الطالب ١٢٢٦٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون الجنائي -جيد جدا

 كلية الحقوق

درجة دكتور في -عالء الدين عبدالرازق ابراھيم عبدالمحسن / منح الطالب ١٢٢٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم فلسفة القانون وتاريخه  -الحقوق  

 كلية الحقوق

درجة دكتور في -شادي رمضان ابراھيم ابراھيم طنطاوي / منح الطالب ١٢٢٨٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون التجاري -الحقوق  بتقدير جيد جدا

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق  بتقدير -ايھاب طلعت يوسف حسين / منح الطالب ١٢٢٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون الجنائي -جيد جدا

 كلية الحقوق

-درجة دكتور في الحقوق  بتقدير جيد جدا -علي حسين كعود / منح الطالب ١٢٣٠٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون التجاري

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق  بتقدير -أيمن محمود مسعد الجالد / منح الطالب ١٢٣٤٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم الشريعة اإلسالمية -جيد جدا

 كلية الحقوق

درجة -عالء الدين عبداللطيف عبدالعاطي محمد ابوالعينين / منح الطالب ١٢٣٥٢٠١٥/٠٦/١٥
مع التوصية -قسم الشريعة االسالمية  -دكتور في الحقوق  بتقدير ممتاز 

.بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األخرى على نفقة الجامعة

 كلية الحقوق

-درجة دكتورفي الحقوق بتقدير ممتاز -وليد محمود محمد ندا / منح الطالب ١٢٣٦٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون العام

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق -فھد مجعد فارع مطر سھيل المطيري/ منح الطالب ١٢٣٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون العام -ممتاز 

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق  بتقدير -سليمان سعيد سيف الرحبي /منح الطالب ١٢٣٨٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون العام -جيد جدا

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق -ھشام ضيف هللا عبدالملك الملھطاني  /منح الطالب ١٢٣٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.قسم القانون التجاري -بتقدير جيد 

 كلية الحقوق

درجة دكتور في الحقوق -أشرف أحمد عبدالحفيظ السيد / منح الطالب ١٢٩٩٢٠١٥/٠٦/١٦
.قسم القانون الجنائي -بتقدير جيد جدا

 كلية الحقوق

بتتقدير -درجة دكتور في الحقوق  -داليا علي علي سرحان / منح الطالبة ١٣٢٥٢٠١٥/٠٦/١٦
مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واالجنبية وطبع -ممتاز

.الرسالة على نفقة الجامعة

 كلية الحقوق

درجة دكتوراة -عبدالسالم محمد أحمد عبدالرحمن ابراھيم / منح الطالب ١٣٤٣٢٠١٥/٠٦/١٧
.الفلسفة في العلوم السياسية بتقديرممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة في اإلدارة -حنان محمد ميالد عبود  / منح الطالبة ١٣٤٤٢٠١٥/٠٦/١٧
.العامة بتقديرممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة -حمدان نايف مسعود علي الصرفي  / منح الطالب ١٣٤٥٢٠١٥/٠٦/١٧
.في العلوم السياسية بتقديرجيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم -عامر محمد عبدهللا الجبو  / منح الطالب ١٣٤٦٢٠١٥/٠٦/١٧
.السياسية بتقديرجيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة  في -محمد عزالعرب محمد منيب / منح الطالب ١٣٥٥٢٠١٥/٠٦/١٧
.العلوم السياسية بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة  في -احمد ابراھيم السيد سيد احمد / منح الطالب ١٣٥٦٢٠١٥/٠٦/١٧
.العلوم السياسية بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة  في -محمد ماھر محمد علي العش  / منح الطالب ١٣٥٧٢٠١٥/٠٦/١٧
.العلوم السياسية بتقديرجيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية
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درجة الماجستير في االقتصاد -صموئيل صفوت كامل فھيم  / منح الطالب ١٣٥٨٢٠١٥/٠٦/١٨
.بتقديرجيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة الماجستير في -ھبة يسري محمد حلمي الوراقي  / منح الطالبة ١٣٥٩٢٠١٥/٠٦/١٨
.االقتصاد بتقديرجيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة في -سحر محمد عبدالحليم عبدالمنعم  / منح الطالبة ١٣٦٣٢٠١٥/٠٦/١٨
.االقتصاد بتقديرجيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة في -شيرين محمد حنفي محمود محمد  / منح الطالبة ١٣٦٤٢٠١٥/٠٦/٢٨
.االقتصاد بتقديرجيد جداً 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم -أحمد خميس كامل خميس  / منح الطالب ١٣٦٨٢٠١٥/٠٦/١٨
.السياسية بتقديرممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

درجة الماجستير في -نھى مجدي عبده عبدالواحد عاصم / منح الطالبة١٣٢٧٢٠١٥/٠٦/١٦
المحاسبة

 كلية التجارة

درجة الماجستير في المحاسبة -رشا حسن زكي خليل / منح الطالبة١٣٢٨٢٠١٥/٠٦/١٦  كلية التجارة

درجة دكتور الفلسفة في إدارة -فايز محمد عواد الخوالده / منح الطالب١٣٢٩٢٠١٥/٠٦/١٦
.تخصص إدارة األعمال -األعمال 

 كلية التجارة

تخصص ادارة -درجة الماجستير -دعاء طلعت زكريا محمد / منح الطالبة١٣٤٢٢٠١٥/٠٦/١٧
.االعمال

 كلية التجارة

درجة دكتوراة الفاسفة -سوزان حمدي محمد محمد المصري / منح الطالبة - ١٣٠٠٢٠١٥/٠٦/١٦
).حيوية(تخصص كيمياء -في العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -ھند جابر بدوي ابراھيم بدوي /منح الطالبة - 
)حيوية(تخصص كيمياء -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -سھام كمال محمد عبدالعال / منح الطالبة - 
). جوامد(تخصص فيزياء -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -ھبة احمد فؤاد محمد طه  / منح الطالبة -
.تخصص ارصاد جوية -العلوم 

