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

تـاســـــــــعا
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

تعيين السادة اعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة : أوال٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
قرين اسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح 

-:فيما يلى
اشتاذ    التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج األلمد.صباح عبدالرؤوف دمحم كلية  طب قصر العيني

استاذ    طب األطفالد.ياسمين عمرو احمد منسى

استاذ    األشعة التشخيصيةد.رندا اسامه توفيق

مدرس    طب األطفالد.والء دمحم حسن دمحم

استاذ    عالج األورام والطب النووىد.مصطفى شوقى ابراهيم

استاذ مساعد    األمراض الباطنة الخاصةد.بسمه بهجت السيد على

استاذ مساعد    طب العين وجراحتهاد.ريهام سامى حنفى محمود

مدرس    االعالم التربويد.شريف شفيق زكى  كلية التربية النوعية

استاذ    طب األطفالد.أيه دمحم فتوح احمد كلية  طب قصر العيني

مدرس    اللغة اليابانية وآدابهاد.ريم احمد صالح سيد كلية اآلداب

مدرس    الرياضة والتاميند.عمرو سليمان دمحم  كلية التجارة

مدرس    المحاسبةد.حسن عبدالعال حامد دمحم

مدرس    المحاسبةد.سارة إبراهيم رسالن

مدرس    النبات والميكروبيولوجيد.عزة بدر فرحات حامد كلية العلـوم

استاذ    الكيمياءد.أمانى دمحم فكرى

استاذ    الرياضياتد.وليد دمحم عبدالحميد صالح

استاذ    الفيزياء الحيويةد.ريم حسن نورالدين

استاذ    علوم الفلك والفضاء واألرصاد الجويةد.عالء الدين فؤاد دمحم

استاذ مساعد    الجيولوجياد.دمحم صالح حسن

استاذ    الجيولوجياد.شوقى دمحم دمحم

مدرس    جراحة األذن واألنف والحنجرةد.محمود شريف مصطفى كلية طب قصر العينى

مدرس    الفارماكولوجياد.إيناس انس عبدالنعم حرب

مدرس    الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائيةد.ماريان ادوارد جاد الكريم

مدرس    الطب الشرعى والسموم االكلينيكيةد.دعاء توفيق دمحم على

مدرس    الكيمياء الحيوية الطبيةد.عزة أبوسريع احمد السيد

مدرس    الجراحة العامةد.مصطفى احمد جاد

مدرس    الطفيلياتد.هناء عمر فضل عبدالمحسن

استاذ    الفسيولوجياد.عال مصطفى عبدالقادر ترك

مدرس    الفارماكولوجياد.والء عبدالفتاخ عثمان

مدرس    تمريض صحة األم وحديثى الوالدةد.أمل داود كامل جودة  كلية التمريض
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

مدرس    الميكانيكا الحيويةد.عزة دمحم عبدالمحسن  كلية العالج الطبيعى

مدرس    ع.ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسيد.هيثم حامد محمود حماد
والمسنين

استاذ    الميكروبيولوجيا والمناعةد.أمل عماد الدين على  كلية الصيدلة

استاذ    الكيمياء التحليليةد.دمحم رفعت السيد

استاذ    الصيدالنيات والصيدلة الصناعيةد.علياء نبيل احمد المشد

استاذ مساعد    الكيمياء التحليليةد.على دمحم عبدالتواب

استاذ    الكيمياء التحليليةد.ناديه دمحم مصطفى

استاذ    الصيدالنيات والصيدلة الصناعيةد.مينا ابراهيم تادرس

مدرس    الميكروبيولوجيا والمناعةد.صفاء عبدالسالم عزالدين

مدرس    الهندسة الكيميائيةد.دمحم جمال عبدالناصر  كلية الهندسة

استاذ    الرياضيات والفيزيقا الهندسيةد.دمحم طه دمحم

مدرس    هندسة القوى واآلآلت الكهربيةد.محمود فوزى عزيز

استاذ    الرياضيات والفيزيقا الهندسيةد.دعاء دمحم شوقى

مدرس    األراضيد.شيماء حافظ نصر  كلية الزراعة

مدرس    اإلنتاج الحيوانىد.محمود عبدالعال محمود

مدرس    الصناعات الغذائيةد.نسرين السيد دمحم

استاذ مساعد    األمراض الباطنة والمعديةد.ناجى السيد عبدالناجى  كلية الطب البيطرى

استاذ    الطفيلياتد.سحر زايد عبدالموجود

استاذ    الطفيلياتد.عزة دمحم عبدالوهاب

مدرس    النحو والصرف والعرضد.سيد جمال حسن على  كلية دار العلوم

مدرس    العالقات العامة واالعالند.إيمان أسامه احمد كلية االعالم

مدرس    علوم الحاسبد.شيرى احمد امير  كلية الحاسبات والمعلومات

استاذ مساعد    علوم الحاسبد.عمار دمحم عمار دمحم معهد الدراسات والبحوث 
االحصائية

استاذ مساعد    نظم وتكنولوجيا المعلوماتد.ناجى رمضان درويش

مدرس    اإلحصاء الطبى ووبائيات السرطاند.رشا محمود دمحم محمود معهد القومي لألورام

مدرس    األشعة العالجية والطب النووىد.دينا دمحم عبدالعزيز

مدرس    األشعة التشخيصيةد.أميرة حامد حسن رضوان

مدرس    التربية الفنيةد.إيمان رشدى احمد على كلية التربية النوعية
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القرارالتاريخرقم القرار

الغاء تكليف

عبير عادل زكي عبدالمنعم الكرداوي / إلغاء تكليف اآلنسة): ١(مادة٥٩٨٢٠١٧/٠٥/٠٩
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية Eبوظيفة معيد بقسم االقتصاد 

