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

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

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 يوليه  ٢٠١٥

نجوى ابراھيم محمد درجة الماجستير في االدابـ اللغة/ ـ منح الطالبة ١٤٢٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
.االنجليزية وادابھا بتقدير ممتاز

كلية اآلداب

تركي حمدان علي  درجة الماجستير في االدابـ  تخصص/ ـ منح الطالبة ١٤٢٦٢٠١٥/٠٧/٠٨
ـ.المكتبات والوثائق والمعلومات  بتقدير ممتاز

كلية اآلداب

تخصص (ھالة محمد منير مصطفي دكتواره في االداب / ـ منح الطالبة ١٤٢٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
.بمرتبة الشرف الثانية)االجتماع

كلية اآلداب

تخصص(محمود عبد الفتاح محمود درجة دكتور في االداب / ـ منح الطالب ١٤٣٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
.بمرتبة الشرف األولي)الجفرافيا

كلية اآلداب

ايناس مصطفي متولي درجة دكتور في االداب بمرتبة الشرف/ـ منح الطالب ١٤٣١٢٠١٥/٠٧/٠٨
).تخصص اللغة االنجليزية وادابھا. (األولي

كلية اآلداب

عالء محمحد محمد عبد الظاھر درجة دكتور في االداب/ ـ منح الطالب ١٥٠٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
).تخصص التاريخ بمرتبة الشرف األولي(

كلية اآلداب

تخصص اللغة(مي حسن علي حسن درجة دكتور في االداب / ـ منح الطالبة ١٥٠٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
).االنجليزية وادابھا بمرتبة الشرف األولي

كلية اآلداب

منصور حسين سالم صالح درجة الماجستير في االداب بتقدير/ منح الطالب ١٥١٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص الجفرافيا) (-A(ممتاز 

كلية اآلداب

ايمان عبد الحميد عبد النعيم درجة الماجستير في االداب/منح الطالب ١٥١٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
)-A(بتقدير ممتاز )تخصص المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات(

كلية اآلداب

سارة عز الدين عبد السميع درجة الماجستير في االداب/منح الطالب ١٥١٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
+)B(بتقدير جيد جدا ) تخصص االجتماع(

كلية اآلداب

زينب عثمان علي سالم درجة الماحستير في االداب بتقدير/ امنح الطالبة١٥١٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
تخصص المكتبات(ممتاز مع التوصية بنشر وتبادل الرسالة مع الجامعات 

)والوثائق والمعلومات

كلية اآلداب

نھاد علي عباس محمود درجة الماجستير في االداب بتقدير/منح الطالبة ١٥٢٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات(ممتاز 

كلية اآلداب

مي حسن علي حسن درجة دكتوراه في االداب بمرتبة الشرف/ منح الطالب ١٥٣٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابھا(الثانية  

كلية اآلداب

عالء محمد محمد عبد الظاھر بدوي درجة دكتوراه في االداب/ منح الطالب ١٥٣٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص التاريخ(بمرتبة الشرف األولي  

كلية اآلداب

ھاني محمد حسن جابر درجة الماجستير في االداب بتقدير/منح الطالبة ١٥٣٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص التاريخ(ممتاز 

كلية اآلداب

اماني عصام ابراھيم  مناع درجة الماجستير في االداب بتقدير/منح الطالبة ١٥٤٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص علم النفس(ممتاز  

كلية اآلداب

مروة محمد مصطفي علي نور درجة الماجستير في االداب/ منح الطالبة١٥٤١٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص اللغات الشرقية وادبھا(بتقدير ممتاز

كلية اآلداب
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أيمن حامد أحمد الجوھري درجة الماجستير في اآلداب بتقدير/ منح الطالب١٥٤٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
.ممتاز تخصص علم النفس

كلية اآلداب

ابراھيم عبد التواب عبد الفتاح درجة الماجستير في االداب/ منح الطالبة  ١٥٤٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
تخصص(بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا بين الجامعات 

)اللغة العربية وادابھا

كلية اآلداب

نعمت منذر عبدالمجيد العبدلي درجة الماجستير في اآلداب/ منح الطالبة  ١٥٤٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
.تخصص المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات+) B(بتقدير جيد جدا 

كلية اآلداب

ايمن عبد اللطيف رضوان درجة الماجستير في االداب بتقدير/منح الطالب ١٥٤٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص الفلسفة(ممتاز 

كلية اآلداب

رشا محمد محروس مصطفي درجة الماجستير في االداب/ منح  الطالبة١٥٤٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص علم النفس( بتقدير ممتاز

كلية اآلداب

شريف محمد محمد ابراھيم درجة دكتور في الحقوق بتقدير/ منح الطالب ١٦٥٨٢٠١٥/٠٧/١٤
)تخصص قسم القانون الجنائي// (جيد جدا 

 كلية الحقوق

//منح  الطالب محمد عبد الغفار طنطاوى درجة دكتور في الحقوقبتقدير جيد ١٦٥٩٢٠١٥/٠٧/١٤
)تخصص قسم المالية العامة(

 كلية الحقوق

اية محمد يحيي حامد درجة الماجستير في العلوم السياسية/ منح الطالبة ١٤٠٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
.بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

راما ماھر محمد عبد الحكيم  درجة الماحستير في الدراسات/ ـ منح الطالبة١٤٠١٢٠١٥/٠٧/٠٨
//االوربية بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مصعب محمد إبراھيم علي  درجة الماحستير في الدراسات/ منح الطالبة ١٤٠٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
//االوروبية المتوسطية بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھايدى علي علي فھمي درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد/منح الطالبة ١٤٠٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
//بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ياسر نمر محمد أبو حامد  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ١٤٠٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
//السياسية  بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مني راشد سعد العليان درجة الماجستير في االدارة العامة/منح الطالبة ١٥٢١٢٠١٥/٠٧/٠٩
.بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

رشا سامح عيسي حسن درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد/ منح الطالبة ١٥٢٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلھا مع

.الجامعات األخري

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

محمد محمود عبدهللا يوسف  درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب١٥٢٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
.االقتصاد  بتقدير  جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

راجي يوسف محمود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب١٥٢٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
.السياسية بتقدير  جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

احمد السعيد محمد محمود درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات/ منح الطالب ١٥٢٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
.االوربية المتوسطة بتقدير جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ھنادى السيد حامد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد/منح الطالبة  ١٥٢٦٢٠١٥/٠٧/٠٩  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سند حماد الفي درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير/ منح الطالب ١٦٦٣٢٠١٥/٠٧/١٤
.جيد جدا

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

تخصص(عصام السيد عبد المطلب احمد درجة ماجستير العلوم / منح الطالب١٦٦٤٢٠١٥/٠٧/١٤
)ھندسة الحاسبات

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية



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

تخصص(اسامة صالح احمد بغدادى درجةلماجستير العلوم / منح الطالب١٦٦٥٢٠١٥/٠٧/١٤
محمود محمد عبد هللا حجازى/ منح الطالب) الھندسة المدينة االشغال العامة

درجة ماجستير العلوم  الھندسة االنشائية

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

تخصص(اسالم عبد النبي احمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ١٦٦٦٢٠١٥/٠٧/١٤
)الھندسة االنشائية

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

تخصص(احمد محمد يوسف عز الدين درجة الماجستير العلوم / منح الطالب١٦٦٨٢٠١٥/٠٧/١٤
)الھندسة االنشائية

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

تخصص (سھا ذكي محمد حسين درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٦٦٩٢٠١٥/٠٧/١٤
الھندسة االنشائية  

تخصص (عالء سيد محمود حسن درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب 
)ھندسة القوى الميكانيكية

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

تخصص(محمد رافت احمد احمد عريضة درجة الماجستير / منح الطالب ١٤٩٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ادارة اعمال

 كلية التجارة

تخصص(عمرو مجدى محمد عبد الواحد درجة الماجستير /منح الطالب ١٥٠٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
)الرياضة والتامين 

