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

الكلية/المعھد     القرارالتاريخرقم القرار

 أغسطس  ٢٠١٥

نايف عجب حمدى العتيبي درجة الماجستير في االداب بتقدير/ منح الطالب١٧٧٠٢٠١٥/٠٨/٠٣
)اللغة العربية وادابھا( جيد جدا

كلية اآلداب

اميرة حنفي سيد حنفي درجة الماجستير في االداب بتقدير ممتاز/منح الطالبة ١٧٧١٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تخصص اللغة االنجليزية وادابھا(

كلية اآلداب

شيماء اسماعيل عباس اسماعيل درجة الماجستيرفي االداب/ منح الطالبة ١٧٧٢٢٠١٥/٠٨/٠٣
تخصص المكتبات(بتقدير ممتاز مع التوصية بطبعھا وتبادلھا مع الجامعات 

)والوثائق والمعلومات

كلية اآلداب

منار محمد عكاشة محمد درجة الماجستير في االداب بتقدير/ منح الطالبة ١٧٧٣٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تخصص علم النفس(ممتاز 

كلية اآلداب

به ختيار عوال رشيد درجة الماجستير في االداب بتقدير ممتاز/ منح الطالب ١٧٧٤٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تخصص اللغة العربية وادابھا(

كلية اآلداب

غالب عليو حمادة عثمان درجة الماجستير في االداب بتقدير/ منح الطالب ١٧٧٥٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تخصص الفلسفة(ممتاز 

كلية اآلداب

اميرة عبد العظيم درجة الماجستير في االداب بتقدير  امتياز/ منح الطالب١٧٧٦٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تخصص االجتماع(

كلية اآلداب

سمية علي قطب محمد درجة الماجستير في االداب بتقدير/ منح الطالبة ١٧٧٧٢٠١٥/٠٨/٠٣
).تخصص االجتماع(امتياز 

كلية اآلداب

سامح سعد حسن الدمراني درجة الدكتوراه في االداب بمرتبة/ منح الطالب ١٧٧٨٢٠١٥/٠٨/٠٣
).اللغة االنجليزية وآدابھا(الشرف األولي تخصص

كلية اآلداب

علياء نبيل أحمد محمود درجة الدكتوراه في االداب بمرتبة/ منح الطالبة ١٧٧٩٢٠١٥/٠٨/٠٣
).اللغة االنجليزية وآدابھا(الشرف األولي تخصص

كلية اآلداب

ھايدي محمد السيد محمود بيومي درجة الدكتوراه في االداب/ منح الطالبة١٧٨٠٢٠١٥/٠٨/٠٣
).اللغة االنجليزية وآدابھا(بمرتبة الشرف األولي تخصص

كلية اآلداب

علي تاج الدين زغير درجة الدكتوراه في االداب بمرتبة الشرف/ منح الطالب ١٧٨١٢٠١٥/٠٨/٠٣
).المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات(تخصص ) -A(األولي 

كلية اآلداب

عبد اللطيف محمد العربي العبدلي درجة الدكتوراه في االداب/ منح الطالب ١٧٨٢٢٠١٥/٠٨/٠٣
بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بتبادلھا مع الجامعات األخري تخصص

).المكتبات والوثائق والمعلومات(

كلية اآلداب

وائل عبد الفتاح أحمد محمد درجة الدكتوراه في االداب بمرتبة/ منح الطالب ١٧٨٣٢٠١٥/٠٨/٠٣
).اللغة العربية وآدابھا(الشرف الثانية  تخصص 

كلية اآلداب

نبيل فزيع فرج خليل درجة ماجستير في القانون الجنائي بتقدير/ منح الطالب ١٨٩٣٢٠١٥/٠٨/٠٩
//.جيد جدا 

 كلية الحقوق

أشرف محمد عبد الشافي عبد الصمد درجة دكتوراه في/ منح الطالب ١٨٩٤٢٠١٥/٠٨/٠٩
).قسم فلسفة القانون وتاريخه// (الحقوق بتقدير جيد جدا 

 كلية الحقوق

محمد راغب وزيري أبوبكر درجة دكتوراه في الحقوق  بتقدير/ منح الطالب ١٨٩٥٢٠١٥/٠٨/٠٩
).قسم فلسفة القانون وتاريخه//  (جيد جدا 

 كلية الحقوق
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كوردو صالح محمد درجة دكتوراه في الحقوق  بتقدير جيد جدا/ منح الطالب ١٨٩٧٢٠١٥/٠٨/١٠
).قسم القانون الدولي العام //  (

 كلية الحقوق

أحمد يحيي سعد زغلول محمد محمود درجة دكتوراه في/ منح الطالب ١٨٩٨٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون الجنائي//  (الحقوق  بتقدير جيد جدا 

 كلية الحقوق

ھشام أمحمد محمد السيوي درجة دكتوراه في الحقوق  بتقدير/ منح الطالب ١٨٩٩٢٠١٥/٠٨/٠٩
)قسم القانون الجنائي//  (جيد جدا 

 كلية الحقوق

عبدهللا محمد المغازي محمد السيد درجة دكتوراه في الحقوق/ منح الطالب ١٩٠٠٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون العام //  (بتقدير جيد جدا 

 كلية الحقوق

حسين فليح حسن محيسن الزبيدي درجة ماجستير في الحقوق/ منح الطالب ١٩٠١٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون العام(بتقدير ممتاز 

 كلية الحقوق

حازم حمدي محمود الجمالي درجة دكتوراه في الحقوق  بتقدير/ منح الطالب ١٩٠٢٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون العام (جيد جدا 