.إلعتذار سيادتها وعدم تسلمها العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة

.يخصه
    

سارة جمال الدين على صدقى / إلغاء تكليف السيدة ): ١(مادة٥٩٩٢٠١٧/٠٥/٠٩
بوظيفة معيد بقسم اللغة األلمانية وآدابها بكلية اآلداب لعدم 

.حضورها وإستالمها العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة

.يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

منح القاب علمية

منح السادة اعضاء هيئة التدريس اآلتى اسماؤهم بعد اللقب :ثانيا٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
-:العلمى للوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم 

استاذ    الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةد.إيناس حمدى محمود كلية طب قصر العينى

استاذ مساعد    التوليد وامراض النساءد.عمرو حسن حسين

استاذ مساعد    التوليد وامراض النساءد.احمد محمود احمد

استاذ مساعد    التوليد وامراض النساءد.حسام الدين اسامه

استاذ    الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةد.زينب على حسن على
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القرارالتاريخرقم القرار

اجازة

والتى ٢٠١٥/١١/١٧حتى  ٢٠١٥/٩/٦احتساب الفترة من : ثالثا٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
أحمد على على العزبى األستاذ المساعد / تجاوزها السيد الدكتور 

بقسم بساتين الفاكهة بكلية الزراعة عقب إنتهاء أجازته الخاصة 
.أجازة خاصة بدون مرتب -بدون مرتب لمرافقة الزوجة 

والتى ٢٠١٧/١/٢٣حتى  ٢٠١٦/٨/١٨احتساب الفترة من :رابعا
مجدى محمود السيد دمحم األستاذ / تجاوزها السيد األستاذ الدكتور 

بقسم األمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري عقب إنتهاء 
أجازة خاصة بدون  -أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة 

.مرتب
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القرارالتاريخرقم القرار

انهاء خدمة

منال اسماعيل حسن المدرس / اعتبار السيدة الدكتور :خامس عشر٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
بقسم التخدير بكلية طب قصر العينى مستقيله من عملها واعتبار 

تاريخ انقطاعها عن العمل  ٢٠٠٦/٩/١خدمتها منتهية اعتبارا من 
عقب انتهاء اجازتها الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل ، وذلك 

من قانون تنظيم الجامعات ، مع الزام ) ١١٧(تطبيقا لنص المادة 
سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل 

.الكلية والجامعة
محمود التميمي نصر التميمي / اعتبار السيد الدكتور :سادس عشر

المدرس بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة 
 ٢٠١٥/١٢/١مستقيال من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من 

تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب 
من قانون تنظيم ) ١١٧(لمرافقة الزوجة ، وذلك تطبيقا لنص المادة 

الجامعات ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من 
.التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

دمحم محمود احمد طلعت المدرس / اعتبار السيد الدكتور :سابع عشر
بقسم الهندسة االنشائية بكلية الهندسة مستقيال من عمله واعتبار 

تاريخ انقطاعه عن العمل  ٢٠١٣/١٢/٩خدمته منتهية اعتبارا من 
عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة ، وذلك 

من قانون تنظيم الجامعات ، مع الزام ) ١١٧(تطبيقا لنص المادة 
سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل 

.الكلية والجامعة
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القرارالتاريخرقم القرار

مسائل تنظيمية

علي السادة النواب والسادة العمداء ووكالء الكليات ): ١(مادة٥٧٤٢٠١٧/٠٥/٠٢
والمعاهد والسيد األمين العام واألمناء المساعدين ومديري المراكز 
والوحدات ومديري العموم وامناء الكليات كل فيما يخصه توفير اي 

بيانات أو إحصاءات يطلبها السادة المرشحون لمنصب رئيس جامعة 
القاهرة إلعداد برامجهم في الفترة المحددة لذلك اعتبارا من يوم 

حتي يوم الخميس الموافق  ٢٠١٧/٥/٢الثالثاء الموافق 
٢٠١٧/٥/١١.

علي جميع الجهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار ): ٢(مادة
اعتبارا من تاريخ صدوره ،،،،،،
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القرارالتاريخرقم القرار

إستقالة

مجدى /قبول االستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : خامسا٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
السعيد دمحم جاد األستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم 

عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب  ٢٠١٦/١١/١اعتبارا من 
لمرافقة الزوجة ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه 

.من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة
عاطف / قبول االستقالة المقدمة من السيد الدكتور : سادسا

عبدالعظيم محمود األستاذ المساعد المتفرغ بقسم األمراض الباطنه 
عقب انتهاء اجازته  ٢٠١٦/٧/١بكلية طب قصرالعينى اعتبارا من 

الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة ، مع الزام سيادته بسداد ما قد 
.يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

مها مصطفى دمحم /قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور :سابعا
على موسى المدرس بقسم طب العين وجراحتها بكلية طب قصر 

عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون  ٢٠١٦/١١/١العينى اعتبارا من 
مرتب لرعاية الطفل ، مع الزام سيادتها ما قد يكون مستحقا عليها 

.من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة
عادل دمحم عزمى / قبول االستقالة المقدمة من السيد الدكتور :ثامنا

عبدالجواد المدرس بقسم امراض القلب بكلية طب قصر العينى 
، عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب  ٢٠١٧/٣/١اعتبارا من 

لمرافقة الزوجة ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه 
.من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

دمحم دمحم رافت / قبول االستقالة المقدمة من السيد الدكتور :تاسعا
عابدين المدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب قصر 

عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون  ٢٠١٦/٩/١العينى اعتبارا من 
مرتب لمرافقة الزوجة ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا 

.عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة
سحر محمود / قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور :عاشرا

احمد دمحم المدرس بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية طب 
عقب انتهاء اجازته الخاصة  ٢٠١٦/١٠/١قصر العينى اعتبارا من 

بدون مرتب لمرافقة الزوج ، مع الزام سيادتها بسداد ما قد يكون 
.مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

انجى دمحم /قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور :حادى عشر
فكرى فريد المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية  بكلية 

عقب انتهاء اجازتها  ٢٠١٦/٥/١طب قصر العينى اعتبارا من 
الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، مع الزام سيادتها بسداد ما قد 

.يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة
قبول االستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : ثانى عشر
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القرارالتاريخرقم القرار

إستقالة

الدسوقى ابو اليزيد عمار األستاذ المتفرغ بقسم الحشرات /
 ٢٠١٤/٧/١٥االقتصادية والمبيدات بكلية الزراعة اعتبارا من 

عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة ، مع الزام 
سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل 

.الكلية والجامعة
/ قبول االستقالة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور : ثالثا عشر

حنفى محود فولى يوسف األستاذ المتفرغ بقسم امراض النبات بكلية 
عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون  ٢٠١٦/٩/١الزراعة اعتبارا من 

مرتب لمرافقة الزوجة ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا 
.عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

سحر / قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور : رابع عاشر 
محمود زكى حسن المدرس بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية 

، مع الزام سيادتها بسداد ما قد   ٢٠١٧/٣/١التمريض اعتبارا من 
.يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

 
    

القرارالتاريخرقم القرار

إحالة للمعاش

دمحم رأفت عبد هللا على  األستاذ / احاله السيد الدكتور :ثامن عشر٦٣٩٢٠١٧/٠٥/١٧
المساعد بقسم األدوية  والسموم بكلية الصيدلة للمعاش المبكر 

عقب انتهاء اجازته الخاصة بدون مرتب  ٢٠١٧/٩/١اعتبارا من 
لمرافقة الزوجة ، وبناء علي الطلب المقدم من سيادته طبقا لقواعد 

.١٩٧٨لسنة ) ٤٧(من قانون رقم ) ١(مكرر ) ٩٥(التيسير بالمادة 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما : تاسع عشر 

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

تـاســـــــــعا
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     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلداب

زينب دمحم عبد الحميد احمد ـ درجة الماجستير في الآلداب / منح الطالبه ١١١٦٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغه العربيه وادابها

شريف سعد عطيه السيد ـ درجة الماجستير في الآلداب بتقدير / منح الطالب ١١١٧٢٠١٧/٠٥/١٠
ممتاز ـ تخصص الفلسفه

انجي دمحم رشدي عقل ـ درجة الماجستيرفي االداب بتقدير جيد / منح الطالبه ١١١٨٢٠١٧/٠٥/١٠
جداً ـ تخصص االجتماع

عالء حلمي عبد اللطيف ـ درجة دكتور في الآلداب بمرتبه / منح الطالب ١١١٩٢٠١٧/٠٥/١٠
الشرف االولى ـ تخصص الفلسفه

سماح ابراهيم غريب الشريف ـ درجة دكتور في الآلداب / منح الطالبه ١١٢٠٢٠١٧/٠٥/١٠
بمرتبه الشرف االولى ـ تخصص التاريخ

راجحه سعد علي راجح ـ درجة دكتور في الآلداب بمرتبه / منح الطالبه ١١٢١٢٠١٧/٠٥/١٠
الشرف االولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات االخرى ـ تخصص 

المكتبات والوثائق وتقنيه المعلومات

شيماء عطيه امام عبد القوي ـ درجة دكتور في الآلداب بمرتبه / منح الطالبه ١١٢٢٢٠١٧/٠٥/١٠
الشرف االولى ـ تخصص الفلسفه

ايناس عباس توفيق خضر ـ درجة دكتور في الآلداب بمرتبه / منح الطالبه ١١٢٣٢٠١٧/٠٥/١٠
الشرف االولى مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات االخرى ـ تخصص المكتبات 

والوثائق المعلومات

منى صالح الدين ابو العال حسن ـ درجة دكتور في الآلداب / منح الطالبه ١١٢٤٢٠١٧/٠٥/١٤
بمرتبه الشرف االولى ـ تخصص اللغه الصينيه وادابها

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

دمحم حسام الدين دمحم احمد ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ٩٩٥٢٠١٧/٠٥/٠٣
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرسالة مع الجامعات المصريه واالجنبيه وطبع 

الرساله على نفقه الجامعه ـ تخصص القانون الجنائي

دمحم خليفه راشد دمحم الشحوميـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ٩٩٦٢٠١٧/٠٥/٠٣
جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري

يوسف عبد هللا يوسف موسى ـ درجه دكتور في الحقوق / ـ منح الطالب ٩٩٧٢٠١٧/٠٥/٠٣
بتقدير ممتاز وتوصي اللجنه بتبادل الرساله مع الجامعات المصريه واالجنبيه 

ـ تخصص القانون العام

دمحم احمد فوزي دمحم الصادي ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ٩٩٨٢٠١٧/٠٥/٠٣
جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي

خالد احمد حسن ابراهيم ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ٩٩٩٢٠١٧/٠٥/٠٣
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرسالة مع الجامعات االخرى ـ تخصص القانون 

العام
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

شهاب الدين دمحم سيد عطيه ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ١٠٠٠٢٠١٧/٠٥/٠٣
ممتاز ـ تخصص القانون التجاري

