
مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

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

 أكتوبر  ٢٠١٥

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلداب

التخصص -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -نورا سعيد عبدالفتاح / منح الطالبة  -٢٤٥١٢٠١٥/١٠/٢٠
.االجتماع

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -أسماء ربيع عبدالسالم / منح الطالبة  -٢٤٥٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الدراسات اليونانية والالتينية

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -سعاد خلف هللا عبدالرحمن / منح الطالبة  -٢٤٥٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص االجتماع

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -فريد صابر أغلوجمالوف / منح الطالب  -٢٤٥٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص التاريخ

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -كامل جمال أغلو / منح الطالب  -٢٤٥٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.التاريخ

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -سامح عيد عبدالقادر /منح الطالب  -٢٤٥٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.اللغة العربية وآدابھا

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -رشا محمد مصطفى /منح الطالبة  -٢٤٥٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.علم النفس

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -رانيا فوزي محمد / منح الطالبة  -٢٤٥٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.اللغات الشرقية وآدابھا

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -احمد محمد عالء الدين / منح الطالب  -٢٤٥٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص اللغة االنجليزية وآدابھا

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -ھدير محمد عبدهللا / منح الطالبة  -٢٤٦٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى.المكتبات والوثائق والمعلومات

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -عائشة عطية أحمد السيد / منح الطالبة  -٢٤٦١٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات.التخصص االجتماع

التخصص -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -آرنست خليل سليمان / منح الطالبة  -٢٤٦٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.علم النفس

التخصص -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -محمد محمود إبراھيم / منح الطالب  -٢٤٦٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.اللغة االنجليزية وآدابھا

التخصص  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -إيمان طلعت إبراھيم / منح الطالبة  -٢٤٦٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.اللغة االنجليزية وآدابھا

 -التقديرجيد جداَ  -درجة الماجستير في اآلداب  -ميمون حسن محمد خفاجي / منح الطالبة  -٢٤٦٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الجغرافيا

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -شيماء حسين الشربيني / منح الطالبة  -٢٤٦٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص المكتبات والوثائق والمعلومات



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلداب

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -ضياء الدين محمد عبدالمبدى / منح الطالب  -٢٤٦٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص اللغة العربية وآدابھا

التخصص اللغة  -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -شيو روي/ منح الطالبة  -٢٤٦٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.العربية وآدابھا

 -التقدير ممتاز  -درجة الماجستير في اآلداب  -فاطمة مجدي محمد شعراوي  / منح الطالبة  -٢٤٦٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص اللغة العربية وآدابھا

 -التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في اآلداب  -سالم يحيى علي جوھري / منح الطالب  -٢٤٧٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص اللغة العربية وآدابھا

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -إلھام عاشور حجاجي / منح الطالبة  -٢٤٧١٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص علم النفس 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -محسن محمد خميس / منح الطالب  -٢٤٧٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الفلسفة 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -فريال عادل عبدالشافي / منح الطالبة  -٢٤٧٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالنشر على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات.التخصص االجتماع 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -مروة إبراھيم عيد محمد / منح الطالبة  -٢٤٧٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص اللغات الشرقية وآدابھا 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -أحمد محمد أحمد علي / منح الطالب  -٢٤٧٥٢٠١٥/١٠/٢٠
مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا بين .التخصص اللغة االنجليزية وآدابھا

.الجامعات

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -شيماء فرغلي سيد علي / منح الطالبة  -٢٤٧٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األجنبية.التخصص التاريخ 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -إكرامي أحمد عبدالجواد / منح الطالب  -٢٤٧٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الفلسفة 

 -بمرتبة الشرف األولى -درجة دكتور في اآلداب  -مروة السيد عباس محمد / منح الطالبة  -٢٤٧٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الدراسات اليونانية والالتينية 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

.التقدير جيد جداَ  -درجة دكتور في الحقوق  -أحمد بن صالح بن ناصر / منح الطالب٢٥٧٠٢٠١٥/١٠/٢١

.التقدير جيد جداَ  -درجة دكتور في الحقوق  -محفوظ معيوف علي الشرجي / منح الطالب٢٥٧١٢٠١٥/١٠/٢١

 -قسم فلسفة القانون وتاريخه  -درجة دكتور في الحقوق  -ھشام يوسف فھمي / منح الطالب٢٥٧٢٢٠١٥/١٠/٢١
.التقدير جيد جداَ 

التقدير  -قسم  القانون الجنائي  -درجة دكتور في الحقوق  -سيف الدين محمود / منح الطالب٢٥٧٣٢٠١٥/١٠/٢١
.جيد جداَ 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

.التقديرجيد جداَ  -درجة الماجستير في اإلحصاء  -رانيا ممدوح كمال / منح الطالبة ٢٢٧٨٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -مروة صبحي محمد / منح الطالبة ٢٢٨٠٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االقتصاد  -زينب ممدوح عبدالفتاح / منح الطالبة ٢٢٨١٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير جيد  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -حسام نبيل صالح الدين / منح الطالب ٢٢٨٢٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -باھر الشربيني عبدالمجيد / منح الطالب ٢٢٨٣٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -نھى محمد إبراھيم النحال / منح الطالبة ٢٢٨٤٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في اإلحصاء  -عالء فتح هللا محمد / منح الطالب ٢٢٨٥٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -رجب السيد الدسوقي / منح الطالب ٢٢٨٦٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -منة هللا محمد نجيب / منح الطالبة ٢٢٨٧٢٠١٥/١٠/١٣

التقديرجيد  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -محمد عبدالفتاح الفضالي / منح الطالب ٢٢٨٨٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -سارة محمود محمد / منح الطالبة ٢٢٨٩٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االقتصاد  -سالي أحمد محمد / منح الطالبة ٢٢٩٠٢٠١٥/١٠/١٣

.التقديرجيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -محمود محمد توفيق / منح الطالب ٢٢٩١٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير  -درجة دكتوراة الفلسفة في االحصاء  -محمد علي حسين عبدالوھاب / منح الطالب ٢٢٩٢٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتاز

.التقدير جيد جداَ  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية  -فايز سالم سعد / منح الطالب٢٢٩٣٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية  -إسراء أحمد إسماعيل / منح الطالبة٢٢٩٤٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتازَ 

التقدير  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية  -الشيماء عبدالسالم إبراھيم / منح الطالبة٢٢٩٥٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتازَ 

التقديرجيد  -درجة دكتوراة الفلسفة في اإلدارة العامة  -ھادي بن جبران بن محمد / منح الطالب٢٢٩٦٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

مع.التقديرممتاز -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية  -رضوى سيد أحمد / منح الطالبة٢٢٩٧٢٠١٥/١٠/١٣
.التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى

 -درجة دكتوراة الفلسفة في اإلدارة العامة  -نھى أحمد صالح إبراھيم / منح الطالبة٢٢٩٨٢٠١٥/١٠/١٣
.مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى. التقديرممتاز

التقدير  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية   -درية محمد محمد ھمت / منح الطالبة٢٢٩٩٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتاز

.التقدير ممتاز -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية   -عقل محمد إبراھيم / منح الطالب ٢٣٠٠٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير  -درجة دكتوراة الفلسفة في اإلدارة العامة   -شدوى عصمت عبدالقادر / منح الطالبة٢٣٠١٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتاز

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االقتصاد   -ندى عزمى محمود / منح الطالبة٢٣٠٤٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االحصاء  -ماريا أشرف صبحي / منح الطالبة٢٣٠٥٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيدَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية   -حازم محمد خليل / منح الطالب ٢٣٠٦٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االقتصاد   -نسرين ھاني محمد / منح الطالبة٢٣٠٧٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في االقتصاد  -رضوى أحمد عبدالغفار / منح الطالبة٢٣٠٨٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير جيد  -درجة الماجستير في العلوم السايسية  -محمد العربي عبدالعزيز / منح الطالب ٢٣٠٩٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -رحاب ابوالعال صالح / منح الطالبة٢٣١٠٢٠١٥/١٠/١٣

.التقديرممتاز -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -إيمان عاطف عبدالباقي / منح الطالبة٢٣١١٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -محمد فريد إبراھيم / منح الطالب ٢٣١٢٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير ممتازَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -راجية مصطفى أحمد / منح الطالبة٢٣١٣٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -أبوزيد عادل أبوزيد / منح الطالب٢٣١٤٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -ھيام ربيع عبدالعظيم / منح الطالبة٢٣١٥٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -منى أسامة محمد / منح الطالبة٢٣١٦٢٠١٥/١٠/١٣



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -أميرة الطاھر إسماعيل / منح الطالبة٢٣١٧٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في اإلحصاء  -محمد حسنين عبدالرحمن / منح الطالب٢٣١٨٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في اإلحصاء  -ياسمين محمد محسن / منح الطالبة٢٣١٩٢٠١٥/١٠/١٣

 -درجة الماجستير في الدراسات األوربية المتوسطية  -عالء أبوالوفا محمد / منح الطالب ٢٣٢٠٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير جيد جداَ 

.التقدير جيد -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -محمد عبدالحميد أحمد / منح الطالب٢٣٢١٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -ريانج كيم / منح الطالبة٢٣٢٢٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير جيد  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -أسيل عصام الدين يوسف / منح الطالبة٢٣٢٣٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في اإلحصاء  -إيمان محمود عبدالمتعال / منح الطالبة٢٣٢٤٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -ھند ضياء الدين السيد / منح الطالبة٢٣٢٥٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد  -درجة الماجستير في االقتصاد  -مروة جابر حمد محمد / منح الطالبة٢٣٢٦٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد  -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -داليا عبدالمنتصر شافعي  / منح الطالبة٢٣٢٧٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -مي محمود نبيل عمر / منح الطالبة٢٣٢٨٢٠١٥/١٠/١٣

.التقدير جيد جداَ  -درجة الماجستير في العلوم السياسية  -ريھام محمد ناجي / منح الطالبة٢٣٢٩٢٠١٥/١٠/١٣

التقدير جيد  -درجة الماجستير في اإلدارة العامة  -سوزان عبدالمنعم اسماعيل / منح الطالبة٢٣٣٠٢٠١٥/١٠/١٣
.جداَ 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

.التخصص المحاسبة -درجة الماجستير -سمر سالمة محمد صالح / منح الطالبة ٢٤٣١٢٠١٥/١٠/١٩

.التخصص المحاسبة -درجة الماجستير -مصطفى السيد محمود / منح الطالب ٢٤٣٢٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص المحاسبة -درجة الماجستير -أميرة ابوبكر أحمد السيد / منح الطالبة ٢٤٣٣٢٠١٥/١٠/٢٠



