
مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة  
شئون اعضاء ھيئة التدريس أوال:

تـاســـــــــعا



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

ً)٧٣(تعيين السادة األعضاء األتى أسماؤھم بعد وعددھم : أوال ١٧٩٤٢٠١٥/١٢/٠٦ طبيبا
لعمل بمستشفيات جامعة القاھرة بوظيفة رطبيب مقيم من الدرجة 

)الطب البشرى(الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف 
بالتخصص الموضح قرين اسم كل منھم لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة

-:ثالث سنوات ويجوز مدھا الى خمس سنوات كحد اقصى وھم 
بثالوجيا إكلينيكيةط/نسمه الشحات عبدالقادر

مسالك بوليةط/إسالم ناصر عبدالعزيز

أطفالط/ناردين عصام عزت

تخديرط/لميس صفوت محمد

أطفالط/مروه محمود عبدالكريم

عظامط/بدر على محمد أحمد

نساء وتوليدط/  ريھام عبدالواحد محمد

أطفالط/نادية محسن صالح الدين

عصبيةط/نھله على ميرغنى على

باطنه عامهط/مصطفى حسين محمد سيد

عصبيةط/نانسى سمير محمد احمد

أشعه عالجيةط/نافع فيصل محمد مكاوى

صدريةط/  سمر حامد عبدهللا

أطفالط/بسمه سمير كامل

باطنه عامهط/  دينا محمد فاروق على

أطفالط/  إسالم حسين عبدالعظيم

أشعه تشخيصيةط/  احمد محسن امين يوسف

أشعه عالجيةط/ھاجر حمدى عبدالھادى

أشعه عالجيةط/إسراء جمال عبدالغنى

رمدط/  بوال سعيد نصر سليمان

عصبيةط/  دعاء عبداللطيف محمد

تخديرط/احالم ربيع حسين

تخديرط/شريف إسماعيل محمد

أشعه تشخيصيةط/مصطفى حسين على

تخديرط/أحمد محمد حسين خمار

جراحه تجميلط/نادين محمد محمود

باطنه عامهط/أحمد محمود محمد



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

أطفالط/أمنيه محمد حسن داود

جلديةط/أحمد ھشام عز الدين

حاالت حرجةط/  مريم سمير عبدالحميد

أنف وأذن وحنجرةط/أحمد عبدالحليم سيد

ط/مصطفى إسماعيل
عبدالجواد

متوطنة

تخديرط/مريم مصطفى عبدالحميد

تخديرط/عمرو رضا محمد بدوى

رمدط/مينا سيف عبدالمسيح

جراحة اعصابط/آيه إيھاب إسماعيل

أطفالط/  نھى محمود محمد

روماتيزم وتأھيلط/إسراء عصمت محمد

جراحه أطفالط/مؤمن محمد فاروق

نساء وتوليدط/مى فتحى عيد متولى

جراحه أوعية دمويةط/أحمد ذكى السيد ذكى

جراحة اعصابط/أحمد حمدى ناصر

باطنه عامهط/أحمد السعودى على

رمدط/  وائل السيد عبدالحليم

أطفالط/محمد صالح محمد

نفسيةط/  ھدى إسماعيل سيد

جراحه عامهط/محمد يعقوب محمد

نفسيةط/  نھال  ناجى على حسن

حاالت حرجةط/  مصطفى محسن محمد

بثالوجيا كيميائيةط/  منه هللا احمد الحسينى

باطنه عامهط/أحمد صالح فؤاد حسين

بثالوجيا كيميائيةط/  مھا احمد عبدالباقى

نساء وتوليدط/أحمد محمد صالح

بثالوجيا إكلينيكيةط/  مھا نبيل محمود شومان

عصبيةط/  ھدير محمد عبدالعزيز

طب نووىط/مروه محمد مأمون

نساء وتوليدط/إيھاب حمدى محمد

رمدط/  ساره طه عبدهللا محمد



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

صدريةط/بوال بشرى حنا تادروس

تخديرط/عزت رمزى عز

فسيولوجيا عصبيةط/ھشام محمد صابر

عظامط/ياسر عبدهللا السيد

نساء وتوليدط/محمد صبحى الشحات

حاالت حرجةط/راندا مرزوق أمين

جراحة اعصابط/ھبه مدحت مغربى

بثالوجيا إكلينيكيةط/ريھام احمد مھدى حسن

تخديرط/سحر عبدالعال الداخلى

أشعه تشخيصيةط/سلمى مھيب محمد

متوطنهط/  رحمه محمد عبدالسميع

باطنه عامهط/شيماء محمد فتحى

أشعه تشخيصيةط/  رامى محمد محمد

أشعه تشخيصيةط/عالء سيد محمد سليمان

أطفالط/دعاء حامد لبيب حسونه

.صرف مرتب كل منھم اعتبارا من تاريخ استالم العمل: ثانيا١٧٩٤٢٠١٥/١٢/١٦
.علي جھات الجامعة المختصة العلم والتنفيذ كل فيما يخصه: ثالثا 

    

تعيين الساده أعضاء ھيئة التدريس في الوظائف الموضحه : أوال ١٨١٨٢٠١٥/١٢/١٣
قرين اسم كل منھم بكليات الجامعة ومعاھدھا حسب ما ھو موضح 

-:فيما يلى
أستاذ  الميكروبيولوجياد٠أشجان محمد مصطفى كلية الطب البيطرى

مدرس  اإلذاعة والتليفزيوند.سالى احمد محمد كلية اإلعالم

مدرس  اإلذاعة والتليفزيوند.ياسمين احمد على

مدرس  اإلذاعة والتليفزيوند.داليا عثمان إبراھيم

مدرس  األمراض المشتركةد.منى قدرى حسين محمد كلية الطب البيطرى

مدرس  التغذية والتغذية اإلكلينيكيةد.شيماء ربيع أنور سليمان

مدرس  الطفيلياتد.مى أبو ورده محمد أحمد

مدرس  الفسيولوجياد/منال رمضان محمود

أستاذ  اللغة الفرنسية وآدابھاد.سلمى عادل محمد كلية اآلداب

أستاذ  اإلدارة العامهد.عالية عبدالحميد  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

أستاذ  اإلقتصادد.ھاله محمد فتحى  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

استاذ  النباتد.ثناء عبدالجليل إبراھيم كلية العلـوم

أستاذ مساعد  النبات والميكروبيولوجيد.أحمد محمود صالح

أستاذ  الجيولوجياد.محمد محمد عبداالعزيز

استاذ مساعد  جراحه القلب والصدرد.إيھاب محمد عبدالفتاح كلية الطب

استاذ مساعد  األمراض الجلديةد.غاده محمد محمد الجنفى

استاذ مساعد  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعهد.مروة صالح مصطفى

استاذ مساعد  جراحه العظامد.محمود محمد عبدالكريم

استاذ  عالج األورام والطب النووىد.إيھاب احمد حسان

استاذ مساعد  عالج األورام والطب النووىد.حاتم احمد إسماعيل

مدرس  عالج األورام والطب النووىد.شيماء احمد عبدالمنعم

استاذ  جراحه القلب والصدرد.عمرو محمد فتحى

مدرس  جراحه القلب والصدرد.وليد عادل عبد المنعم

أستاذ مساعد  الميكروبيولجيا الطبية والمناعهد.أمل على على الشيمى

مدرس  األمراض الجلديةد.سوزان محمد امين

استاذ مساعد  أمراض القلبد.امير محمد احمد

مدرس  امراض القلبد.عالء الدين عبدالھادي

مدرس  طب العين وجراحتھاد.عال زكريا السيد السيد

مدرس  األمراض الباطنهد.سامح عبدهللا الضوى

استاذ  الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةد.ھبه محمود عبدالملك

مدرس  جراحة المخ واألعصابد.محمد فتحى عادل على

مدرس  الفسيولوجياد.فاطمه السيد ابراھيم

مدرس  طب العين وجراحتھاد.سالى فاروق حسين

مدرس  طب العين وجراحتھاد.محمد احمد محمد عطيه

استاذ  الطب المھنى والبيئىد.نيفين عبدالمقصود

مدرس  التخديرد.رامى محمد نور الدين

استاذ مساعد  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعهد.ريھام على فھمى السيد

استاذ  الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائيةد.رانيا احمد احمد زايد

استاذ مساعد  الميكروبيولجيا الطبية والمناعهد.أالء محمد رضا محمد

استاذ  االمراض الباطنهد.ھبه كمال صدراك

استاذ  األمراض الباطنهد.محمد الباسل حجازى



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

استاذ مساعد  األمراض الباطنهد.نھى عدلى صديق كلية الطب

استاذ مساعد  طب العين وجراحتھاد.احمد محمد على شريف

استاذ مساعد  تمريض صحة المجتمعد.ھبه مجدى حمد شرع  كلية التمريض

استاذ  تمريض صحة المجتمعد.جيھان مصطفى اسماعيل

استاذ  تمريض صحه االم وحديثي الوالدهد.عبير سعد زغلول

استاذ  تمريض صحة المجتمعد.ايناس حلمى حسن

مدرس  جراحه الفم والوجه والفكيند.ريم حمدى محمد  كلية طب الفم واالسنان

مدرس  الرياضيات والفيزيقا الھندسيةد.شريف فاروق محمد  كلية الھندسة

مدرس  ھندسة المناجم والبترول والفلزاتد.محمد محسن محمد

مدرس  ھندسة اإلليكرونيات واإلتصاالت الكھربيةد.سامى سليمان شكرى

استاذ مساعد  ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاجد.عماد الدين فاروق عمر

استاذ مساعد  الھندسة المعماريةد.كريم الغزالي مسعد

استاذ  ھندسة الحاسباتد.حاتم محمود السيد

مدرس  ھندسة األشغالد.محمود فرج عبدالرحمن

أستاذ  اإلنتاج الحيوانيد/إيھاب رضا أحمد محمد  كلية الزراعة

أستاذ  األلباند/سناء محمد عبدالباقى

أستاذ  األلباند/  شيرين عبدالجواد إمام

أستاذ مساعد  الخضرد/  أحمد محمد على محمود

أستاذ  الخضرد/محمد محمد شاھين

مدرس  اآلثار االسالميةد.ھدى صالح الدين عمر كلية اآلثار

مدرس  االثار االسالميةد.أحمد محمد دسوقى

مدرس  تطبيقات الليزر الطبية  تعيين بالعالن - معد.عزيزة احمد حسن
إلزام سيادتھا باداء دورة مھارات الحاسب االلي
المقررة وإجتياز مستوى التويفل المقرر في اللغة
االنجليزيةوذلك خالل سته اشھر من تاريخ ھذه
الجلسة واخطارھا كتابه بذلك وكذلك الزامھا

بحضور دورات تنمية قدرات اعضاء ھيئة التدريس
المطلوبة.