 كلية الحقوق

وليد أحمد محمد سالمه درجة دكتوراه في الحقوق  بتقدير جيد/ منح الطالب ١٩٠٣٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون الجنائي (جدا 

 كلية الحقوق

عصام الدين أحمد حسن أحمد درجة دكتوراه في الحقوق/ منح الطالب ١٩٠٤٢٠١٥/٠٨/١٠
)قسم القانون العام (بتقدير جيد جدا 

 كلية الحقوق

كريمة محمد الصغير محمد أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في/منح الطالبة ١٨٠٦٢٠١٥/٠٨/٠٤
//االقتصاد بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

نورا محمد ماھر مراد محمد قطب درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٨٠٧٢٠١٥/٠٨/٠٤
//العلوم السياسية بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

محمد إبراھيم محمد راشد درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد/ منح الطالب ١٨٠٨٢٠١٥/٠٨/٠٤
.بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

جمال سرور سالم يؤنس درجة دكتوراه الفلسفة في االدارة/منح الطالب ١٨٠٩٢٠١٥/٠٨/٠٤
.العامه بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

دعاء رضا رياض محمد  درجة دكتوراه الفلسفة في االدارة/منح الطالبة ١٨١٠٢٠١٥/٠٨/٠٤
//العامه بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ياسمين كمال محمد عبدالرحمن حسن درجة ماجستير في/منح الطالبة ١٨١١٢٠١٥/٠٨/٠٤
// .االقتصاد بتقدير ممتاز 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

انجي محمد عيد امين إبراھيم درجة ماجستير في تطبيقات/ منح الطالبة ١٨١٢٢٠١٥/٠٨/٠٤
// .الحاسب اآللي في العلوم اإلجتماعية بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ناھد طه حسن زيني محمد درجة الماجستير في تطبيقات/ منح الطالبة ١٨١٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
.الحاسب اآللي في العلوم اإلجتماعية بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سحر محمد صفا هللا عبدالخالق سالم درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٨١٤٢٠١٥/٠٨/٠٤
. .العلوم السياسية بتقدير ممتاز

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

أحمد حمدي علي أحمد األطرش درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ١٨١٦٢٠١٥/٠٨/٠٤
.السياسية بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

ريھام جمال الدين حسن محمد علي درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٨١٧٢٠١٥/٠٨/٠٤
.السياسية بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

شيماء أحمد عبدالسميع عليوه العيص درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٨١٨٢٠١٥/٠٨/٠٤
.العلوم السياسية بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

سيتي الدين رضوان أحمد درجة الماجستير في العلوم االقتصاد/ منح الطالبة ١٨١٩٢٠١٥/٠٨/٠٤
.بتقدير جيد جدا 

 كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية
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سميه محمد جمال الدين مھدي عابد درجة الماجستير في ادارة/ منح الطالبة ١٧٨٥٢٠١٥/٠٨/٠٣
.األعمال  

 كلية التجارة

.ريھام نبيل زين العابدين منتصر درجة الماجستير في محاسبة / منح الطالبة ١٧٨٦٢٠١٥/٠٨/٠٣  كلية التجارة

محمود عاطف محمود عبد العال رمضان درجة الماجستير في/ منح الطالب١٧٨٧٢٠١٥/٠٨/٠٣
.محاسبة 

 كلية التجارة

اكرم جورج عمانوئيل سعد ابراھيم درجة الماجستير في / منح الطالب ١٩٢٨٢٠١٥/٠٨/١٠
). عضوية(تخصص كيمياء ( العلوم

تخصص ( ايناس محمد فؤاد محمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
) تحليلية(كيمياء 

نرجس حسام الدين مرعي حسين  درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
)تخصص بيوتكنولوجي( 

كلية العلـوم

علياء عالء الدين عبد الحميد محمد مظھر درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٩٢٩٢٠١٥/٠٨/١٠
طبية٠)      طبية(تخصص فيزياء حيوية (العلوم 

كلية العلـوم

تخصص (نھي محمداسعد بجاتو درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة١٩٣٠٢٠١٥/٠٨/١٠
) عضوية(كيمياء 

تخصص(صفاء محمود محمد بركات درجة الماجستير في العلوم /منح الطالبة
) عضوية(كيمياء 

مني بشير عبد الليطف خليل درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة
)تخصص علم الحيوان مناعة(

كلية العلـوم

محمد عبدهللا سيد احمد الورش درجة الدكتوراه الفلسفة في / منح الطالب١٩٣١٢٠١٥/٠٨/١٠
) تخصص كيمياء حيوية(العلوم 

نشوى محمد شمس الدين علي علي عبد العال درجة الدكتوراه / منح الطالبة 
)كيمياء حيوية(الفلسفة في العلوم 

تغريد عبد الرحمن علي درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة
)رياضيات تطبيقية كالسيكيه(

كلية العلـوم

سھير محمود ابراھيم درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٩٣٢٢٠١٥/٠٨/١٠
)تخصص علم الحيوان بيولوجيا الخليه واالنسجه والوراثه(

كلية العلـوم

تخصص (مي سمير لطفي السيد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة١٩٧٨٢٠١٥/٠٨/١١
) كيمياء عضوية

تخصص (شيرين رضا بدران ذكي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
) علم الحيوان البيئة الحيوانيه

سارة سعيد خضيرى امبابي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
)تخصص فلك رياضي( 

كلية العلـوم

أحمد حمدي محمد المنشاوي علي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب١٩٧٩٢٠١٥/٠٨/١١
) غير عضوية(تخصص كيمياء 

كأمل محمد محمد الكورغلي  درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب 
)نووية( تخصص فيزياء 