أحمد اسماعيل ابو الحسن مسلم ـ درجه دكتور في الحقوق / ـ منح الطالب ١٠٠١٢٠١٧/٠٥/٠٣
بتقدير جيد جداً ـ تخصص فلسفه القانون وتاريخه

هند نجيب السيد دمحم ـ درجه دكتور في الحقوق ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١٠٠٢٢٠١٧/٠٥/٠٣
القانون الجنائي

دمحم عبد الرحمن خليفه فرج ـ درجه ماجستير في الحقوق / ـ منح الطالب ١٠٠٣٢٠١٧/٠٥/٠٣
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون الدولي العام

دمحم حسين عبد العليم حسن ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ١٠٠٤٢٠١٧/٠٥/٠٣
جيد جداً ـ تخصص القانون العام

غادة حلمي احمد احمد خليل ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالبة ١٠٠٥٢٠١٧/٠٥/٠٣
جيد ـ تخصص القانون الجنائي

دمحم عبد الفتاح حسين شتيه ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ١٠٠٦٢٠١٧/٠٥/٠٣
ممتاز مع تبادل الرسالة مع الجامعات العربية واالجنبية ـ تخصص القانون 

الجنائي

أحمد صالح درويش مرسي ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير / ـ منح الطالب ١٠٠٧٢٠١٧/٠٥/٠٤
جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي

ياسر مصطفى منصور البيومي ـ درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ١١٩٨٢٠١٧/٠٥/١١
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون الجنائي

جالل حسين حمدان الكايد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد / منح الطالب ١٢٠٠٢٠١٧/٠٥/١١
ـ تخصص القانون الجنائي

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

داليا انور حماده عراقي مصطفى ـ درجه دكتوراه الفلسفه في / منح الطالبة ١٠١٠٢٠١٧/٠٥/٠٤
العلوم السياسيه بتقدير جيد جداً 

سحر دمحم عبود سيد ـ درجه دكتوراه الفلسفه في االقتصاد / منح الطالبة ١٠١١٢٠١٧/٠٥/٠٤
بتقدير ممتاز

مروة ممدوح سيد مصطفى ـ درجه دكتوراه الفلسفه في / منح الطالبة ١٠١٢٢٠١٧/٠٥/٠٤
االقتصاد بتقدير ممتاز

رانده فكري دمحم يسري ـ درجه الماجستير في الدراسات / منح الطالبة ١٠١٣٢٠١٧/٠٥/٠٤
االوروبيه المتوسطيه بتقدير جيد جداً 

نشوى علي سعودي علي ـ درجه الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٠١٤٢٠١٧/٠٥/٠٤
السياسيه بتقدير جيد
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

ميرهان دمحم هشام احمد ابو الفتوحـ درجه الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٠١٥٢٠١٧/٠٥/٠٤
السياسيه بتقدير جيد جداً 

مى عبد الرحيم دمحم دمحم صالح ـ درجه الماجستير في الدراسات / منح الطالبة ١٠١٦٢٠١٧/٠٥/٠٤
االوروبيه المتوسطيه بتقدير جيد جداً 

علياء حمزه سيد محمود ـ درجه الماجستير في االحصاء بتقدير / منح الطالبة ١٠١٧٢٠١٧/٠٥/٠٤
جيد جداً 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

هيثم دمحم السعيد يوسف حسنين ـ درجة دكتور الفلسفه ـ / منح الطالب ١٠٣١٢٠١٧/٠٥/٠٤
تخصص محاسبه

دمحم جمال عبد الناصر ـ درجة ماجستير ـ تخصص محاسبه/ منح الطالب ١٠٣٢٢٠١٧/٠٥/٠٤

سلوى محمود عبد التواب عبد المجيد ـ درجة ماجستير ـ / منح الطالبة ١٠٣٤٢٠١٧/٠٥/٠٤
تخصص اداره اعمال

دمحم سعد دمحم محمود ـ درجة ماجستير ـ تخصص اداره اعمال/ منح الطالب ١٠٣٥٢٠١٧/٠٥/٠٤

اسماء دمحم سعد حسين ـ درجة ماجستير ـ تخصص الرياضه / منح الطالبة ١٠٣٦٢٠١٧/٠٥/٠٤
والتامين

سيد حمدي سيد ابراهيم ـ درجة ماجستير ـ تخصص محاسبه/ منح الطالب ١٠٣٧٢٠١٧/٠٥/٠٤

محمود جمل امين دمحم ـ درجة ماجستير ـ تخصص الرياضة / منح الطالب ١٠٣٨٢٠١٧/٠٥/٠٤
والتأمين

راندا مصطفى السيد دمحم ـ درجة ماجستير ـ تخصص الرياضة / منح الطالبة ١٠٣٩٢٠١٧/٠٥/٠٤
والتأمين

دمحم خالد دمحم عبد المنعم زكي ـ درجة ماجستير ـ تخصص / منح الطالب ١٠٤٠٢٠١٧/٠٥/٠٤
محاسبة

شيماء جمال عبد المنعم دمحم ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره / منح الطالبة ١٢٥٦٢٠١٧/٠٥/٣١
االعمال ـ تخصص اداره اعمال

طارق رمضان طه عبد العال ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره / منح الطالب ١٢٥٧٢٠١٧/٠٥/٣١
االعمال ـ تخصص اداره اعمال

مروة سعد مغازي احمد ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره / منح الطالبة ١٢٥٨٢٠١٧/٠٥/٣١
االعمال ـ تخصص اداره اعمال
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     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

رانيا دمحم موسى دمحم  ـ درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم ـ / ـ منح الطالبه ١٠٠٨٢٠١٧/٠٥/٠٤
تخصص فيزياء حيويه طبيه