المعھد القومى لعلوم الليزر

استاذ مساعد  تطبيقات الليزر الطبيةد.مھا رفيع حسن ابوعطية

استاذ مساعد  العلوم االساسيةد.إيمان سعد السيد زناتى  كلية رياض االطفال

مدرس  االعالم التربويد. نسرين خالد امين كلية التربية النوعية



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

السيد أحمد الشربينى أحمد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة١٨٩٥٢٠١٥/١٢/٣١
رئيساً لمجلس قسم اإلحصاء الرياضى بمعھد الدراسات والبحوث 

.اإلحصائية بجامعة القاھرة لمده ثالث سنوات
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا): ٢(مادة

.العمل 
علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
 
 

    

محمد رفعت حسنٮن عبد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة١٨٩٦٢٠١٥/١٢/٣١
الحليم رئيساً لمجلس قسم التعليم العالى والتعليم المستمر بكلية  

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاھرة حتي حدوث اي تغيير يطرأ 
.بالقسم
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا): ٢(مادة

.العمل 
علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
 

    

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين بالتكليف

يعين بالتكليف بوظائف معيدين بقسم التخدير واإلنعاش ): ١(مادة١٧٩٣٢٠١٥/١٢/٠٣
 ٢٠١٥/٢٠١٤وعالج األلم بالمعھد القومى لألورام للعام الجامعى 

ثالثة ) ٣(السادة األطباء الموضح أسماؤھم فيما يلى وعددھم 
-:والمستوفون لشروط وقواعد التكليف وھم 

ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازنورما  أسامه عبدهللا زايد المعھد القومي لألورام

خالد مصطفى كامل محمد
سالم

ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتاز

ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازأحمد صالح أحمد عبدالجليل



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين بالتكليف

يصرف مرتب سيادتھم إعتباراآ من تاريخ استالمھم العمل ):٢(مادة١٧٩٣٢٠١٥/١٢/٠٣
.بالمعھد
يستمر شغل المذكورين أعاله فى وظيفة معيد لمده سنة ): ٣(مادة

.علي األقل من تاريخ تعيينھم
علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما ): ٤(مادة

.يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

قيام باعمال

عباس محمد عبدالغفارعلي شراقى / قيام السيد الدكتور ): ١(مادة١٨٩٤٢٠١٥/١٢/٣١
األستاذ المساعد بقسم الموارد الطيبعية بمعھد البحوث والدراسات 
األفريقية بجامعة القاھرة بأعمال رئاسه مجلس القسم اعتباراً من 

. حتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم ٢٠١٥/١٢/١
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا): ٢(مادة

.العمل 
علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
 

    

القرارالتاريخرقم القرار

منح القاب علمية

منح الساده اعضاء ھيئة التدريس اآلتى أسماؤھم بعد اللقب : ثانيا ١٨١٨٢٠١٥/١٢/١٣
-:العلمي للوظائف الموضحه قرين اسم كل منھم 

استاذ مساعد  االقتصادد.منى عصام عثمان  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

استاذ مساعد  االقتصادد.عال السيد محمد

استاذ  الھستولوجياد.ميرا فاروق يوسف كلية الطب

استاذ مساعد  الروماتيزم والتأھيلد.إيمان إبراھيم السيد

استاذ  الروماتيزم والتأھيلد.ريم حمدى عبداللطيف

استاذ مساعد  طب الحاالت الحرجةد.حنان السيد حسن زغله

استاذ مساعد  ع.ط للجراحةد.مروه محمود عبدالمطلب  كلية العالج الطبيعى

استاذ مساعد  ع.ط للجراحةد.زيزى محمد ابراھيم

استاذ مساعد  ع.ط للجراحةد.ھايدى نادى عشم سعد



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

منح القاب علمية

استاذ مساعد  العالج التحفظيد.لمياء الحسينى محمد محمد  كلية طب الفم واالسنان

استاذ  الكيمياء الصيدليةد.ريم خضر محمد عرفه  كلية الصيدلة

استاذ  علوم الليزر وتفاعالتهد.محمد عطا عبدالحليم المعھد القومى لعلوم الليزر

استاذ  التربية الموسيقيةد.طارق يوسف ابراھيم كلية التربية النوعية

نعمت محمد على قاسم اللقب العلمى / منح السيدة الدكتورة : ثالثا١٨١٨٢٠١٥/١٢/١٣
بمستشفيات )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية (لوظيفة إستشارى 

جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة استاذ بالكادر الجامعى وذلك طبقا 
.١٩٩٣لسنة )١١٥(للقانون رقم 

إيمان جمال الدين محمد محمود اللقب / منح السيدة الدكتورة :رابعا
بمستشفيات جامعة )طب األطفال(العلمى لوظيفة إستشارى مساعد 

القاھرة والمعادلة لدرجة استاذ مساعد بالكادر الجامعى وذلك طبقا 
.١٩٩٣لسنة )١١٥(للقانون رقم 

محمد يحيي على إبراھيم اللقب العلمى / منح السيد الدكتور : خامسا
بمستشفيات جامعة )الجراحة العامة(لوظيفة إستشارى مساعد 

القاھرة والمعادلة لدرجة استاذ مساعد  بالكادر الجامعى وذلك طبقا 
.١٩٩٣لسنة )١١٥(للقانون رقم 

    

القرارالتاريخرقم القرار

اجازة

 ٢٠١٥/٨/١٠حتي  ٢٠١٥/٢/١٨عدم احتساب الفترة من : سادسا١٨١٨٢٠١٥/١٢/١٣
أميرة محمد ابراھيم عثمان / والتى انقطعتھا السيدة الدكتور 

المدرس بقسم التوليد وامراض النساء بكلية طب قصر العيني ضمن 
مده الخدمة المحسوبة في المعاش ، وتطبيق الفقرة االخيرة من 

 ١٩٧٢لسنه ) ٤٩(من قانون تنظيم الجامعات رقم )١١٧(الماده 
.علي حاله سيادتھا

    



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

القرارالتاريخرقم القرار

إستقالة

عمر محمود / قبول االستقاله المقدمه من السيد الدكتور : سابعا١٨١٨٢٠١٥/١٢/١٣
عزالدين الحفنى المدرس بقسم عالج االورام والطب النووى بكلية 

عقب انتھاء اجازته ٢٠١٥/٧/٥طب قصر العيني إعتبارا من 
الخاصة لرعاية االسرة ، مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا

.عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة
أحمد محمد / قبول االستقاله المقدمه من السيد الدكتور :ثامنا

عبداللطيف مصطفى بدر المدرس بقسم اكيمياء الحيوية بكلية 
عقب انتھاء اجازته الخاصة ٢٠١٥/٨/١الصيدلة إعتبارا من 

لرعاية االسرة ، مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه 
.من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة

أمانى محمد / قبول االستقاله المقدمه من السيدة الدكتور :تاسعا
حلمى ابراھيم الديب االستاذ المساعد بقسم باثولوجيا األورام 

عقب انتھاء ٢٠١٥/٧/١بالمعھد  القومي لألورام إعتبارا من 
اجازتھا الخاصة بدون مرتب  لمرافقة الزوج ، مع إلزام سيادتھا 

بسداد ما قد يكون مستحقا عليھا من التزامات مالية قبل الكلية 
والجامعة
أحمد على أحمد طه المدرس بقسم / إعتبارا السيد الدكتور : عاشرا

ھندسة القوى الميكانيكية بكلية الھندسة مستقيال من عمله واعتبارا 
تاريخ انقطاعه عن العمل  ٢٠١١/٩/١خدمته منتھية  إعتبارا من 

عقب انتھاء اجازته الخاصة بدون مرتب  لمرافقة الزوجة ، تطبيقا 
من قانون تنظيم الجامعات ، مع إلزام سيادته ) ١١٧(لنص المادة

بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات مالية قبل الكلية 
.والجامعة

يحيى أحمد عبد الحميد  / إعتبارا السيد الدكتور : حادى عشر 
المدرس بقسم ھندسة الطيران والفضاء بكلية الھندسة مستقيال من 