كلية العلـوم

طه عبد العزيز مھدى عبد المنعم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ١٩٨٠٢٠١٥/٠٨/١١
) تخصص كيمياء حيوية(

تخصص (ھند احمد سيد عبد الغني درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
) فيزياء نظرية
تخصص (مصطفي عشرى ابراھيم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب

)رياضيات التطبيقيه الحديثه

كلية العلـوم

مرفت سيد احمد الدسوقي درجة الدكتوراه في الفلسفة في/ منح الطالبة ١٩٨١٢٠١٥/٠٨/١١
)تخصص علم الحيوان فسيولوجيا مقارنه(العلوم 

كلية العلـوم

اسالم محمود محمد احمد درجة الدكتوراه في الفلسفة في / منح الطالب ١٩٨٢٢٠١٥/٠٨/١١
) تخصص كيمياء فيزيائية(العلوم 

ھدى بدر ابراھيم بدر حماد درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة
)تخصص كيمياء حيوية(

كلية العلـوم
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ھدى محمد شاكر محمد صديق درجة الدكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ١٩٨٣٢٠١٥/٠٨/١١
)تخصص فيزياء جوامد(العلوم 

سارة سيد محمود سيد درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة 
تخصص علم الحيوان بيئه حيوانية(

كلية العلـوم

ياسمين سعد عبد الستار احمد فراج درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٩٨٤٢٠١٥/٠٨/١١
) تخصص كيمياء تحليلية(العلوم 

تخصص ( ھبه علي داخلي علي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة 
)كيمياء تحليلية

كلية العلـوم

امجد محمد عبد الجواد دسوقي الدكتوراة في طب االمراض/ منح الطبيب ١٩٣٦٢٠١٥/٠٨/١٠
بموافقة مجلس) امراض الذكورة(التناسلية والجنسية والعقم وجراحتھما 

.٢٠١٥/٦/١٥الكلية في 

كلية الطب

نھي محمود عبد الباقي علي درجة الدكتوراه في الروماتيزم/ منح الطبيبة١٩٣٨٢٠١٥/٠٨/١٠
)الروماتيم والمناعة االكلينيكية (والتاھيل 

كلية الطب

محمد ابراھيم احمد ابراھيم مبروك  درجة الدكتوراه في العالج/ منح الطالب ١٨٢١٢٠١٥/٠٨/٠٤
)ط الضطربات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين٠تخصص ع(الطبيعي  

 كلية العالج الطبيعى

دعاء تمام عطية سيد احمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٨٢٢٢٠١٥/٠٨/٠٤
ط الضطربات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند االطفال٠تخصص ع(

 كلية العالج الطبيعى

ط٠تخصص ع (نرمين كريم عيد بليدى درجة الماجستير / منح الطالبة ١٨٢٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
)المراض النساء والتوليد وجراحتھا 

 كلية العالج الطبيعى

احمد سالمة مصطفي الشيحة درجة الماجستير في العالج/ منح الطالب١٨٢٤٢٠١٥/٠٨/٠٤
)ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا٠تخصص ع(الطبيعي 

 كلية العالج الطبيعى

داليا محيي سيد علي درجة الماجستير في العالج الطبيعي/ منح الطاالبة ١٨٢٥٢٠١٥/٠٨/٠٤
)ط للجراحة٠تخصص ع( 

 كلية العالج الطبيعى

اميرة فتحي ابراھيم سعيد درجة الماجستير  في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٨٢٦٢٠١٥/٠٨/٠٤
ط الضطربات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند٠المعيدة بتخصص ع(

بتقدير جيد جدا) االطفال

 كلية العالج الطبيعى

ابتسام عبدالكريم علي محمد درجة الماجستير  في العالج/ منح الطالبة ١٨٢٧٢٠١٥/٠٨/٠٤
تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي والمعيدة( الطبيعي بتقدير جيد جدا 

)بالكلية 

 كلية العالج الطبيعى

عبدهللا أسامة عبدهللا عبدالمجيد عطا درجة الماجستير  في/ منح الطالب ١٨٢٨٢٠١٥/٠٨/٠٤
).تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي( العالج الطبيعي بتقدير عام جيد 

 كلية العالج الطبيعى

طارق محمد سليم محمد درجة الماجستير  في العالج الطبيعي/ منح الطالب ١٨٢٩٢٠١٥/٠٨/٠٤
)تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي ( بتقدير عام جيد

 كلية العالج الطبيعى

سليفيا حنا بطرس تاودروس درجة الماجستير  في العالج/ منح الطالبة ١٨٣٠٢٠١٥/٠٨/٠٤
ط  إلضطرابات مراحل. المعيدة بتخصص ع( الطبيعي بتقدير عام  جيد جدا 

)النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

أميرة فرج حامد الشيخ درجة الماجستير  في العالج الطبيعي/ منح الطالبة ١٨٣١٢٠١٥/٠٨/٠٤
ط  إلضطرابات مراحل النمو والتطور. المعيدة بتخصص ع( بتقدير عام  جيد 

)وجراحتھا عند األطفال 

 كلية العالج الطبيعى

فجرة النعاس خليفة النعاس درجة ماجستير في علوم طب/ منح الطالبة١٨٨٤٢٠١٥/٠٨/٠٩
األسنان اإلكلينيكية تخصص االستعاضات السنية المثبتة

 كلية طب الفم واالسنان

احمد مصطفي ھاشم قطب درجة ماجستير في فروع طب الفم/ منح الطالبة١٨٨٥٢٠١٥/٠٨/٠٩
.واألسنان تخصص االستعاضات الصناعية

 كلية طب الفم واالسنان

كامل محمد كامل عبد الحميد درويش درجةالماجستير في/ منح الصيدلي ١٩٠٥٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