كلية العلـوم

درجة دكتوراة الفاسفة في  -حسام محمود يسين موسى / منح الطالب -١٣٠١٢٠١٥/٠٦/١٦
). جوامد(تخصص فيزياء -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -منى سعد الدين ابراھيم النكالوي /منح الطالبة -
). جوامد(تخصص فيزياء -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -محمد احمد محمد محد نصار / منح الطالب -
). فيزيائية(تخصص كيمياء  -العلوم 

 -درجة دكتوراة الفاسفة في العلوم  -أمل أمين حامد محمود  / منح الطالبة -
)خلية ووراثة( نبات 

كلية العلـوم

درجة  -علياء ابراھيم مجدي ابراھيم فتحي ابراھيم  / منح الطالبة - ١٣٠٢٢٠١٥/٠٦/١٦
). تحليلية( تخصص كيمياء  -الماجستير في العلوم 

 -درجة الماجستير في العلوم  -ھمام عبدهللا عبدربه ثابت /منح الطالب -
).نووية(تخصص فيزياء

كلية العلـوم

 -درجة الماجستير  في العلوم  -ملك ممدوح محمد احمد / منح الطالبة - ١٣٠٣٢٠١٥/٠٦/١٦
). تشريح مقارن واجنحة( تخصص علم الحيوان 

درجة الماجستير  في  -ياسمين محمد حسين سالم البردان / منح الطالبة - 
). بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة( تخصص علم الحيوان  -العلوم 

 -درجة الماجستير  في العلوم  -مھند حسين عباس الكليدار / منح الطالب - 
).بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(تخصص علم الحيوان 

كلية العلـوم

 -درجة الماجستيرفي العلوم  -علي صبحي علي محمد سالمة / منح الطالب -١٣٠٤٢٠١٥/٠٦/١٦
تخصص علم الحشرات 

درجة الماجستير في  -نانسي محمد سعد ابوالعينين الحصري  /منح الطالبة -
تخصص بيوتكنولوجي -العلوم 

كلية العلـوم
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-درجة الماجستير في العلوم  -سماح كامل فھمي الشمندي/ منح الطالبة  ١٣٠٥٢٠١٥/٠٦/١٦
تخصص فيزياء حيوية

كلية العلـوم

 -درجة الماجستيرفي العلوم  -نھلة تھامي محمدي علي / منح الطالبة ١٣٠٦٢٠١٥/٠٦/١٦
)ميكروبيولوجي(تخصص نبات 

 -درجة الماجستير في العلوم  -احمد وحيد بركات علي فاضل  /منح الطالب - 
)رسوبيات وترسيب( تخصص جيولوجيا 

كلية العلـوم

 -درجة الماجستيرفي العلوم  -اماني سالم عبده محمد / منح الطالبة - ١٣٠٧٢٠١٥/٠٦/١٦
تخصص نبات  

 -درجة الماجستير في العلوم  -احمد محمد عبدالفتاح رفاعي /منح الطالب -
)عضوية(تخصص كيمياء 

كلية العلـوم

درجة الماجستير في  -إيمان ممدوح عبدالعزيز منصور / منح الطالبة -١٣٠٨٢٠١٥/٠٦/١٦
) بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(تخصص علم الحيوان  -العلوم

 -درجة الماجستير في العلوم -ايمان حسن علي حسن / منح الطالبة -
) نركيبية وتكتونية(تخصص جيولوجيا 

درجة الماجستير في  -شيرين محمود قنديل علي حجازي / منح الطالبة -
)مناعه(تخصص علم الحيوان  -العلوم

كلية العلـوم

درجة دكتوراة الفاسفة في -أحمد عبدالفتاح محمد عطا هللا / منح الطالب١٣٠٩٢٠١٥/٠٦/١٦
)حيوية(تخصص كيمياء  -العلوم 

كلية العلـوم

درجة دكتوراة الفاسفة في  -اسماء عبدالنبي عدالن ابراھيم / منح الطالبة  -١٣١٠٢٠١٥/٠٦/١٦
) بيئة نباتية(تخصص نبات  -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة  -حسين محمد فريد حسين عبدالعزيز  /منح الطالب -
)فيزيائي(تخصص فلك -في العلوم 

كلية العلـوم

درجة دكتوراة الفاسفة في  -عاصم متولي ابوشنب سالمان / منح الطالب  -١٣١١٢٠١٥/٠٦/١٦
) حيوية(تخصص كيمياء  -العلوم 

درجة دكتوراة الفاسفة في  -حفصه حمدي محمد يوسف   /منح الطالبة  -
)فيزيائية(تخصص كيمياء  -العلوم 

كلية العلـوم

درجة الدكتوراة في -حسام جالل عبدالمقصود العناني / منح السيد الطبيب١٣١٩٢٠١٥/٠٦/١٦
)٢٠٠٩الئحة (٢٠١٤دور مايو  -طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل 

كلية الطب

درجة الدكتوراة في الطب -ريھام نفاد البنداري رضوان / منح الطبيبة١٣٢٠٢٠١٥/٠٦/١٦
)٢٠٠٩الئحة (٢٠١٤دورنوفمبر  -الشرعي والسموم االكلينيكية 

كلية الطب

درجة الدكتوراة في  -أحمد ربيع عبداللطيف محمد مشرف / منح الطبيب -١٣٢١٢٠١٥/٠٦/١٦
 ٢٠١٤دور نوفمبر  -األمراض الباطنة 

درجة الدكتوراة في  -يمنى مجدي عبدهللا محمود اسماعيل / منح الطبيبة -
٢٠١٤دور نوفمبر  -طب وجراحة العيون 

كلية الطب

درجة الدكتوراة في -مروة أحمد علي محمد علي الجبيلي / منح  الطبيبة١٣٢٣٢٠١٥/٠٦/١٦
-) الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية( العلوم الطبية األساسية 