تاريخ  ٢٠١٣/١/١عمله واعتبارا خدمته منتھية  إعتبارا من 
انقطاعه عن العمل عقب انتھاء اجازته الخاصة بدون مرتب  

من قانون تنظيم ) ١١٧(لمرافقة الزوجة ، تطبيقا لنص المادة
الجامعات ، مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من 

.التزامات مالية قبل الكلية والجامعة
علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما : ثاني عشر 

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة  
ً : شئون طالب الدراسات العليا ثانيا

تـاســـــــــعا



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلداب

أماني محمد عبد العاطي عبد الرحيم درجة الماجستير بتقدير / منح الطالبة ٣٠٨٤٢٠١٥/١٢/٠١
ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا

محمود عبد الباري تھامي بركات درجة الماجستير بتقدير / منح الطالب ٣٠٨٥٢٠١٥/١٢/٠١
ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا

أسماء محمد فراج حسانين درجة الماجستير في اآلداب بتقدير / منح الطالبة ٣٠٨٦٢٠١٥/١٢/٠١
ممتاز ـ تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابھا

أنوار مصطفى أحمد عبد الفضيل درجة دكتور في اآلداب / منح الطالبة ٣٠٨٧٢٠١٥/١٢/٠١
بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا

مثنى عبد الرحمن أحمد درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف / منح الطالبة ٣٠٨٨٢٠١٥/١٢/٠١
الثانية ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

أحمد سالم أحمد يعقوب درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / منح الطالب ٣٠٢٠٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص القانون الجنائي

فتحي علي محمد السيد درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد / منح الطالب ٣١٥٥٢٠١٥/١٢/٠٣
جداً ـ تخصص القانون الجنائي

أحمد عبد الجواد موسى عبد الجواد درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ٣١٥٦٢٠١٥/١٢/٠٣
بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية 

وطبع الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص القانون الجنائي

أبو بكر محمد أحمد احتيوش درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣١٥٧٢٠١٥/١٢/٠٣
جيد ـ تخصص القانون الجنائي

آسر محمد أبو ضيف أمين محمد درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ٣١٥٨٢٠١٥/١٢/٠٣
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري

محمود محمد السيد الفقي درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / منح الطالب ٣١٥٩٢٠١٥/١٢/٠٣
تخصص القانون الجنائي

محمد سليمان إبراھيم الموجي درجة ماجستير بتقدير جيد جداً / منح الطالب ٣١٦٠٢٠١٥/١٢/٠٣
ـ تخصص القانون الجنائي

أنوار حسن جعفر درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالبة  ٣١٧٤٢٠١٥/١٢/٠٣
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ 

العلوم

محمود محمد علي أغنية درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز / منح الطالب ٣٢٨٩٢٠١٥/١٢/٣١
كما توصي اللجنة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص الشريعة 

اإلسالمية

صالح عوض منصور الجعيد درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣٢٩٠٢٠١٥/١٢/٣١
جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

محمد عبد هللا محمود السيد درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣٢٩١٢٠١٥/١٢/٣١
جيد ـ تخصص القانون التجاري

فواز محمد نجم رخيص عقاب الشمري درجة دكتور في / منح الطالب ٣٣٠٥٢٠١٥/١٢/٣١
الحقوق بتقدير ممتاز والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية 

واألجنبية ـ تخصص القانون العام

عمرو محمد فوزي علي أبو الوفا درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ٣٣٠٦٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي

خالد أعجمي عبيد جاسر المطيري درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ٣٣٠٨٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون العام

أبھا عبد هللا سعيد باحطاب درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣٣٠٩٢٠١٥/١٢/٣١
ممتاز ـ تخصص القانون العام

محمد يوسف محيميد درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد جداً ـ / منح الطالب ٣٣١١٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص القانون العام

رحاب محمد الھادي بن نوبة درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالبة ٣٣١٢٢٠١٥/١٢/٣١
جيد جداً ـ تخصص المالية العامة 

أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم درجة دكتور في / منح الطالب ٣٣١٣٢٠١٥/١٢/٣١
الحقوق بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون التجاري

رضا سعيد محمد الجنزوري درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣٣١٤٢٠١٥/١٢/٣١
ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية وطبعھا 

على نفقة الجامعة ـ تخصص القانون الدولي العام

ھاني محمد السيد محمد عليوه درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ٣٣١٥٢٠١٥/١٢/٣١
ممتاز ـ تخصص القانون العام

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

مي عالم معتوق عبد الجواد عالم درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ٣٠٩١٢٠١٥/١٢/٠١
العلوم السياسية بتقدير ممتاز 

حليم أحمد محمود إبراھيم الديب درجة دكتوراة الفلسفة في / منح الطالب ٣٠٩٢٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األوروبية المتوسطية بتقدير ممتاز 

السيد علي السيد محمد أبو فرحة درجة دكتوراة الفلسفة في / منح الطالب ٣٠٩٣٢٠١٥/١٢/٠٢
العلوم السياسية بتقدير ممتاز 

آية أنس علي عبد اللة عمارة درجة دكتوراة الفلسفة في /منح الطالبة ٣٠٩٤٢٠١٥/١٢/٠٢
اإلحصاء بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا 

مع الجامعات األخرى 

وفاء علي علي داود درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٣٠٩٥٢٠١٥/١٢/٠٢
السياسية بتقدير ممتاز 
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

رنا حسني إسماعيل أحمد درجة دكتوراة الفلسفة في اإلقتصاد / منح الطالبة ٣٠٩٦٢٠١٥/١٢/٠٢
بتقدير ممتاز 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

حامد محمد حامد محمد درجة ماجستير ـ تخصص محاسبة / منح الطالب ٣٠٧٥٢٠١٥/١٢/٠١

محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم درجة ماجستير ـ تخصص / منح الطالب ٣٠٧٦٢٠١٥/١٢/٠١
محاسبة 

ھيام عبد الحميد محمد علي سعفان درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالبة ٣٠٧٧٢٠١٥/١٢/٠١
إدارة األعمال 

سالي سيد حسين أحمد درجة ماجستير ـ تخصص محاسبة / منح الطالبة ٣٠٧٨٢٠١٥/١٢/٠١

محمد جالل أبو بكر عبد هللا درجة الدكتوراة المھنية في إدارة / منح الطالب ٣٠٨٠٢٠١٥/١٢/٠١
األعمال ـ تخصص إدارة األعمال ـ تخصص دقيق التمويل 

ھشام نور الدين أحمد علي درجة الدكتوراة المھنية في إدارة / منح الطالب ٣٠٨١٢٠١٥/١٢/٠١
األعمال ـ تخصص إدارة األعمال ـ تخصص دقيق التمويل

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

إيمان مصطفى مصطفى أبو رواش درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٠١٤٢٠١٥/١٢/٠١
العلوم ـ تخصص نبات ميكروبيولوجي

دعاء أحمد علي عبد الرحمن درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص نبات فسيولوجيا    

وليد سعد عبد السالم الحنفي درجة دكتوراة الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٠١٥٢٠١٥/١٢/٠١
العلوم ـ تخصص فلك رياضي

بزادي خميس أمين مبروك درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة 
ـ تخصص كيمياء عضوية     

محمود أحمد مبروك سعيد درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٠١٦٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص كيمياء غير عضوية

رويدا حلمي محمد عمران درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص علم الحيوان الفقاريات وطفيليات 

رانيا رمضان إبراھيم إبراھيم درجة دكتوراة الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٠١٧٢٠١٥/١٢/٠١
العلوم ـ تخصص فيزياء تجريبية

عال عبد النبي عاشور عبد النبي درجة دكتوراة الفلسفة في / ـ منح الطالبة 
العلوم ـ تخصص رياضيات بحتة

حامد محمد حامد خليل أبو إسماعيل درجة دكتوراة الفلسفة في / منح الطالب ٣٢٩٢٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم ـ تخصص كيمياء حيوية
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     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

سارة الصاوي أحمد الصاوي درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٣٠٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص كيمياء غير عضوية

محمد أحمد منصور نصار درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص جيوفيزياء

وسام ھاشم محمد محجوب حسن درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٣١٠٢٠١٥/١٢/٣١
ـ تخصص علم الحيوان ـ بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية الطب

مروة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البردي درجة الدكتوراة / ـ منح الطالبة ٣٠٣٠٢٠١٥/١٢/٠١
في العلوم الطبية األساسية ـ تخصص باثولوجيا

أحمد يوسف حسن أحمد درجة الدكتوراة في األمراض الباطنة/ ـ منح الطالب ٣٠٣١٢٠١٥/١٢/٠١
شادي محمد ربيع محمد رخا درجة الدكتوراة في األشعة / ـ منح الطالب 

التشخيصية والتداخلية  

عمرو مصطفى عبد الغني عارفين درجة الدبلوم في طب / ـ منح الطالب ٣٠٣٢٢٠١٥/١٢/٠١
األطفال بتقدير جيد 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التمريض

نجالء محمود عبد الحميد محمود درجة ماجستير بتقدير / ـ منح الطالبة ٣٢١٥٢٠١٥/١٢/٠٦
ممتاز ـ تخصص تمريض صحة المجتمع 

منى خلف هللا عبد القادر محمد درجة ماجستير بتقدير جيد / ـ منح الطالبة ٣٢١٦٢٠١٥/١٢/٠٦
جداً ـ تخصص تمريض األطفال

ھاني محمد عوض عبد القادر درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالب ٣٣٢٩٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص إدارة تمريض