سالي طارق محمود عبد الحميد مخلص درجةالماجستير في/ منح الصيدالنية ١٩٠٦٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية 

 كلية الصيدلة
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يمنه طنطاوي عبده احمد درجةالماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩٠٧٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

مني مجدي محمد صابر معوض درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩٠٨٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

ھانزاده توفيق محمد توفيق نورالدين درجةالماجستير في/ منح الصيدالنية ١٩٠٩٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعه

 كلية الصيدلة

مروه أحمد مفيد كمال عالم  درجةالماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩١٠٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية

 كلية الصيدلة

سالي سمير محمد محمد زھران درجةالماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩١١٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية

 كلية الصيدلة

نھال فريد أحمد أحمد يؤنس درجة الماجستير العلوم/ منح الصيدالنية١٩١٢٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

وئام جوده علي مرسي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الماجستير١٩١٣٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية

 كلية الصيدلة

ياسمين محمد أحمد محمد عطيه درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الماجستير١٩١٤٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

محمد أشرف أحمد ممدوح عبدالرحمن درجة دكتوراه/ منح الماجستير١٩١٥٢٠١٥/٠٨/١٠
.الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

ابتھال محمد فكري الھادي أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الماجستير١٩١٦٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

رباب حامد سيد حسن  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الماجستير١٩١٧٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

طارق أحمد علي حسن الحامولي  درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الماجستير١٩١٨٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

ھبه كرم محمد عبدالوھاب محمدعيد درجة دكتوراه الفلسفة/ منح الماجستير ١٩١٩٢٠١٥/٠٨/١٠
.في العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

مني محمد علي خليفة درجة الماجستير في العلوم الصيدلية/ منح الصيدالنية ١٩٢١٢٠١٥/٠٨/١٠
.تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

عبير علي ابراھيم السيد النجار درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩٢٢٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

ريھام عادل توفيق حسن الشيخ  درجة الماجستير في/ منح الصيدالنية ١٩٢٣٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص العقاقير

 كلية الصيدلة

اسالم محمد كمال الدين حسين علي درجة الماجستير في/ منح الصيدالنية ١٩٢٤٢٠١٥/٠٨/١٠
.العلوم الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

 كلية الصيدلة

داليا مرسي إسماعيل عطا هللا درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩٢٥٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة

اميرة اسامه فوزي منصور درجة الماجستير في العلوم/منح الصيدالنية ١٩٢٦٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص الكيمياءالصيدلية 

 كلية الصيدلة

ساره السيد محمد علي درجة الماجستير في العلوم/ منح الصيدالنية ١٩٢٧٢٠١٥/٠٨/١٠
.الصيدلية تخصص األدوية والسموم

 كلية الصيدلة
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ماجد مانع مانع البراشي  درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب ١٩٣٩٢٠١٥/٠٨/١٠
. ھندسةالقوي واألالت الكھربية

ھاني عزمي جمال محمود سراج درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة البترول

 كلية الھندسة

ابوبكرفاروق أحمد ابراھيم حسن درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٤٠٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص الھندسة المعمارية

خالد محمد عبدالكريم اسماعيل درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

احمد يحيي أحمد عبدالرحمن الجندي درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٤١٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص ھندسة الفلزات

منال عزت إبراھيم حسن الطنب درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

نرمين احمد عبدالباري المليجي درجة ماجستير العلوم ف/ منح الطالبة ١٩٤٢٢٠١٥/٠٨/١٠
.تخصص الھندسة المدنية واألشغال العامه 

 كلية الھندسة

احمد عبدالسميع حسن خليفة درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٤٣٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص ھندسة الحاسبات

دينا احمد محمد محمد الريدي درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة الحاسبات

 كلية الھندسة

ابراھيم دسوقي عبدهللا صميده درجة ماجستير العلوم ف/ منح الطالب ١٩٤٤٢٠١٥/٠٨/١٠
.تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

امل عبدالمنعم إبراھيم أحمد محمد درجة دكتوراه الفسفة ف / منح الطالبة ١٩٤٥٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص الھندسة االنشائية

امنية محمد محمد فھيم صقر درجة دكتوراه الفسفة ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة الفيزيقا الھندسية

 كلية الھندسة

مروه محمد عباس صالح درجة دكتوراه الفسفة ف تخصص/ منح الطالبة ١٩٤٦٢٠١٥/٠٨/١٠
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

ربيع السيد محمود عبدالخالق درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٩٤٧٢٠١٥/٠٨/١٠
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

أحمد محمد علي محمود عطا درجة دكتوراه الفسفة ف/ منح الطالب ١٩٤٨٢٠١٥/٠٨/١٠
.األشغال العامة -تخصص الھندسة المدنية 

 كلية الھندسة

يحيي رمضان أحمد محمد رمضان درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٤٩٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

رنا ضياء الدين محمد حجازي درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالبة 
.تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

عماد محمد شفيق حسن درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب ١٩٥٠٢٠١٥/٠٨/١٠
الھندسة االنشائية 

اسامه محمد رمزي محمد فوزي الفار درجة ماجستير العلوم / منح الطالب 
.ف تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 كلية الھندسة

بيتر رمزي زكي بخيت درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب ١٩٥١٢٠١٥/٠٨/١٠
. األشغال العامة -الھندسة المدنية 

مصطفي جمال عبدالمجيد مرسي درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 كلية الھندسة

عبد العزيز ممدوح عطايا درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب ١٩٥٢٢٠١٥/٠٨/١٠
الھندسة االنشائية 

احمد جمعه مرعي محمد درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب 
.ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