٢٠١٤دور مايو 

كلية الطب

-درجة الدكتوراة في الطب النووي  -لمياء فتحي سيد زيدان  / منح  الطبيبة ١٣٢٤٢٠١٥/٠٦/١٦
)٢٠٠٩الئحة (٢٠١٤دور نوفمبر 

كلية الطب

درجة دكتوراة في علوم -إيمان عبدالفتاح حسان جادهللا / منح الطالبة ١١٨٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص تمريض األطفال -التمريض 

 كلية التمريض

درجة ماجستير في علوم -رشا علي عبدالرحمن النيل / منح الطالبة ١١٨٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير ممتاز -تخصص تمريض صحة المجتمع  -التمريض 

 كلية التمريض

درجة ماجستير في علوم -آية فاروق محمود حسنين /منح الطالبة ١١٨٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير ممتاز -تخصص تمريض صحة المجتمع  -التمريض 

 كلية التمريض

درجة ماجستير في علوم -شريف سيد محمد نسناوي /منح الطالب ١١٨٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير ممتاز -تخصص تمريض باطني وجراحي  -التمريض 

 كلية التمريض

-درجة دكتوراة في علوم التمريض  -ھدى وحيد عبدالحميد / منح الطالبة١١٩٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص تمريض االطفال

 كلية التمريض
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درجة الماجستير في العالج -أمل امجد محمد الخولي / منح الطالبة ١٢٠١٢٠١٥/٠٦/١٥
).جيد ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -عاطف محمد عاطف محمد / منح الطالب١٢٠٢٢٠١٥/٠٦/١٥
بتقدير عام -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -الھام كساب عبداللطيف كساب / منح الطالبة ١٢٠٤٢٠١٥/٠٦/١٥
).جيد جداَ ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -مروة كمال عبدالمنعم كمال الدين / منح الطالبة١٢٠٥٢٠١٥/٠٦/١٥
بتقدير عام -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -زياد حمدان محمد ابوالعزم  / منح الطالب١٢٠٦٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا  .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -منة هللا محمد علي ابراھيم / منح الطالبة١٢٠٧٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا  .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الدكتوراة في العالج -الشيماء قدري عبدالعال أحمد / منح الطالبة ١٢٧٧٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا .تخصص ع -الطبيعي 

)جيد جدا( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في -عبدالعزيز عبدالعزيز محمد الشريف / منح الطالب١٢٧٨٢٠١٥/٠٦/١٥
ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي.تخصص ع -العالج الطبيعي 

)جيد(بتقدير عام  -وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -محمد مرزوق محمد رجب / منح الطالب١٢٧٩٢٠١٥/٠٦/١٥
).جيد جداَ ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -ريمون فايق بشارة عبدالشھيد / منح الطالب١٢٨٢٢٠١٥/٠٦/١٥
).جيد ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -ھبة أحمد موسى غالب حسين / منح الطالبة١٢٨٣٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين.تخصص ع -الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -عماد كميل جيد عبدالنور / منح الطالب١٢٨٤٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة -) فلسطينية الجنسية( ھبة محمود محمد الخالدي / منح الطالبة١٢٨٥٢٠١٥/٠٦/١٥
ط الضطرابات الجھاز العضلي.تخصص ع -الماجستير في العالج الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام  -الحركي وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -نيفين نبيل عبدالوھاب علي / منح الطالبة١٢٨٦٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -ھادي عاطف لبيب محمد بالبل / منح الطالب١٢٨٧٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -أميرة حسن عبدالعزيز حسين /منح الطالبة١٢٨٨٢٠١٥/٠٦/١٥
بتقدير عام -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في -آالء محمد المعتصم محمد الجنجيھي / منح الطالبة١٢٨٩٢٠١٥/٠٦/١٥
ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.تخصص ع -العالج الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام  -والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -رامي سالمة عطية دراز / منح الطالب١٢٩٠٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى



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

درجة الماجستير في العالج -ھاجر أحمد السيد غريب الحديدي / منح الطالبة ١٢٩١٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في -رضوى محمد عادل عبدالسالم بركات /منح الطالبة١٢٩٢٢٠١٥/٠٦/١٥
ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.تخصص ع -العالج الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام  -والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -شويكار احمد عبدالحميد احمد / منح الطالبة١٢٩٣٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -مارينا الفريد يوسف نخله / منح الطالبة١٢٩٤٢٠١٥/٠٦/١٥
-ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في -دنيا محمد مصطفى احمد المصري / منح الطالبة ١٣٦٥٢٠١٥/٠٦/١٨
ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي.تخصص ع -العالج الطبيعي 

).جيد جداَ ( بتقدير عام  -والمسنين

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في -آالء محمد فطين زكي عبدالرحيم الخطيب / منح الطالبة١٣٦٦٢٠١٥/٠٦/١٨
بتقدير عام -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -العالج الطبيعي 

).جيد ( 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -مارينا عاطف اديب سرجيوس  / منح الطالبة١٣٦٧٢٠١٥/٠٦/١٨
-ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا  .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد ( بتقدير عام 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -سمر عمران عبدالعزيز عمران / منح الطالبة١٣٦٩٢٠١٥/٠٦/١٨
).جيد ( بتقدير عام  -ط للجراحة .تخصص ع -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -أحمد وھب هللا سيد عبدالجليل / منح الطالب١٣٧٠٢٠١٥/٠٦/١٨
).جيد ( بتقدير عام  -ط للجراحة .تخصص ع -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -نورا محمد رمضان نصار  / منح الطالبة١٣٧١٢٠١٥/٠٦/١٨
بتقدير عام -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .تخصص ع -الطبيعي 

).جيد جداَ ( 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -احمد ابوالفتوح السيد عبدهللا  / منح الطالب١٣٧٢٢٠١٥/٠٦/١٨
).جيد ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة الماجستير في العالج -شروق إبراھيم محمد عطا / منح الطالبة ١٣٧٣٢٠١٥/٠٦/١٨
).جيد ( بتقدير عام  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