آمال محمد الحسين صالح درجة دكتوراه في علوم التمريض ـ / ـ منح الطالبة ٣٣٣٠٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض األطفال

محمد ممدوح يحيى خلف درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / ـ منح الطالب ٣٣٣١٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ

محمود طه عبد الكافي عبد الفتاح درجة ماجستير بتقدير جيد / ـ منح الطالب ٣٣٣٢٢٠١٥/١٢/٣١
جداً ـ تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ

نھا محمد إبراھيم علي راشد درجة دكتوراه في علوم / ـ منح الطالبة ٣٣٣٣٢٠١٥/١٢/٣١
التمريض ـ تخصص إدارة تمريض

أماني عرفات جوده حامد درجة دكتوراه في علوم التمريض ـ / ـ منح الطالبة ٣٣٣٤٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالده



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التمريض

شيرين سعيد محمود محمد درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / ـ منح الطالبة ٣٣٣٥٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض الصحة النفسية

يحيى محمد سيد عثمان درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / ـ منح الطالب ٣٣٣٦٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض األطفال

أسامة محمد السيد رمضان درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالب ٣٣٣٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تمريض األطفال

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

إيھاب عمر عبد المنعم محمد إسماعيل  درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ٣٠٩٧٢٠١٥/١٢/٠٢
ط للجراحة.العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

عبد الرحمن محمود عبد المنعم عبد الشافي درجة الماجستير / ـ منح الطالب ٣٠٩٨٢٠١٥/١٢/٠٢
ط إلضطرابات الجھاز الدوري .في العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

التنفسي والمسنين

إبراھيم أحمد إبراھيم راضي درجة الماجستير في العالج /  ـ منح الطالب ٣٠٩٩٢٠١٥/١٢/٠٢
ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

والمسنين

محسن إبراھيم طاھر أبو السعود درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالب ٣١١٩٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

دينا األمير حسين عبد الجواد درجة الماجستير في العالج / ـ منح الطالبة ٣١٢٠٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

منى محمد نور الدين مرسي عبود درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣١٢١٢٠١٥/١٢/٠٢
ط ألمراض النساء والتوليد .العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتھا

ھبه نصر عبد العزيز حسن الكردي درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣١٢٢٢٠١٥/١٢/٠٢
ط للجراحة.العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

بيسان صالح محمد علي أبو شقيرة درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣١٢٣٢٠١٥/١٢/٠٢
ط للجراحة.العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

السيد عبد الھادي السيد عبد الھادي درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ٣١٢٤٢٠١٥/١٢/٠٢
ط إلضطرابات الجھاز العضلي .العالج الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع

الحركي وجراحتھا

إيفيت أنور بخيت جرجس درجة الدكتوراة في العالج الطبيعي / ـ منح الطالبة ٣١٢٥٢٠١٥/١٢/٠٢
بتقدير جيد ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

أحمد ممدوح محمد عبد القادر درجة الدكتوراه في العالج / ـ منح الطالب ٣١٢٦٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

أنور ناجي محمد التويتي درجة ماجستير في علوم طب األسنان / منح الطالب ٣١٣٣٢٠١٥/١٢/٠٢
اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

إبراھيم نعيم يوسف البيوك درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالب ٣١٣٤٢٠١٥/١٢/٠٢
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

وجيه طارق علي محمد علي درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالب ٣١٣٥٢٠١٥/١٢/٠٢
طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

يوسف أحمد مصطفى المنسي درجة الدكتوراه في أحد فروع / منح الطالب ٣١٨٣٢٠١٥/١٢/٠٣
طب الفم واألسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

مروة بدر الدين السيد بدر الدين درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالبة ٣١٨٤٢٠١٥/١٢/٠٣
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

شيماء ربيع محمد علي درجة ماجستير في علوم طب األسنان / منح الطالبة ٣١٨٥٢٠١٥/١٢/٠٣
اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

دينا محمد عبد الغني حسن درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالبة ٣١٨٦٢٠١٥/١٢/٠٣
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال

زينب محمود زكي محمد درجة ماجستير في علوم طب األسنان / منح الطالبة ٣١٨٧٢٠١٥/١٢/٠٣
اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

سنا مصطفى حسين محمد المغير درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالبة ٣١٨٨٢٠١٥/١٢/٠٣
األسنان األكاديمية ـ تخصص بيولوجيا الفم واألسنان

تامر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن درجة ماجستير في علوم / منح الطالب ٣١٨٩٢٠١٥/١٢/٠٣
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

دينا السيد أحمد يوسف رفاعي درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالبة ٣١٩٠٢٠١٥/١٢/٠٣
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

شيرين أحمد محمد ھاشم درجة دكتوراه الفلسفة في علوم طب / منح الطالبة ٣٢٠٨٢٠١٥/١٢/٠٦
األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان

يسرا علي إبراھيم صبري درجة دكتوراه طب األسنان في / منح الطالبة ٣٢٠٩٢٠١٥/١٢/٠٦
فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

شريف علي حسن عثمان درجة الدكتوراه في أحد فروع طب / منح الطالب ٣٢١٠٢٠١٥/١٢/٠٦
الفم واألسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

محمد منير أحمد شاكر درجة الدكتوراه في أحد فروع طب الفم / منح الطالب ٣٢١١٢٠١٥/١٢/٠٦
واألسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

شريف محمد عادل السيد حشيش درجة دكتوراه طب األسنان / منح الطالب ٣٢١٢٢٠١٥/١٢/٠٦
في فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص الترميم والتجميل ـ العالج 

التحفظي لألسنان

ريم حمدي محمدج حسام الدين درجة دكتوراه طب األسنان في / منح الطالبة ٣٢١٣٢٠١٥/١٢/٠٦
فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

أحمد عبد الحليم أبو العال محمد الشافعي درجة ماجستير في / ـ منح الطالب ٣٤٢٤٢٠١٥/١٢/٣١
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

دينا يسري محي الدين الخرادلي درجة ماجستير في علوم / ـ منح الطالبة ٣٤٢٥٢٠١٥/١٢/٣١
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال

محمد عالء موفق السباعي درجة ماجستير في علوم طب / ـ منح الطالب ٣٤٢٦٢٠١٥/١٢/٣١
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

محمد أسامه محمد السعيد درجة ماجستير في علوم طب / ـ منح الطالب ٣٤٢٧٢٠١٥/١٢/٣١
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

عبد الرحمن مصطفى عبد الحكيم محمد درجة ماجستير في / ـ منح الطالب ٣٤٢٨٢٠١٥/١٢/٣١
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

أميرة محمد رأفت محمد أبو النصر درجة ماجستير في علوم / ـ منح الطالبة ٣٤٢٩٢٠١٥/١٢/٣١
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة

تامر نبيل جرجس إسحاق يوسف درجة ماجستير في علوم / ـ منح الطالب ٣٤٣٠٢٠١٥/١٢/٣١
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

وائل زياد حسني ھاشم درجة ماجستير في علوم طب األسنان / منح الطالب  ٣٤٣١٢٠١٥/١٢/٣١
اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال 

محمد عبد العزيز محمد عبد الحليم ھزاع درجة ماجستير في / منح الطالب  ٣٤٣٢٢٠١٥/١٢/٣١
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة السنية المثبتة

عبد السالم مصطفى عبد السالم السوقي درجة ماجستير في / منح الطالب  ٣٤٣٣٢٠١٥/١٢/٣١
أحد فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة السنية المثبتة

محمد السعيد إبراھيم السنجيدي درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالب ٣٤٣٤٢٠١٥/١٢/٣١
طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

منى حسين محمد مصطفى درجة ماجستير في علوم طب / ـ منح الطالبة ٣٤٣٥٢٠١٥/١٢/٣١
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

محمد أحمد رمضان أحمد درجة ماجستير في علوم طب / ـ منح الطالب ٣٤٣٦٢٠١٥/١٢/٣١
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

أحمد فضل حسن حافظ الشيخ علي درجة ماجستير في علوم / ـ منح الطالب ٣٤٣٧٢٠١٥/١٢/٣١
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

كرم فيصل خرسة درجة ماجستير في علوم طب األسنان / ـ منح الطالب ٣٤٣٨٢٠١٥/١٢/٣١
اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

أحمد محمود إبراھيم العرجا درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالب  ٣٤٣٩٢٠١٥/١٢/٣١
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة السنية المثبتة

حسان محمد البغال درجة ماجستير في علوم طب األسنان / ـ منح الطالب ٣٤٤٠٢٠١٥/١٢/٣١
اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

خديجة جبريل محمد الھور درجة ماجستير في أحد فروع طب / منح الطالبة  ٣٤٤١٢٠١٥/١٢/٣١
الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

نھى علي عبد الحميد مھنا درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٣٠٢١٢٠١٥/١٢/٠١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

دنيا حسني محمد شعير درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٣٠٣٣٢٠١٥/١٢/٠١
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

شيماء عبد العاطي عبد الحميد يوسف درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة ٣٠٣٤٢٠١٥/١٢/٠١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

أحمد حنفي إسماعيل علي العسيلي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ٣٠٣٥٢٠١٥/١٢/٠١
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

 

شيماء رشاد أحمد مرسي درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٤٨٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

بھجت محمد عزت بھجت فايد درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالب ٣٢٤٩٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

نرمين زكريا حسن أبو العز درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٥٠٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

سعيد عبد المنعم حسن مطاوع درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٢٥١٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص العقاقيرالكيمياء التحليلية