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

.التخصص الرياضة والتأمين -درجة الماجستير -محمد رضا ابراھيم  / منح الطالب ٢٤٣٤٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال -درجة الماجستير -ريم عصام أحمد / منح الطالبة ٢٤٣٥٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص المحاسبة -درجة الماجستير -محمد عصام محمد عبدالحكيم / منح الطالب ٢٤٣٦٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص الرياضة والتأمين  -درجة الماجستير -ريھام رؤوف محمد / منح الطالبة ٢٤٣٧٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -أحمد محمد عادل / منح الطالب ٢٤٣٨٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -أحمد حمدي شعبان / منح الطالب ٢٤٣٩٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -مي محمد فھمي / منح الطالبة ٢٤٤٠٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص الرياضة والتأمين  -درجة الماجستير -سارة السيد أحمد / منح الطالبة ٢٤٤١٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -كريم يحيى محمد / منح الطالب ٢٤٤٢٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -نورا ربيع محمد سليمان / منح الطالبة ٢٤٤٣٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -عادل حنفي عبدالعزيز / منح الطالب ٢٤٤٤٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -رشا كمال محمد السيد / منح الطالبة ٢٤٤٥٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص المحاسبة  -درجة الماجستير -عبدهللا محمد عبدهللا / منح الطالب ٢٤٤٦٢٠١٥/١٠/٢٠

.التخصص إدارة األعمال  -درجة الماجستير -حسن محمد حسين / منح الطالب ٢٤٤٧٢٠١٥/١٠/٢٠

التخصص  -درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة  -عبدالحميد عبدالمنعم منطاش / منح الطالب ٢٤٥٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.المحاسبة 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

التخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -منال أحمد محمود / منح الطالبة ٢٠٥١٢٠١٥/١٠/٠٧
).مناعة(

.التخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -نيفين صبحي أحمد / منح الطالبة ٢٥٧٥٢٠١٥/١٠/٢١



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

.التخصص كيمياء حيوية -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -مي محمد فريد / منح الطالبة ٢٥٩١٢٠١٥/١٠/٢٢
التخصص علم  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -نھى محمد عبدالفتاح / منح الطالبة 

.الحيوان

.التخصص كيمياء حيوية -درجة الماجستير في العلوم  -مروة علي محمود / منح الطالبة  -٢٥٩٦٢٠١٥/١٠/٢٢
التخصص كيمياء  -درجة الماجستير في العلوم  -تامر محمود أحمد خضر/ منح الطالب  -

.فيزيائية

.التخصص كيمياء حيوية -درجة الماجستير في العلوم  -إيمان رفعت المھدي /منح الطالبة  -٢٥٩٧٢٠١٥/١٠/٢٢
.التخصص كيمياء حيوية -درجة الماجستير في العلوم  -إسراء أحمد مصطفى / منح الطالبة  -
التخصص كيمياء  -درجة الماجستير في العلوم  -عبدالحميد محمود محمد / منح الطالب  -

.فيزيائية

التخصص كيمياء  -درجة الماجستير في العلوم  -بھاء الدين محمد بكر / منح الطالب  -٢٥٩٨٢٠١٥/١٠/٢٢
.عضوية

.تخصص نبات -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -منى أسامة أحمد / منح الطالبة  -٢٥٩٩٢٠١٥/١٠/٢٢

.تخصص كيمياء تحليلية -درجة الماجستير في العلوم  -فيرونيا نبيل عبدربه / منح الطالبة  -٢٦٠٠٢٠١٥/١٠/٢٢

.تخصص فيزياء -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -محمد أبوبكر حسين / منح الطالبة  -٢٦٠١٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص كيمياء -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -دميانة القس جبرائيل / منح الطالبة  -

.تخصص كيمياء فيزيائية  -درجة الماجستير في العلوم  -مصطفى سعد سيد / منح الطالب -٢٦٠٩٢٠١٥/١٠/٢٢

.تخصص كيمياء تحليلية  -درجة الماجستير في العلوم  -أيمن علي محمد / منح الطالب -٢٦١٠٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص كيمياء تحليلية  -درجة الماجستير في العلوم  -إيمان عادل حسن / منح الطالبة  -
تخصص كيمياء  -درجة الماجستير في العلوم  -مروة ماھر عبدالمحسن / منح الطالبة  -

.عضوية 

تخصص علم  -درجة الماجستير في العلوم  -ھبة هللا عبدالرؤوف محمد / منح الطالبة  -٢٦١١٢٠١٥/١٠/٢٢
.الحيوان 

.تخصص كيمياء عضوية  -درجة الماجستير في العلوم  -الشيماء محمد السيد / منح الطالبة  -
 

.تخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -منى أحمد سيف اإلسالم / منح الطالبة -٢٦١٢٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص نيات  -درجة الماجستير في العلوم  -سالمة محمد عبدالرحيم / منح الطالبة -
.تخصص فيزياء حيوية  -درجة الماجستير في العلوم  -محمود عادل أحمد / منح الطالب -

.تخصص نبات -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -حسام الدين أحمد عوض / منح الطالب -٢٦٢٥٢٠١٥/١٠/٢٢

.تخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -ندى نصر عبدالمنعم /منح الطالبة  -٢٦٢٦٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -ھبة محمد مصطفى / منح الطالبة  -

.تخصص بيوتكنولوجي  -درجة الماجستير في العلوم  -زينب ھانئ عبدهللا / منح الطالبة  -٢٦٢٧٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص علم الحيوان  -درجة الماجستير في العلوم  -إسراء خالد محمود / منح الطالبة  -

تخصص فيزياء  -درجة الماجستير في العلوم  -فاطمة الزھراء محمد عوض / منح الطالبة  -٢٦٢٨٢٠١٥/١٠/٢٢
.جوامد 

.تخصص جيولوجيا مياه  -درجة الماجستير في العلوم  -حسن أحمد الخالد / منح الطالب -

.تخصص علم الحيوان -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -سمية حسن محمد / منح الطالبة  -٢٦٢٩٢٠١٥/١٠/٢٢



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

.تخصص فيزياء -درجة الماجستير في العلوم  -ھبة اسماعيل عبدالكريم / منح الطالبة  -٢٦٣٠٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص فيزياء -درجة الماجستير في العلوم  -نھال رجب عبدالعزيز / منح الطالبة  -
.تخصص علم الحيوان -درجة الماجستير في العلوم  -أسماء السيد محمد / منح الطالبة  -

تخصص علم  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -الشيماء محسن ابراھيم /منح الطالبة  -٢٦٣١٢٠١٥/١٠/٢٢
.الحيوان

.تخصص علم الحيوان -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -واجيت نبيل سيد / منح الطالبة  -

.تخصص نبات -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  -رانيا علي حسن / منح الطالبة  -٢٦٣٢٢٠١٥/١٠/٢٢

.تخصص رياضيات -درجة الماجستير في العلوم  -محمد ھشام الحلبي / منح الطالب  -٢٦٣٣٢٠١٥/١٠/٢٢
.تخصص رياضيات -درجة الماجستير في العلوم  -أميرة سيد ابواليزيد / منح الطالبة  -
.تخصص رياضيات -درجة الماجستير في العلوم  -أحمد يوسف العلى / منح الطالب  -

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية الطب

.درجة الدكتوراة في جراحة التجميل  -عبدالعزيزعبدالرحمن محمد / اعتماد منح الطبيب  -٢٠٤٧٢٠١٥/١٠/٠٧
درجة الدكتوراة في العلوم الطبية  -ريھام فارس محمد الروبي / اعتماد منح الطبيبة  -

. األساسية 
)٢٠٠٩الئحة(٢٠١٥دور مايو 

.درجة الدكتوراة في األشعة التشخيصية والتداخلية  -رانيا صابر محمد / اعتماد منح الطبيبة  -٢٠٤٨٢٠١٥/١٠/٢٢
. درجة الدكتوراة في الجراحة العامة  -أحمد نبيل أحمد / منح الطبيب   -

)٢٠٠٩الئحة(٢٠١٥دور مايو 

.درجة الدكتوراة في األوعية الدموية  -أحمد جميل محمد قرموطة / اعتماد منح الطبيب  -٢٥٨٥٢٠١٥/١٠/٠٧
. درجة الدكتوراة في العظام   -ابراھيم صالح الدين زكي /منح الطبيب   -

)٢٠٠٩الئحة(٢٠١٥دور مايو 

درجة الدكتوراة في التخدير والعناية المركزة  -معتز صالح خليل / اعتماد منح الطبيب  -٢٥٨٧٢٠١٥/١٠/٢١
.الجراحية وعالج األلم  

)٢٠٠٩الئحة(٢٠١٤دور نوفمبر 

درجة الدكتوراة في العلوم الطبية األساسية  -لمياء نشأت حسن / اعتماد منح الطبيبة  -٢٦٠٦٢٠١٥/١٠/٢٢
)  .الباثولوجيا(

)٢٠٠٩الئحة( ٢٠١٥دور مايو 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التمريض

 -تخصص تمريض صحة المجتمع  -درجة الماجستير  -جيھان بديع لبيب / منح الطالبة -٢٣٣١٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز 

تخصص تمريض صحة  -درجة الماجستير  -بسمة رشاد محمد الفخراني / منح الطالبة -٢٣٣٢٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز -المجتمع 

تخصص تمريض صحة األم  -درجة الماجستير  -زينب محمد محمود عطية / منح الطالبة -٢٣٤٧٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -وحديثي الوالدة 

التقدير  -تخصص إدارة التمريض  -درجة الماجستير  -منى فتحي محمد خاطر / منح الطالبة -٢٣٤٨٢٠١٥/١٠/١٣
.جيد جداَ 

تخصص تمريض صحة  -درجة الماجستير  -سنية زكريا محمد عمران / منح الطالبة -٢٣٤٩٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير جيد جداَ  -المجتمع 
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التمريض

تخصص تمريض صحة األم وحديثي  -درجة الماجستير  -رباب صبري حسن/ منح الطالبة -٢٣٥٠٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -الوالدة 

تخصص عناية الحاالت الحرجة  -درجة الماجستير  -محمد يسري الشاعر / منح الطالب  -٢٣٥١٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -والطوارئ 

التقدير  -تخصص إدارة تمريض  -درجة الماجستير  -عصام أحمد عبدالحكم / منح الطالب  -٢٣٥٢٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتاز 

تخصص تمريض صحة األم وحديثي  -درجة الماجستير  -فاطمة زغلول محمود / منح الطالبة -٢٣٥٣٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -الوالدة 

 -تخصص تمريض باطني وجراحي  -درجة الماجستير  -شيماء عبدهللا محمود / منح الطالبة -٢٣٥٤٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز 