درجة ماجستير في علوم طب -نھى السيد محمد عبدالمعبود /منح الطالبة١٠٩٧٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص عالج الجذور -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب األسنان -ابراھيم محمد محمود /منح الطالب ١٠٩٨٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين -االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب -رامي عمرو محمد السوھاجي  / منح الطالب١٠٩٩٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب -كريم محمد فھمي محمد ابوالعال/منح الطالب١١٠٠٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في -احمد عبدالبديع فھمي محروس العسوي /منح الطالب١١٠١٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين -علوم طب األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب -والء أحمد عبدالعظيم محمد/ منح الطالب١١٠٢٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص العالج التحفظي لألسنان -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة ماجستير في علوم طب -شريف محمد عبدالنعيم بشناق /منح الطالب١١٠٣٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص تقويم األسنان -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان
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درجة ماجستير في علوم طب -كريم جالل عبدالمقصود العناني / منح الطالب١١٠٤٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة -األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة دكتوراة طب األسنان في -أحمد سليمان محمود ادريس / منح الطالب١١٠٥٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص االستعاضات السنية المثبته -فروع طب األسنان االكلينيكية 

 كلية طب الفم واالسنان

درجة الماجستير في -شيريھان محمد ابراھيم الدسوقي / منح الصيدالنية ١٢٤٠٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص األدوية والسموم -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في -ھبة محمد عاطف مصطفى غيته / منح الصيدالنية ١٢٤١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص األدوية والسموم -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في -ھدير احمد محمد عبدالغفار الھاشمي / منح الصيدالنية ١٢٤٢٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الصيدلة الصناعية -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في -جيھان فوزي عبدالرؤوف قنديل / منح الصيدالنية ١٢٤٤٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص العقاقير -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في العلوم -والء حماده عبدهللا عبدالحميد / منح الطالبة ١٢٤٦٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء الصيدلية  -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستيرفي العلوم -ھبة طارق محمد البلقيني / منح الصيدالنية ١٢٤٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء التحليلية  -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستيرفي العلوم -رشا عيد عبدالحكيم عبدالعزيز / منح الصيدالنية ١٢٤٨٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص العقاقير  -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستيرفي -سارة سمير محمد غريب عبدهللا / منح الصيدالنية ١٢٤٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص االعقاقير  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستيرفي -دعاء عبدالھادي عبدالصمد دعبس / منح الصيدالنية ١٢٥٠٢٠١٥/٠٦/١٥
.٠تخصص العقاقير -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في -نھى عصام محمد عبدالباسط فواز / منح الصيدالنية ١٢٥١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص العقاقير -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في -رضوى حسن محمد احمد العقاد / منح الصيدالنية ١٢٥٢٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص العقاقير  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في -منة هللا محمد احمد عبداللطيف / منح الصيدالنية ١٢٥٣٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الصيدالنيات  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في -منى عبدالمعطي مصطفى رسالن / منح الطالبة ١٢٥٤٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص العقاقير  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في -سامية علي محمد علي السجيني / منح الطالبة ١٢٥٥٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء الصيدلية  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في العلوم -سھا محمود حسين فرحات / منح ١٢٥٦٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة  -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

-درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -ايمن السيد محمد السحار / منح ١٢٥٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص االدوية والسموم 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في -محمد عبداللطيف سعد عبداللطيف / منح الطالب ١٢٥٨٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص االدوية والسموم -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة دكتور الفلسفة في العلوم -وسام حمدي عبدالسالم منصور / منح ١٢٥٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الصيدالنيات  -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في -ايمان عادل شمس الدين الخولي / منح الصيدالنية ١٢٦٠٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة
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درجة الماجستير في -زينب محمد عبدالناصر عبدالواحد / منح الصيدالنية ١٢٦١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء الحيوية  -العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في العلوم -مصطفى عادل محمد الزھري / منح الصيدلي١٢٦٢٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص األدوية والسموم -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في العلوم -معتز عبدهللا يحيى عبدالحميد / منح الصيدلي١٢٦٣٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الكيمياء التحليلية -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

درجة الماجستير في العلوم -دينا بھاء الدين محمود زكي  / منح الصيدالنية ١٢٦٤٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص الصيدالنيات -الصيدلية 

 كلية الصيدلة

 -درجة ماجستير العلوم  -حازم وحيد عبدالفتاح / الطالب  - -:منح كل من ١١٢٦٢٠١٥/٠٦/٠٣
. تخصص ھندسة الطيران والفضاء

تخصص ھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد حسين/ الطالب -
.الطيران والفضاء

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -مسعود ماجد محمد / الطالب  - -:منح كل من ١١٢٧٢٠١٥/٠٦/٠٣
. تخصص الھندسة االنشائية

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -فاطمة عطية بكر/ الطالبة -
.االنشائية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -وائل عبدالعزيز الدسوقي / منح الطالب ١١٢٨٢٠١٥/٠٦/٠٣
.ھندسة القوى واآلالت الكھربية

 كلية الھندسة

-درجة الماجستيرفي العلوم الھندسية  -اسالم السيد شابون / منح الطالب ١١٢٩٢٠١٥/٠٦/٠٣
.تخصص ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -محمد يحيى أحمد /منح الطالب ١١٣٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.االليكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

درجة الماجستير في العلوم -إنجي أحمد محمد زھران / منح الطالبة ١١٣١٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص االشغال العامة -الھندسية 

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -ياسر محمد شكري / منح الطالب ١١٣٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
.القوى الميكانيكية

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -حاتم محمود عبدالعاطي /الطالب  -: منح كل من١١٣٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
. االشغال العامة -تخصص الھندسة المدنية 

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم   -محمد شريف أسعد / الطالب  -
.االشغال العامة -المدنية 