 كلية التجارة

عبد الباقي مضوى العشا مضوى درجة الماجستير في/منح الطالبة  ١٥٠١٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص محاسبة(المحاسبة 

 كلية التجارة

غادة محمد عبد الحليم الفقي درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٦٧١٢٠١٥/٠٧/١٤
)تخصص كيمياء حيوية(

كلية العلـوم

تخصص(ايھاب لطفي جورج درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب١٦٧٢٢٠١٥/٠٧/١٤
ميالد محمد ميالد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب) كيمياء حيوية

)بترول(تخصص جيولوجيا (العلوم 

كلية العلـوم

محمود ابراھيم عفيفي عبده درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب١٦٩١٢٠١٥/٠٧/١٥
) تخصص كيمياء حيوية(

تخصص (اسامة محمد سيد احمد درجة الماحستير في العلوم / منح الطالب 
) كيمياء عضوية

تخصص (بسمة احمد علي محمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب 
)كيمياء حيوية

كلية العلـوم

أمنية محمد ابراھيم محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٧٥٠٢٠١٥/٠٧/٢١
)الفقاريات وطفيليات(علم الحيوان (تخصص

كلية العلـوم

تخصص (محمود محمد سيد بركات درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب١٧٥٢٢٠١٥/٠٧/٢١
)كيمياء عضوية

اسالم محمود حمدي حسن درجة الماحستير في العلوم / منح الطالب  
)تخصص نبات ميكروبيولوجي(
راند بدر محمد بدر علي  درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة  
)معادن وصخور ورواسب خامات(تخصص جيولوجيا (

كلية العلـوم

عصام علي محمد علي درجة الدكتوراه في العلوم الطبية/ منح الطبيب١٦٦١٢٠١٥/٠٧/١٤
الئحة( ٢٠١٤دور نوفمبر)تخصص الكيمياء الحيوية الطبيبة والبيولوجيا(

٢٠٠٩(

كلية الطب

محمد اشرف عبد المنعم الميلجي درجة الدكتوراه في جراحة/ منح الطيب ١٦٨١٢٠١٥/٠٧/١٥
)٢٠٠٩الئحة (التجميل دور نوفمبر 

كلية الطب

وائل مصطفي محمد مصطفي حمزة درجة الدكتوراه في العلوم/ منح الطبيب ١٦٨٢٢٠١٥/٠٧/١٥
)٢٠٠٩الئحة (  ٢٠١٤الطبية االساسية الباثولوجيا دور نوفمبر 

كلية الطب

ھاله أحمد نوفل البرعي صالح الدين في/ اعتماد درجة الماجستير للطبيبة ١٦٨٥٢٠١٥/٠٧/١٥
بموافقة مجلس الكلية في) جيد(الطب النفسي لألطفال والمراھقين بتقدير 

٢٠١٥/٥/٢١.

كلية الطب

ھاني عبدالمولي محمد عبدالمولي درجة الدكتوراه في/ اعتماد منح الطبيب ١٧٢٥٢٠١٥/٠٧/١٥
)٢٠٠٩الئحة (  ٢٠١٤جراحة األوعية الدموية دور نوفمبر 

كلية الطب
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تخصص تمريض(ثروت ابراھيم رشدى درجة الماجستير / منح الطالب ١٥٤٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
بتقدير ممتاز)عناية الحاالت الحرجة والطوارى

 كلية التمريض

تخصص تمريض(سماح عثمان علي عثمان درجة الماجستير / منح الطالبة ١٥٤٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
بتقدير جيد جدا)الصحة النفسية

 كلية التمريض

تخصص تمريض(محمد عادل احمد عراقي درجة الماجستير /منح الطالب ١٥٤٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
بتقدير ممتاز))عناية الحاالت الحرجة والطوارى

 كلية التمريض

تخصص(ھدى عبد الرحمن علي السيد درجة الماجستير /منح الطالب ١٥٥١٢٠١٥/٠٧/١٢
بتقدير جيد جدا)تمريض صحة االم وحديثي الوالدة

 كلية التمريض

تخصص تمريض(لمياء سعد عبد هللا محمود درجة الماجستير / منح الطالبة ١٥٥٢٢٠١٥/٠٧/١٢
بتقدير ممتاز)صحة المجتمع

 كلية التمريض

تخصص(مصطفي محمود عبدالصادق السيد درجة الماجستير / منح الطالب ١٥٥٣٢٠١٥/٠٧/١٢
بتقدير جيد جدا)إدارة تمريض

 كلية التمريض

مروة السيد محمد قطب درجة الماجستير في العالج الطبيعي / ـ منح الطالبة ١٤٣٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط المراض النساء والتوليد وجراجتھا٠تخصص ع( بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

محمد احمد سليمان عبد الرحيم درجة الماجستير في العالج/منح الطالب ١٤٣٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

محمد بكر طه يونس درجة الماجستير بتقدير عام جيد/ منح الطالب ١٤٣٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

 كلية العالج الطبيعى

دينا سامي عبد الكريم قاسم درجة الماجستير بتقدير عام جيد / منح الطالبة ١٤٣٦٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا٠تخصص ع(

 كلية العالج الطبيعى

مھا حامد عبد الودود الغريب درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة١٤٣٧٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط الضطرابات مراحل النمو٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد جدا 
)والتطور وجراحتھا عند االطفال

 كلية العالج الطبيعى

ھند رضا سعد صقر درجة الماجستير في العالج الطبيعي  ـ/ منح الطالبة ١٤٣٨٢٠١٥/٠٧/٠٨
.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا بتقدير عام جيد .تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

ھند احمد سعد عطا درجة الماجستير في العالج الطبيعي  ـ/ منح الطالبة ١٤٣٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا بتقدير عام جيد .تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

اوركيد صابرعبد الفضيل صابر درجة الماجستير في العالج/منح الطالب ١٤٤٧٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط للجراحة٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

مروة جمال محمد علي عناني درجة الماجستير في العالج/منح الطالبة ١٤٤٨٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط المراض النساء والتوليد وجراجتھا ٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

نجوى سيد عبد الواحد  حسن درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة ١٤٤٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي(الطبيعي بتقدير عام جيد

 كلية العالج الطبيعى

ياسمين محمد صفوت حسين محمد درجة الماجستير بتقدير عام/ منح الطالبة١٤٥١٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي (جيد

 كلية العالج الطبيعى

طارق حنفي محمود حنفي درجة الماجستير بتقدير عام جيد/ منح الطالب ١٤٥٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط الضطرابات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين٠تخصص (

 كلية العالج الطبيعى

مريم حسام محمد فتحي االبراش درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة ١٤٥٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠ط٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

مروة محمد محمود عليوة درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٥٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
الضطرابات الجھاز الدورى التنفسي ٠ط٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

والمسنين

 كلية العالج الطبيعى
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نجوى ابو الوفا ابراھيم  درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة  ١٤٥٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراجتھا.بتقدير عام جيدـ تخصص ع

 كلية العالج الطبيعى

كريستين عادل عزيز صالح درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة ١٤٥٦٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط الضطربات مراحل النمو والتطور٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 
وجراحتھا عند االطفال

 كلية العالج الطبيعى

شيماء احمد عيد احمد عوض درجة الماجستير بتقدير عام/ منح الطالبة ١٤٥٧٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(جيد

 كلية العالج الطبيعى

احمد فوزى بيومي عبد الرحمن درجة الماجستير في العالج/منح الطالبة ١٤٥٨٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط الضطربات الجھاز العضلي٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد جدا 

الحركي وجراحتھا

 كلية العالج الطبيعى

تخصص(احمد محمود نصر درجة الماجستير بتقدير عام جيد /منح الطالب ١٤٥٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
)العلوم االساسية للعالج الطبيعي

 كلية العالج الطبيعى

جيالن عادل يوسف الھبيان درجة الماجستير بتقدير عام جيد/ منح الطالبة ١٤٦٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط الضطربات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا٠تخصص ع(جدا 