مصطفى شعبان عبد المنعم ابو حامد ـ درجه دكتوراه الفلسفه / ـ منح الطالب 
في العلوم ـ تخصص فيزياء حيويه جزيئيه 

ايمن صابر دمحم عبد المقصود ـ درجه دكتوراه الفلسفه في / ـ منح الطالب ١٠٠٩٢٠١٧/٠٥/٠٤
العلوم ـ تخصص علم الحيوان الفسيولوجيا الجزيئيه المتكامله

ريناد سعد الدين عبد الصبور احمد ـ درجة الماجستيرفي العلوم / منح الطالبة ١٢٠٦٢٠١٧/٠٥/١١
ـ تخصص كيمياء فيزيائيه

مياده دمحم علي دمحم ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ١٢٠٧٢٠١٧/٠٥/١١
كيمياء حيويه

نجاه صالح حسين مفتاح ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ / منح الطالبة ١٢٠٨٢٠١٧/٠٥/١١
تخصص علم الحيوان

ايمان كمال موسى حسن ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ / منح الطالبة 
تخصص كيمياء عضويه

غاليه ادمين دمحم عقيله ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ١٢٠٩٢٠١٧/٠٥/١١
علم الحيوان
محمود جابر علي ابراهيم ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ / منح الطالب 

تخصص ارصاد جويه
مها السيد عبد الفتاح دمحم ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ / منح الطالبة 

تخصص فيزياء حيويه

عبد المجيد عبد الحق عبد المجيد ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ / منح الطالب ١٢١٠٢٠١٧/٠٥/١١
تخصص فيزياء نظريه

رانا عاصم علي ناجي ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ تخصص / منح الطالبة 
كيمياء حيويه

محمود دمحم عبد هللا عبد العال ـ درجه الماجستير في الشريعه / منح الطالب ١٢٤١٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بتقدير ممتاز

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

طارق دمحم يوسف دمحم ابراهيم ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالب ١٠٦٢٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

صموئيل فريد هنري رزق هللا ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالب ١٠٦٣٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

والمسنين

والء خلف السيد سعد الدين ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٦٤٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط للجراحه.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

دينا علي حسن عبد القادرذ ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٦٥٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط للجراحه.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

سندي عاطف عبد العزيز امين ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٦٦٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط للجراحه.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

دمحم عرفات دمحم حسن ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالب ١٠٦٧٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند .بتقدير جيد ـ تخصص ع

االطفال

فرحناز احمد دمحم احمد الموجي ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٦٨٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

مروة سيد ابراهيم علي ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٠٦٩٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط للجراحة.بتقدير جيد ـ تخصص ع

منه هللا دمحم عبد اللطيف دمحم ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٧٠٢٠١٧/٠٥/٠٨
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

شذى سمير عبد الوهاب حسن ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٧١٢٠١٧/٠٥/٠٨
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

غريب دمحم كامل خلف ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالب ١٠٧٢٢٠١٧/٠٥/٠٨
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

امل الشناوي خضر ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٠٧٣٢٠١٧/٠٥/٠٨
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

ريم حمدي احمد عبد الهادي ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٧٤٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

مارينا عاطف داود شاكر ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٠٧٥٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط المراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير جيد ـ تخصص ع

نانسي شحته علي احمد خضر ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١٠٧٦٢٠١٧/٠٥/٠٨
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

احمد بيومي ابراهيم ابو العطا ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالب ١٠٧٧٢٠١٧/٠٥/٠٨
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

اميره دمحم دمحم سالمه ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٠٧٨٢٠١٧/٠٥/٠٨
ط للجراحه.بتقدير جيد ـ تخصص ع

احمد فاروق السيد دمحم ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالب ١٠٧٩٢٠١٧/٠٥/٠٨
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

نسرين حمدي دمحم السيد زهران ـ درجة الدكتوراه في العالج / منح الطالبة ١٠٨٠٢٠١٧/٠٥/٠٩
ط الضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع

والمسنين

عزة دمحم عبد المحسن عبد الغني ـ درجة الدكتوراه في العالج / منح الطالبة ١٠٨١٢٠١٧/٠٥/٠٩
الطبيعي بتقدير ممتاز ـ تخصص الميكانيكا الحيويه

ايمان السيد دمحم السيد ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ / منح الطالبة ١١٤١٢٠١٧/٠٥/١٠
تخصص األدويه والسموم
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

منى علي احمد محمود ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١١٦٥٢٠١٧/٠٥/١١
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير جيد ـ تخصص ع

ضحى حامد مصطفى العفيفي ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١١٦٦٢٠١٧/٠٥/١١
الطبيعي بتقدير جيد جداًـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

بسمه ربيع احمد فاضل ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١١٦٧٢٠١٧/٠٥/١١
ط للجراحة.بتقدير جيد ـ تخصص ع

آيه هشام عبد العزيز يوسف ـ درجة الماجستيرفي العالج / منح الطالبة ١١٦٨٢٠١٧/٠٥/١١
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم االساسيه للعالج الطبيعي

هبة حسن كمال فريد ـ درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي / منح الطالبة ١١٦٩٢٠١٧/٠٥/١١
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير جيد ـ تخصص ع

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

نهال حمدي دمحم علي دمحم ـ درجه ماجستير في علوم طب / ـ منح الطالبة ٩٨٥٢٠١٧/٠٥/٠٣
االسنان االكلينيكيه ـ تخصص العالج التحفظي لالسنان

منى سمير جابر احمد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب / ـ منح الطالبة ٩٨٦٢٠١٧/٠٥/٠٣
الفم واالسنان ـ تخصص االستعاضه الصناعيه