ھدى السيد أحمد السيد طيبة درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٥٢٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

سارة محمد القرني محمد محمد شريف درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٢٦٧٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

شيماء عمر علي عمر علي درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٦٨٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

طارق محمد ممدوح عبد الفتاح عبد الغني درجة الماجستير / ـ منح الطالب ٣٢٦٩٢٠١٥/١٢/٣١
في العلوم الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

عمرو ھاشم شندي علي درجة الماجستير في العلوم الصيدلية / ـ منح الطالب ٣٢٧٠٢٠١٥/١٢/٣١
ـ تخصص الكيمياء التحليلية

إيناس محمد الحسيني أحمد مصطفى درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٢٧١٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

ياسمين أحمد محمد السيد درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٧٤٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

سلمى أحمد صالح الدين المراسي درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٢٧٥٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

ياسمين رستم عبد المنعم عمران درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٢٧٦٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

مروة مھند مراد المرزوقي درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٧٧٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

محمود أحمد نور الدين محمد كامل درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٢٧٨٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

رشا محمد محمد حسن درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٧٩٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

أحمد عادل محمد عالء الدين درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالب ٣٢٨٠٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

نھا فوزي حسن حسن علي سالم درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٩٣٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

شھيرة عبد السالم أحمد البنا درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٩٤٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

نھال عصام الدين محمد أبو النصر درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٢٩٥٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

آية أحمد أيمن محمد محمود درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٩٦٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

إيمان يحيى أحمد محمود حسن درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٢٩٧٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

مي مصطفى أحمد مصطفى سليم درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٢٩٨٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

منة هللا عادل محمد جويد درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٢٩٩٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

منة هللا أحمد إسماعيل علي درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣٣٠٠٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

وجدي محمد محمد الدھنة درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالب ٣٣٠١٢٠١٥/١٢/٣١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

أحمد محمد علي علي عناني درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٠١٨٢٠١٥/١٢/٠١
القوى الميكانيكية

محمد أحمد إبراھيم الدسوقي درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص القوى الميكانيكية

فاطمة العادل مصطفى أحمد الكربيجي درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالبة ٣٠١٩٢٠١٥/١٢/٠١
ـ تخصص الھندسة المعمارية

إنجي عيد رشاد أحمد عامر درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٣٠٢٢٢٠١٥/١٢/٠١
الھندسة المعمارية

دعاء مجدي خليل غالي نصر درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص الھندسة المعمارية

جمال محمد عالء كامل الديب درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٠٢٣٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة

رامي أنور إبراھيم عبد المقصود درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

محمود أيمن أحمد إبراھيم درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٠٢٤٢٠١٥/١٢/٠١
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

حازم إبراھيم محمود أحمد سالمه درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

عالء عبد السميع السعيد محمد خاطر درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٠٣٨٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص الھندسة المعمارية

نسمة فتحي صالح إبراھيم درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة 
الھندسة المعمارية

  

إسماعيل قطب عمارة قطب درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٠٣٩٢٠١٥/١٢/٠١
الھندسة اإلنشائية

 

إنجي سيد محمد أحمد متولي درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٠٤٠٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص الھندسة المعمارية

رانيا صالح الدين محمد علي عبد هللا الخشنية درجة / ـ منح الطالبة 
ماجستير العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

محمد أحمد محمود حسان الوكيل درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٤٠٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة المعمارية

منى حمدي عبد المنعم السعدني درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٢٤١٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة المعمارية

إبراھيم مصطفى عبد هللا فرج عبد العال درجة ماجستير / ـ منح الطالب 
العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية

عالء أحمد محمد أحمد عثمان درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالب ٣٢٤٢٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

أحمد علي عبد الفتاح محمد مصطفى درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٤٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة اإلنشائية

بھاد إبراھيم حامد الغندور درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الھندسة اإلنشائية



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الھندسة

خالد محمد علي حسان درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٢٤٥٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة الحاسبات

محمد فيصل عبد القادر محمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

جورج كمال كامل بدوي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٢٤٦٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

مصطفى عبد السالم عبد السالم كشك درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٤٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

يوسف محمد عبد الحليم السيد علي خزبك درجة ماجستير / ـ منح الطالب ٣٢٥٥٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم ـ تخصص ھندسة الحاسبات

مصطفى مجدي إبراھيم أحمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٥٦٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة

فاطمة عبد الناصر سيد عبد العال درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٢٥٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة المعمارية

ريھام أحمد علي محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٣٢٥٨٢٠١٥/١٢/٣١
الھندسة المعمارية

تميم رشدي محمد عبد العال درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

مينا راجي أمين جرجس درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٢٦٢٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة القوى واآلالت الكھربية

شھندا محمد عبد هللا مھران درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة 
ھندسة البترول

دينا صالح عبد المعطي حامد سلطان درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٢٦٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة المعمارية

أحمد عبد المنعم أحمد حسين درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٦٤٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص ھندسة الطيران والفضاء

مروة محمود حسن محمود درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٣٢٦٥٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة الحاسبات

محمود فھيم محمد شرشر درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٢٦٦٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة القوى الميكانيكية

فاطمة الزھراء عادل محمد علي األصفھاني درجة ماجستير / ـ منح الطالبة ٣٢٧٢٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

محمد عصام الدين عطا عبد الحليم درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٧٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية

رامز شوقي موسى يوسف درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الھندسة المعمارية

محمد كامل عبد الفتاح كامل معوض درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٢٨٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
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 كلية الھندسة

محمد جمال سيد رزق درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٢٨٨٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة البترول

محمد مصطفى محمد البواب درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٣١٦٢٠١٥/١٢/٣١
الھندسة المعمارية

عمر محمد سيد إسماعيل محمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الھندسة المعمارية

محمد أحمد مصطفى أحمد سليمان درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٣١٧٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة الكيميائية

وائل نبيل حسن حلمي عبد الحميد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة الحاسبات

ليديا وحيد أمين رزق هللا درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٣٣١٨٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة الحاسبات

أسامة صالح الدين فرج عبد المطلب درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة الحاسبات

محمد مجدي عبد هللا مصطفى مرسي الزبداني درجة / ـ منح الطالب ٣٣٢٠٢٠١٥/١٢/٣١
ماجستير العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية

عمرو أحمد خليفة محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٣٢١٢٠١٥/١٢/٣١
الھندسة اإلنشائية

مارك ناصف نجيب يوسف درجة ماجستير العلوم ـ تخصص /  ـ منح الطالب ٣٣٢٢٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

بسمة عماد عبد الفتاح محمد درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ٣٣٢٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

أحمد عادل عبد الحميد عبد هللا درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة الفلزات

حسام الدين عبد المنعم محمد جودة درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ٣٣٢٤٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الھندسة اإلنشائية

محمد علي مصطفى كمال فارس درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

أحمد محمد سعيد عبد الفتاح درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣٣٢٦٢٠١٥/١٢/٣١
ھندسة القوى واآلالت الكھربية

ھبة أحمد أحمد شعيب درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٣٣٢٧٢٠١٥/١٢/٣١
الھندسة المعمارية

فيصل حسن محمد سرور درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص /  ـ منح الطالب ٣٣٢٨٢٠١٥/١٢/٣١
الھندسة الكيميائية

محمد فوزي نصر إبراھيم درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالب 
ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الزراعة

سميحة عبد المنعم متولي عبد الرحمن بدر درجة الماجستير / ـ منح الطالبة ٣٠٤٢٢٠١٥/١٢/٠١
في العلوم الزراعية ـ تخصص حشرات إقتصادية

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

مي أبو وردة محمد أحمد درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٣٦٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص الطفيليات

أحمد محمد فھمي عبد المؤمن درجة دكتور الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣١٣٧٢٠١٥/١٢/٠٢
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

ميادة عبد هللا السيد محمود درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٣٨٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص الفسيولوجيا

منى قدري حسين محمد سالم درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٣٩٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص األمراض المشتركة

منال رمضان محمود صادق درجة دكتور الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٤٠٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص الفسيولوجيا

أسماء ربيع كمال علي درجة الماجستير في العلوم الطبية / ـ منح الطالبة ٣١٤٤٢٠١٥/١٢/٠٢
البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا  ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

شيماء أحمد ربيع شحاته مرسي درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٤٥٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابه الصحيه على اللحوم ومنتجاتھا

منى مھدي عثمان عبد الدايم درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٤٦٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

ياسمين يوسف محمد مصطفى درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٤٧٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض مشتركة

فرج يونس محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية / ـ منح الطالب ٣١٤٨٢٠١٥/١٢/٠٢
ـ تخصص السموم والطب الشرعي واإلجراءات البيطرية

ھبه أسامه محمد عبد الحفيظ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٣١٤٩٢٠١٥/١٢/٠٢
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا  ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

خالد محمد عبد الحكيم عثمان درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣١٥٠٢٠١٥/١٢/٠٢
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص األمراض المعدية

محمد إبراھيم محمود الزاھد درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالب ٣٣٨٢٢٠١٥/١٢/٣١
البيطرية ـ تخصص فيرولوجيا 

سارة سمير علي عيسى إبراھيم درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٣٣٨٣٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص السموم والطب الشرعي واإلجراءات البيطرية 

بيتر عزمي نصحي اسطفانوس درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ٣٣٨٤٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص السموم والطب الشرعي واإلجراءات البيطرية 



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

والء محمد عبد العظيم محمد درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٣٣٨٦٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