تخصص تمريض باطني  -درجة الماجستير  -شيماء ابراھيم عبدالجواد / منح الطالبة -٢٣٥٥٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -وجراحي 

تخصص تمريض صحة األم وحديثي  -درجة الماجستير  -مروة أحمد فؤاد / منح الطالبة -٢٣٥٦٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز  -الوالدة 

تخصص تمريض  -درجة دكتوراة في علوم التمريض  -ھالة ابراھيم أبوضيف / منح الطالبة -٢٣٥٧٢٠١٥/١٠/١٣
.باطني وجراحي  

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -أسماء سعيد مندور / منح الطالبة  -٢١٣٨٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين 

تخصص العلوم  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -تامر عطية محمد / منح الطالب  -٢١٣٩٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -األساسية للعالج الطبيعي 

تخصص العلوم  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -ھيام محمود حمزة / منح الطالبة  -٢١٤٠٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -األساسية للعالج الطبيعي 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -سوسن عبدالمنعم علي  / منح الطالبة  -٢١٤١٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

تخصص العلوم  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -نجوى صالح عبدهللا / منح الطالبة  -٢١٤٢٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -األساسية للعالج الطبيعي 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -سارة محمد شوكت / منح الطالبة  -٢١٤٣٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -سارة ابراھيم عبدالغني / منح الطالبة  -٢١٤٤٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -للجراحة  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -رانيا محمود عبدالوھاب / منح الطالبة  -٢١٤٥٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -للجراحة  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -شيماء جالل السيد / منح الطالبة  -٢١٤٦٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -للجراحة  
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ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -محمود محمد نبھان / منح الطالب  -٢١٤٧٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -إيمان محمد عبدالجواد / منح الطالبة  -٢١٤٨٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -أمل محمود عطاهللا / منح الطالبة  -٢١٤٩٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد  -ألمراضالنساء والتوليد وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -داليا شعبان مدبولي / منح الطالبة  -٢١٥٠٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -مصطفى محمد نبيه / منح الطالب  -٢١٥١٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -إسالم عبدالحميد غباشي / منح الطالب  -٢١٥٢٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -عرابي محمود علي / منح الطالب  -٢١٥٣٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -نادر إبراھيم السيد / منح الطالب  -٢١٥٤٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -شيرين علي أمين / منح الطالبة  -٢١٥٥٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد  -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -نھاد أحمد يونس / منح الطالبة  -٢١٥٦٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد  -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -رأفت عزالدين عبدالحميد / منح الطالب  -٢١٥٧٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -لميس أحمد أسامة / منح الطالبة  -٢١٥٨٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -إيمان وجدي محمود / منح الطالبة  -٢١٥٩٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -مصطفى صابر إبراھيم / منح الطالب  -٢١٦٠٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -شيماء محمد عبدالمجيد / منح الطالبة  -٢١٦١٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد َ -الضطرابات الجھازالعصبي العضلي وجراحتھا 

تخصص  -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -رشا محمد محمود الرويني / منح الطالبة  -٢١٦٢٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد َ -ط الضطرابات الجھازالعصبي العضلي وجراحتھا .ع

ط .تخصص ع -درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي  -يوسف محمد المتولي / منح الطالب  -٢١٦٣٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد  -الضطرابات الجھاز العصبي العضلي  وجراحتھا 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -عبير نور الدين صالح / منح الطالبة  -٢٢٠٠٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين 
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ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -جمال جميل أحمد / منح الطالب  -٢٢٠١٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -رامي أحمد رمزي بازيد / منح الطالب  -٢٢٠٢٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -حنان عبدهللا السيد / منح الطالبة  -٢٢٠٣٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين 

تخصص  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -أحمد محمود حسن المكاوي / منح الطالب  -٢٢٠٤٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -العلوم األساسية للعالج الطبيعي 

تخصص  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -ھديل عادل محمد عبدالباقي / منح الطالبة  -٢٢٠٥٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  .ع

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -رحاب صابر عبدالحميد / منح الطالبة  -٢٢٠٦٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -محمد جمال ابواليزيد / منح الطالب  -٢٢٠٧٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -آية حسن محمد ذھني / منح الطالبة  -٢٢٠٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين  

ط.تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -نھى عبدالقادر عبدالقادر / منح الطالبة  -٢٢٠٩٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال  

تخصص العلوم  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -معاذ زايد قطفان / منح الطالب  -٢٢١٠٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -األساسية للعالج الطبيعي  

تخصص العلوم  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -سالم علي شورى / منح الطالب  -٢٢١١٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -األساسية للعالج الطبيعي 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -منة هللا محمد عباس / منح الطالبة  -٢٢١٢٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -مي محمد علي شحاتة / منح الطالبة  -٢٢١٣٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  

تخصص  -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -الھام شحات حسن بيومي / منح الطالبة  -٢٢١٤٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  .ع

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -محمود حسني محمود / منح الطالب  -٢٢١٥٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -دينا محمود العشماوي / منح الطالبة  -٢٢١٦٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -دينا إبراھيم محمود / منح الطالبة  -٢٢١٧٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -للجراحة 

ط .تخصص ع -درجة الماجستير في العالج الطبيعي  -إيمان عبدهللا كامل / منح الطالبة  -٢٢١٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا  
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درجة دكتوراة طب األسنان في فروع طب األسنان  -ھينار ھاني علي / منح الطالب  -٢٣٨٢٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص عالج الجذور -االكلينيكية 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -محمد مجدي محمد بكر / منح الطالب  -٢٣٨٣٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكاديمية  -شريھان حمدي مختار  / منح الطالبة  -٢٣٨٤٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص بيولوجيا الفم واألسنان

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكاديمية  -محمد أسامة مصطفى  / منح الطالب  -٢٣٨٥٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص أمراض الفم 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -ليلى منير محمد كمال  / منح الطالبة  -٢٣٨٦٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -فرح حسان عبدالوھاب  / منح الطالب  -٢٣٨٧٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال

درجة الدكتوراة في أحد فروع طب الفم  -عصام أحمد محمد المريسي  / منح الطالب  -٢٣٨٨٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين -واألسنان  

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -أحمد عبدالحليم مھران  / منح الطالب  -٢٣٨٩٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان

درجة ماجستير في علوم طب األسنان  -محمد عصام الدين صالح الدين  / منح الطالب  -٢٣٩٠٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان -االكلينيكية 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكاديمية  -نھى سمير عبدالباقي  / منح الطالبة  -٢٣٩١٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص خواص مواد طب األسنان

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -شدوى حاتم سعد  / منح الطالب  -٢٣٩٢٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص العالج التحفظي لألسنان

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -نھلة محمود عوض هللا  / منح الطالبة  -٢٣٩٣٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -ياسمين محمد فاروق  / منح الطالبة  -٢٣٩٤٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -مي طه محمد احمد  / منح الطالبة  -٢٣٩٥٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -أحمد طلعت الشبراوي  / منح الطالب  -٢٣٩٦٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص عالج الجذور

درجة ماجستير في علوم طب األسنان  -مصطفى محسن محمد قطب  / منح الطالب  -٢٣٩٧٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة -االكلينيكية 

درجة ماجستير في علوم طب األسنان  -محمد احمد محمد المرسي  / منح الطالب  -٢٣٩٨٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة -االكلينيكية 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -أماني موسى عبدالحميد  / منح الطالبة  -٢٣٩٩٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة
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 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -محمد إبراھيم يحيى / منح الطالب  -٢٤٠٠٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -مريم رفيق رزق هللا  / منح الطالبة  -٢٤٠١٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص عالج الجذور

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -أسماء قطب أحمد طلبة / منح الطالبة  -٢٤٠٢٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة

 -درجة دكتوراة في احد فروع طب الفم واألسنان  -يوسف أحمد مصطفى  / منح الطالب  -٢٤٠٣٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص جراحة الفم والوجه والفكين

درجة دكتوراة طب األسنان في فروع  طب األسنان  -رشا محمد حاتم حنفي  / منح الطالبة  -٢٤٠٤٢٠١٥/١٠/١٥
. تخصص طب أسنان األطفال -االكلينيكية 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -كريستين مجدي رمزي  / منح الطالبة  -٢٤٠٥٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة

 -درجة ماجستير في أحد فروع  طب الفم واألسنان  -صفاء كامل حسين  / منح الطالبة  -٢٤٠٦٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضة الصناعية

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكاديمية  -بسنت طارق محمد  / منح الطالبة  -٢٤٠٧٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص أمراض الفم 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكاديمية  -عفاف نعمان محمد  /منح الطالبة  -٢٤٠٨٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص بيولوجيا الفم واألسنان 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -رسمية ممدوح علي  / منح الطالبة  -٢٤٠٩٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -يوسف موسى الجدع  / منح الطالب  -٢٤١٠٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -أحمد قنديل حسين  / منح الطالب  -٢٤١١٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -وسام محمد عبدالرازق  / منح الطالب  -٢٤١٢٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان

درجة ماجستير في علوم طب األسنان  -محمد عبدالعظيم محمد الطوخي  / منح الطالب  -٢٤١٣٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة -االكلينيكية 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -علياء عبدالمجيد محمد  / منح الطالبة  -٢٤١٤٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال 

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -مروة محمود عبدهللا البنا  / منح الطالبة  -٢٤١٥٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص عالج الجذور

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -تغريد علي شكري  / منح الطالبة  -٢٤١٦٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص عالج الجذور

 -درجة ماجستير في علوم طب األسنان االكلينيكية  -نشوى يحيى عبدالبديع  / منح الطالبة  -٢٤١٧٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص االستعاضات السنية المثبتة



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

درجة دكتوراة طب األسنان في فروع طب األسنان  -مريم محمد يحيى مھدي  / منح الطالبة  -٢٤١٨٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب الفم وعالج اللثة -االكلينيكية 

درجة دكتوراة طب األسنان في فروع طب األسنان  -أحمد عادل علي  / منح الطالب  -٢٤١٩٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال  -االكلينيكية 

درجة دكتوراة طب األسنان في فروع طب األسنان  -ھانم يونس بيومي  / منح الطالبة  -٢٤٢٠٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص تقويم األسنان  -االكلينيكية 

درجة دكتوراة طب األسنان في فروع طب األسنان  -ھشام عبدهللا عبدهللا  / منح الطالب  -٢٤٢١٢٠١٥/١٠/١٥
.تخصص طب أسنان األطفال  -االكلينيكية 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -خالد محمد حجازي / منح الصيدلي  -٢٠١٦٢٠١٥/١٠/٠٧
.الصيدلة الصناعية

تخصص  -درجة دكتورالفلسفة في العلوم الصيدلية  -لبنى محمد عبدالحليم  / منح الماجستير  -٢٠١٧٢٠١٥/١٠/٠٧
.الكيمياء التحليلية