دمحم مروان صادق رحال ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب / ـ منح الطالب ٩٨٧٢٠١٧/٠٥/٠٣
الفم واالسنان ـ تخصص االستعاضه الصناعيه

سامي منير احمد شاكر ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب / ـ منح الطالب ٩٨٨٢٠١٧/٠٥/٠٣
الفم واالسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

علي فهد فاضل احمد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب الفم / ـ منح الطالب ٩٨٩٢٠١٧/٠٥/٠٣
واالسنان ـ تخصص اشعه الفم والوجه والفكين

ساره ضياء الدين توفيق عبد الوهاب ـ درجه ماجستير في / ـ منح الطالبة ٩٩٠٢٠١٧/٠٥/٠٣
احد فروع طب الفم واالسنان ـ تخصص عالج الجذور

عال دمحم دمحم عبد الواحد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب / ـ منح الطالبة ١٢٣٤٢٠١٧/٠٥/٣١
الفم واالسنان ـ تخصص اشعه الفم والوجه والفكين

ايمان مدحت بيومي اسماعيل ـ درجه ماجستير في احد فروع / ـ منح الطالبة ١٢٣٥٢٠١٧/٠٥/٣١
طب الفم واالسنان ـ تخصص عالج الجذور

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

فاطمة الزهراء جمال دمحم دمحم متولي ـ درجه الماجستير في / ـ منح الطالبة ٩٧٤٢٠١٧/٠٥/٠٣
العلوم الصيدليه ـ تخصص العقاقير
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

رشا حسين حامد عبد الغني ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٧٥٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص العقاقير

فاطمة الزهراء عبد الرحمن دمحم ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٧٦٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص الصيدله الصناعيه

هدير محمود نجيب علي سالم ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٧٧٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص األدويه والسموم

ماريا عدلي عطا هللا سليمان ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٧٨٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص الكيمياء الصيدليه

دمحم رافت دمحم مناع ـ درجه الماجستير في العلوم الصيدليه ـ / ـ منح الطالب ٩٧٩٢٠١٧/٠٥/٠٣
تخصص صيدالنيات

جالل عادل مصطفى بسيوني ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالب ٩٨٠٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص الصيدله االكلينيكية

رفيده عبد هللا صالح حامد ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٨١٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص االدويه والسموم

نرمين السعيد منصور الشرقاوي ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٨٢٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص األدويه والسموم

سها حسن دمحم اسماعيل محمود ـ درجه الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ٩٨٣٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعه

باسم عادل عبد العظيم فايد ـ درجه دكتور الفلسفه في العلوم / ـ منح الطالب ٩٨٤٢٠١٧/٠٥/٠٣
الصيدليه ـ تخصص صيدالنيات

اسماء عبد العزيز دمحم بيومي ـ درجة دكتور الفلسفه في العلوم / منح الطالبة ١١٣٦٢٠١٧/٠٥/١٠
الصيدليه ـ تخصص صيدالنيات

ندى دمحم علي انور دمحم الحوفي ـ درجة دكتور الفلسفه في / منح الطالبة ١١٣٧٢٠١٧/٠٥/١٠
العلوم الصيدليه ـ تخصص صيدالنيات

راندا حامد علي علي ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ / منح الطالبة ١١٣٨٢٠١٧/٠٥/١٠
تخصص الميكروبيولوجيا والمناعه

رامية جمال السيد محمود ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١١٣٩٢٠١٧/٠٥/١٠
الصيدليه ـ تخصص الكيمياء الصيدليه

رشا سمير عبد العزيز ابراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١١٤٠٢٠١٧/٠٥/١٠
الصيدليه ـ تخصص الكيمياء التحليليه

هبه هللا السيد السعيد ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ / منح الطالبة ١١٤٢٢٠١٧/٠٥/١٠
تخصص األدويه والسموم

دعاء عبد هللا زكي عبد هللا ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١١٤٣٢٠١٧/٠٥/١٠
الصيدليه ـ تخصص األدويه والسموم
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

بسمه اسامه السيد جوده ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١١٤٤٢٠١٧/٠٥/١٠
الصيدليه ـ تخصص العقاقير

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الهندسة

رشا سامي دمحم كامل ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١٠٩٣٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة المعمارية

شيماء سمير ابو العال دمحم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١٠٩٤٢٠١٧/٠٥/٠٩
هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

احمد دمحم عبد المنعم كامل ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٠٩٥٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة االنشائية

مارينا رضا لطفي كامل مشرقي ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص الهندسة االنشائية

شريف ماهر سعد عليوه ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٠٩٦٢٠١٧/٠٥/٠٩
هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

مصطفى فتحي امين عبد السالم ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٠٩٧٢٠١٧/٠٥/٠٩
تخصص هندسة المناجم

وليد احمد عبد الفتاح احمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٠٩٨٢٠١٧/٠٥/٠٩
هندسة القوى الميكانيكية

دمحم حنفي طه مهدي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
هندسة القوى الميكانيكية

هاني محمود دمحم بوعمر ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٠٩٩٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

احمد صابر عبد العال حسانين ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

ايهاب ممدوح حنا رياض ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١١٠٠٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة الإلنشائية

احمد مهدي عبد المولى ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الهندسة المدنية ـ االشغال العامة

بهارات كوجاني ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص مجال / ـ منح الطالب ١١٠١٢٠١٧/٠٥/٠٩
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

ياسر عادل خليل حسن ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

جوخان كاراداج ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص مجال / ـ منح الطالب 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

احمد السيد عبد العظيم دمحم نجم ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ / ـ منح الطالبة ١١٠٢٢٠١٧/٠٥/٠٩
تخصص الهندسه الحيويه الطبيه والمنظومات