 كلية العالج الطبيعى

ھند عبد العظيم حسن عبد الفتاح وحش درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٤٦١٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط الضطربات مراحل النمو٠تخصص ع(العالج الطبيعي بتقدير عام جيد
)والتطور وجراحتھا عند االطفال

 كلية العالج الطبيعى

شيرين شاكر مرزوق زخاريوس درجة الماجستير في العالج/منح الطالبة  ١٤٦٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

راينا عبد المنعم بدوى محمود درجة الماجستير بتقدير عام جيد/ منح الطالبة ١٤٦٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا٠تخصص ع(

 كلية العالج الطبيعى

سمير محمد حنفي محمد درجة الماجستير بتقدير عام جيد / منح الطالب ١٤٦٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

 كلية العالج الطبيعى

محمد تحسين عثمان محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالب١٤٦٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط للجراحة٠تخصص ع(بتقدير عام جيد

 كلية العالج الطبيعى

شيماء حسني محمد عبد الرحيم درجة الماجستير بتقدير عام/ منح الطالبة ١٤٦٦٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(جيد 

 كلية العالج الطبيعى

ياسمين ماھر عبد الجابر درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٦٧٢٠١٥/٠٧/٠٨
)طالمراض النساء والتوليد وجراحتھا ٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

باسم محمد علي محمود درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالب ١٤٦٨٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط للجراحة٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

مروة عبد الحليم عزيز محمود درجة الماجستير بتقدير عام/ منح الطالبة ١٤٦٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(جيد 

 كلية العالج الطبيعى

مھا عاطف راغب محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٧٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

ھند شحات عبد الستار درجة الماجستير عي العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٧١٢٠١٥/٠٧/٠٨
ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

شرين محمود محمد جاد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/منح الطالبة ١٤٧٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط للجراحة٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

تخصص(غادة سعيد حسين درجة الماجستير بتقدير عام جيد / منح الطالبة ١٤٧٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين٠ع

 كلية العالج الطبيعى

محمد مصطفي الدسوقي درجة الماجستير بتقدير عام جيد جدا/ منح الطالب ١٤٧٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
)ط الضطربات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا٠تخصص ع(

 كلية العالج الطبيعى
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محمود معوض محمود عبده درجة الماجستير في العالج/ منح الطالب ١٤٧٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطيعي(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

ابتھال احمد محمود درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير/ منح الطالبة ١٤٧٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات مراحل النمو والتطوروجراحتھا عند ٠تخصص ع(عام جيد 
) االطفال

 كلية العالج الطبيعى

اسالم حسن محمد فايد درجة الماجستير بتقدير عام جيد/ منح الطالب ١٤٧٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط الضطربات الجھاز العصبي وجراحتھا٠تخصص ع(

 كلية العالج الطبيعى

اسراء طلعت محمد محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/منح الطالبة ١٤٧٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي٠تخصص ع(بتقدير عام جيد جدا 

)والمسنين

 كلية العالج الطبيعى

عمرو علي علي الخضرى درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي/ منح الطالب١٤٧٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
الضطربات الجھاز الدورى التنفسي ٠ط٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

)والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى

ريھام علي محمد علي  درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٨٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

)وجراحتھا

 كلية العالج الطبيعى

محمد عبد الھادى محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي/  منح الطالب١٤٨١٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط للجراحة٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

ايمان صدقي عبد هللا علي درجة الماحستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٤٨٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط المراض النساء والتوليدوجراحتھا٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

احمد عبده عبد الحميد محمد درجة الماجستير في العالج/ منح الطالب ١٤٨٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط للجراحة٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

وليد السيد حسين احمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٤٨٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز الدورى التنفمي ٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

)والمسنين

 كلية العالج الطبيعى

اسماء عبد المنعم احمد سيد درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة ١٤٨٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي٠تخصص ع( الطبيعي بتقدير عام جيد 

)والمسنين

 كلية العالج الطبيعى

حسام مجدى متولي عبد الحميد درجة الماجستير في العالج/ منح الطالب١٤٨٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي٠تخصص ع(الطبيعي بتقدير عام جيد 

)وجراحتھا

 كلية العالج الطبيعى

اميرة محمد جمال الدين ثابت درجة الماجستيرفي العالج/ منح الطالبة ١٤٨٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

الشيماء شعبان عبد العظيم درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطالبة١٤٨٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(بتقدير عام جيد جدا 

 كلية العالج الطبيعى

ھبة هللا عبد السالم اسماعيل  درجة الماجستير في العالج/ منح الطالبة  ١٤٨٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا.تخصص ع( الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

محمد جمال حسن  درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير/ منح الطالب١٤٩٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

احمد محمد السيد مصطفي  درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالب ١٤٩١٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات مراحل النمو والتطور وجراحتھا٠تخصص ع( بتقدير عام جيد 

).عند االطفال

 كلية العالج الطبيعى

ھاني محمود محمد  درجة الدكتوراه في العالج  الطبيعي بتقدير/ منح الطالب١٤٩٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين٠تخصص ع(عام جيد جدا 

 كلية العالج الطبيعى

احمد بركات بخيت سليمان  درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالب١٤٩٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي٠تخصص ع(بتقدير عام جيد 

)جيد جدا(بتقدير عام )والمسنين 

 كلية العالج الطبيعى
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ايمان عوض عبد الكريم  درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/منح الطالبة ١٤٩٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
)ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(بتقدير عام جيد

 كلية العالج الطبيعى

مني نبيل محمد عبدالفتاح عياد  درجة الدكتوراه في العالج/ منح الطالبة١٤٩٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطرابات مراحل النمو٠المدرس المساعد بتخصص ع(الطبيعي 

)جيد جدا(بتقدير عام )والتطور وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

ھبه جابر عبد العزيز سلموني درجة الدكتوراه في العالج/ منح الطالبة١٤٩٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
ط الضطرابات مراحل النمو٠المدرس المساعد بتخصص ع(الطبيعي 

).جيد جدا(بتقدير عام )والتطور وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

رحاب أبوالمجد سعد ابو المجد درجة الماجستير في علوم طب/ منح الطالبة١٥٧١٢٠١٥/٠٧/١٢
.األسنان األكاديمية تخصص خواص مواد طب االسنان 

 كلية طب الفم واالسنان

مي اسماعيل محمد فتحي اسماعيل درجة الماجستير في علوم/ منح الطالبة١٥٧٢٢٠١٥/٠٧/١٢
.طب األسنان األكلينيكية تخصص طب الفم وعالج اللثة

 كلية طب الفم واالسنان

فيروز فتحي محمود كرداش درجة الماجستير في علوم طب/ منح الطالبة١٥٧٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
األسنان األكلينيكية تخصص تقويم االسنان

 كلية طب الفم واالسنان

فاطمه الزھراء عثمان صالح الدين عثمان العباسي درجة / منح الطالبة١٥٧٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
.  الماجستير في أحد فروع طب الفم واألسنان  تخصص عالج الجذور

محمد أميه أحمد صالح الدين درجة الماجستير في أحد فروع / منح الطالب
.طب الفم واألسنان تخصص عالج الجذور

 كلية طب الفم واالسنان

كمال الھادي محمود سبسي درجة الماجستير في علوم طب/ منح الطالب١٥٧٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
.األسنان األكلينيكية تخصص االستعاضات السنيه المثبته

 كلية طب الفم واالسنان

داليا يوسف عبد اللطيف يوسف درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية١٦٨٣٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الصيدلة االكلينكية (الصيدلة 

 كلية الصيدلة

ريھام فتحي حلمي مسلمي درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٦٨٤٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص االدوية والسموم(الصيدلة 

 كلية الصيدلة

رشا احمد محمود حسن درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الصيدالنية١٦٩٢٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ابراھيم احمد صالح علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب ١٦٩٣٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص العقاقير(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ايناس يوسف يونس محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١٦٩٤٢٠١٥/٠٧/١٥
الصيدلية تخصص العقاقير

 كلية الصيدلة

سلمي طارق بيومي حسين درجة ماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية١٦٩٥٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الكيمياء الحيوية(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