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -كريم محمد عبدالحميد / منح الصيدلي  -٢٠١٨٢٠١٥/١٠/٠٧
.الميكروبيولوجيا والمناعة

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -سارة محمود حسن / منح الماجستير  -٢٠١٩٢٠١٥/١٠/٠٧
.الصيدالنيات

 -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -شادي محمد عبدالحليم  / منح الماجستير  -٢٠٢٠٢٠١٥/١٠/٠٧
.تخصص الصيدالنيات

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -أيمن أحمد رضا / منح الماجستير  -٢٠٢١٢٠١٥/١٠/٠٧
.األدوية والسموم 

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -مجدي محمود عوني / منح الماجستير  -٢٠٢٢٢٠١٥/١٠/٠٧
.األدوية والسموم 

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -ھبة محمد أسامة / منح الصيدالنية  -٢٠٢٣٢٠١٥/١٠/٠٧
.الميكروبيولوجيا والمناعة

تخصص األدوية  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -أحمد فتحي محمد / منح الصيدلي  -٢٠٢٤٢٠١٥/١٠/٠٧
.والسموم

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -رغدة ربيع محمد / منح الصيدالنية  -٢٠٢٥٢٠١٥/١٠/٠٧
.الصيدالنيات

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -فاطمة محمد سعيد / منح الصيدالنية  -٢٠٢٦٢٠١٥/١٠/٠٧
.الصيدالنيات

تخصص األدوية -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -دينا محمود لطفي / منح الصيدالنية  -٢٠٣٢٢٠١٥/١٠/٠٧
.والسموم

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -إيمان عبدالوھاب السيد / منح الصيدالنية  -٢٠٦٠٢٠١٥/١٠/٠٧
.العقاقير



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -داليا محمد ناھض / منح الماجستير  -٢٠٦٩٢٠١٥/١٠/٠٨
.الصيدالنيات

تخصص األدوية  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -لمياء محمد فؤاد / منح الصيدالنية  -٢٠٩٢٢٠١٥/١٠/٠٨
.والسموم

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -سيد جاد المولى سيد / منح الماجستير  -٢٥٦٤٢٠١٥/١٠/٢١
.العقاقير 

تخصص -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -شيرين حمدي نصحي / منح الماجستير  -٢٥٦٥٢٠١٥/١٠/٢١
.الصيدالنيات 

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -آية رشاد أحمد / منح الماجستير  -٢٥٦٦٢٠١٥/١٠/٢١
.الصيدالنيات 

تخصص  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية  -دعاء أحمد سعيد / منح الماجستير  -٢٥٦٧٢٠١٥/١٠/٢١
.الصيدالنيات 

تخصص األدوية  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -محمد ناصر قاسم / منح الصيدلي  -٢٥٦٨٢٠١٥/١٠/٢١
.والسموم

تخصص  -درجة الماجستير في العلوم الصيدلية  -رانيا طه عبدالرحمن / منح الصيدالنية  -٢٥٦٩٢٠١٥/١٠/٢١
.العقاقير

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -محمد احمد عبدهللا المضواحى / منح الطالب  -٢٠٢٧٢٠١٥/١٠/٠٧
.القوى واآلالت الكھربية 

.تخصص الھندسة الكيميائية  -درجة ماجستير العلوم  -إيمان محمد عبدالحميد / منح الطالبة  -٢٠٢٨٢٠١٥/١٠/٠٧
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -نھى نجم الدين محمد / منح الطالبة  -

.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد سعد / منح الطالب  -٢٠٢٩٢٠١٥/١٠/٠٧

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -ايھاب عبدالعزيز عبدالجليل / منح الطالب  -٢٠٣٠٢٠١٥/١٠/٠٧
.المعمارية 

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -محمد صالح مصلح السعيدي / منح الطالب  -
.واآلالت الكھربية 

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -محمد حسن غريب / منح الطالب  -٢٠٣١٢٠١٥/١٠/٠٧
.واالتصاالت الكھربية 

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -عمر عبدالعاطي بكري / منح الطالب  -
.واالتصاالت الكھربية 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -خلود جميل علي / منح الطالبة  -٢٠٤٢٢٠١٥/١٠/٠٧
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -غيث طريف طنطاوي / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة االنشائية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد أحمد إبراھيم / منح الطالب  -٢٠٥٥٢٠١٥/١٠/٠٧
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -ھالة محمد السادات / منح الطالبة  -



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -خالد يحيى سالم / منح الطالب  -٢٠٦٦٢٠١٥/١٠/٠٨
.واالتصاالت الكھربية 

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -بالل سالمة أمين / منح الطالب  -
.واالتصاالت الكھربية 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -ھبة محمد حسن / منح الطالبة  -٢٠٦٧٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -بالل سالمة أمين / منح الطالب  -

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -محمد وجيه إمام / منح الطالب  -٢٠٦٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.واالتصاالت الكھربية 

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -محمود محمد رشاد / منح الطالب  -
.واالتصاالت الكھربية 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -إنجي محمد سامح / منح الطالبة  -٢٠٧٠٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -مھجة صالح عبدهللا / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -ميرفت محمد صالح / منح الطالبة  -٢٠٧١٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -نھى محمد السيد / منح الطالبة  -

.تخصص الفيزيقا الھندسية  -درجة ماجستير العلوم  -عمرو محمود حسن / منح الطالب  -٢٠٧٢٢٠١٥/١٠/٠٨
تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد ابراھيم سمير / منح الطالب  -

.واالتصاالت الكھربية 

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -محمد احمد احمد السيد / منح الطالب  -٢٠٧٣٢٠١٥/١٠/٠٨
.واآلالت الكھربية 

األشغال  -تخصص الھندسة المدنية  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد ذكي / منح الطالب  -
.العامة 

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -معتز إبراھيم عبدالحليم / منح الطالب  -٢٠٧٤٢٠١٥/١٠/٠٨
.المعمارية 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -ھبة مجدي علي / منح الطالبة  -

تخصص الھندسة الحيوية الطبية  -درجة ماجستير العلوم  -خالد سيد أحمد / منح الطالب  -٢٠٧٥٢٠١٥/١٠/٠٨
.والمنظومات 

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد سيد ھيبة / منح الطالب  -
.الكھربية 

تخصص الھندسة الحيوية  -درجة ماجستير العلوم  -ھشام أبوالسعود الصايم /منح الطالب  -٢٠٧٦٢٠١٥/١٠/٠٨
.الطبية والمنظومات 

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -محمد سمير محمد السيد / منح الطالب  -
.الميكانيكية 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -جھاد أحمد جمعة / منح الطالب  -٢٠٧٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -محمد ھاني السيد / منح الطالب  -

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -مصطفى شوقي عبدالمعز / منح الطالب  -٢٠٧٩٢٠١٥/١٠/٠٨
.الميكانيكية 

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -محمود مجدي محمد / منح الطالب  -
.الميكانيكية 

.تخصص الھندسة االنشائية  -درجة ماجستير العلوم  -باسم حسن عبدالباسط / منح الطالب  -٢٠٨٠٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة االنشائية  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد نبوي حامد / منح الطالب  -

تخصص الھندسة الحيوية الطبية  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد سيد الحسيني / منح الطالب  -٢٠٨١٢٠١٥/١٠/٠٨
.والمنظومات 

 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة  -درجة ماجستير العلوم  -محمود جمال محمد / منح الطالب  -٢٠٨٢٢٠١٥/١٠/٠٨
.الطاقة 

تخصص ھندسة الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد فؤاد / منح الطالب  -
.وكفاءة الطاقة 

.تخصص ھندسة المناجم  -درجة ماجستير العلوم  -كريم حمدي محمد / منح الطالب  -٢٠٨٤٢٠١٥/١٠/٠٨
 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -ھبة محمد اسماعيل / منح الطالبة  -٢٠٨٥٢٠١٥/١٠/٠٨
 

تخصص ھندسة القوى  -درجة ماجستير العلوم  -محمد عوض أحمد / منح الطالب  -٢٠٨٦٢٠١٥/١٠/٠٨
.الميكانيكية 

 

.تخصص ھندسة الفلزات  -درجة ماجستير العلوم  -أمينة عبدالحي داود / منح الطالبة  -٢٠٨٧٢٠١٥/١٠/٠٨
تخصص الھندسة الحيوية الطبية  -درجة ماجستير العلوم  -كريم نبيل فرج / منح الطالب  -

.والمنظومات 

تخصص ھندسة االليكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -عمرو يوسف فتحي / منح الطالب  -٢٠٨٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.واالتصاالت الكھربية 

 

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -عمر فتحي فضل / منح الطالب  -٢٠٩٠٢٠١٥/١٠/٠٨
.الكھربية 

 

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -محمود حسني إبراھيم / منح الطالب  -٢٠٩١٢٠١٥/١٠/٠٨
.وكفاءة الطاقة 

تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة  -درجة ماجستير العلوم  -ھنا أحمد عباس / منح الطالبة  -
.الطاقة 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -نانسي حسني محمد / منح الطالبة  -٢٠٩٤٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -منة هللا حسن محمد / منح الطالبة  -

تخصص ھندسة الري  -درجة ماجستير العلوم  -ريھام فاروق حسين / منح الطالبة  -٢٠٩٥٢٠١٥/١٠/٠٨
.والھيدروليكا 

 

تخصص ھندسة الري  -درجة ماجستير العلوم  -محمود علي محمد / منح الطالب  -٢٠٩٦٢٠١٥/١٠/٠٨
.والھيدروليكا 

تخصص ھندسة الري  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد محمد رأفت / منح الطالب  -
.والھيدروليكا 

.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -غادة محمد أحمد / منح الطالبة  -٢٠٩٧٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة المعمارية  -درجة ماجستير العلوم  -رانيا حسني يوسف / منح الطالبة  -

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد سمير حامد / منح الطالب  -٢٠٩٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.واالتصاالت الكھربية 

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -محمد رضوان حسن / منح الطالب  -
.واالتصاالت الكھربية  

.تخصص الھندسة الكيميائية -درجة دكتوراة الفلسفة  -نورا يحيى السيد / منح الطالبة  -٢٠٩٩٢٠١٥/١٠/٠٨
تخصص الھندسة  -درجة دكتوراة الفلسفة  -عال عبدالغني عبدالمؤمن / منح الطالبة  -

.الكيميائية

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة دكتوراة الفلسفة  -ماترين محمد علي / منح الطالبة  -٢١٠٠٢٠١٥/١٠/٠٨
تخصص ھندسة القوى  -درجة دكتوراة الفلسفة  -غادة أحمد عبدالعزيز / منح الطالبة  -