 كلية الھندسة

نسرين نبيل انور الحسيني درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالبة ١٩٥٣٢٠١٥/٠٨/١٠
. الھندسة المعمارية

فاطمه محمد صالح النواوي درجة ماجستير العلوم ف تخصص/ منح الطالبه 
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة
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أحمد عالء الدين فؤاد شحاته درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٥٤٢٠١٥/٠٨/١٠
. تخصص الھندسة اإلنشائية

كيرلس كميل عزمي عبدالقدوس درجة ماجستير العلوم ف /منح الطالب 
.تخصص الھندسة الكيميائية

 كلية الھندسة

باسنت حسن عبدالعزيز محمد شحاته عوض درجة دكتوراه/ منح الطالبة ١٩٦٤٢٠١٥/٠٨/١١
.الفلسفة ف تخصص الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

علي محمد السويداني درجة دكتوراه الفلسفة ف تخصص/ منح الطالب ١٩٦٥٢٠١٥/٠٨/١١
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

محمد فرحات سيد معوض درجة دكتوراه الفلسفة ف تخصص/ منح الطالب ١٩٦٦٢٠١٥/٠٨/١١
.الھندسة المعمارية

 كلية الھندسة

احمد محمد عبدالباسط أحمد الحفني درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٦٧٢٠١٥/٠٨/١١
. تخصص ھندسة القوي واآلالت الكھربية

محمد راشد حلمي عبدالمجيد درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب 
.تخصص ھندسة القوي الميكانيكية

 كلية الھندسة

محمود خيري عبدالصادق عبدهللا درجة ماجستير العلوم ف / منح الطالب ١٩٦٨٢٠١٥/٠٨/١١
. تخصص ھندسة الحاسبات

مايكل نشات نوار ابراھيم درجة ماجستير العلوم ف تخصص / منح الطالب 
.ھندسة الحاسبات

 كلية الھندسة

محمد نصري عبدالمنعم عسكر درجة ماجستير العلوم ف/ منح الطالب ١٩٦٩٢٠١٥/٠٨/١١
.تخصص ھندسة االنشائية

 كلية الھندسة

عماد حامد ابراھيم محمود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب ١٩٥٥٢٠١٥/٠٨/١٠
.الزراعية تخصص بساتين الفاكھه

محمد عطيه حسن صالح درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب 
الزراعية تخصص علوم وتكنولوجيا األلبان

 كلية الزراعة

عال مسعد محمد محمود عبدالعليم درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٩٥٦٢٠١٥/٠٨/١٠
.الزراعية تخصص محاصيل

 كلية الزراعة

إيناس علي يوسف محمد الشريف  درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٩٥٧٢٠١٥/٠٨/١٠
.الزراعية تخصص بساتين الزينة

 كلية الزراعة

سامر السيد محمد السيد  إسماعيل درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالب ١٩٥٨٢٠١٥/٠٨/١٠
. العلوم الزراعية تخصص وراثة

نيفين صالح محمد احمد تركي درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة 
. العلوم الزراعية تخصص خضر

شيرين عطا عطا هللا شنودة  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة 
. الزراعية تخصص خضر

شيماء عبد ربه شحات يؤنس درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة 
. الزراعية تخصص محاصيل

فراج فرغل برعي أبو الليل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب 
.الزراعية تخصص محاصيل

 كلية الزراعة

اسماء حسين محمد احمد  درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٩٥٩٢٠١٥/٠٨/١١
الزراعية تخصص كيمياء حيوية

 كلية الزراعة
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ميار طارق عبدالوھاب الخشن درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٩٦١٢٠١٥/٠٨/١١
.الزراعية تخصص اقتصاد زراعي

عبدالرحمن أمير عبده عبدالرحيم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب  
. الزراعية تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

محمد جمال الدين محمد السيد احمد درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب 
. الزراعية تخصص حيوان زراعي

مروة عبدالعزيز محمود احمد ابراھيم درجة الماجستير في / منح الطالبة 
. العلوم الزراعية تخصص حيوان زراعي

محمد احمد رفاعي احمد درجة الماجستير في العلوم الزراعية /منح الطالب 
. تخصص ھندسة زراعية

احمد صالح عبدالقادر توفيق درجة ماجستير في العلوم / منح الطالب 
.الزراعية تخصص اقتصاد زراعي

 كلية الزراعة

خلف حسين عاشور البديري درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالب١٨٦٣٢٠١٥/٠٨/٠٥
.البيطرية تخصص الجراحة والتخدير واألشعة

 كلية الطب البيطرى

مھا محمود ابراھيم القسط درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالبة ١٨٦٤٢٠١٥/٠٨/٠٥
.البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا

 كلية الطب البيطرى

محمد احمد حلمي محمد نصر جعيصه درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٨٦٥٢٠١٥/٠٨/٠٥
.ميكولوجيا-اميونولوجيا  -العلوم الطبية البيطرية تخصص يكتريولوجيا

 كلية الطب البيطرى

ساره محمود ابراھيم أحمد  درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالبة ١٨٦٦٢٠١٥/٠٨/٠٥
.ميكولوجيا-اميونولوجيا  -البيطرية تخصص يكتريولوجيا

 كلية الطب البيطرى

معتز محمد مجدي حسين حسنين درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالب ١٨٦٧٢٠١٥/٠٨/٠٥
.الطبية البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا

 كلية الطب البيطرى

نھي عبد الرحمن حسنين ابراھيم درجة الماجستير في العلوم/ منح الطالبة ١٨٦٨٢٠١٥/٠٨/٠٥
.الطبية البيطرية تخصص التغذية والتغذية اإلكلينيكية 