 كلية الھندسة

تخصص الطاقة -درجة ماجستير العلوم  -فيليب بيتر نوسلن / منح الطالب   ١١٣٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.المتجددة وكفاءة الطاقة

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -وائل عمرو حسام الدين / منح الطالب  ١١٣٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ھندسة الحاسبات

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -محمد سالمة السيد حماد  / منح الطالب١١٣٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ھندسة القوى واآلالت الكھربية

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -أمجد إبراھيم عبدالمجيد / الطالب  - -:منح كل من ١١٣٧٢٠١٥/٠٦/٠٤
. تخصص الھندسة المعمارية

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد ماھر أحمد / الطالب -
.االنشائية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -أحمد عباس حسنين مرسي / منح الطالب ١١٣٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -محمد محمود ابراھيم / منح الطالب ١١٣٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -مصطفى محمد رضا / منح الطالب ١١٤٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.القوى الميكانيكية

 كلية الھندسة



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

درجة ماجستير  -رضوان ناصر علي الجبري / الطالب  - -:منح كل من ١١٤٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
. تخصص ھندسة القوى الميكانيكية -العلوم 

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -طارق علي عبدهللا الحبابي / الطالب -
.ھندسة القوى الميكانيكية

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -حسين بنيان اسماعيل / الطالب  - -:منح كل من ١١٤٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
. تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -محمد المھدي إبراھيم صالح / الطالب -
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -ھبة مجيد إمام فارس / منح الطالبة ١١٤٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ھندسة المناجم والبترول والفلزات

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراة الفلسفة  -رحاب حمدي علي النجار / منح الطالب١١٤٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراة الفلسفة  -أحمد محمد سعيد لبيب  / منح الطالب١١٤٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراة الفلسفة  -أحمد عبدربه علي النھمي / منح الطالب -١١٤٧٢٠١٥/٠٦/١٥
. الھندسة المعمارية

 -درجة دكتوراة الفلسفة -عالء الدين عبدالرازق فتحي /منح الطالب  -
.تخصص الھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراة الفلسفة  -أحمد علي نجيب األشعب / منح الطالب١١٤٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.ھندسة القوى الميكانيكية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -شريف أحمد شرف / منح الطالب ١١٩٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -أحمد عبدهللا حسن /منح الطالب ١١٩١٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التصميم الميكانيكي واالنتاج

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -فوز فالح حسن البيرماني / منح الطالب ١١٩٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
.االشغال العامة -الھندسة المدنية 

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -تامر عادل درويش / منح الطالب ١١٩٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
.االليكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -محمد عبدالفتاح عبدالعظيم / منح الطالب ١١٩٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.االشغال العامة -الھندسة المدنية 

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -سارة سعيد محمد محمد عبدالدايم / منح الطالبة -١١٩٥٢٠١٥/٠٦/١٥
. تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -ابرام بشري حنا تادرس/ منح الطالب  -
.ھندسة القوى الميكانيكية

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -شريف سمير حسن منصور / منح الطالب -١١٩٦٢٠١٥/٠٦/١٥
. تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 -درجة ماجستير العلوم  -عمرو أحمد ھاني محمد عبدالقادر/منح الطالب  -
.تخصص ھندسةااللكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة -درجة ماجستير العلوم  -أحمد موسى سعفان/ منح الطالب -١١٩٧٢٠١٥/٠٦/٠٣
. االليكترونيات واالتصاالت الكھربية 

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد عبد االفتاح / منح الطالب -
.ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية 

 كلية الھندسة

 -:منح كل من ١٢١٦٢٠١٥/٠٦/١٥
درجة ماجستير مھني في العلوم  -ايمن ابراھيم محمد عبدالحميد / الطالب -

. تخصص سالمة الغذاء وتوكيد الجودة  -الزراعية 
درجة ماجستير مھني في  -ممدوح ابراھيم محمد عبدالجواد / الطالب  -

.تخصص سالمة الغذاء وتوكيد الجودة -العلوم الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة الماجستير في العلوم -آية يحيى مصطفى علي /منح الطالبة  -١٢١٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص بساتين الفاكھة -الزراعية 

 كلية الزراعة
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 -:منح كل من ١٢١٨٢٠١٥/٠٦/١٥
 -درجة الماجستير  في العلوم الزراعية  -محمد علي عمر محمد / الطالب -

. تخصص بساتين الفاكھة 
-درجة الماجستير  في العلوم الزراعية  -فاطمة شريف احمد احمد / الطالبة -

. تخصص مبيدات 
درجة الماجستير  في العلوم  -محمد عبدالرحمن علي البدوي / الطالب -

. تخصص مبيدات  -الزراعية 
درجة الماجستير  في العلوم  -سارة حسين محمود حسين / الطالبة  -

.تخصص وراثة  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة الماجستير في  -وليد محمد محمد الدبيكي ،/ الطالب - -:منح كل من ١٢١٩٢٠١٥/٠٦/١٥
. تخصص محاصيل -العلوم الزراعية 

درجةالماجستير في العلوم  -رانيا عبدالحميد سالم محمد النحاس / الطالبة  -
. تخصص اكاروس -الزراعية 

درجة الماجستير في العلوم  -السيد جاب هللا الشافعي الشرقاوي / الطالب  -
.اراضي  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة دكتوراة  -عمرو أحمد عبدالرحيم سيد / الطالب - -:منح كل من ١٢٢٠٢٠١٥/٠٦/١٥
. تخصص امراض نبات -الفلسفة في العلوم الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -حسام أحمد حسن العطار /الطالب  -
. تخصص بساتين فاكھة -الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -إسماعيل حمد السودان / الطالب  -
.محاصيل  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة دكتوراة الفلسفة في  -محمد حسن محمد بكر / الطالب - -:منح كل من ١٢٢١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص انتاج حيواني -العلوم الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في  -محمود منير أحمد عبدالمحسن / الطالب  - 
. تخصص حيوان زراعي  -العلوم الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -رضا السيد يونس عيسى / الطالب  -
.أراضي -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة  -إيمان عبدالسالم محمود عبدالسالم / الطالب - -:منح كل من ١٢٤٥٢٠١٥/٠٦/١٥
. تخصص اجتماع ريفي  -الماجستير في العلوم الزراعية 