أحمد مصطفي عبدالعال مصطفي  درجة ماجستير في العلوم/ منح الصيدلي١٦٩٦٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الكيمياء الصيدلية(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ھاله صالح الدين ھالل محمود ھالل درجة ماجستير في/ منح الصيدالنية١٦٩٧٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة(العلوم الصيدلية 

 كلية الصيدلة

بھره خالد محمد درجة ماجستير في العلوم الصيدلية/منح الصيدالنية١٧٢٣٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص األدوية والسموم(

 كلية الصيدلة

وسام عادل فؤاد نخله درجة ماجستير في العلوم الصيدلية/ منح الصيدلي١٧٤٣٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الصيدلة الصناعية(

 كلية الصيدلة

منال عبدالفتاح عزت سالم  درجة ماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية١٧٤٤٢٠١٥/٠٧/١٥
)تخصص الكيمياء الصيدلية(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

ساره سراج الدين احمد فرج درجة ماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية١٧٤٥٢٠١٥/٠٧/٢١
)تخصص الميكروبيولوجيا والمناعه(الصيدلية 

 كلية الصيدلة



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

مي مصطفي فؤاد ابراھيم درجة ماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية١٧٤٦٢٠١٥/٠٧/٢١
)تخصص الكيمياء الصيدلية(الصيدلية 

 كلية الصيدلة

مھا فوزي امام نصر درجة ماجستير في العلوم الصيدلية/ منح الصيدالنية١٧٤٧٢٠١٥/٠٧/٢١
)تخصص الصيدالنيات(

 كلية الصيدلة

ھاني ممدوح محمد عبدالمنعم محمد علي درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٦٤٧٢٠١٥/٠٧/١٤
.العلوم الھندسية تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

تخصص-محمود محمد شوقي محمود درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ١٦٥٠٢٠١٥/٠٧/١٤
.ھندسة الطيران والفضاء

 كلية الھندسة

محمود محمدين يوسف يوسف الديب درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب ١٦٥١٢٠١٥/٠٧/١٤
.تخصص الھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

تخصص-طارق مختار توفيق سلطان درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ١٦٥٢٢٠١٥/٠٧/١٤
.ھندسة الطيران والفضاء

 كلية الھندسة

محمد احمد نبيل محمد منصور ابو العمايم درجة ماجستير/ منح الطالب ١٦٥٣٢٠١٥/٠٧/١٤
.تخصص ھندسة المعمارية-العلوم 

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة-علي محمود خزمه درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ١٦٧٠٢٠١٥/٠٧/١٤
محمد محمود بيومي أحمد كامل درجة/ منح الطالب . القوي واآلالت الكھربية

.األشغال العامة -تخصص ھندسة المدنية -ماجستير العلوم 

 كلية الھندسة

تخصص-معتز عبدالمنعم محمد الباز درجة ماجستير العلوم /  منح الطالب ١٦٧٤٢٠١٥/٠٧/١٤
مي فايز محمود خليل أيوب درجة ماجستير/ منح الطالبة . الھندسة المعمارية

.العلوم تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 كلية الھندسة

محمد أحمد محمد متولي الشعراوي درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ١٦٧٥٢٠١٥/٠٧/١٤
.تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

مصطفي الحسين ابراھيم محمد عبدالفتاح درجة ماجستير / منح الطالب  
.العلوم تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

 كلية الھندسة

ھشام نعيم مامون محمد عبدالرازق درجة ماجستير العلوم / منح الطالب ١٦٧٦٢٠١٥/٠٧/١٤
تخصص ھندسة الحاسبات 

-مصطفي محمد احمد سيد الشريف درجة ماجستير العلوم / منح الطالب 
.تخصص الھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

أحمد عبدالوھاب محمد المرادي درجة ماجستير العلوم/ منح الطالب ١٦٧٧٢٠١٥/٠٧/١٤
محمد/ منح الطالب. تخصص ھندسة االلكترونيات والتصاالت الكھربية

تخصص ھندسة القوي -عبدالواحد محمد خليفه درجة ماجستير العلوم 
.الميكانيكية 

 كلية الھندسة

سيف النصر محمود السيد محمود عثمان درجة دكتوراه / منح الطالب١٦٧٨٢٠١٥/٠٧/١٥
.  تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج -الفلسفة 

 -درجة دكتوراه الفلسفة  -احمد ابو المجد شوقي سيد احمد / منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوي الميكانيكية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراه الفلسفة  -شريف حامد محمد حسنين / منح الطالب ١٦٧٩٢٠١٥/٠٧/١٥
.الھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

-درجة ماجستير العلوم  -محمد محمود علي علي  حسن / منح الطالب ١٦٨٦٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات

 كلية الھندسة

تخصص -درجة دكتوراه الفلسفة  -شيماء حسن زكي إبراھيم  / منح الطالبة ١٦٨٧٢٠١٥/٠٧/١٥
الھندسة المعمارية 

 -درجة دكتوراه الفلسفة  -فرح فيروز فھيم لبيب الديب / منح الطالبة 
.تخصص الھندسة اإلنشائية

 كلية الھندسة

-درجة دكتوراه الفلسفة  -ھدي ابراھيم المجد أحمد شاھين  / منح الطالبة ١٦٨٨٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة



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

 -درجة دكتوراه الفلسفة  -سومه محمد عبدالغني محمد / منح الطالبة ١٦٨٩٢٠١٥/٠٧/١٥
. تخصص الميكانيكا الھندسية 

 -درجة دكتوراه الفلسفة  -منه هللا محسن محمد الحسيني / منح الطالبة 
.تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

 -درجة ماجستير العلوم  -يحي محمد محمود سيد يحي   / منح الطالب ١٧١٧٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص ھندسة القوي واآلالت الكھربية

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -أمين ماھر عبدهللا يركه / منح الطالب 
.ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

-درجة ماجستير العلوم  -أمنية ھشام مصطفي أبوسريع / منح الطالبة ١٧١٨٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

-درجة ماجستير العلوم  -شاھنده محمود مبروك محمد سعيد / منح الطالبة ١٧١٩٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -ھناء احمد محمد احمد /  منح الطالبة ١٧٢٠٢٠١٥/٠٧/١٥
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

تخصص -درجة ماجستير العلوم  -محمد عصام محمد سيد / منح الطالب ١٧٢١٢٠١٥/٠٧/١٥
.الھندسة اإلنشائية

 كلية الھندسة

تخصص  -درجة ماجستير العلوم  -محسن جالل يحيي كامل / منح الطالب ١٧٢٢٢٠١٥/٠٧/١٥
.  ھندسة القوي واآلالت الكھربية

 -درجة ماجستير العلوم  -إسالم فرج محمد السيد فرج / منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوي واآلالت الكھربية

 كلية الھندسة

نھله محمود حافظ محمد مراد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ منح الطالبة ١٧٢٦٢٠١٥/٠٧/١٥
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

منه هللا سعيد محمد توفيق درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ منح الطالبة ١٧٢٧٢٠١٥/٠٧/١٥
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

نورين مصطفي محمد محمود درجة ماجستير العلوم ـ تخصص/ منح الطالبة ١٧٢٨٢٠١٥/٠٧/١٥
. الھندسة المعمارية 

احمد محمد إيراھيم حماد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالب 
.الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

احمد علي أحمد محمود نصر درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالب ١٧٢٩٢٠١٥/٠٧/١٥
. ھندسة الري والھيدروليكا 

درجة ماجستير العلوم ـ  -عبدالرجمن حسن علي فھمي عبدهللا / منح الطالب 
تخصص ھندسة الحاسبات

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ تخصص -مني فؤاد محمود احمد / منح الطالبة ١٧٣٠٢٠١٥/٠٧/١٥
.ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ  -مھند مجدي منوفي محمد سعيد / منح الطالب ١٧٣١٢٠١٥/٠٧/١٥
. تخصص الھندسة الكيميائية

درجة ماجستير العلوم ـ  -ياسمين مصطفي محمد عبدالمھمين / منح الطالبة 
.تخصص الھندسة الكيميائية