 كلية الطب البيطرى

يحيي مصطفي العزب العماوي القسط درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٨٦٩٢٠١٥/٠٨/٠٥
.العلوم الطبية البيطرية تخصص الجراحه والتخدير واالشعة

 كلية الطب البيطرى

ساره فتحي احمد جاد الرب درجة الماجستير في العلوم الطبية/ منح الطالبة ١٨٧٠٢٠١٥/٠٨/٠٥
.ميكولوجيا-اميونولوجيا  -البيطرية تخصص بكتريولوجيا

 كلية الطب البيطرى

مي عاطف محمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالبة ١٨٧١٢٠١٥/٠٨/٠٥
الطبية البيطرية تخصص الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتھا

 كلية الطب البيطرى

محمد أحمد ماھر حسين درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم/ منح الطالب ١٨٧٢٢٠١٥/٠٨/٠٥
.الطبية البيطرية تخصص التشريح واالجنة

 كلية الطب البيطرى

مناحي بن سعيد بن مجلد القحطاني  درجة ماجستير في/ منح الطالب ١٨٧٣٢٠١٥/٠٨/٠٥
"جيد"الشريعة اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

اسماعيل محمد أمين عارف درجة ماجستير في  الفلسفة/ منح الطالب ١٨٧٤٢٠١٥/٠٨/٠٥
"ممتاز"اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

شيماء جابر أحمد العدوي درجة ماجستير في  النحو والصرف/ منح الطالبة ١٨٧٥٢٠١٥/٠٨/٠٥
"ممتاز"والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

عيسي عبد السالم الھادي الشريف درجة ماجستير في  النحو/ منح الطالب ١٨٧٦٢٠١٥/٠٨/٠٩
"ممتاز"والصرف والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

منال مصطفي محمد المجاھد درجة ماجستير في  الدراسات/منح الطالبة ١٨٧٧٢٠١٥/٠٨/٠٩
"ممتاز"األدبية بتقدير 

 كلية دار العلوم

زيدان مراد خان جميل درجة ماجستير في  الشريعة اإلسالمية/ منح الطالب ١٨٧٨٢٠١٥/٠٨/٠٩
"جيد جدا"بتقدير 

 كلية دار العلوم
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والء أبوالمجد حلمي أبوالمجد درجة ماجستير في  النحو/ منح الطالبة ١٨٧٩٢٠١٥/٠٨/٠٩
"ممتاز"والصرف والعروض بتقدير 

 كلية دار العلوم

احمد بدري ابراھيم احمد ھالل درجة ماجستير في  الشريعة/ منح الطالب ١٨٨٠٢٠١٥/٠٨/٠٩
"ممتاز "اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

ايھاب كمال احمد محمد درجة الماجستير في  الشريعة/ منح الطالب ١٨٨١٢٠١٥/٠٨/٠٩
"جيد جدا "اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

رمضان عبد الرحيم زيدان عبدالرازق  درجة ماجستير في/ منح الطالب ١٨٨٢٢٠١٥/٠٨/٠٩
"ممتاز "الشريعة اإلسالمية بتقدير 

 كلية دار العلوم

حنان عبد العزيز عبدهللا رضوان درجة الدكتوراه في البالغة/ منح الطالبة ١٨٨٣٢٠١٥/٠٨/٠٩
".الشرف األولي"والنقد األدبي واألدب المقارن بمرتبة 

 كلية دار العلوم

ماجدة محمود احمد عبدالعال درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالبة ١٩٦٢٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "تخصص إذاعة بتقدير 

كلية االعالم

احمد حسين علي دسوقي  درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالب ١٩٦٣٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "تخصص العالقات العامة واالعالن بتقدير 

كلية االعالم

ياسمين علي الدين محمد المھدي حنفي  درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٩٧١٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "اإلعالم تخصص اذاعة بتقدير 

كلية االعالم

احمد شحاته عبد الفضيل عبيد أبوالغيط درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٩٧٢٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "اإلعالم تخصص صحافة بتقدير 

كلية االعالم

امل حمدين عبد الجليل حسن القصبي  درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٩٧٣٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "اإلعالم تخصص اذاعة بتقدير 

كلية االعالم

احمد أحمد أحمد عثمان درجة الدكتوراه في اإلعالم تخصص/ منح الطالب ١٩٧٤٢٠١٥/٠٨/١١
.اذاعة بمرتبة الشرف األولي 

كلية االعالم

باكينام حسن عبد المؤمن غراب درجة الدكتوراه في اإلعالم/ منح الباحثة ١٩٧٥٢٠١٥/٠٨/١١
.تخصص الصحافة بمرتبة الشرف األولي 

كلية االعالم

افنان طلعت عبدالمنعم عرفه درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالبة ١٩٧٦٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "تخصص صحافة بتقدير 

كلية االعالم

ناصر سيد أحمد يوسف الحضري  درجة الماجستير في اإلعالم/ منح الطالب ١٩٧٧٢٠١٥/٠٨/١١
"ممتاز "تخصص اذاعة بتقدير 

كلية االعالم

إيمان مجدي محمد ربيع عبد السميع درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٧٩٢٢٠١٥/٠٨/٠٣
اآلثار من قسم اآلثار اإلسالمية تقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة علي

.نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

كلية اآلثار

أمير نبيل محمد إبراھيم درجة الماجستير في الفن المصري/ منح الطالب ١٨٠٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
القديم  من قسم اآلثار المصرية بتقدير ممتاز

كلية اآلثار

ھدير علي عبدالعزيز سيد درجة الماجستير في اآلثار من قسم/ منح الطالبة ١٨٠٤٢٠١٥/٠٨/٠٤
اآلثار اإلسالمية تقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة  وتبادلھا مع