.واآلالت الكھربية



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

.تخصص ھندسة القوى الميكانيكية -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد خضر إمام / منح الطالب  -٢١٠١٢٠١٥/١٠/٠٨
 

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة دكتوراة الفلسفة  -كنزي محمد عبدالرؤف / منح الطالبة  -٢١٠٢٢٠١٥/١٠/٠٨

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة دكتوراة الفلسفة  -ضحى محمد مجدي / منح الطالبة  -٢١٠٣٢٠١٥/١٠/٠٨

تخصص الھندسة الحيوية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد أبوسريع عوف / منح الطالب  -٢١٠٤٢٠١٥/١٠/٠٨
.الطبية والمنظومات

تخصص ھندسة االلكترونيات  -درجة ماجستير العلوم  -محمد سيد محمد / منح الطالب  -٢١٠٥٢٠١٥/١٠/٠٨
.واالتصاالت الكھربية

.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -أمير أيمن السيد / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -محمد على الصفتي / منح الطالب  -٢١٠٦٢٠١٥/١٠/٠٨

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد عادل أحمد / منح الطالب  -٢١٠٧٢٠١٥/١٠/٠٨
.الكھربية

.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -مصطفى أحمد مھدي / منح الطالب  -٢١٠٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -محمد سامي أحمد / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -مھا عبدالرؤف محمد / منح الطالبة  -٢١٠٩٢٠١٥/١٠/٠٨

تخصص ھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -محمد فوزي عبدالرسول / منح الطالب  -٢١١٠٢٠١٥/١٠/٠٨
.االلكترونيات واالتصاالت الكھربية

تخصص ھندسة الري  -درجة ماجستير العلوم  -محمد صفاء الدين مصطفى / منح الطالب  -٢١١١٢٠١٥/١٠/٠٨
.والھيدروليكا

تخصص ھندسة التصميم  -درجة دكتوراة الفلسفة  -حاتم الطاھر طايع / منح الطالب  -٢١١٢٢٠١٥/١٠/٠٨
.الميكانيكي واالنتاج

.تخصص ھندسة الحاسبات -درجة دكتوراة الفلسفة  -باسم إبراھيم محمد / منح الطالبة  -

تخصص ھندسة التصميم  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد ربيع عبدالعزيز / منح الطالب  -٢١١٣٢٠١٥/١٠/٠٨
.الميكانيكي واالنتاج

.تخصص الھندسة الكيميائية -درجة ماجستير العلوم  -نسرين محمد فراج / منح الطالبة  -

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -رشا يشري محمد / منح الطالبة  -٢١١٤٢٠١٥/١٠/٠٨
.تخصص الھندسة الكيميائية -درجة ماجستير العلوم  -عمر ياسر محمد / منح الطالب  -

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -ايرك يوحا ملتي راوتيانين / منح الطالب  -٢١١٥٢٠١٥/١٠/٠٨
.وكفاءة الطاقة

تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة  -درجة ماجستير العلوم  -محمد علي متولي / منح الطالب  -
.الطاقة

تخصص الرياضيات  -درجة ماجستير العلوم  -عمر عبدهللا عبدالفتاح / منح الطالب  -٢١١٦٢٠١٥/١٠/٠٨
.الھندسية

 

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -خالد عبداللطيف محمد / منح الطالب  -٢١١٧٢٠١٥/١٠/٠٨
.وكفاءة الطاقة

تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة  -درجة ماجستير العلوم  -زكي فرج زكي / منح الطالب  -
.الطاقة



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -لمى عبدالقادر الفخري / منح الطالبة  -٢١١٨٢٠١٥/١٠/٠٨
.وكفاءة الطاقة

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -محمد نور شوقي زوكار / منح الطالب  -
.وكفاءة الطاقة

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -ماتياس يوھانس نمجاليس / منح الطالب  -٢١١٩٢٠١٥/١٠/٠٨
.وكفاءة الطاقة

 

تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة  -درجة ماجستير العلوم  -سارة السيد رأفت / منح الطالبة  -٢١٢٠٢٠١٥/١٠/٠٨
.الطاقة

تخصص الطاقة المتجددة  -درجة ماجستير العلوم  -إسماعيل فالح رستمي / منح الطالب  -
.وكفاءة الطاقة

تخصص الھندسة  -درجة ماجستير العلوم  -فاطمة عبدالفتاح عبدالعظيم / منح الطالبة  -٢١٢١٢٠١٥/١٠/٠٨
.المعمارية

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -علي بسيوني محمد / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -ريھام رشيد إبراھيم / منح الطالبة  -٢١٢٢٢٠١٥/١٠/١١
.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -سارة عبدهللا محمد / منح الطالبة  -

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -نوران أحمد أحمد فكري / منح الطالبة  -٢١٢٣٢٠١٥/١٠/١١
 

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -محمد أحمد كامل / منح الطالب  -٢١٢٤٢٠١٥/١٠/١١
.الكھربية

 

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -محمود أحمد فؤاد / منح الطالب  -٢١٢٥٢٠١٥/١٠/١١
.الكھربية

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -محمد المنتصر منير / منح الطالب  -٢١٢٦٢٠١٥/١٠/١١

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد ناصر حسين / منح الطالب  -٢١٢٧٢٠١٥/١٠/١١

األشغال  -تخصص الھندسة المدنية  -درجة دكتوراة الفلسفة  -مروة على أحمد / منح الطالبة  -٢١٢٨٢٠١٥/١٠/١١
.العامة

.تخصص الھندسة اإلنشائية -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد عبدالستارعلى / منح الطالب  -

-تخصص الھندسة المدنية  -درجة ماجستير العلوم  -مؤمن رجب موسى / منح الطالب  -٢١٢٩٢٠١٥/١٠/١١
.األشغال العامة

.تخصص الھندسة اإلنشائية -درجة ماجستير العلوم  -محمد جمال جودة / منح الطالب  -

.تخصص الھندسة المعمارية -درجة ماجستير العلوم  -نھى محمود طلعت / منح الطالبة  -٢١٣٠٢٠١٥/١٠/١١

تخصص ھندسة القوى واآلالت  -درجة ماجستير العلوم  -أنس محمد ثابت / منح الطالب  -٢١٣١٢٠١٥/١٠/١١
.الكھربية

تخصص ھندسة الطيران  -درجة ماجستير العلوم  -وائل سعدي عبداللطيف / منح الطالب  -٢١٣٢٢٠١٥/١٠/١١
.والفضاء

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

.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -دعاء محمد أحمد يوسف / منح الطالبة  -٢١٣٣٢٠١٥/١٠/١١
.تخصص الھندسة االنشائية -درجة ماجستير العلوم  -نشوى نبيل ابراھيم / منح الطالبة  -
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 كلية الھندسة

.تخصص ھندسة الحاسبات -درجة ماجستير العلوم  -آية صالح متولي  / منح الطالبة  -٢١٣٤٢٠١٥/١٠/١١
.تخصص ھندسة الحاسبات -درجة ماجستير العلوم  -محمد عبدالرحمن زھران / منح الطالب  -

األشغال -تخصص الھندسة المدنية  -درجة ماجستير العلوم  -أحمد عادل حسن / منح الطالب  -٢١٣٥٢٠١٥/١٠/١١
.العامة

 -تخصص الھندسة المدنية  -درجة ماجستير العلوم  -الھاشمي محمد السيد / منح الطالب  -
.األشغال العامة

تخصص ھندسة التصميم  -درجة ماجستير العلوم  -يحيى محمود عبدالوھاب / منح الطالب  -٢١٣٦٢٠١٥/١٠/١١
.الميكانيكي واالنتاج 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الزراعة

التخصص اقتصاد  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -ثريا عادل حسين / منح الطالبة  -٢٠٥٢٢٠١٥/١٠/٠٧
.منزلي

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -محمد قرني إبراھيم / منح الطالب  -٢٠٥٣٢٠١٥/١٠/٠٧
.محاصيل

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -صبري صالح الدين علي / منح الطالب  -٢٠٥٤٢٠١٥/١٠/٠٧
.التخصص بساتين الزينة

التخصص -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -مدحت حامد عبدالنافع / منح الطالب  -٢٠٦١٢٠١٥/١٠/٠٧
.بساتين الفاكھة

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -فاطمة أبوھاشم عبدالمحسن / منح الطالبة  -
.التخصص انتاج حيواني

التخصص  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -مروة رشاد علي / منح الطالبة  -
.صناعات غذائية

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -بھاء الدين أحمد محمد / منح الطالب  -٢٠٧٧٢٠١٥/١٠/٠٨
.التخصص ميكروبيولوجيا زراعية

التخصص -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -تھاني عبدالغفار أحمد / منح الطالبة  -
.كيمياء حيوية

التخصص  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية  -محمد سعيد القاضي / منح الطالب  -
.محاصيل

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -شيماء رضوان محمود / منح الطالبة  -٢٥٧٦٢٠١٥/١٠/٢١
.وراثة

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -عبدهللا علي عبدالرحمن / منح الطالب  -٢٥٧٧٢٠١٥/١٠/٢١
.حيوان زراعي 

التخصص انتاج  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -محمد رشيد سالمة / منح الطالب  -٢٥٧٨٢٠١٥/١٠/٢١
.حيواني 

التخصص أمراض -درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -أحمد عبدهللا متولي / منح الطالب  -٢٥٧٩٢٠١٥/١٠/٢١
.نبات 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -أمير علي مصطفى / منح الطالب  -٢٥٤٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.فيرولوجيا 
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -أحمد أبواليزيد فواز / منح الطالب  -٢٥٥٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكروبيولوجيا 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -رضا كامل إبراھيم / منح الطالب  -٢٥٥١٢٠١٥/١٠/٢٠
.الجراحة والتخدير واألشعة

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -نھال محمد فوزي / منح الطالبة  -٢٥٥٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكولوجيا  -اميونولوجيا  -بكتريولوجيا 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -أحمد سيد أبوالعال / منح الطالب  -٢٥٥٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكولوجيا  -اميونولوجيا  -بكتريولوجيا 

 -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -رمضان حليم عبداللطيف / منح الطالب  -٢٥٥٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص أمراض معدية 

 -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -أحمد نورالدين عبدهللا / منح الطالب  -٢٥٥٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.التخصص الجراحة والتخدير واألشعة 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -جيالن سيد زينھم / منح الطالبة  -٢٥٥٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكولوجيا  -اميونولوجيا  -بكتريولوجيا 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -سالي اميل رشدي / منح الطالبة  -٢٥٥٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكولوجيا  -اميونولوجيا  -بكتريولوجيا 

التخصص -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -زينب سرتيب حميدي / منح الطالبة  -٢٥٥٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.فيرولوجيا 