سالي مجدي عبد السالم عبد الحميد درجة الماجستير في / منح الطالبة ٣٣٨٧٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

أحالم شلبي محمد شلبي درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ٣٣٨٨٢٠١٥/١٢/٣١
البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

إيمان شعبان محمد محمود محمد رضوان درجة الماجستير في / منح الطالبة ٣٣٨٩٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

محمود كامل عبد الفتاح كامل معوض درجة الماجستير في / منح الطالب ٣٣٩٠٢٠١٥/١٢/٣١
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

آالء ثروت عبد المنعم محمود درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٣٣٩١٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

أحمد حسن حسين إسماعيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالب ٣٣٩٣٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا 

إيناس فتحي محمد عبد هللا درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ٣٣٩٤٢٠١٥/١٢/٣١
البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا 

عبير عثمان أحمد محمد علي درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ٣٣٩٥٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

أحمد عبد الفتاح محمد ياسين درجة الماجستير في الشريعة / ـ منح الطالب ٣١٥٢٢٠١٥/١٢/٠٣
اإلسالمية بتقدير ممتاز

ثابت صالح صالح ظفران درجة الدكتوراه في النحو والصرف / ـ منح الطالب ٣١٩١٢٠١٥/١٢/٠٣
والعروض بمرتبة الشرف األولى

ھاني علي حسن حسين درجة الدكتوراه في الفلسفة / ـ منح الطالب ٣١٩٢٢٠١٥/١٢/٠٣
اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى

لقمان لوا بن عبد الرحمن لوا درجة الدكتوراه في الفلسفة / ـ منح الطالب ٣١٩٣٢٠١٥/١٢/٠٣
اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى

نھاد عبد الفتاح فريح بدرية درجة الدكتوراه في النحو / ـ منح الطالب ٣١٩٤٢٠١٥/١٢/٠٣
والصرف والعروض بمرتبة الشرف األولى

نواف شبيب سعد الشريعان العازمي درجة الدكتوراه في / ـ منح الطالب ٣١٩٥٢٠١٥/١٢/٠٣
الشريعة اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى

ياسمينه محمد محمود عمر درجة الدكتوراه في الدراسات / ـ منح الطالبه ٣١٩٦٢٠١٥/١٢/٠٣
األدبية بمرتبة الشرف األولى



مركز المعلومات - جامعة القاھرةالنشرة الرسمية لجامعة القاھرة ٢٠١٥ ديسمبر    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

أحمد محمد عبد الھادي عبد العاطي الحصاوي درجة / ـ منح الطالب ٣٢١٨٢٠١٥/١٢/٠٦
الماجستير في الشريعة اإلسالمية بتقدير ممتاز

محمد سعد علي عبد المجيد درجة الماجستير في الشريعة / ـ منح الطالب ٣٢١٩٢٠١٥/١٢/٠٦
اإلسالمية بتقدير ممتاز

محمد أزاد سمايل درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية / ـ منح الطالب ٣٢٢٠٢٠١٥/١٢/٠٦
بتقدير ممتاز

معاذه إبراھيم محمد عكاشة علي درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٢٢١٢٠١٥/١٢/٠٦
الدراسات األدبية بتقدير ممتاز

أحمد محمد عبد الھادي محمد درجة الماجستير في الشريعة / ـ منح الطالب ٣٢٢٢٢٠١٥/١٢/٠٦
اإلسالمية بتقدير ممتاز

محمد طاھر رسول يوسف درجة الماجستير في الشريعة / ـ منح الطالب ٣٢٢٣٢٠١٥/١٢/٠٦
اإلسالمية بتقدير ممتاز

أسامة محمد محمد السعدوني درجة الماجستير في التاريخ / ـ منح الطالب ٣٢٢٤٢٠١٥/١٢/٠٦
اإلسالمي والحضارة اإلسالمية بتقدير ممتاز

حسن محمد محمد علي درجة الماجستير في النحو والصرف / منح الطالب ٣٣٩٧٢٠١٥/١٢/٣١
والعروض بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة 

وتبادلھا مع الجامعات المعنية 

كوران جمال محمد درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية / منح الطالب ٣٣٩٨٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير ممتاز 

إسماعيل محمد محمد عبد الغني خضر درجة الماجستير في / منح الطالب ٣٣٩٩٢٠١٥/١٢/٣١
الشريعة اإلسالمية بتقدير ممتاز 

محمد عبد الحليم شاكر عبد الجليل درجة الماجستير في / منح الطالب ٣٤٠٠٢٠١٥/١٢/٣١
الدراسات األدبية بتقدير ممتاز 

صبيحة عبد الرحمن أحمد عبد هللا الفرحان درجة الدكتوراه في / منح الطالبة ٣٤٠١٢٠١٥/١٢/٣١
علم اللغة والدراسات السامية والشرقية بمرتبة الشرف األولى 

فاطمة محمد عبد الھادي إبراھيم درجة الدكتوراه في الدراسات / منح الطالبة ٣٤٠٣٢٠١٥/١٢/٣١
األدبية بمرتبة الشرف األولى 

عماد محمد السيد علي مجاھد درجة الماجستير في الشريعة / منح الطالب ٣٤٠٤٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمية بتقدير جيد جداً 

عمرو مسعد أحمد عبد العالزيان درجة ماجستير في الفلسفة / منح الطالب ٣٤٠٥٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

ھشام شعبان السيد حسن درجة ماجستير في النحو والصرف / منح الطالب ٣٤٠٦٢٠١٥/١٢/٣١
والعروض بتقدير ممتاز 

صفوت بدوي متولي عبد المجيد درجة ماجستير في النحو / منح الطالب ٣٤٠٧٢٠١٥/١٢/٣١
والصرف والعروض بتقدير ممتاز 
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

عيد صبحي خالد عيد السيد درجة ماجستير في النحو والصرف / منح الطالب ٣٤٠٨٢٠١٥/١٢/٣١
والعروض بتقدير ممتاز 

علي عبد مسلم ھاشم الفحام درجة ماجستير في النحو / منح الطالب ٣٤٠٩٢٠١٥/١٢/٣١
والصرف والعروض بتقدير ممتاز 

شوان زاھر مولود درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية / منح الطالب ٣٤١٠٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير جيد جداً 

خالد توفيق محمود درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية / منح الطالب ٣٤١١٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير جيد جداً 

محمود محمد أحمد بيومي درجة ماجستير في التاريخ / منح الطالب ٣٤١٢٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمي والحضارة اإلسالمية بتقدير ممتاز 

عادل رشدي عبد العليم عبد الرحمن درجة ماجستير في / منح الطالب ٣٤١٤٢٠١٥/١٢/٣١
الدراسات األدبية بتقدير ممتاز 

أزاد سالم محمد درجة الدكتوراه في النحو والصرف والعروض / منح الطالب ٣٤١٥٢٠١٥/١٢/٣١
بمرتبة الشرف الثانية 

أيمن عبد المنعم محمد أحمد خطاب درجة الدكتوراه في التاريخ / منح الطالب ٣٤١٦٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمي والحضارة اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

سليمان شالل سعود سالمة دغيم السويط الظفيري درجة / منح الطالب ٣٤١٧٢٠١٥/١٢/٣١
الدكتوراه في الدراسات األدبية بمرتبة الشرف األولى 

منى البشير محمد علي درجة الدكتوراه في علم اللغة / منح الطالبة ٣٤١٨٢٠١٥/١٢/٣١
والدراسات السامية والشرقية بمرتبة الشرف األولى 

بسام رضوان شحادة عليان درجة دكتوراه في الشريعة / منح الطالب ٣٤١٩٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمية بمرتبة الشرف الثانية 

يوسف مرزوق بداي غنيمان الضاوي درجة دكتوراه في / منح الطالب ٣٤٢٠٢٠١٥/١٢/٣١
الشريعة اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

يحيى ثالث درجة دكتوراه في البالغة والنقد األدبي واألدب / منح الطالب ٣٤٢١٢٠١٥/١٢/٣١
المقارن بمرتبة الشرف األولى 

مصطفى محمد صالح علي أحمد عبد الكريم درجة دكتوراه في / منح الطالب ٣٤٢٢٢٠١٥/١٢/٣١
علم اللغة والدراسات السامية والشرقية بمرتبة الشرف األولى 

علي عبد العاطي محمد علي درجة دكتوراه في الشريعة / منح الطالب ٣٤٢٣٢٠١٥/١٢/٣١
اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

إسراء محمد كمال الزيني محمد درجة الماجستير في اإلعالم /منح الطالبة ٣٢٤٤٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير ممتاز ـ تخصص الصحافة 
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     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

لوتشاو تشاو درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز ـ / منح الطالبة ٣٢٥٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الصحافة 

أماني فاروق عبد العزيز عبد القادر درجة الماجستير في /منح الطالبة ٣٢٥٤٢٠١٥/١٢/٣١
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص إذاعة 

طالل صدقي محمود ذكي الصغير درجة الماجستير في اإلعالم / منح الطالب ٣٢٥٩٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير ممتاز ـ تخصص إذاعة 

عبد الرحمن أحمد الناصر السكران درجة الماجستير في / منح الطالب ٣٢٦٠٢٠١٥/١٢/٣١
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعة 

كريم محمد عادل عبد العظيم محمد درجة الماجستير في / منح الطالب ٣٢٦١٢٠١٥/١٢/٣١
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص الصحافة 