.الجامعات العربية واالجنبية

كلية اآلثار

ساره سعد أحمد السيد نايل درجة دكتور في اآلثار من قسم/ منح الطالبة ١٨٠٥٢٠١٥/٠٨/٠٤
مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة" الشرف األولي"ترميم اآلثار بمرتبة 

.الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري

كلية اآلثار

غادة شحاته ابراھيم عبدهللا درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي/ منح الطالب ١٨٢٠٢٠١٥/٠٨/٠٤
.والعمراني تخصص تخطيط عمراني

 كلية التخطيط االقليمى 
والعمرانى

سري ابراھيم محمد علي درجة ماجستير تخصص علوم/ منح الطالبة ١٨٨٦٢٠١٥/٠٨/٠٩
.الحاسب

 كلية الحاسبات 
والمعلومات
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نيفين كمال كامل محمد الجمل  درجة دكتوراه الفلسفة في نظم/ منح الطالبة ١٨٨٧٢٠١٥/٠٨/٠٩
.المعلومات

 كلية الحاسبات 
والمعلومات

نورا أنور عبدالفتاح عطيه درجة دكتوراه الفلسفة تخصص/ منح الطالبة ١٩٣٣٢٠١٥/٠٨/١٠
.اإلحصاء الحيوي والسكاني 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

عاصم حموده محمد سليمان درجة الماجستير في تخصص نظم/ منح الطالب ١٩٣٤٢٠١٥/٠٨/١٠
.المعلومات 

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

احالم حسن حسين درجة الماجستير في تخصص اإلحصاء /منح الطالبة١٩٣٥٢٠١٥/٠٨/١٠
الحيوي والسكاني

معھد الدراسات 
والبحوث االحصائية

درجة الدكتوراه) المصري الجنسية(بطل شعبان محمد غرياني / منح الطالب ١٧٦٠٢٠١٥/٠٨/٠٣
بمرتبة)تاريخ إسالمي(الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ  

الشرف األولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلھا مع
.الجامعات العربية واألفريقية واألجنبية

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير) المصري الجنسية(محمد محمود احمد حماد / منح الطالب ١٧٦١٢٠١٥/٠٨/٠٣
بتقدير جيد) موارد حيوانية(في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية 

.جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير في) مالي الجنسية( محفوظ أغ عدنان  / منح الطالب ١٧٦٢٢٠١٥/٠٨/٠٣
.بتقدير ممتاز) تاريخ حديث ومعاصر(الدراسات األفريقية من قسم التاريخ 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

إيمان محمد عبدالعظيم عمر درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالبة ١٧٦٣٢٠١٥/٠٨/٠٣
//.األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد تخصص سياسة بتقدير جيد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

وسيم كمال شفيق اسكندر درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٧٦٤٢٠١٥/٠٨/٠٣
.األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد تخصص سياسة بتقدير جيد جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

محمد جمعه عوض هللا احمد درجة الماجستير في الدراسات/ منح الطالب ١٧٦٥٢٠١٥/٠٨/٠٣
//.األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد تخصص سياسة بتقدير جيد 

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة) المصرية الجنسية(وفاء محمد عبدالظاھر مصطفي / منح الطالبة ١٧٦٦٢٠١٥/٠٨/٠٣
)تاريخ حديث ومعاصر(الماجستير في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ 

.بتقدير جيد جدا

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

صالح الدين محمود محمد معاطي درجة الماجستير في/ منح الطالب ١٧٦٧٢٠١٥/٠٨/٠٣
الدراسات األفريقية من قسم السياسية واالقتصاد تخصص سياسة بتقدير جيد

.//

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير) المصرية الجنسية(والء إبراھيم حسن حامد / منح الطالبة ١٧٦٨٢٠١٥/٠٨/٠٣
بتقدير) تاريخ حديث ومعاصر(في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ 

.ممتاز

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

درجة الماجستير) المصرية الجنسية(سحر حسين عبدهللا ھيكل / منح الطالبة ١٧٦٩٢٠١٥/٠٨/٠٣
بتقدير) موارد حيوانية(في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية 

.ممتاز

معھد البحوث 
والدراسات االفريقية

مروه محمد يحيي حسين درجة الماجستير في طب أورام/ منح الطبيبة ١٨٨٨٢٠١٥/٠٨/٠٩
األطفال الدراسات األفريقية بتقدير مقبول

معھد األورام القومى

محمد السيد مصطفي جاد المولي درجة الدكتوراه في طب/ منح الطبيب ١٨٨٩٢٠١٥/٠٨/٠٩
.األورام 

معھد األورام القومى

ھاني مصطفي مصطفي محمد درجة ماجستير في التربية من/ منح الطالب ١٨٣٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم النفس التربوي ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عادل مرخص ناصر الظفيري درجة ماجستير في التربية من/ منح الطالب ١٨٣٤٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم النفس التربوي ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

والء ثابت محمد ابوالعال درجة ماجستير في التربية من قسم/ منح الطالبة ١٨٣٥٢٠١٥/٠٨/٠٤
.اإلرشاد النفسي بتقدير ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية



قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة لشئون طالب الدراسات العليا-   أغسطس  ٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة مركز المعلومات والتوثيق

احمد سلطان حسن سلطان درجة ماجستير في التربية من قسم/ منح الطالب ١٨٣٦٢٠١٥/٠٨/٠٤
.اإلرشاد النفسي بتقدير ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

وفاء السيد حسين محمد المنياوي درجة ماجستير في التربية/ منح الطالب ١٨٣٧٢٠١٥/٠٨/٠٤
.من قسم التربية الخاصة بتقدير ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رشا عبد الستار نصر حسنين درجة ماجستير في التربية من/ منح الطالبة ١٨٣٨٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية بتقدير ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