التخصص   -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -نسمة محمد كامل / منح الطالبة  -٢٥٥٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.ميكروبيولوجيا 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -انجي محمد صالح / منح الطالبة  -٢٦٣٤٢٠١٥/١٠/٢٢
.ميكولوجيا  -اميونولوجيا  -بكتريولوجيا 

 -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -محمد عبدالحميد محمد / منح الطالبة  -٢٦٣٥٢٠١٥/١٠/٢٢
.التخصص صحة الحيوان والدواجن والبيئة 

التخصص  -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -أماني مجدي ناجي / منح الطالبة  -٢٦٣٦٢٠١٥/١٠/٢٢
.الجراحة والتخدير واألشعة 

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية  -سارة السيد علي / منح الطالبة  -٢٦٣٧٢٠١٥/١٠/٢٢
.التخصص فسيولوجيا 

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية  -ھاني سمير محمد / منح الطالب  -٢٦٣٨٢٠١٥/١٠/٢٢
.التخصص التوليد والتاسل والتلقيح االصطناعي 

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية  -ايھاب علي محمد محمد / منح الطالب  -٢٦٣٩٢٠١٥/١٠/٢٢
.ميكولوجيا -اميونولوجيا  -التخصص بكتريولوجيا 

التخصص  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية  -نادية ماھر حنا / منح الطالبة  -٢٦٤٠٢٠١٥/١٠/٢٢
.فيرولوجيا 

 -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية  -تغريد محمد نجيب / منح الطالبة  -٢٦٤١٢٠١٥/١٠/٢٢
.ميكولوجيا -اميونولوجيا  -التخصص بكتريولوجيا 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

 -درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية  -مروة عبدالرؤف السيد / منح الطالبة  -٢٦٤٢٢٠١٥/١٠/٢٢
.ميكولوجيا -اميونولوجيا  -التخصص بكتريولوجيا 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

التقدير  -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -محمد إرشاد هللا بن محمد / منح الطالب  -٢٥١٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.جيد

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -راشد محمد جمعة / منح الطالب  -٢٥١٧٢٠١٥/١٠/٢٠

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -طارق توفيق أحمد / منح الطالب  -٢٥١٨٢٠١٥/١٠/٢٠

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية  -أحمد رشدي أحمد / منح الطالب  -٢٥١٩٢٠١٥/١٠/٢٠

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية  -أحمد حسن شحاته / منح الطالب  -٢٥٢٠٢٠١٥/١٠/٢٠

التقدير  -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -محمود عبدالعليم حسين / منح الطالب  -٢٥٢١٢٠١٥/١٠/٢٠
.ممتاز

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -رحمة أحمد سيد / منح الطالبة  -٢٥٢٢٢٠١٥/١٠/٢٠

التقدير  -درجة الماجستير في النحو والصرف والعروض  -ربيع أحمد صالح / منح الطالب  -٢٥٢٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.ممتاز

.التقدير ممتاز -درجة الماجستير في الدراسات األدبية  -عبدهللا محمد إبراھيم / منح الطالب  -٢٥٢٤٢٠١٥/١٠/٢٠

التقدير  -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -أنوار هللا بن شمس الرحمن / منح الطالب  -٢٥٢٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.جيد جداَ 

التقدير جيد  -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -حسين عبدالكريم علي / منح الطالب  -٢٥٢٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.جداَ 

درجة الماجستير في علم اللغة والدراسات السامية  -طاھر فايز عبدالحميد / منح الطالب  -٢٥٢٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -والشرقية 

درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي والحضارة  -محمود محمد المحالوي / منح الطالب  -٢٥٢٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -اإلسالمية 

درجة الماجستير في البالغة والنقد األدبي واألدب  -سميرة ربيع محمود / منح الطالبة  -٢٥٢٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -المقارن 

التقدير  -درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية  -زامل بن شيب بن وكاض / منح الطالب  -٢٥٣٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.جيد جداَ 

التقدير  -درجة الماجستير في النحو والصرف والعروض  -أحمد حسن سليمان / منح الطالب  -٢٥٣١٢٠١٥/١٠/٢٠
.ممتازَ 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي والحضارة  -عماد عبدالعزيز سالم / منح الطالب  -٢٥٣٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتازَ  -اإلسالمية 

بمرتبة  -درجة الدكتوراة في الدراسات األدبية  -عبدالوھاب محمد إبراھيم / منح الطالب  -٢٥٣٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.الشرف األولى 

درجة الدكتوراة في علم اللغة والدراسات السامية  -أيمن حامد أحمد / منح الطالب  -٢٥٣٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.بمرتبة الشرف األولى  -والشرقية 

بمرتبة  -درجة الدكتوراة في الشريعة اإلسالمية  -أشرف محمد علي راشد / منح الطالب  -٢٥٣٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.الشرف األولى 

بمرتبة  -درجة الدكتوراة في الشريعة اإلسالمية  -عبدالناصر بدران مصطفى / منح الطالب  -٢٥٣٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.الشرف الثانية 

بمرتبة  -درجة الدكتوراة في الشريعة اإلسالمية  -سالم عمران عبدالسالم / منح الطالب  -٢٥٣٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.الشرف الثانية 

بمرتبة الشرف  -درجة الدكتوراة في الفلسفة اإلسالمية  -محمد جالل رضا / منح الطالب  -٢٥٣٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.األولى 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

بمرتبة  -تخصص الصحافة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -محمد عبدهللا سالم / منح الطالب  -٢٠٤٦٢٠١٥/١٠/٠٧
.الشرف األولى 

 -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -ھشام عبدالملك عبدالرحيم / منح الطالب  -٢٥٩٢٢٠١٥/١٠/٢٢
.مع التوصية بطبع الرسالة وتداولھا تعميما لفائدتھا.بمرتبة الشرف األولى 

بمرتبة  -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -لمياء محسن محمد / منح الطالبة  -٢٥٩٣٢٠١٥/١٠/٢٢
.الشرف األولى 

بمرتبة  -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -دينا عبدهللا حسن / منح الباحثة  -٢٥٩٤٢٠١٥/١٠/٢٢
.الشرف األولى 

 -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -ياسمين أحمد علي حسن / منح الباحثة  -٢٦٠٢٢٠١٥/١٠/٢٢
.بمرتبة الشرف األولى 

بمرتبة  -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -صابر حمد جابر / منح الباحث  -٢٦٠٣٢٠١٥/١٠/٢٢
.الشرف األولى 

بمرتبة  -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -داليا عثمان إبراھيم / منح الباحثة  -٢٦٠٤٢٠١٥/١٠/٢٢
.الشرف األولى 

 -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -عالء الدين محمد حسين / منح الطالب  -٢٦٠٥٢٠١٥/١٠/٢٢
.مع التوصية بالتبادل مع الجامعات المعنية.بمرتبة الشرف األولى 

 -تخصص اإلذاعة  -درجة الدكتوراة في اإلعالم  -سالي أحمد محمد حسن / منح الباحثة  -٢٦١٣٢٠١٥/١٠/٢٢
.بمرتبة الشرف األولى 

التقدير  -تخصص اإلذاعة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -آية مدحت محمود / منح الطالبة  -٢٦١٤٢٠١٥/١٠/٢٢
.ممتاز 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

التقدير  -تخصص اإلذاعة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -سعد مناحي سعد / منح الطالب  -٢٦١٥٢٠١٥/١٠/٢٢
.ممتاز 

التقدير  -تخصص صحافة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -مھا مختار حسن / منح الطالبة  -٢٦١٦٢٠١٥/١٠/٢٢
.ممتاز 

التقدير  -تخصص اإلذاعة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -أميرة يونس محمد / منح الطالبة  -٢٦١٨٢٠١٥/١٠/٢٢
.ممتاز 

التقدير  -تخصص اإلذاعة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -نھلة زكريا محمد / منح الطالبة  -٢٦١٩٢٠١٥/١٠/٢٢
.ممتاز 

تخصص  -درجة الماجستير في اإلعالم  -أميرة السيد محمد البربري / منح الطالبة  -٢٦٢٠٢٠١٥/١٠/٢٢
.التقدير ممتاز  -الصحافة 

 -تخصص اإلذاعة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -محمود يوسف حجاج / منح الطالب  -٢٦٢١٢٠١٥/١٠/٢٢
.التقدير ممتاز 

 -تخصص الصحافة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -أسماء أحمد رمضان / منح الطالبة  -٢٦٢٢٢٠١٥/١٠/٢٢
.التقدير ممتاز 

تخصص العالقات العامة  -درجة الماجستير في اإلعالم  -إسالم أحمد الشاذلي / منح الطالب  -٢٦٢٣٢٠١٥/١٠/٢٢
.التقدير ممتاز  -واإلعالن 

تخصص العالقات  -درجة الماجستير في اإلعالم  -طارق محمد عيسى الفريدي / منح الطالب  -٢٦٢٤٢٠١٥/١٠/٢٢
.التقدير ممتاز  -العامة واإلعالن 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلثار

التقدير  -تخصص ترميم اآلثار  -درجة الماجستير في اآلثار  -يسري أحمد طه / منح الطالب  -٢٢٦٧٢٠١٥/١٠/١٢
.ممتاز 

تخصص اآلثار  -درجة الدكتوراة في اآلثار الشرقية القديمة  -عزيز محمد أمين / منح الطالب  -٢٢٦٩٢٠١٥/١٠/١٢
.بمرتبة الشرف األولى  -المصرية 

 -تخصص ترميم اآلثار -درجة الدكتوراة في اآلثار   -داليا علي حسن الزيات / منح الطالبة  -٢٢٧٠٢٠١٥/١٠/١٢
.والتوصية بطبعھا وتبادلھا مع الجامعات األخرى.بمرتبة الشرف األولى 

بمرتبة  -قسم ترميم اآلثار  -درجة الدكتوراة في اآلثار  -باسم جھاد فتحي / منح الطالب  -٢٢٧١٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى.الشرف األولى 

 -قسم ترميم اآلثار  -درجة الدكتوراة في اآلثار  -عبدالرحيم حنون عطية / منح الطالب  -٢٢٧٢٢٠١٥/١٠/١٢
مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات .بمرتبة الشرف األولى 

.األخرى

التقدير -قسم اآلثاراالسالمية  -درجة الماجستير في اآلثار  -سماح محمد لطفي / منح الطالبة  -٢٢٧٣٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى.ممتاز 

 -قسم اآلثارالمصرية  -درجة الماجستير في اآلثار  -مروة عبدالرازق محمود / منح الطالبة  -٢٢٧٤٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بطبع الرسالة  وتبادلھا مع الجامعات األخرى.التقدير ممتاز 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التخطيط االقليمى والعمرانى