درجة الماجستير في العلوم  -آية رشدي عبدالعاطي عمر / الطالب  -
.تخصص اجتماع ريفي  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة دكتوراة  -رضا محجوب محمد أبو العال / الطالبة  - -:منح كل من ١٢٩٧٢٠١٥/٠٦/١٦
. تخصص صناعات غذائية -الفلسفة في العلوم الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -ھناء شريف أحمد عمر / الطالبة  -
. تخصص وراثة -الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -علي مصطفى سمعول / الطالبة  -
.انتاج حيواني  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة دكتوراة الفلسفة  -مصطفى محمد محمد أحمد / الطالب - -:منح كل من ١٢٩٨٢٠١٥/٠٦/١٦
.تخصص انتاج حيواني -في العلوم الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -كريم السيد علي فودة / الطالب  - 
. تخصص كيمياء حيوية -الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -ضياء عطية جاب هللا مريز / الطالب  -
.ميكروبيولوجيا زراعية  -الزراعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -ايناس مصطفى قطب مصطفى /الطالبة  -
.اكاروس  -الزراعية 

 كلية الزراعة

درجة الماجستير في العلوم الطبية -علياء سيد عثمان / منح الطالبة١١٦٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا -البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة الماجستير في العلوم الطبية -ھبة هللا محمد سليمان / منح الطالبة١١٦٧٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ميكولوجيا -اميونولوجيا  -تخصص بكتريولوجيا  -البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية -زيزيت زكريا زارع / منح الطالبة١١٦٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص امراض معدية -البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم -محمد عشري عبداللطيف / منح الطالب١١٦٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي -الطبية البيطرية 

 كلية الطب البيطرى
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درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم -ايھاب عباس مصطفى / منح الطالب١١٧٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص االمراض المشتركة -الطبية البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية -أسماء عزوز محمد / منح الطالبة١١٧١٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تخصص األدوية البيطرية -البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة الماجستير في العلوم الطبية -شيماء عبدالعزيز احمد / منح الطالبة١١٩٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.ميكولوجيا -اميونولوجيا  -تخصص بكتريولوجيا  -البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

درجة الماجستيرفي النحو -محمد عبدالسميع أحمد ابو القاسم / منح الطالب -١١٥٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير ممتاز -والصرف والعروض 

 كلية دار العلوم

درجة الماجستيرفي الشريعة -المصطفى عبدالرحمن دقاق / منح الطالب -١١٥١٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير ممتاز -االسالمية 

 كلية دار العلوم

درجة الماجستيرفي الشريعة -أحمد محمد فتحي الشيوي / منح الطالب -١١٥٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير جيد جدا -االسالمية 

 كلية دار العلوم

درجة الماجستيرفي الشريعة -ضياء المصطفى مكي / منح الطالب -١١٥٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير جيد جداً  -االسالمية 

 كلية دار العلوم

درجة الماجستيرفي الشريعة -شاكر محمد محمود / منح الطالب -١١٥٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير ممتاز -االسالمية 

 كلية دار العلوم

-درجة الماجستيرفي الشريعة االسالمية  -رسول بيرو أحمد / منح الطالب -١١٥٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بتقدير ممتاز

 كلية دار العلوم

درجة الدكتوراة في النحو والصرف -سعيد عبدالمنعم عطايا / منح الطالب -١١٥٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بمرتبة الشرف األولى  -والعروض 

 كلية دار العلوم

درجة الدكتوراة في الشريعة -محمد محروس سعدوني / منح الطالب -١١٥٧٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بمرتبة الشرف الثانية  -االسالمية 

 كلية دار العلوم

درجة الدكتوراة في التاريخ االسالمي -فھيمة خليل أحمد العيد /منح الطالبة -١١٥٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بمرتبة الشرف األولى  -والحضارة االسالمية 

 كلية دار العلوم

درجة الدكتوراة في علم اللغة -محمد عبدالرحمن الخطيب / منح الطالب -١١٥٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بمرتبة الشرف األولى  -والدراسات السامية والشرقية 

 كلية دار العلوم

درجة الدكتوراة في الشريعة -أحمد عزت عبد الحميد /منح الطالب -١١٦٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.بمرتبة الشرف الثانية  -االسالمية 

 كلية دار العلوم

-درجة ماجستيرفي الشريعة اإلسالمية  -جودت أنور مجيد / منح الطالب١١٦١٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تقدير ممتاز

 كلية دار العلوم

درجة ماجستيرفي البالغة والنقد األدبي -بشرى سامي رشيد / منح الطالبة ١١٦٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تقدير ممتاز -واألدب المقارن 

 كلية دار العلوم

درجة ماجستيرفي النحو والصرف -حسني بكري ابراھيم  / منح الطالب١١٦٣٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تقدير ممتاز -والعروض 

 كلية دار العلوم

-درجة ماجستيرفي الفلسفة اإلسالمية  -عبدالمجيد أحمد جبار / منح الطالب١١٦٤٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تقدير ممتاز

 كلية دار العلوم

درجة ماجستيرفي النحو والصرف -محمد علي علي / منح الطالب١١٦٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.تقدير ممتاز -والعروض 

 كلية دار العلوم

-درجة الماجستير في االعالم  -داليا ممدوح أحمد الشربيني / منح الطالبة  -١٢١١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تقدير ممتاز -تخصص صحافة 

كلية االعالم

-درجة الماجستير في االعالم  -شاھيناز اسماعيل سعيد / منح الطالبة -١٢٩٥٢٠١٥/٠٦/١٦
.تقدير ممتاز -تخصص صحافة 