الزھراء حسن شوقي عبد الرجال درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٨٣٩٢٠١٥/٠٨/٠٤
من قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية بتقدير جيد

.جدا

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

سمير سامي محمد علي يوسف  درجة ماجستير في التربية من/ منح الطالب ١٨٤٠٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم تكنولوجيا التعليم  بتقدير جيد جدا

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مؤمن عبد الحميد أحمد محمد الخطيب درجة ماجستير في/ منح الطالب ١٨٤١٢٠١٥/٠٨/٠٤
.التربية من قسم اصول التربية بتقدير ممتاز

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

احمد رمزي عبدالحكم عاشور درجة ماجستير في التربية من/ منح الطالب ١٨٤٢٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة اإلنجليزية بتقدير جيد جدا

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

احمدعبد المنعم أحمد يوسف درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالب ١٨٤٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
.من قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

نجوي ابراھيم احمد محمد أبو الخير درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالبة ١٨٤٤٢٠١٥/٠٨/٠٤
.التربية من قسم علم النفس التربوي

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مراد عمر محمد صالح  درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من/ منح الطالب ١٨٤٥٢٠١٥/٠٨/٠٤
.قسم التربية الخاصة مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ابراھيم عبد الرحمن ابراھيم جابر علي الصقر  درجة دكتوراه/ منح الطالب ١٨٤٦٢٠١٥/٠٨/٠٤
الفلسفة في التربية من قسم أصول التربية مع التوصية بالطبع والتبادل مع

.الجامعات تخصص دقيق إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبد العزيز محمد حمد عايد الرشيدي درجة دكتوراه الفلسفة/ منح الطالب ١٨٤٧٢٠١٥/٠٨/٠٤
.في التربية من قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق الرياضيات

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ايمان سامي محمود سليم درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٨٤٨٢٠١٥/٠٨/٠٥
.من قسم تكنولوجيا التعليم 

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مبارك رجا سلطان عبد الرحمن العتيبي درجة دكتوراه الفلسفة/ منح الطالب ١٨٤٩٢٠١٥/٠٨/٠٤
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

عبير خلف سالم البلوي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبة ١٨٥٠٢٠١٥/٠٨/٠٥
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم أصول التربية تخصص دقيق

.إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

ھوازن محمد احمد نتو درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبة ١٨٥١٢٠١٥/٠٨/٠٥
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم أصول التربية تخصص دقيق

.إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

بشار احمد علي بني أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالبة ١٨٥٢٢٠١٥/٠٨/٠٤
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم المناھج وطرق التدريس

.تخصص دقيق التربية اإلسالمية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

إحسان عدنان زيدان درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع/ منح الطالبة ١٨٥٣٢٠١٥/٠٨/٠٤
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم أصول التربية تخصص دقيق

.إدارة تربوية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

فادي عبدالرحيم عوده بني احمد درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب١٨٥٤٢٠١٥/٠٨/٠٥
.التربية  من قسم أصول التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

رمضان عبد الحميد محمد عمر درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٨٥٥٢٠١٥/٠٨/٠٥
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم المناھج وطرق

.التدريس  تخصص دقيق اللغة العربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية
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أحمد محمود مصطفي نجم درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالب ١٨٥٦٢٠١٥/٠٨/٠٥
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

خالد محروس بكري محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الطالب ١٨٥٧٢٠١٥/٠٨/٠٥
.من قسم التربية الخاصة

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

مفلح حمود ذرف غانم الرشيدي درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الطالب ١٨٥٨٢٠١٥/٠٨/٠٥
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم المناھج وطرق

.التدريس  تخصص دقيق اللغة العربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

جاسم محسن ابراھيم يوسف المحاري درجة دكتوراه الفلسفة/ منح الطالب ١٨٥٩٢٠١٥/٠٨/٠٥
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات من قسم اصول

.التربية

معھد الدراسات 
والبحوث التربوية

شيماء محمد صابر علي البسيوني درجة الماجستير في/ منح الطالبة ١٨٩٠٢٠١٥/٠٨/٠٩
تطبيقات الليزر الطبية شعبة تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا
الضوئية تخصص تطبيقات الليزر في العلوم الصيدلية والبيولوجيا الضوئية

المعھد القومى لعلوم 
الليزر

راندا ابراھيم الدسوقي محمد  درجة دكتوراه الفلسفة في/ منح الدارسة ١٧٨٨٢٠١٥/٠٨/٠٣
.التربية النوعية في التربية الفنية تخصص نسيج بتقدير ممتاز 

كلية التربية النوعية

سماح عبد العاطي احمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية/ منح الدارسة ١٧٨٩٢٠١٥/٠٨/٠٢
النوعية في التربية الفنية تخصص أشغال خشب بتقدير ممتاز توصي اللجنة

. .بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتدوالھا بين الجامعات األخري

كلية التربية النوعية

إيناس محمد عبد المجيد محمد جميل درجة ماجستير في/ منح الطالبة ١٧٩٠٢٠١٥/٠٨/٠٣
التربية النوعية في التربية الموسيقية تخصص بيانو بتقدير ممتاز توصي

. .اللجنة بطبع الرسالة وتدوالھا مع الكليات المناظرة

كلية التربية النوعية

مي محمد سعيد عبدالرحمن محرم درجة ماجستير في التربية/ منح الطالبة ١٧٩١٢٠١٥/٠٨/٠٣
النوعية في التربية الفنية تخصص خزف بتقدير ممتاز توصي اللجنة بطبع

.الرسالة علي نفقة الجامعة

كلية التربية النوعية