تخصص  -درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي والعمراني   -سالي أحمد نبيل / منح الطالبة  -٢٣٣٨٢٠١٥/١٠/١٣
.تصميم عمراني

تخصص  -درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي والعمراني   -أحمد جنيدي محمد / منح الطالب  -٢٣٣٩٢٠١٥/١٠/١٣
.تصميم عمراني

 -درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي والعمراني   -إسراء أمين إسماعيل / منح الطالبة  -٢٣٤٠٢٠١٥/١٠/١٣
.تخصص تخطيط عمراني

 -درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي والعمراني   -محمود محمد أحمد بدوي / منح الطالب  -٢٣٤١٢٠١٥/١٠/١٣
.تخصص تخطيط إقليمي

 -درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي والعمراني   -شيماء سمير عبدالقادر / منح الطالبة  -٢٣٤٢٢٠١٥/١٠/١٣
.تخصص تخطيط إقليمي

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحاسبات والمعلومات

.التخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير  -مروة نھاد عبدهللا / منح الطالبة  -٢٣٦٩٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير  -اسالم يسري عبدالفتاح / منح الطالب  -٢٣٧٠٢٠١٥/١٠/١٥

التخصص علوم  -درجة دكتور الفلسفة  -فاطمة جمال الدين محمد حافظ / منح الطالبة  -٢٣٧١٢٠١٥/١٠/١٥
.الحاسب

التخصص تكنولوجيا  -درجة دكتور الفلسفة  -محمد عبدهللا محمد حماد / منح الطالب  -٢٣٧٢٢٠١٥/١٠/١٥
.المعلومات

.التخصص تكنولوجيا المعلومات -درجة الماجستير  -محمد طلعت سعد فراج / منح الطالب  -٢٣٧٣٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص نظم المعلومات -درجة الماجستير  -ھبة محمد عبده / منح الطالبة  -٢٣٧٤٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير  -سامي جرجس ذكي / منح الطالب  -٢٣٧٥٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير -فوزية رمضتن سيد / منح الطالبة  -٢٣٧٦٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص علوم الحاسب -درجة الماجستير  -نھى أحمد سعدالدين / منح الطالبة  -٢٣٧٧٢٠١٥/١٠/١٥

التخصص بحوث العمليات  -درجة دكتور الفلسفة  -الشيماء أحمد رمضان / منح الطالبة  -٢٣٧٨٢٠١٥/١٠/١٥
.ودعم القرار

.التخصص نظم المعلومات -درجة دكتور الفلسفة  -رشا محمد المرشدي / منح الطالبة  -٢٣٧٩٢٠١٥/١٠/١٥

.التخصص نظم المعلومات -درجة دكتور الفلسفة  -مصطفى السيد عبدالسالم / منح الطالب  -٢٣٨٠٢٠١٥/١٠/١٥



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحاسبات والمعلومات

.التخصص نظم المعلومات -درجة دكتور الفلسفة  -أحمد عبدالظاھر توني / منح الطالب  -٢٣٨١٢٠١٥/١٠/١٥

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

.التخصص االحصاء -درجة دكتور الفلسفة  -أميرة محمد حمدي / منح الطالبة  -٢٠٣٣٢٠١٥/١٠/٠٧

.التخصص االحصاء -درجة الماجستير  -محمود محمد السحتري / منح الطالب  -٢٠٣٤٢٠١٥/١٠/٠٧

.التخصص االحصاء -درجة الماجستير  -أسماء بدر جاد / منح الطالبة  -٢٠٣٥٢٠١٥/١٠/٠٧

.التخصص االحصاء -درجة الماجستير  -وليد جودة مرزوق / منح الطالب  -٢٠٣٦٢٠١٥/١٠/٠٧

.التخصص االحصاء -درجة دكتوراة الفلسفة  -محمد خليفة أحمد / منح الطالب  -٢٠٦٣٢٠١٥/١٠/٠٨

التخصص االحصاء  -درجة دكتوراة الفلسفة  -عبير يحيى محمد عبدالجواد / منح الطالبة  -٢٠٦٤٢٠١٥/١٠/٠٨
.الحيوي والسكاني 

.التخصص علوم الحاسب -درجة دكتوراة الفلسفة  -نسرين علي عبدالعظيم / منح الطالبة  -٢٠٦٥٢٠١٥/١٠/٠٨

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد البحوث والدراسات االفريقية

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -سميحة حسين أبوسريع / منح الطالبة  -٢١٦٤٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -نجوى عبدالظاھر محمد / منح الطالبة  -٢١٦٥٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -التخصص األنثروبولوجيا  -التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -أحالم رمضان صابر / منح الطالبة  -٢١٦٦٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير ممتاز -التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -عصام فتحي أحمد / منح الطالب  -٢١٦٧٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -الجغرافيا 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -محمد وجيه محمد علي / منح الطالب  -٢١٦٨٢٠١٥/١٠/١١
.التقدير جيد جداَ  -التاريخ 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -جميل جمال عبدالمعطي / منح الطالب  -٢١٦٩٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -قسم الموارد الطبيعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية  -أميرة محمد محمد عبدالحليم / منح الطالبة  -٢١٧٠٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -من قسم السياسة واالقتصاد 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد البحوث والدراسات االفريقية

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -مصطفى أبوالفضل كامل / منح الطالب  -٢١٧١٢٠١٥/١٠/١١
.مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات.بمرتبة الشرف األولى  -قسم الجغرافيا 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من قسم  -أماني محمود إبراھيم / منح الطالبة  -٢١٧٢٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -الموارد الطبيعية 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -سامية محمد الميرغني / منح الطالبة  -٢١٧٣٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف الثانية  -قسم األنثروبولوجيا 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -كريم علي حسن عابدين / منح الطالب  -٢١٧٤٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف الثانية  -قسم السياسة واالقتصاد 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -حسن أحمد محمد حسن / منح الطالب  -٢١٧٥٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -قسم التاريخ 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -جيھان مصطفى القاضي / منح الطالبة  -٢١٧٦٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -قسم اللغات 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية من  -محمد حافظ أحمد قابيل / منح الطالب  -٢١٧٧٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف األولى  -قسم التاريخ 

درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلفريقية  -محمد أحمد عبدالعال شوشة / منح الطالب  -٢١٧٨٢٠١٥/١٠/١١
.بمرتبة الشرف الثانية  -من قسم الموارد الطبيعية 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -مصطفى أحمد عبداللطيف / منح الطالب  -٢١٨٠٢٠١٥/١٠/١٢
مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات .التقدير ممتاز  -التاريخ 

.العربية واالفريقية

 -درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم اللغات  -ھبة جمال توفيق / منح الطالبة  -٢١٨١٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من -شيماء محمد مصطفى المنزالوي / منح الطالبة  -٢١٨٢٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -قسم التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -سمير عبدالتواب حمده / منح الطالب  -٢١٨٣٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -ھاني سليمان اسماعيل / منح الطالب  -٢١٨٤٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -شوق شعبان عبدالكريم / منح الطالبة  -٢١٨٥٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -الموارد الطبيعية 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -طه علي أحمد حميده / منح الطالب  -٢١٨٦٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -مفيد خليفة عمر البكباك / منح الطالب  -٢١٨٧٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -إيمان إمقدع عبدالقادر / منح الطالبة  -٢١٨٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -الموارد الطبيعية 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -ھايدي علي محمد الطيب / منح الطالبة  -٢١٨٩٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -السياسة واالقتصاد 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد البحوث والدراسات االفريقية

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم السياسة  -محمد اغ اسماعيل / منح الطالب  -٢١٩٠٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -أحمد سمير أحمد عبدالجواد / منح الطالب  -٢١٩١٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -األنثروبولوجيا 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -ملكة عبدهللا محمود / منح الطالبة  -٢١٩٢٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -التاريخ 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -منى علي عبدالرحمن / منح الطالبة  -٢١٩٣٢٠١٥/١٠/١٢
مع التوصية بطباعتھا على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات .التقدير ممتاز  -الجغرافيا 
.األخرى

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم السياسة  -أحمد محمد البيلي / منح الطالب  -٢١٩٤٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -ريم عفيفي عبدالستار / منح الطالبة  -٢١٩٥٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم السياسة  -رشا السيد عشري / منح الطالبة  -٢١٩٦٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز  -واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -مصطفى حسن محمد / منح الطالب  -٢١٩٧٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم  -يوسف حسن إبراھيم / منح الطالب  -٢١٩٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير جيد جداَ  -السياسة واالقتصاد 

درجة الماجستير في الدراسات اإلفريقية من قسم السياسة  -محمد علي صالح / منح الطالب  -٢٤٤٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير جيد  -واالقتصاد 

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد األورام القومى

التخصص طب األورام وأمراض الدم  -درجة الماجستير -نھى نبيل نصيف / منح الطالبة  -٢٣٦٢٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير جيد  -السرطانية 

التقدير  -التخصص طب أورام األطفال  -درجة الماجستير -أحمد مھدي يوسف / منح الطبيب  -٢٣٦٣٢٠١٥/١٠/١٣
.جيد 

التخصص الباثولوجيا االكلينيكية  -درجة الدكتوراة  -أمنية كمال عبدهللا  / منح الطالبة  -٢٣٦٤٢٠١٥/١٠/١٣
.وتحليالت االمراض السرطانية 

التقدير  -التخصص جراحة األورام  -درجة الماجستير -محمد علي الشافعي / منح الطبيب  -٢٣٦٥٢٠١٥/١٠/١٣
.ممتاز 

.التخصص جراحة األأورام   -درجة الدكتوراة -طارق محمد اسماعيل / منح الطالب  -٢٣٦٨٢٠١٥/١٠/١٥

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث التربوية
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     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث التربوية

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -عدي عبدالسالم خليفة / منح الطالب  -٢٢١٩٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

مع .قسم أصول التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -نايف نافع ماجد / منح الطالب  -٢٢٢٠٢٠١٥/١٠/١٢
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

مع .قسم أصول التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ھند سيد أحمد / منح الطالبة  -٢٢٢١٢٠١٥/١٠/١٢
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

قسم االرشاد  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -حسام مصطفى إبراھيم / منح الطالب  -٢٢٢٢٢٠١٥/١٠/١٢
.النفسي 

التخصص  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -أسامة عبدالنبي عبدالاله / منح الطالب  -٢٢٣٣٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات  -المناھج وطرق التدريس 

التخصص المناھج  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -خالد أحمد عبدالحميد / منح الطالب  -٢٢٣٤٢٠١٥/١٠/١٢
.وطرق التدريس 

التخصص المناھج  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -فوزي عبدالغني خالد / منح الطالب  -٢٢٣٥٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات .وطرق التدريس 