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ -محمد صاوي محمد رشاد أيوب / منح الطالب ١٧٣٢٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ تخصص  -محمد عزت ابراھيم سعفان / منح الطالب ١٧٣٣٢٠١٥/٠٧/١٥
. ھندسة البترول 

درجة ماجستير  -مصطفي عبد الحميد عبدالعظيم عبد المطلب / منح الطالب 
.العلوم ـ تخصص ھندسة الفزات

 كلية الھندسة

درجة ماجستير  -عبدهللا عبدالفتاح محمد محمد عبدالقوي/ منح الطالب ١٧٣٥٢٠١٥/٠٧/١٥
. العلوم ـ تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

درجة ماجستير  -بسمه طالل صالح الدين عثمان العباسي / منح الطالبة 
.العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة



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

درجة ماجستير العلوم ـ  -أسامه إيھاب عبد الخالق حسين / منح الطالب ١٧٣٦٢٠١٥/٠٧/١٥
. تخصص ھندسة القوي الميكانيكية

درجة ماجستير العلوم ـ  -أحمد جمال عشماوي عشماوي  / منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوي الميكانيكية

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ  -أسالم يحيي محمد السيد جمعه / منح الطالب ١٧٣٧٢٠١٥/٠٧/١٥
. تخصص الھندسة اإلنشائية

درجة ماجستير العلوم ـ تخصص  -جھاد سمير محمد يؤنس / منح الطالب 
.الھندسة اإلنشائية 

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ تخصص  -مني محمد فؤاد رحمو / منح الطالبة ١٧٤٠٢٠١٥/٠٧/١٥
. الھندسة المعمارية

درجة ماجستير العلوم  -نشوي جمال أحمد محمود أحمد لقمان / منح الطالبة 
.ـ تخصص الھندسة المعمارية 

 كلية الھندسة

درجة ماجستير العلوم ـ -أحمد محمد يسري حسين الحفني / منح الطالب ١٧٤١٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

 كلية الھندسة

درجة ماجستير -راندا محمد أسامه محمد علي حسين شطا/ منح الطالبة ١٧٤٢٢٠١٥/٠٧/١٥
.العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

ھبه عبد العزيز محمد عبدالعزيز درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ١٦٤٨٢٠١٥/٠٧/١٤
العلوم الزراعية تخصص كيمياء حيوية  

تحيه عزوز فؤاد أحمد  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة 
. الزراعية تخصص حشرات اقتصادية

حسام محمد زكريا محمد إبراھيم  درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالب 
. العلوم الزراعية تخصص وراثة

حنان ابو الفتوح محمد علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة 
.الزراعية تخصص صناعات غذائية

 كلية الزراعة

نسرين عاصم شاكر عبدهللا  درجة ماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٦٥٥٢٠١٥/٠٧/١٤
. الزراعية تخصص خضر 

دعاء جالل عباس صالح   درجة ماجستير في العلوم الزراعية / منح الطالبة 
. تخصص الھندسة الزراعية

مھا عبد التواب محمود إبراھيم  درجة ماجستير في العلوم / منح الطالبة 
.الزراعية تخصص اقتصاد زراعي

 كلية الزراعة

درجة الماجستيرفي العلوم الزراعية ـ -رشا محمد علي جمعه / منح الطالبة ١٦٧٣٢٠١٥/٠٧/١٤
.تخصص بساتين الزينة

 كلية الزراعة

درجة الماجستيرفي العلوم  -ندي محمد طه محمد عباس / منح الطالبة ١٧٠٦٢٠١٥/٠٧/١٥
.الزراعية ـ تخصص مبيدات 

مني محمد نبيل حسين قرطام درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة  
. الزراعية تخصص حشرات اقتصادية

نجالء عبدهللا عبدالسالم محمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
.الزراعية تخصص فسيولوجيا النبات

 كلية الزراعة

درجة الماجستيرفي العلوم  -ھبه أمين محمد علي صالح / منح الطالبة ١٧٠٧٢٠١٥/٠٧/١٥
. الزراعية ـ تخصص محاصيل

درجة الماجستيرفي العلوم  -حسن رجب سيد عبد اللطيف / منح الطالب 
.الزراعية ـ تخصص ھندسة زراعية 

درجة الماجستيرفي العلوم  -حسين إبراھيم حسنين ابراھيم / منح الطالب  
.الزراعية ـ تخصص نيماتودا

 كلية الزراعة

درجة الماجستيرفي العلوم  -مرفت رجب منصور علي صالح / منح الطالبة ١٧٠٨٢٠١٥/٠٧/١٥
. الزراعية ـ تخصص وراثة

درجة الماجستيرفي العلوم  -مني أحمد محمد عبدالغني / منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص وراثة

 كلية الزراعة

درجة الماجستيرفي العلوم -سماح فرحات قرني دسوقي / منح الطالبة ١٧٠٩٢٠١٥/٠٧/١٥
.الزراعية ـ تخصص محاصيل

 كلية الزراعة
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درجة الماجستيرفي العلوم  -آيه هللا سمير عبدالمنعم الزيات / منح الطالبة ١٧١٠٢٠١٥/٠٧/١٥
.الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

درجة الماجستيرفي العلوم  -نھله محمد نجيب أحمدعبدالحميد / منح الطالبة  
.الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

درجة الماجستيرفي  -ميسره محمد كمال محمد احمد المغربي / منح الطالبة  
.العلوم الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

 كلية الزراعة

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم  -والء علي محمد أحمد  / منح الطالبة ١٧١١٢٠١٥/٠٧/١٥
.الزراعية ـ تخصص اقتصاد زراعي

درجة دكتوراه الفلسفة في  -سارة بيومي حسن بيومي عوالي  / منح الطالبة 
. العلوم الزراعية ـ تخصص وراثة

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم  -شيماء محمود أمين عثمان/ منح الطالبة 
. الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة

درجة دكتوراه  -عبير عبد رب النبي بكر محمود علوان / منح الطالبة 
. الفلسفة في العلوم الزراعية ـ تخصص اراضي 

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم  -رشا احمد محمد احمد علي / منح الطالبة 
.الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة

 كلية الزراعة

درجة الماجستير في  -أشواق عبد المنعم حسن محمد المداح / منح الطالبة ١٧٤٨٢٠١٥/٠٧/٢١
. العلوم الزراعية ـ تخصص علوم األلبان

درجة الماجستير في  -ريھام  جمال محمد عبدالمجيد الرحماني / منح الطالبة 
.العلوم الزراعية ـ تخصص وراثة

درجة الماجستير في العلوم الزراعية ـ  -عيد سعد عبدهللا لبيب /منح الطالبة  
. تخصص كيمياء حيوية

درجة الماجستير في العلوم  -مصطفي محمود عبدالحكيم جودة / منح الطالب 
.الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية

 كلية الزراعة

محمد رفعت موسي محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالب ١٥٦١٢٠١٥/٠٧/١٢
.عام وخاص وتشريح مرضي"البيطرية تخصص باثولوجيا 

 كلية الطب البيطرى

نادر فاروق  كامل عثمان درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالب ١٥٦٢٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية تخصص التغذية والتغذية اإلكلينيكية

 كلية الطب البيطرى

طاھر كمال سيد عثمان درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالب ١٥٦٣٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي

 كلية الطب البيطرى

مريم حسن علي حسن درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ١٥٦٤٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية تخصص سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتھا

 كلية الطب البيطرى

عال رؤوف حسن يوسف درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ١٥٦٥٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية تخصص خلية وانسجة

 كلية الطب البيطرى

عمرو حسن مھران علي درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالب ١٥٦٦٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا

 كلية الطب البيطرى

فاطمة كرم عبدالقادر أبورواش درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٥٦٧٢٠١٥/٠٧/١٢
.الطبية البيطرية تخصص امراض مشتركة

 كلية الطب البيطرى

شيماء رمضان إمام محمد درجة دكتواره الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٥٦٨٢٠١٥/٠٧/١٢
.الطبية البيطرية تخصص األدوية البيطرية