محمد نمر بكر قنيطة درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز / منح الطالب ٣٣٠٢٢٠١٥/١٢/٣١
ـ تخصص اإلذاعة 

علي عباس فياض درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز ـ / منح الطالب ٣٣٠٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص إذاعة 

دعاء أحمد محمد البنا درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة / منح الطالبة ٣٣٠٤٢٠١٥/١٢/٣١
الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع 

الجامعات األخرى ـ تخصص اإلذاعة 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلثار

ھيثم محمد كمال عبد العليم شعيب درجة دكتور في اآلثار / ـ منح الطالب ٣٠٧٢٢٠١٥/١٢/٠١
بمرتبة الشرف الثانية ـ تخصص اآلثار اإلسالمية 

مروى محمد سيد شعبان درجة دكتور في اآلثار بمرتبة / ـ منح الطالبة ٣٠٧٣٢٠١٥/١٢/٠١
الشرف األولى ـ تخصص اآلثار المصرية 

أحمد محمد دسوقي أبو حشيش درجة دكتور في اآلثار بمرتبة / ـ منح الطالب ٣٠٧٤٢٠١٥/١٢/٠١
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع 

الجامعات األخرى ـ تخصص اآلثار اإلسالمية 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التخطيط االقليمى والعمرانى

ھند محمد مصطفى محمد العباسي درجة ماجستير التخطيط / ـ منح الطالبة ٣٠٦١٢٠١٥/١٢/٠١
اإلقليمي والعمراني ـ تخصص تخطيط عمراني 

وليد عامر عبد اللطيف محمد درجة ماجستير التخطيط / ـ منح الطالب ٣٠٧٩٢٠١٥/١٢/٠١
اإلقليمي والعمراني ـ تخصص تخطيط إقليمي 

محمد أبو الحسن محمد علي درجة ماجستير التخطيط / ـ منح الطالب ٣٠٨٢٢٠١٥/١٢/٠١
اإلقليمي والعمراني ـ تخصص تخطيط إقليمي 
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التخطيط االقليمى والعمرانى

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحاسبات والمعلومات

محمود محمد عبد العزيز جمعة درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٤٨٢٠١٥/١٢/٣١
علوم الحاسب 

سھر خالد محمود كمال القاضي درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالبة ٣٣٤٩٢٠١٥/١٢/٣١
بحوث العمليات ودعم القرار 

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

مازن محمد عبد الرحمن محمد نصار درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالب ٣٠٢٥٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص اإلحصاء 

ماري بطرس عبد المسيح جرجس درجة الماجستير ـ / ـ منح الطالبة ٣٠٤١٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص اإلحصاء 

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد البحوث والدراسات االفريقية

حسام الدين عبد الرحمن ربيع قاسم درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ٣٠٦٢٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ حديث ومعاصر

عالء الدين مبروك مصطفى قطب درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ٣٠٦٣٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الموارد الطبيعية ـ موارد جوية

ياسر حمدي سباق محمود درجة الماجستير في الدراسات / ـ منح الطالب ٣٠٦٤٢٠١٥/١٢/٠١
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ قديم

ابتھال عبد الحميد أحمد محمد شامخ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ٣٠٦٥٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بتقدير ممتاز ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ حديث ومعاصر

محمد كامل أحمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات / ـ منح الطالب ٣٠٦٦٢٠١٥/١٢/٠١
األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ حديث ومعاصر

سيد أحمد عبد الرحمن السايح درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٠٦٧٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الموارد الطبيعية ـ 

موارد نباتية 

يحيى عبد القادرعبد هللا زياده درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٠٦٨٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص السياسة واإلقتصاد ـ 

سياسة 

وسام إسماعيل أنور إسماعيل درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالبة ٣٠٦٩٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص السياسة واإلقتصاد ـ 

إقتصاد 
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     القرارالتاريخرقم القرار

معھد البحوث والدراسات االفريقية

بدوي رياض عبد السميع سيد درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ٣٠٧٠٢٠١٥/١٢/٠١
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع وتبادل 

الرسالة مع الجامعات العربية واألفريقية ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ حديث 
ومعاصر 

ھند عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقي درجة دكتوراه / ـ منح الطالبة ٣١٧١٢٠١٥/١٢/٠٣
الفلسفة في الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع 

الرسالة وتبادل مع الجامعات العربية واألجنبية ـ تخصص التاريخ  ـ تاريخ 
قديم 

     القرارالتاريخرقم القرار

معھد األورام القومى

مصطفى محمد عبد الحفيظ محمد درجة الماجستير بتقدير / منح الطالب ٣٣٣٨٢٠١٥/١٢/٣١
مقبول ـ تخصص طب األورام 

محمد سعيد إياتي سيد درجة الدكتوراه ـ تخصص جراحة / منح الطالب ٣٣٣٩٢٠١٥/١٢/٣١
األورام 

فاطمة حنفي محمود مصطفى درجة الدكتوراه ـ تخصص / منح الطالبة ٣٣٤٠٢٠١٥/١٢/٣١
التخدير وعالج األلم 

محمد عبد الفتاح عبد الودود محمد درجة الدكتوراه ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٤١٢٠١٥/١٢/٣١
التخدير وعالج األلم 

أحمد مختار عبد المعطي سالم درجة الدكتوراه ـ تخصص طب / منح الطالب ٣٣٤٢٢٠١٥/١٢/٣١
األورام 

سالي محمود محمد عبد الھادي الفيشاوي درجة الدكتوراه ـ / منح الطالبة ٣٣٤٣٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية 

أحمد محمد عبد العزيز الصروى درجة الدكتوراه ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٤٤٢٠١٥/١٢/٣١
جراحة األورام 

مينا مينا جرجس يوسف درجة الدكتوراه ـ تخصص جراحة / منح الطالب ٣٣٤٥٢٠١٥/١٢/٣١
األورام 

ليديا فرج هللا لمعي سليمان درجة الماجستير بتقدير جيد ـ / منح الطالبة ٣٣٤٦٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص طب األورام وأمراض الدم السرطانية 

أحمد زكريا محمد سليم درجة الماجستير بتقدير جيد ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٤٧٢٠١٥/١٢/٣١
جراحة األورام 

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية الدراسات العليا للتربية

عبد الوھاب سعيد حسين الحربي درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣٠٤٤٢٠١٥/١٢/٠١
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم
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كلية الدراسات العليا للتربية

زيد عويصد مسھوج فراج الدلماني درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣٠٤٥٢٠١٥/١٢/٠١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ 

إدارة تربوية

عبد هللا عبد القادر عبد الرازق إبراھيم الكمالي درجة دكتور / منح الطالب  ٣٠٤٦٢٠١٥/١٢/٠١
الفلسفة في التربية ـ تخصص أصول التربية

ھاني محمد جاسم ثجيل الشمري درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣٠٤٧٢٠١٥/١٢/٠١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة

عبير كمال إبراھيم عويس درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالبة  ٣٠٤٨٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص تكنولوجيا التعليم

أميرة رضا مسعد السعيد عصر درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة  ٣٠٤٩٢٠١٥/١٢/٠١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا 

التعليم

سارة جميل حسن الوحيدي درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالبة  ٣٠٥٠٢٠١٥/١٢/٠١
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي

أكرم محمد عطوة الرقب درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالب  ٣٠٥١٢٠١٥/١٢/٠١
تخصص التعليم العالي والتعليم المستمر ـ التربية اإلسالمية

سلطان فالح سعد السبيعي درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب  ٣٠٥٢٢٠١٥/١٢/٠١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

رباب طه السيد عبد الھادي درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالبة  ٣٠٥٣٢٠١٥/١٢/٠١
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق 

التدريس ـ الرياضيات

سامي سلمان علي درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ تخصص / منح الطالب  ٣٠٥٤٢٠١٥/١٢/٠١
المناھج وطرق التدريس ـ اللغة العربية 

سيد سعد سيد أحمد درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب  ٣٠٥٥٢٠١٥/١٢/٠١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ 

اللغة اإلنجليزية 

أسماء فرغل سيد فرج درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالبة  ٣١٦٩٢٠١٥/١٢/٠٣
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ 

اللغة العربية

آسيا خليفة طالل محمد الجري درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣١٧٠٢٠١٥/١٢/٠٣
التربية ـ تخصص اإلرشاد النفسي

لمياء وليد الوعر درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالبة  ٣١٧٢٢٠١٥/١٢/٠٣
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ إقتصاديات 

التعليم

حسين حسين علي التركي درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب  ٣١٧٣٢٠١٥/١٢/٠٣
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ إدارة 

تربوية

بسمة عبد المحسن عبد اللطيف العقباوي درجة دكتور / منح الطالبة  ٣١٧٥٢٠١٥/١٢/٠٣
الفلسفة في التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم
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كلية الدراسات العليا للتربية

محمد خليل منصور أبو تيم درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالب  ٣١٧٦٢٠١٥/١٢/٠٣
تخصص تكنولوجيا التعليم

رانيا عادل إبراھيم أحمد حسنين درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة  ٣١٧٧٢٠١٥/١٢/٠٣
التربية ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغه اإلنجليزية

محمود مصطفى محمود السيد درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣١٧٨٢٠١٥/١٢/٠٣
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق 

التدريس ـ اللغة العربية

عزت رشاد عمر سليمان أحمد درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب  ٣١٧٩٢٠١٥/١٢/٠٣
التربية ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة اإلنجليزية

نادية علي محمد حنيش درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالبة  ٣١٨٠٢٠١٥/١٢/٠٣
تخصص أصول التربية