قسم المناھج وطرق  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -أشرف أحمد السيد / منح الطالب  -٢٢٣٦٢٠١٥/١٠/١٢
.التدريس 

قسم المناھج وطرق  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -رسمية عوض ضاحي / منح الطالبة  -٢٢٣٧٢٠١٥/١٠/١٢
.التدريس 

قسم المناھج وطرق  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -عماد جميل حمدان / منح الطالب  -٢٢٣٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التدريس 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -صالح غانم مريجب / منح الطالب  -٢٢٣٩٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -سعاد سيد نصر / منح الطالبة  -٢٢٤٠٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات .التربوي 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -نجمة عبدهللا الزھراني / منح الطالبة  -٢٢٤١٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -نجوى محمد عبدالمعطي / منح الطالبة  -٢٢٤٢٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -أحمد عبد طوفان ذياب / منح الطالب  -٢٢٤٣٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

قسم علم  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -عفراء محمد إبراھيم الغندوري / منح الطالبة  -٢٢٤٤٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.النفس التربوي 

قسم تكنولوجيا  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ثريا أحمد خالص / منح الطالبة  -٢٢٤٥٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التعليم 

.قسم تكنولوجيا التعليم  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -تامر أحمد محمود / منح الطالب  -٢٢٤٦٢٠١٥/١٠/١٢



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث التربوية

قسم التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -مروى حسن يحيى / منح الطالبة  -٢٢٤٧٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.الخاصة 

مع .قسم التربية الخاصة  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -علي أحمد حسين / منح الطالب  -٢٢٤٨٢٠١٥/١٠/١٢
.التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات

قسم  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -فيصل منصور عبدهللا الدوسري / منح الطالب  -٢٢٤٩٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربية الخاصة 

قسم رياض  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ھند حسن محمد الحسيني / منح الطالبة  -٢٢٥٠٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.األأطفال والتعليم االبتدائي 

قسم علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -طرفة محمد عبدالرحمن / منح الطالبة  -٢٢٥١٢٠١٥/١٠/١٢
.التربوي 

قسم علم النفس -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -حمزة خضر عامر الشھري / منح الطالب  -٢٢٥٢٢٠١٥/١٠/١٢
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.التربوي 

القسم تكنولوجيا  -درجة الماجستير في التربية  -محمد محمود السيد عكاشة / منح الطالب  -٢٢٥٣٢٠١٥/١٠/١٢
التقدير ممتاز -التعليم 

القسم المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -سيده أحمد آدم عيسى / منح الطالبة  -٢٢٥٤٢٠١٥/١٠/١٢
التقدير ممتاز -التدريس 

القسم علم النفس  -درجة الماجستير في التربية  -أماني محمد فرج أمان / منح الطالبة  -٢٢٥٥٢٠١٥/١٠/١٢
التقدير ممتاز -التربوي 

.القسم التربية الخاصة -درجة الماجستير في التربية  -صبري عوض بدر / منح الطالب  -٢٢٥٦٢٠١٥/١٠/١٢

القسم المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -رباب شعبان عبدالحكيم / منح الطالبة  -٢٤٧٩٢٠١٥/١٠/٢٠
التقدير ممتاز -التدريس 

القسم المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -جمال حلمي فتح الباب / منح الطالب  -٢٤٨٠٢٠١٥/١٠/٢٠
التقدير ممتاز -التدريس 

القسم رياض األطفال  -درجة الماجستير في التربية  -وجدي سمير عياد / منح الطالب  -٢٤٨١٢٠١٥/١٠/٢٠
التقدير ممتاز -والتعليم االبتدائي 

القسم المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -أحمد فتحي إبراھيم / منح الطالب  -٢٤٨٢٢٠١٥/١٠/٢٠
التقدير ممتاز -التدريس 

 -القسم تكنولوجيا التعليم  -درجة الماجستير في التربية  -آمال حسين السيد / منح الطالبة  -٢٤٨٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير جيد 

التخصص المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -محمد فوزي السيد / منح الطالب  -٢٤٨٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التدريس 

التخصص رياض األطفال  -درجة الماجستير في التربية  -مصطفى محمد أحمد / منح الطالب  -٢٤٨٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -والتعليم االبتدائي 

-التخصص التربية الخاصة  -درجة الماجستير في التربية  -إيناس حمدي أحمد / منح الطالبة  -٢٤٨٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث التربوية

 -التخصص التربية الخاصة  -درجة الماجستير في التربية  -ھيثم صالح سالم / منح الطالب  -٢٤٨٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز

التخصص أصول  -درجة الماجستير في التربية  -محمد السيد أحمد عامود / منح الطالب  -٢٤٨٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التربية 

 -التخصص أصول التربية  -درجة الماجستير في التربية  -لطيفة علي أحمد / منح الطالبة  -٢٤٨٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز

التخصص علم النفس  -درجة الماجستير في التربية  -نھى حسن عبده / منح الطالبة  -٢٤٩٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التربوي 

التخصص أصول  -درجة الماجستير في التربية  -عزة محمد عبدالفتاح / منح الطالبة  -٢٤٩١٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التربية 

التخصص علم النفس  -درجة الماجستير في التربية  -سامية مقيطف معاش / منح الطالبة  -٢٤٩٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التربوي 

التخصص تكنولوجيا  -درجة الماجستير في التربية  -نسرين حامد حفني / منح الطالبة  -٢٤٩٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التعليم 

التخصص اإلرشاد  -درجة الماجستير في التربية  -صباح عبدهللا إبراھيم / منح الطالبة  -٢٤٩٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -النفسي 

التخصص رياض األطفال  -درجة الماجستير في التربية  -دينا محمد الدسوقي / منح الطالبة  -٢٤٩٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -والتعليم االبتدائي 

التخصص المناھج وطرق  -درجة الماجستير في التربية  -اسعد علي الصعيدي / منح الطالب  -٢٤٩٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التدريس 

التخصص تكنولوجيا  -درجة الماجستير في التربية  -ھناء فريحان فھيد / منح الطالبة  -٢٤٩٧٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التعليم 

التخصص علم النفس  -درجة الماجستير في التربية  -كاميليا محمد عبداللطيف / منح الطالبة  -٢٤٩٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -التربوي 

التخصص التعليم العالي  -درجة الماجستير في التربية  -عزة محمد الخطيب / منح الطالبة  -٢٤٩٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -والتعليم المستمر  

التخصص االرشاد  -درجة الماجستير في التربية  -ھايدي نمر محمد رضوان / منح الطالبة  -٢٥٠٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.التقدير ممتاز -النفسي 

التخصص أصول  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ايناس موسى خليل / منح الطالبة  -٢٥٠١٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -التربية 

التخصص تكنولوجيا  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -تھاني سعود رحيم / منح الطالبة  -٢٥٠٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -التعليم 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -نھى بھنسي فؤاد / منح الطالبة  -٢٥٠٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص علم النفس  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -محمود سعيد محمود / منح الطالب  -٢٥٠٤٢٠١٥/١٠/٢٠
. التربوي



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث التربوية

التخصص تكنولوجيا  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -محمد محمد الغريب / منح الطالب  -٢٥٠٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -التعليم 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ھدى فتحي حسانين / منح الطالبة  -٢٥٠٦٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -سليمان صالح عبدالمحسن / منح الطالب  -٢٥٠٧٢٠١٥/١٠/٢٠
. تكنولوجيا التعليم

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -محمد غازي رجا / منح الطالب  -٢٥٠٨٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص المناھج  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -والء محمد رمضان / منح الطالبة  -٢٥٠٩٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -وطرق التدريس 

التخصص أصول  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -زليخا ساعد محمد / منح الطالبة  -٢٥١٠٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -التربية 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -ذياب عايض فالح / منح الطالب  -٢٥١١٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -وفاء محمد لطفي / منح الطالبة  -٢٥١٢٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -محمود محمد المنير / منح الطالب  -٢٥١٣٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -داليا عبدالصمد محمد / منح الطالبة  -٢٥١٤٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

التخصص التربية  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -خالد إبراھيم عبدالرحمن / منح الطالب  -٢٥١٥٢٠١٥/١٠/٢٠
.مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -الخاصة 

     القرارالتاريخرقم القرار

المعھد القومى لعلوم الليزر

التخصص تطبيقات الليزر في  -درجة الماجستير  -إيمان إبراھيم محمد صبيح / منح الطالبة  -٢٣٥٩٢٠١٥/١٠/١٣
.القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة

.التخصص تطبيقات الليزرالھندسية -درجة الماجستير  -سمر رضا السيد / منح الطالبة  -٢٣٦٠٢٠١٥/١٠/١٣

التخصص تطبيقات الليزر في القياسات -درجة الماجستير  -حسام زكريا حسين / منح الطالب  -٢٣٦١٢٠١٥/١٠/١٣
.والكيمياء الضوئية والزراعة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية رياض االطفال

التخصص رياض  -درجة الماجستير في التربية  -سھر عاطف عبدالقادر / منح الطالبة  -٢٢٧٥٢٠١٥/١٠/١٢
.التقدير ممتاز -األطفال 



مركز المعلومات - جامعة القاھرة-   أكتوبر  ٢٠١٥النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية رياض االطفال

التخصص رياض  -درجة الماجستير في التربية  -شيرين محمد محمد علي / منح الطالبة  -٢٣٤٤٢٠١٥/١٠/١٣
.األطفال قسم العلوم النفسية

التخصص رياض  -درجة دكتوراة الفلسفة في التربية  -أيمن سعيد علي / منح الطالب  -٢٣٤٥٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز -األطفال 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية التربية النوعية

التخصص التربية  -درجة الماجستير في التربية النوعية  -ماھيتاب عزت عقل / منح الطالبة  -٢٣٣٣٢٠١٥/١٠/١٣
مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات وطبعھا على نفقة .التقدير ممتاز -الموسيقية 
.الجامعة

التخصص التربية  -درجة الماجستير في التربية النوعية  -فاطمة محمد حسن / منح الطالبة  -٢٣٣٤٢٠١٥/١٠/١٣
.التقدير ممتاز -الفنية 

التخصص التربية  -درجة الماجستير في التربية النوعية  -آية عادل فرج / منح الطالبة  -٢٣٣٥٢٠١٥/١٠/١٣
.مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات وطبعھا على نفقة الجامعة.التقدير ممتاز -الفنية 

التخصص  -درجة دكتوراة الفلسفة في التربية النوعية  -سيدة محمد احمد / منح الدارسة  -٢٣٣٦٢٠١٥/١٠/١٣
مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات وطبعھا على نفقة .التقدير ممتاز -التربية الفنية 

.الجامعة