 كلية الطب البيطرى

ھبه محمد محمد سالم درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الطبية/ منح الطالبة ١٥٦٩٢٠١٥/٠٧/١٢
.البيطرية ـ تخصص امراض الطيور واالرانب

 كلية الطب البيطرى

شريف حامد ابراھيم المسلمي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب١٥٧٠٢٠١٥/٠٧/١٢
.تخصص الفسيولوجيا -الطبية البيطرية 

 كلية الطب البيطرى

باسوان قبالن اشكري درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٢٠٢٠١٥/٠٧/١٣
".جيد جدا"بتقدير 

 كلية دار العلوم

محمود محمد عراقي مرسي درجة ماجستير في الشريعة/ منح الطالب ١٦٢١٢٠١٥/٠٧/١٣
".جيد جدا"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم
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بشيرأحمد محمد عبدالحي درجة ماجستير في النحو والصرف/ منح الطالب ١٦٢٢٢٠١٥/٠٧/١٣
".ممتاز"والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

جھاد عبدالحميد احمد يوسف ھنداوي درجة ماجستير في/ منح الطالب ١٦٢٣٢٠١٥/٠٧/١٣
".جيد جدا"الشريعة اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

إبراھيم مختار مصلحي زھران درجة ماجستير في النحو/ منح الطالب ١٦٢٤٢٠١٥/٠٧/١٣
".ممتاز"والصرف والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

فاطمه عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٦٢٥٢٠١٥/٠٧/١٣
".ممتاز"الشريعة اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

مھدي حمه سعيد محمد درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٢٦٢٠١٥/٠٧/١٣
".ممتاز"بتقدير 

 كلية دار العلوم

مؤيد اسماعيل محمد علي درجة الماجستير في الشريعة/ منح الطالب ١٦٢٧٢٠١٥/٠٧/١٣
".ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

ھاجرإسماعيل ويس درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالبة ١٦٢٨٢٠١٥/٠٧/١٤
".ممتاز"بتقدير 

 كلية دار العلوم

احمد خدر فقي رسول  درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٢٩٢٠١٥/٠٧/١٤
".جيد جدا"بتقدير 

 كلية دار العلوم

عبد الرازق محمد عبدالرحمن السيد حسين درجة الدكتوراه في/ منح الطالب ١٦٣٠٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "الفلسفة اإلسالمية بمرتبة 

 كلية دار العلوم

السيد العربي يوسف يوسف إبراھيم درجة دكتوراه في علم/ منح الطالب ١٦٣١٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "اللغة والدراسات السامية والشرقية بمرتبة 

 كلية دار العلوم

يؤنس يحيي عبدهللا درجة دكتوراه في علم النحو والصرف/ منح الطالب ١٦٣٢٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "والعروض  بمرتبة 

 كلية دار العلوم

محمد فتحي حسان محمد درجة دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٣٣٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "بمرتبة 

 كلية دار العلوم

أمينة أحمد عبد المحسن أحمد عبدهللا الماجد درجة دكتوراه في/ منح الطالبة ١٦٣٤٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "الفلسفة اإلسالمية بمرتبة 

 كلية دار العلوم

فيصل بن أبو بكر بي إن درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٣٥٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف الثانية "بمرتبة 

 كلية دار العلوم

عبد الحي الكتاني بن الحاج أوردي درجة دكتوراه في الفلسفة/ منح الطالب ١٦٣٦٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "اإلسالمية بمرتبة 

 كلية دار العلوم

يولي يس طيب درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية بمرتبة/ منح الطالبة ١٦٣٧٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف الثانية "

 كلية دار العلوم

محمد سليمان آدم امراجع درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب ١٦٣٨٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف الثانية "بمرتبة 

 كلية دار العلوم

ريما أحمد الكبير الناجح درجة دكتوراه في النحو والصرف/ منح الطالبة ١٦٣٩٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف االولي"والعروض بمرتبة 

 كلية دار العلوم

حسام أبو الخيرعبد الشيخ درجة دكتوراه في النحو والصرف/ منح الطالب ١٦٤٠٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف االولي"والعروض بمرتبة 

 كلية دار العلوم

ھبه ھالل فوزي ھالل سعده درجة دكتوراه في النحو والصرف/ منح الطالبة ١٦٤١٢٠١٥/٠٧/١٤
مع التوصيه بطبعھا وتبادلھا بين" الشرف االولي"والعروض بمرتبة 

.الجامعات

 كلية دار العلوم
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نوير حزام أبجاد راجي المطيري درجة ماجستير في النحو/ منح الطالبة ١٦٤٢٢٠١٥/٠٧/١٤
".ممتاز"والصرف والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

مطلق محمد مبارك سعود المرشاد درجة ماجستير في النحو/ منح الطالب ١٦٥٤٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "والصرف والعروض بمرتبة 

 كلية دار العلوم

نھله حلمي محمد عبد الكريم  درجة الدكتوراه في اإلعالم  من/ منح الباحثه ١٦٥٧٢٠١٥/٠٧/١٤
".الشرف األولي "قسم اإلذاعة بمرتبة 

كلية االعالم

ھشام سعيد عمر سعيد البرجي درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالب ١٧١٦٢٠١٥/٠٧/١٥
.تخصص إذاعة بتقدير ممتاز

كلية االعالم

دينا عبد الحكيم محمد عبد اسماعيل درجة الماجستير في/ منح الطالبه ١٧٥٣٢٠١٥/٠٧/٢١
.اإلعالم تخصص العالقات العامه واإلعالن بتقدير ممتاز

كلية االعالم

راجيه ابراھيم عوض عطا هللا درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالبه ١٧٥٤٢٠١٥/٠٧/٢١
.تخصص إذاعة بتقدير ممتاز

كلية االعالم

االء فوزي السيد عبد اللطيف درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالبه ١٧٥٥٢٠١٥/٠٧/٢١
.تخصص العالقات العامه واإلعالن بتقدير ممتاز

كلية االعالم

ريھام سامي حسين يوسف درجة الدكتوراه في اإلعالم/ منح الطالبه ١٧٥٦٢٠١٥/٠٧/٢١
تخصص اإلذاعة بمرتبة الشرف األولي والتوصية بتبادل الرسالة وطبعھا

.لتعميم الفائدة منھا

كلية االعالم

سلوي سعد بدري محمد نور درجة الماجستير في اآلثار من/ منح الطالبة ١٥٢٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة"قسم االثار المصرية بتقدير

".الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

كلية اآلثار

ھاوارنجم الدين ھواس درجة الماجستير في آثارما قبل التاريخ/ منح الطالب ١٥٢٨٢٠١٥/٠٧/٠٩
.من قسم االثار المصرية بتقدير ممتاز

كلية اآلثار

مصرسعد سيد إسماعيل درجة دكتور في الفن المصري القديم/ منح الطالبة ١٥٢٩٢٠١٥/٠٧/٠٩
مع التوصية بطبع الرسالة" الشرف األولي"من قسم االثار المصرية بمرتبة 

.علي نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات المصرية

كلية اآلثار

محمد إبراھيم كريم الخوالده درجة دكتور في اآلثار من قسم/ منح الطالب ١٥٣٠٢٠١٥/٠٧/٠٩
مع التوصية بالطبع والتبادل مع" الشرف األولي"االثار اإلسالمية بمرتبة 

.الجامعات المصرية

كلية اآلثار

نيفين كمال فھيم فرج درجة دكتور في االثار من قسم ترميم/ منح الطالبة ١٥٣١٢٠١٥/٠٧/٠٩
مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا بين" الشرف األولي"االثار بمرتبة 

.الجامعات المختلفة علي نفقة الجامعة

كلية اآلثار

سامي صالح عبد المالك سالم درجة دكتور في االثار من قسم/ منح الطالب ١٥٣٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
مع التوصية بطبع الرسالة علي" الشرف األولي"االثار اإلسالمية بمرتبة 

.نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

كلية اآلثار

احمد جالل أحمد محمد  درجة الماجستير في تكنولوجيا/ منح الطالب ١٥٧٦٢٠١٥/٠٧/١٣
.المعلومات تخصص دقيق تكنولوجيا المعلومات

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

مني محمد محمد سليمان إسماعيل درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٥٧٧٢٠١٥/٠٧/١٣
.تخصص دقيق تكنولوجيا المعلومات -تكنولوجيا المعلومات 

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

منال أحمد يوسف الفقي درجة دكتوراه الفلسفة في بحوث/ منح الطالبة ١٥٧٨٢٠١٥/٠٧/١٣
.العمليات ودعم القرار

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

ھيثم فاروق عبد الفتاح عبدالفتاح درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٥٧٩٢٠١٥/٠٧/١٣
.علوم الحاسب

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

حسن محمد ربيع حسن درجة دكتوراه الفلسفة في بحوث/ منح الطالب١٥٨٠٢٠١٥/٠٧/١٣
.العمليات ودعم القرار

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

مني كيالني كيالني محمد درجة دكتوراه الفلسفة في اإلحصاء/ منح الطالبة ١٧٠٢٢٠١٥/٠٧/١٥
.الحيوي والسكاني 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية
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.فاطمه اشرف ممدوح مصطفي درجة ماجستير في اإلحصاء / منح الطالبة ١٧٠٣٢٠١٥/٠٧/١٢ معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

والء عبدالعال فرج عفيفي درجة ماجستير في  نظم/ منح الطالبة ١٧١٣٢٠١٥/٠٧/١٥
.المعلومات 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

احمد حمزة محمد احمد درجة دكتوراه الفلسفة في علوم/ منح الطالب ١٧١٤٢٠١٥/٠٧/١٥
.الحاسب 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

محمد فتحي جودة السيد السنطاوي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٧٣٨٢٠١٥/٠٧/١٥
.بحوث العمليات

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

.ھانم محمد السعيد خفاجي درجة ماجستير في اإلحصاء/ منح الطالبة ١٧٥٧٢٠١٥/٠٧/٢١ معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

طارق فاولو زكريا أروب  درجة ماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٤١١٢٠١٥/٠٧/٠٨
تخصص دقيق األنثروبولوجيا -األفريقية بتقدير جيد جداً قسم األنثروبولوجيا 

.الثقافية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

إيمان رأفت جيالني أحمد  درجة ماجستير في الدراسات/ منح الطالبة ١٤١٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
تخصص دقيق  -قسم السياسية واالقتصاد ) ١٩٨(األفريقية بتقدير جيد جداً 

اقتصاد

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

ھويدا محرز محمد علي سعيد درجة ماجستير في الدراسات/ منح الطالبة ١٤١٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
تخصص دقيق اقتصاد  -األفريقية بتقدير جيد جداً قسم السياسية واالقتصاد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) مصري الجنسية(محمد فتحي عبد العزيز ھويدي / منح الطالب ١٤١٥٢٠١٥/٠٧/٠٨
بتقدير) تاريخ إسالمي(ماجستير في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ

.ممتاز

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير في) مصرية الجنسية(مني سيد محمود قاسم / منح الطالبة ١٤١٦٢٠١٥/٠٧/٠٨
.بتقدير ممتاز) موارد حيوانيه( الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

أحمد محمد علي محمد عبدالسالم المسلماني درجة ماجستير/ منح الطالب ١٤١٧٢٠١٥/٠٧/٠٨
تخصص  -في الدراسات األفريقية بتقدير ممتاز قسم السياسية واالقتصاد 

.دقيق سياسة

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) المصري الجنسية(ماھر حامد سعداوي سليمان / منح الطالب ١٤٤٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
جغرافيا بشرية(دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الجغرافيا 

بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة") اقتصادية"
.الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

محمد مسعد أمام عفيفي درجة ماجستير في الدراسات األفريقية/ منح الطالب ١٤٤١٢٠١٥/٠٧/٠٨
بتقدير) األنثروبولوجيا الثقافية(من قسم األنثروبولوجيا تخصص دقيق  

.ممتاز

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة ماجستير) المصرية الجنسية(نھاد فتحي محمد الشايب / منح الطالبة ١٤٤٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
موارد(في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق  

.بتقدير ممتاز) نباتية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة ماجستير) المصرية الجنسية(سومه لبيب محمود ھندي / منح الطالبة ١٥٠٢٢٠١٥/٠٧/٠٩
موارد(في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق  

.بتقدير جيد جدا) ارضية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراه) المصرية الجنسية(آمال محمد عويس محمد / منح الطالبة ١٥٠٣٢٠١٥/٠٧/٠٩
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق

.بمرتبة الشرف األولي) موارد حيوانية(

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراه) المصري الجنسية(رفيق سمير إبراھيم غبور / منح الطالب ١٥٠٤٢٠١٥/٠٧/٠٩
).اقتصاد(الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم السياسة واالقتصاد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة دكتوراه) المصرية الجنسية(ھناء محمد عبده إبراھيم  / منح الطالبة ١٥٠٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق

.بمرتبة الشرف األولي) موارد مائية(

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) المصري الجنسية(منصور أبو العينين عبد العاطي / منح الطالب ١٥٠٦٢٠١٥/٠٧/٠٩
دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص

.بمرتبة الشرف األولي) موارد نباتية(دقيق 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية
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درجة دكتوراه) الليبي الجنسية(سالم عطيه سالم بن سليم / منح الطالب ١٥٠٧٢٠١٥/٠٧/٠٩
)اقتصاد(الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم السياسة واالقتصاد  

.بمرتبة الشرف الثانية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

اشرف أحمد عبد التواب إبراھيم درجة ماجستير في جراحة/ منح الطبيب  ١٥٨١٢٠١٥/٠٧/١٣
//.األورام بتقدير جيد 

معھد األورام القومى

عمرو منير سيد أحمد عبد الرحمن درجة ماجستير في جراحة/ منح الطبيب ١٥٨٢٢٠١٥/٠٧/١٣
//.األورام بتقدير جيد جدا 

معھد األورام القومى

نورا عاطف جوده حسين درجة ماجستير في وبائيات ومكافحة/ منح الطبيبة ١٥٨٣٢٠١٥/٠٧/١٣
//.السرطان بتقدير جيد جدا 

معھد األورام القومى

عاصم أحمد محمد محمود عبد الرازق درجة ماجستير في/ منح الطبيب ١٥٨٤٢٠١٥/٠٧/١٣
// .جراحة األورام بتقدير جيد 

معھد األورام القومى

أسامه يحيي أحمد خليفه درجة ماجستير في عالج األلم بتقدير/ منح الطبيب ١٥٨٥٢٠١٥/٠٧/١٣
//.جيد 

معھد األورام القومى

محمود محمد ابراھيم سرحان درجة ماجستير في جراحة/ منح الطبيب ١٥٨٦٢٠١٥/٠٧/١٣
//.األورام بتقدير جيد جدا 

معھد األورام القومى

عمرو عبدهللا يوسف نوفل درجة ماجستير في جراحة األورام/ منح الطبيب ١٥٨٧٢٠١٥/٠٧/١٣
//.بتقدير جيد 

معھد األورام القومى

إيناس محمد رضوان محمد درجة الدكتوراه في الباثولوجيا/ منح الطالبة ١٥٨٨٢٠١٥/٠٧/١٣
.اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

معھد األورام القومى

إيمان عثمان سليمان غنيم الخولي درجة الدكتوراه في التخدير/ منح الطالبة ١٥٨٩٢٠١٥/٠٧/١٣
.وعالج األلم

معھد األورام القومى

والء يوسف علي احمد السبعيني درجة الدكتوراه في التخدير/ منح الطالبة ١٥٩٠٢٠١٥/٠٧/١٣
.وعالج األلم

معھد األورام القومى

محمد حمد هللا حافظ علي زيدان درجة الدكتوراه في جراحة/ منح الطالب ١٥٩١٢٠١٥/٠٧/١٣
.األورام