جاسم علي حسين أحمد محمد الكندري درجة دكتور الفلسفة / منح الطالب  ٣١٨١٢٠١٥/١٢/٠٣
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول 

التربية

شيخة بداح فالح ھيف الحجرف درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة  ٣٢٠٠٢٠١٥/١٢/٠٣
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي 

أمل جابر أحمد محمود درجة الماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة  ٣٢٠١٢٠١٥/١٢/٠٣
ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

حنان عبد المطلب عبد الرحمن إبراھيم درجة الماجستير ـ / ـ منح الطالبة ٣٢٠٢٢٠١٥/١٢/٠٦
تخصص التربية الخاصة

ھدى حامد حسنين علي درجة الماجستير في التربية بتقدير / ـ منح الطالبة ٣٢٠٣٢٠١٥/١٢/٠٦
جيد جداً ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة العربية

مصطفى مصطفى بدر منصور الدھشان درجة الماجستير في / منح الطالب  ٣٢٠٤٢٠١٥/١٢/٠٦
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

منال سامي محمد إسماعيل حسن درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة ٣٢٠٥٢٠١٥/١٢/٠٦
بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

مروى سامي عبد اللطيف محمد شاھين درجة الماجستير في / منح الطالبة  ٣٢٠٦٢٠١٥/١٢/٠٦
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ الرياضيات 

عبير عادل عبد العزيز حسن درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة  ٣٢٠٧٢٠١٥/١٢/٠٦
بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية 

خديجة علوان عبد الحق البدوي درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة ٣٣٥٦٢٠١٥/١٢/٣١
بتقدير ممتاز ـ تخصص المناھج ورق التدريس ـ الدراسات اإلجتماعية

ھانم رياض إبراھيم وقيع درجة الماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة ٣٣٥٧٢٠١٥/١٢/٣١
ممتاز ـ تخصص المناھج ورق التدريس ـ الدراسات اإلجتماعية

تيسير إسماعيل محمد تامر درجة الماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة ٣٣٥٨٢٠١٥/١٢/٣١
ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي
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كلية الدراسات العليا للتربية

مروة عبد الحميد محمد سليم سيد أحمد درجة الماجستير في / منح الطالبة ٣٣٥٩٢٠١٥/١٢/٣١
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

مصطفى عارف فاھم محمد درجة ممتاز ـ تخصص التربية / منح الطالب ٣٣٦٠٢٠١٥/١٢/٣١
الخاصة

محمد أحمد محمد أحمد محمد صالح درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب ٣٣٦١٢٠١٥/١٢/٣١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة 

زيدون عبد الحميد موسى البكور الرواشدة درجة دكتور / منح الطالب ٣٣٦٢٢٠١٥/١٢/٣١
الفلسفة في التربية ـ تخصص اإلرشاد النفسي ـ التربية الخاصة 

محمود محمد محمود مصطفى درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالب ٣٣٦٣٢٠١٥/١٢/٣١
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي  

أسماء عبد الحميد علي إسماعيل درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة ٣٣٦٤٢٠١٥/١٢/٣١
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

ساجدة غسان رسمي النداف درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالبة ٣٣٦٥٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تكنولوجيا التعليم 

محمد محجوب أحمد خلف درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب ٣٣٦٦٢٠١٥/١٢/٣١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي  

خليل محمد مطھر الخطيب درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب ٣٣٦٧٢٠١٥/١٢/٣١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التعليم العالي والتعليم 

المستمر ـ تعليم عالي وجامعي  

ريم محمد سعد القحطاني درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالبة ٣٣٦٨٢٠١٥/١٢/٣١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ إدارة 

تربوية  

محمد سعود محمد ثاني العازمي درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب ٣٣٦٩٢٠١٥/١٢/٣١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ 

إدارة تربوية

ياسر عبد الفتاح مصطفى سعيد درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالب ٣٣٧٠٢٠١٥/١٢/٣١
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق 

التدريس ـ اللغة اإلنجليزية

منير خلف عطوي السحيمات درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالب ٣٣٧١٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص علم النفس التربوي  ـ قياس وتقويم

عبد العزيز دليم مھدي دليم سعود العجمي درجة دكتور الفلسفة / منح الطالب ٣٣٧٢٢٠١٥/١٢/٣١
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية 

الخاصة

حسن سليمان عبد هللا سليمان درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالب ٣٣٧٣٢٠١٥/١٢/٣١
ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ الرياضيات

مطھر أحمد مطھر حميد درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب ٣٣٧٤٢٠١٥/١٢/٣١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا التعليم
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كلية الدراسات العليا للتربية

منى سعود عبد العزيز أحمد إبراھيم القطان درجة دكتور / منح الطالبة ٣٣٧٥٢٠١٥/١٢/٣١
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص 

أصول التربية

رانيا محمد بھيج فريد بھجات درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالبة ٣٣٧٦٢٠١٥/١٢/٣١
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق 

التدريس ـ اللغة اإلنجليزية

أسماء صبحي عبد الحميد عبد الواحد درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة ٣٣٧٧٢٠١٥/١٢/٣١
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

محمد علي سويلم البلوى درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ / منح الطالب ٣٣٧٨٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تكنولوجيا التعليم

عبد هللا حسين العادلي علي درجة دكتور الفلسفة في التربية / منح الطالب ٣٣٧٩٢٠١٥/١٢/٣١
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

زيد أحمد ناصر أحمد درجة دكتور الفلسفة في التربية مع / منح الطالب ٣٣٨٠٢٠١٥/١٢/٣١
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ 

الرياضيات

ھويدا عبد الرحمن عبد المتجلي عويضة درجة دكتور الفلسفة / منح الطالبة ٣٣٨١٢٠١٥/١٢/٣١
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول 

التربية

خليفة عاشور خليفة موسى درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالب ٣٣٨٥٢٠١٥/١٢/٣١
البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واألشعة 

غادة يوسف عبد الفتاح ھالل درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ٣٣٩٢٢٠١٥/١٢/٣١
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

أنوار أحمد عبد اللطيف شعبان درجة دكتور الفلسفة في / منح الطالبة ٣٤٠٢٢٠١٥/١٢/٣١
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم 

     القرارالتاريخرقم القرار

المعھد القومى لعلوم الليزر

محمد عزت محمد محمد علي درجة الماجستير ـ تخصص / ـ منح الطالب ٣١٩٧٢٠١٥/١٢/٠٣
علوم الليزر وتفاعالته 

أيمن علي عبد الفتاح علي السيد درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالب ٣١٩٨٢٠١٥/١٢/٠٣
تخصص علوم الليزر وتفاعالته 

ھدى عبد المنعم الصادق منھي درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالبة ٣١٩٩٢٠١٥/١٢/٠٣
تخصص تطبيقات الليزر الطبية 

السيد عبد هللا الطيب أحمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالب  ٣٢١٤٢٠١٥/١٢/٠٦
تطبيقات الليزر الطبية في طب الفم واألسنان 
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المعھد القومى لعلوم الليزر

عصام محمد عبد العليم عبدالسالم درجة دكتوراه الفلسفة ـ / منح الطالب ٣٣٥٠٢٠١٥/١٢/٣١
تخصص تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ شعبة 

تطبيقات الليزر في التكنولوجيا الحيوية والزراعة

أدھم طلعت محمد إسماعيل درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٥١٢٠١٥/١٢/٣١
تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ شعبة تطبيقات 

الليزر في الكيمياء والبيولوجيا الضوئية

آمال نصر عبد الحليم خطاب درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالبة ٣٣٥٢٢٠١٥/١٢/٣١
تطبيقات الليزر الطبية ـ شعبة تطبيقات الليزر في أمراض النساء

أحمد محمود محمود عبد الاله درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالب ٣٣٥٣٢٠١٥/١٢/٣١
تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ شعبة تطبيقات 

الليزر في الكيمياء والبيولوجيا الضوئية

شيماء ربيع علي محمد درجة الماجستير ـ تخصص تطبيقات / منح الطالبة ٣٣٥٤٢٠١٥/١٢/٣١
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ شعبة تطبيقات الليزر في 

التكنولوجيا الحيوية والزراعة

عال جمال عالم مصطفى درجة الماجستير ـ تخصص علوم / منح الطالبة ٣٣٥٥٢٠١٥/١٢/٣١
الليزر وتفاعالته ـ شعبة تفاعل الليزر مع المادة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية رياض االطفال

نھاد عبد الحميد أحمد عبده درجة دكتوراه الفلسفة في التربية / ـ منح الطالب ٣١٦٨٢٠١٥/١٢/٠٣
مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية ذات الصلة بالطفولة 

المبكرة ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية 

زينب رجب عيد الكردي درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / ـ منح الطالبة ٣٢١٧٢٠١٥/١٢/٠٦
تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية التربية النوعية

قيس بن عبد هللا بن سعيد بن محمد الصالحي درجة دكتوراه / منح الطالب  ٣١٣١٢٠١٥/١٢/٠٢
الفلسفة في التربية النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة 

بطباعة البحث على نفقة الدولة وتداولھا بين الجامعات والمؤسسات 
التعليمية بسلطنة عمان ـ تخصص خزف

وسيم أحمد رزق يوسف محمد درجة ماجستير التربية النوعية / منح الطالب  ٣١٣٢٢٠١٥/١٢/٠٢
في التربية الفنية بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلھا مع 

الجامعات األخرى ـ تخصص طباعة