داليا احمد دمحم الزيني ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١١٠٣٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسه المعماريه



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   مايو  ٢٠١٧

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الهندسة

دمحم مصطفى دمحم الحسيني ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / ـ منح الطالب ١١٠٤٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة الكيميائية

هبة دمحم جمعه دمحم ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١١٠٥٢٠١٧/٠٥/٠٩
الهندسة المعمارية

سارة السيد عبد الرشيد خضري ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص الهندسة المعمارية

ماجي دمحم آمال عبد المجيد ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / منح الطالبة ١١٠٩٢٠١٧/٠٥/١٠
الهندسه المعماريه

ايمان احمد صالح الدين عبد الحليم ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ / منح الطالبة ١١١٠٢٠١٧/٠٥/١٠
تخصص الهندسه المعماريه

غادة شريف احمد مراد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١١١١٢٠١٧/٠٥/١٠
الهندسه المعماريه

محمود حسين السيد علي حفناوي ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الهندسه المعماريه

نانسي رمسيس طلعت لوقا ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١١١٣٢٠١٧/٠٥/١٠
الهندسه المعماريه

أماني عبد السميع سعيد ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١١١٤٢٠١٧/٠٥/١٠
هندسه الحاسبات

حسن احمد حسن يوسف ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الهندسه المعمارية

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الزراعة

حسام جمعه مصطفى دمحم ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب ١٠٤٨٢٠١٧/٠٥/٠٤
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة

حسين دمحم ناصوري ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب ١٠٤٩٢٠١٧/٠٥/٠٤
الزراعية ـ تخصص مبيدات

مروة دمحم سليمان احمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١٠٥٠٢٠١٧/٠٥/٠٤
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة

محمود عبد العال محمود ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالب ١٠٥١٢٠١٧/٠٥/٠٤
الزراعية ـ تخصص انتاج دواجن

سارة ناجي عبد الخالق ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١٠٥٢٢٠١٧/٠٥/٠٤
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة

نسرين السيد دمحم اسماعيل ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١٠٥٣٢٠١٧/٠٥/٠٨
الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية

هبه محمود دمحم محمود علي ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٢١٢٢٠١٧/٠٥/١١
الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الزراعة

دمحم احمد عيد احمد ـ درجة الماجستير في العلوم الزراعية ـ / منح الطالب ١٢١٣٢٠١٧/٠٥/١١
تخصص ميكروبيولوجيا زراعية

ياسمين سنوسي عبد الحميد جاب هللا ـ درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٢١٤٢٠١٧/٠٥/١١
العلوم الزراعية ـ تخصص محاصيل

مريم احمد عبد العزيز عامر ـ درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم / منح الطالبة ١٢٥٩٢٠١٧/٠٥/٣١
الزراعيه ـ تخصص هندسه زراعيه

داليا دمحم حسين دمحم ـ درجه الماجستير في العلوم الزراعيه ـ / منح الطالبة ١٢٦٠٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص بساتين الفاكهة

دمحم صبري دمحم سرحان ـ درجه الماجستير في العلوم الزراعيه ـ / منح الطالب ١٢٦١٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص ميكروبيولوجيا زراعيه

دمحم عبد الحميد عوض علي غالي ـ درجه الماجستير في العلوم / منح الطالب ١٢٦٢٢٠١٧/٠٥/٣١
الزراعيه ـ تخصص صناعات غذائيه

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الطب البيطرى

منى دمحم حسن سليمان ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١١٧٠٢٠١٧/٠٥/١١
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

مروة فتحي السيد دمحم ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١١٧١٢٠١٧/٠٥/١١
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا 

اميرة احمد مختار حسين ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ١١٧٧٢٠١٧/٠٥/١١
البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واالشعه

عبد الجليل حمود احمد الماورى ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ١١٧٨٢٠١٧/٠٥/١١
الطبية البيطرية ـ تخصص ادوية

عال حسن دمحم عبد المجيد ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالبة ١١٧٩٢٠١٧/٠٥/١١
البيطرية ـ تخصص امراض االسماك ورعايتها

ياسر حسين علي صابر ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية / منح الطالب ١١٨٠٢٠١٧/٠٥/١١
البيطرية ـ تخصص التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

رحاب محسن دمحم حسين ـ درجة الماجستير في الفلسفة / منح الطالبة ١٠٥٤٢٠١٧/٠٥/٠٨
االسالمية بتقدير ممتاز

دمحم مصطفى حسين دمحم ـ درجة الماجستير في النحو والصرف / منح الطالب ١٠٥٥٢٠١٧/٠٥/٠٨
والعروض بتقدير ممتاز
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

منال دمحم علي حسانين ـ درجة الماجستير في الدراسات االدبية / منح الطالبة ١٠٥٦٢٠١٧/٠٥/٠٨
بتقدير ممتاز

السيد علي السيد عبد العال ـ درجة الماجستير في الفلسفة / منح الطالب ١٠٥٧٢٠١٧/٠٥/٠٨
االسالمية بتقدير جيد جداً 

سعد سعد مسعود احمد ـ درجة الماجستير في الشريعة / منح الطالب ١٠٥٨٢٠١٧/٠٥/٠٨
االسالمية بتقدير جيد جداً 

هبة دمحم عبد العزيز دمحم حماد ـ درجة الماجستير في الدراسات / منح الطالبة ١٠٥٩٢٠١٧/٠٥/٠٨
االدبية بتقدير ممتاز

احمد صالح فتوح السيد ـ درجة الماجستير في الشريعة / منح الطالب ١٠٦٠٢٠١٧/٠٥/٠٨
االسالمية بتقدير ممتاز