معھد األورام القومى

حسام الدين أحمد عبدالصمد األشطوخي  درجة الدكتوراه في/ منح الطالب ١٥٩٢٢٠١٥/٠٧/١٣
.طب األورام

معھد األورام القومى

ايمان نجيب الھاللي خورشيد عبد العزيز درجة الدكتوراه في/ منح الطالبة ١٥٩٣٢٠١٥/٠٧/١٣
.باثولوجيا األورام

معھد األورام القومى

عبدهللا محمد جميل عبدهللا درجة الدكتوراه في الباثولوجيا/ منح الطالب ١٥٩٤٢٠١٥/٠٧/١٣
.اإلكلينيكية وتحيالت األمراض السرطانية

معھد األورام القومى

مروة حنفي مصطفي محمود درجة الدكتوراه في الباثولوجيا/ منح الطالبة ١٥٩٥٢٠١٥/٠٧/١٣
.اإلكلينيكية وتحيالت األمراض السرطانية

معھد األورام القومى

سوزان عدالن عبدالرحمن محمد درجة الدكتوراه في التخدير/ منح الطالبة ١٥٩٦٢٠١٥/٠٧/١٣
.وعالج األلم

معھد األورام القومى

مھا إبراھيم عبدهللا احمد حماد درجة الماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٥٩٧٢٠١٥/٠٧/١٣
.بتقدير ممتاز ـ قسم تكنولوجيا التعليم النفس

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مجدي يؤنس محمد النوحي درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالب ١٥٩٨٢٠١٥/٠٧/١٣
.ممتاز ـ قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق العلوم

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مصطفي عرابي عزب محمود درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ١٦٠٠٢٠١٥/٠٧/١٣
بتقدير ممتاز ـ قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية

.للناطقين بلغات أخري

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية
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فاطمة ناصر مضحي براك العازمي درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٦٠١٢٠١٥/٠٧/١٣
التربية بتقدير ممتاز ـ قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

شيماء جابر سيد سيد درجة الماجستير في التربية بتقدير/ منح الطالبة ١٦٠٢٢٠١٥/٠٧/١٣
ممتاز ـ قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أشرف لطفي عبد الحفيظ حمدان درجة الماجستير في التربية/ منح الطالب ١٦٠٣٢٠١٥/٠٧/١٣
.بتقدير ممتاز ـ قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

زينب علي عباس عبدهللا الحساوي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦٠٤٢٠١٥/٠٧/١٣
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات بتقدير ممتاز ـ قسم أصول

.التربية تخصص دقيق إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد عوده ھميم مناحي الخالدي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٦٠٥٢٠١٥/٠٧/١٣
.التربية قسم االرشاد النفسي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

زياد علي إبراھيم خليل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية قسم/ منح الطالب ١٦٠٦٢٠١٥/٠٧/١٣
..تكنولوجيا التعليم مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

معتز إبراھيم قنبر درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالب ١٦٠٧٢٠١٥/٠٧/١٣
تخصص إدارة -قسم أصول التربية  -التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أماني محمد فتحي حامد الصواف درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦٠٨٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم علم النفس التربوي -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھاله حسني أحمد الجبالي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٦٠٩٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم علم النفس التربوي -مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

طه عقله زيدان الخرشه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالب ١٦١٠٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم علم النفس التربوي -التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھبه سامي فرحات عبده درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبه ١٦١١٢٠١٥/٠٧/١٣
قسم المناھج وطرق التدريس -التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إيمان عبدالحميد محمد نوار درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبه ١٦١٢٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم المناھج وطرق التدريس -مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

أحمد حمدي أحمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع / منح الطالب ١٦١٣٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم المناھج وطرق التدريس -التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

علي محمد فالح الشرعه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالب ١٦١٤٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم التربية الخاصه -التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبد المحسن مسعد اسماعيل المغازي درجة الدكتوراه الفلسفة/ منح الطالب ١٦١٥٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم التربية الخاصه -في التربية 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عفاف عبد الفتاح علي إبراھيم درجة الدكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦١٦٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم التربية الخاصه -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رحاب هللا السيد محمد السيد احمد درجة الدكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦١٧٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم التربية الخاصه -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إيمان رمضان الغريب ناصف درجة الدكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦١٨٢٠١٥/٠٧/١٣
.قسم التربية الخاصه -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

فاتن عبدهللا عبدهللا علي زھران درجة الدكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦٤٤٢٠١٥/٠٧/١٤
قسم المناھج وطرق -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

.تخصص دقيق اللغة اإلنجليزية -التدريس 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إيمان عوض محمد محمد فيود درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٦٤٥٢٠١٥/٠٧/١٤
.قسم علم النفس التربوي -التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية



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

ھدي منصور اسماعيل محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٦٤٦٢٠١٥/٠٧/١٤
-قسم المناھج وطرق التدريس  -مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

تخصص دقيق اللغة العربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

محمد راضي محمد حافظ علي درجة الماجستير في علوم/ منح الطالبة ١٥٥٤٢٠١٥/٠٧/١٢
.الليزر وتفاعالته شعبه تفاعل الليزر مع المادة

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

عال سيد احمد محمود درجة دكتوراه الفلسفة في تطبيقات/ منح الطالبة ١٥٥٥٢٠١٥/٠٧/١٢
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة شعبه تطبيقات الليزر في

.الكيمياء والبيولوجيا الضوئية

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

إيناس السيد محفوظ أحمد كامل درجة دكتوراه الفلسفة في/  منح الطالبة ١٥٥٦٢٠١٥/٠٧/١٢
تطبيقات الليزر الطبية شعبه تطبيقات الليزر الطبية تخصص تطبيقات الليزر

.في امراض الباطنه واألطفال

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

إيناس سيد مصطفي سيد درجة دكتوراه الفلسفة في تطبيقات/ منح الطالبة ١٥٥٧٢٠١٥/٠٧/١٢
الليزر الطبية شعبه تطبيقات الليزر في طب الفم واألسنان  تخصص تطبيقات

.الليزر في طب الفم واألسنان 

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

فاتن أحمد ربيع علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٤١٨٢٠١٥/٠٧/٠٨
تخصص رياض االطفال قسم العلوم التربوية مع التوصية بالتبادل مع

.الجامعات ومراكز البحث ذات الصلة

 كلية رياض االطفال

شوق عباده احمد النكالوي درجة ماجستير في التربية تخصص/ منح الطالبة ١٤١٩٢٠١٥/٠٧/٠٨
.رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

مروه صالح الحنفي علي الدين درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٤٢٠٢٠١٥/٠٧/٠٨
.تخصص رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

أمل محمد زكريا القاضي درجة ماجستير في التربية تخصص/ منح الطالبة ١٤٢١٢٠١٥/٠٧/٠٨
.رياض االطفال قسم العلوم التربوية بتقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

رانيا علي ربيع عبدالرحيم درجة ماجستير في التربية/  منح الطالبة ١٤٢٢٢٠١٥/٠٧/٠٨
.تخصص رياض االطفال قسم العلوم النفسية بتقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

شيماء محمد علي شندي السكري درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٥١٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
التربية تخصص رياض االطفال قسم العلوم التربوية مع التوصية بتبادل

.الرساله بين الجامعات ومراكز البحوث ووزارة التربية والتعليم

 كلية رياض االطفال

والء احمد حسن خالد عبد المجيد ادرجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٥١٥٢٠١٥/٠٧/٠٩
.تخصص رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز

 كلية رياض االطفال

إيمان احمد ماھر محمد مصطفي درجة ماجستيرالتربية/ منح الطالبة  ١٤٢٣٢٠١٥/٠٧/٠٨
النوعية في التربية الموسيقية تخصص بيانو بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة

بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتداولھا بين الكليات المناظرة

كلية التربية النوعية

أحمد مجدي السيد البذرة درجة ماجستير التربية النوعية في / منح الطالب  ١٤٢٤٢٠١٥/٠٧/٠٨
التربية الفنية تخصص خزف بتقدير ممتاز

كلية التربية النوعية