كلية االعالم
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تخصص -درجة الماجستير في االعالم  -شرين ماجد صابر / منح الطالبة -١٣١٢٢٠١٥/٠٦/١٦
.تقدير ممتاز -صحافة 

كلية االعالم

تخصص -درجة الماجستير في االعالم  -تغريد مجدي فوزي / منح الطالبة -١٣١٣٢٠١٥/٠٦/١٦
.تقدير ممتاز -العالقات العامة واالعالن 

كلية االعالم

تخصص -درجة الماجستير في االعالم  -ريم علي احمد / منح الطالبة -١٣١٤٢٠١٥/٠٦/١٦
.تقدير ممتاز -االذاعة 

كلية االعالم

-درجة الماجستير في االعالم  -اسماء حمدي عبدالحميد / منح الطالبة -١٣١٥٢٠١٥/٠٦/١٦
.تقدير ممتاز -تخصص صحافة 

كلية االعالم

تخصص -درجة الدكتوراة في االعالم  -فھيمة عبدهللا محمد  / منح الطالبة -١٣١٦٢٠١٥/٠٦/١٦
.بمرتبة الشرف األولى  -العالقات العامة واالعالن 

كلية االعالم

تخصص -درجة الدكتوراة في االعالم  -عمر حسين جمعة / منح الباحث -١٣١٧٢٠١٥/٠٦/١٦
.بمرتبة الشرف الثانية -صحافة 

كلية االعالم

-درجة الدكتوراة في االعالم  -اسماء مسعد عبدالمجيد / منح الباحثة  -١٣١٨٢٠١٥/٠٦/١٦
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة -تخصص االذاعة 

.وتبادلھا 

كلية االعالم

درجة دكتور في اآلثار من قسم -نھى عبدالحفيظ عبدالحليم / منح الطالبة  -١٢٦٨٢٠١٥/٠٦/١٥
مع التوصية بطبع  الرسالة على نفقة. بمرتبة الشرف األولى  -ترميم اآلثار 

.الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى

كلية اآلثار

درجة دكتور في اآلثارالشرقية القديمة من -داليا محمد السيد / منح الطالبة  -١٢٦٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.مع التوصية بطبع الرسالة. بمرتبة الشرف األولى  -قسم اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

درجة الماجستير في الفن -زكريا محمود محمد الھادي / منح الطالب -١٢٧٠٢٠١٥/٠٦/١٥
.تقدير ممتاز -المصري القديم من قسم اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

درجة الماجستير في اآلثار من قسم -رانيا مصطفى مصطفى  / منح الطالبة -١٢٧١٢٠١٥/٠٦/١٥
.تقدير ممتاز -اآلثار المصرية 

كلية اآلثار

درجة الماجستير في اآلثار من قسم -فاطمة مجدي علي احمد / منح الطالبة -١٢٧٥٢٠١٥/٠٦/١٥
مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات.تقدير ممتاز -ترميم اآلثار 

.المختلفة على نفقة الجامعة

كلية اآلثار

درجة دكتور في اآلثار من قسم -رضا فرج اسماعيل محمد /منح الطالب -١٢٧٦٢٠١٥/٠٦/١٥
مع التوصية بطبع الرسالة على -بمرتبة الشرف األولى  -اآلثار المصرية 

.نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى

كلية اآلثار

درجة دكتوراة الفلسفة في التخطيط -مرام عادل علي / منح الطالبة  -١٢٠٨٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص دقيق تصميم عمراني -االقليمي والعمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

درجة ماجستير التخطيط -ماھي عصام الدين السمان / منح الطالبة  -١٢٠٩٢٠١٥/٠٦/١٥
.تخصص دقيق تصميم عمراني -االقليمي والعمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

درجة ماجستير التخطيط االقليمي -وسام مصطفى امام / منح الطالبة  -١٣٥١٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق تخطيط عمراني -والعمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

درجة ماجستير التخطيط االقليمي -محمد محمد حسن / منح الطالب  -١٣٥٢٢٠١٥/٠٦/١٧
.تخصص دقيق تصميم عمراني -والعمراني 

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

تخصص نظم -درجة الماجستير  -علي محمد قاسم القادري / منح الطالب  -١١٧٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.المعلومات

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

تخصص -درجة دكتور الفلسفة  -ھناء بيومي علي مبارز/ منح الطالبة  -١١٧٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.علوم الحاسب

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

تخصص علوم -درجة الماجستير  -لبيب احمد عبدالغفور / منح الطالب  -١١٨٠٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الحاسب

 كلية الحاسبات 
والمعلومات



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

.تخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير  -مي علي سليم / منح الطالبة  -١١٨١٢٠١٥/٠٦/٠٤  كلية الحاسبات 
والمعلومات

تخصص علوم -درجة الماجستير  -اسراء محمد ھاشم / منح الطالبة  -١١٨٢٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الحاسب

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

تخصص -درجة دكتوراة الفلسفة  -حميدة عبدالرحمن محمد / منح الطالب ١١٢٢٢٠١٥/٠٦/١٥
.االحصاء

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

درجة -) المصري الجنسية( محمد فاروق عبدالسالم / منح الطالب ١٢١٠٢٠١٥/٠٦/١٥
موارد(الماجستير في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية 

.بتقدير جيد جداَ  -) أرضية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير -) المصري الجنسية( محمد عبدالبديع السيد / منح الطالب ١٢١٢٢٠١٥/٠٦/١٥
بتقدير -) موارد أرضية(في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية 

.جيد جداَ 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة -) المصري الجنسية( يوسف محمد عبدالواحد / منح الطالب ١٢١٣٢٠١٥/٠٦/١٥
موارد(الماجستير في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية 

.بتقدير جيد جداَ  -) حيوانية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراة -) المصرية الجنسية( منى أحمد السباعي / منح الطالبة ١٢١٤٢٠١٥/٠٦/١٥
-) اقتصاد (الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد 

.بمرتبة الشرف األولى 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراة -) المصري الجنسية( محمد كامل محمد امبابي / منح الطالب ١٢١٥٢٠١٥/٠٦/١٥
انثروبولوجيا(الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم االنثروبولوجيا

.بمرتبة الشرف األولى  -) ثقافية 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراة -) الليبي الجنسية( الصادق عمر الخطري/ منح الطالب ١٣٥٣٢٠١٥/٠٦/١٧
-) سياسة(الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد 

.بمرتبة الشرف األولى

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراة -) المصرية الجنسية( شرين مبارك بسيس/ منح الطالبة ١٣٥٤٢٠١٥/٠٦/١٧
-) تاريخ حديث ومعاصر(الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم التاريخ 

مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات. بمرتبة الشرف األولى
.العربية واالفريقية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

تخصص جراحة -درجة الماجستير  -احمد محمد لمونه / منح الطبيب -١١٨٧٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير جيد جداَ  -األورام 

معھد األورام القومى

تخصص جراحة -درجة الماجستير  -ايمن فؤاد صابر / منح الطبيب -١١٨٨٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير مقبول -األورام 

معھد األورام القومى

تخصص جراحة -درجة الماجستير  -محمد على عبدالحميد / منح الطبيب -١١٨٩٢٠١٥/٠٦/٠٤
.التقدير جيد جداَ  -األورام 

معھد األورام القومى

قسم -درجة الماجستير في التربية  -احمد ابوالعال احمد / منح الطالب  -١١٠٦٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير جيد جداَ  -المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -ساره عبدالخالق فؤاد / منح الطالبة  -١١٠٧٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -ماجد حمدي عبدالسالم / منح الطالب  -١١٠٨٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -إيمان محمد اسماعيل / منح الطالبة  -١١٠٩٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -أصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم أصول -درجة الماجستير في التربية  -محمد خالد فرج / منح الطالب -١١١٠٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -فاطمة محمد زكريا / منح الطالبة  -١١١١٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية



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

قسم -درجة الماجستير في التربية  -منى احمد محمد نافع / منح الطالبة  -١١١٢٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -االرشاد النفسي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -مصطفى محمود بسيوني /منح الطالب  -١١١٣٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة الماجستير في التربية  -نرمين محمود محمد / منح الطالبة  -١١١٤٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التقدير ممتاز  -تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

-درجة دكتور الفلسفة في التربية  -السيد يونس عبدالغني / منح الطالب  -١١١٥٢٠١٥/٠٦/٠٣
.التخصص الدقيق اللغة االنجليزية -قسم المناھج وطرق التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ماجد محمد عمر/ منح الطالب  -١١١٦٢٠١٥/٠٦/٠٣
مع التوصية. التخصص الدقيق اللغة االنجليزية  -المناھج وطرق التدريس 

.بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

-درجة دكتور الفلسفة في التربية  -عبد التواب سيد عيسى /منح الطالب  -١١١٧٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. قسم التعليم العالي والجامعي 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -رلى محمد مھنا / منح الطالبة  -١١١٨٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. تكنولوجيا التعليم  

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

درجة دكتور الفلسفة في -عبد الرؤوف محمد اسماعيل / منح الطالب  -١١١٩٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. قسم تكنولوجيا التعليم  -التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

درجة دكتور الفلسفة في -رشا احمد محمد ابو ستيت/ منح الطالبة  -١١٢٠٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. قسم االرشاد النفسي  -التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ايھاب جرجس فھمي / منح الطالب -١١٢١٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. التربية الخاصة 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

-درجة دكتور الفلسفة في التربية  -اميرة علي عبد الكريم / منح الطالبة  -١١٢٣٢٠١٥/٠٦/٠٣
مع. التخصص الدقيق االقتصاد المنزلي  -قسم المناھج وطرق التدريس 

.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -يقظان كامل يحيا / منح الطالب  -١١٢٤٢٠١٥/٠٦/٠٣
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. اصول التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

قسم تطبيقات -درجة الماجستير  -أحمد مرزوق موسى / منح الطالب  -١١٧٥٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

قسم تطبيقات -درجة الماجستير  -وائل محمد فتح هللا  / منح الطالب  -١١٧٦٢٠١٥/٠٦/٠٤
.الليزرالھندسية 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

قسم علوم الليزر -درجة الماجستير  -محمود السيد محمد / منح الطالب  -١١٧٧٢٠١٥/٠٦/٠٤
.وتفاعالته

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

درجة دكتوراة الفلسفة في -سامح الدسوقي ابوالفتوح / منح الطالب  -١٣٣٨٢٠١٥/٠٦/١٧
مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات. قسم العلوم التربوية -التربية 

.ومراكز البحث العلمي المناظرة

 كلية رياض االطفال

درجة دكتوراة الفلسفة في -محمد عبدربه عبدالسالم / منح الطالب  -١٣٣٩٢٠١٥/٠٦/١٧
مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات. قسم العلوم النفسية -التربية 

.والمراكز البحثية 

 كلية رياض االطفال

درجة دكتوراة الفلسفة في التربية -منى محمود فراج علي / منح الدارسة١٢٦٥٢٠١٥/٠٦/١٥
.التقدير ممتاز -تخصص أشغال معادن  -النوعية في التربية الفنية 

كلية التربية النوعية

درجة دكتوراة الفلسفة في التربية -سالي سمير داود / منح الدارسة  -١٢٦٦٢٠١٥/٠٦/١٥
مع. التقدير ممتاز -تخصص طباعة منسوجات -النوعية في التربية الفنية 

.التوصية بطباعتھا على نفقة الجامعة وتبادلھا بين الجامعات

كلية التربية النوعية

درجة دكتوراة الفلسفة في التربية -سميرة احمد السيد / منح الدارسة ١٢٦٧٢٠١٥/٠٦/١٥
.التقدير ممتاز -تخصصموسيقى عربية  -النوعية في التربية الموسيقية 

كلية التربية النوعية