دمحم محمود دمحم سيد ـ درجة الماجستير في الفلسفة االسالمية / منح الطالب ١٠٦١٢٠١٧/٠٥/٠٨
بتقدير ممتاز

ناجي عبد هللا يعقوب نجم ـ درجة الدكتوراه في الشريعة / منح الطالب ١١٩٥٢٠١٧/٠٥/١١
االسالمية بمرتبة الشرف الثانية

ناصر خالد سويد الهاجري ـ درجة الدكتوراه في الشريعة / منح الطالب ١١٩٦٢٠١٧/٠٥/١١
االسالمية بمرتبة الشرف الثانية

مدحت عبد الماجد السيد موسى ـ درجة الدكتوراه في الفلسفة / منح الطالب ١١٩٧٢٠١٧/٠٥/١١
االسالمية بمرتبة الشرف األولى

عبد الرحمن سعيد احمد حافظ ـ درجه الماجستير في الشريعه / منح الطالب ١٢٣٩٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بتقدير ممتاز

شوهنده دمحم حامد دمحم الخطيب ـ درجه الماجستير في التاريخ / منح الطالبة ١٢٤٠٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالمي والحضاره االسالميه بتقدير ممتاز

سعد دمحم عثمان عبد الرحيم ـ درجه الماجستير في الشريعه / منح الطالب ١٢٤٢٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بتقدير ممتاز

فضيله رمضان سعد هللا ـ درجه الماجستير في الدراسات / منح الطالبة ١٢٤٣٢٠١٧/٠٥/٣١
االدبيه بتقدير ممتاز

احمد ابراهيم دمحم الباز ـ درجه الدكتوراه في الشريعه االسالميه / منح الطالب ١٢٤٤٢٠١٧/٠٥/٣١
بمرتبه الشرف االولى

فهد دمحم عبد العزيز المشرف ـ درجه الدكتوراه في الشريعه / منح الطالب ١٢٤٥٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بمرتبه الشرف االولى

سالم علوي معال الجميدي ـ درجه الدكتوراه في الشريعه / منح الطالب ١٢٤٦٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بمرتبه الشرف االولى

عبد العزيز يوسف عبد هللا دمحم الكندري ـ درجه الدكتوراه في / منح الطالب ١٢٤٧٢٠١٧/٠٥/٣١
الشريعه االسالميه بمرتبه الشرف االولى
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية دار العلوم

دمحم جمال دمحم جميل دمحم خليل ـ درجه الدكتوراه في الشريعه / منح الطالب ١٢٤٨٢٠١٧/٠٥/٣١
االسالميه بمرتبه الشرف االولى

فتحيه عبد هللا جمعه احمد الحواج ـ درجه الدكتوراه في / منح الطالبه ١٢٤٩٢٠١٧/٠٥/٣١
الدراسات االدبيه بمرتبه الشرف االولى

مبروك يونس عبد الرؤف مرسي ـ درجه الدكتوراه في النحو / منح الطالب ١٢٥٠٢٠١٧/٠٥/٣١
والصرف والعروض بمرتبه الشرف االولى

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

هبه هللا جودة احمد عوض امين ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٢٦٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص الصحافة

نيرة احمد الممجد دمحم ـ درجة الماجستير في االعالم بتقدير / منح الطالبة ١١٢٧٢٠١٧/٠٥/١٠
ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

ندى عادل حسن عبد المنعم ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٢٨٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص العالقات العامة واالعالن 

سمر خالد عبد المجيد احمد ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٢٩٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص الصحافة

مروة بيومي عبد الحميد احمد ـ درجة الدكتوراه في االعالم / منح الطالبة ١١٣٠٢٠١٧/٠٥/١٠
بمرتبة الشرف االولى ـ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

ساندي سيد عبد الفتاح السيد ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٣١٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

أحمد فتحي دمحم محمود ـ درجة الماجستير في االعالم بتقدير / منح الطالب ١١٣٢٢٠١٧/٠٥/١٠
ممتاز ـ تخصص الصحافة

زيزيت ابراهيم احمد حسين ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٣٣٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص العالقات العامة واالعالن

سهر بركات بركات البيومي ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٣٤٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

سمر حسن علي حسن الطبالوي ـ درجة الماجستير في االعالم / منح الطالبة ١١٣٥٢٠١٧/٠٥/١٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص الصحافة

عبد هللا عمران علي ابراهيم ـ درجه الدكتوراه في االعالم / ـ منح الطالب ١٢٢٧٢٠١٧/٠٥/٣٠
بمرتبه الشرف االولى ـ تخصص اإلذاعه والتلفزيون

شيماء ابو الليل دمحم دمحم ـ درجه الدكتوراه في االعالم بمرتبه / ـ منح الطالبة ١٢٢٨٢٠١٧/٠٥/٣٠
الشرف الثانيه ـ تخصص الصحافه

مها دمحم دسوقي سالم ـ درجه الماجستير في االعالم بتقدير / ـ منح الطالبة ١٢٢٩٢٠١٧/٠٥/٣٠
ممتاز ـ تخصص اإلذاعه والتلفزيون
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     القرارالتاريخرقم القرار

كلية االعالم

فالح بليخ حنيف العنزي ـ درجه الماجستير في االعالم بتقدير / ـ منح الطالب ١٢٣٠٢٠١٧/٠٥/٣٠
ممتاز ـ تخصص الصحافه

منار علي دمحم احمد ـ درجه الماجستير في االعالم بتقدير / ـ منح الطالبة ١٢٣١٢٠١٧/٠٥/٣٠
ممتاز ـ تخصص اإلذاعه والتلفزيون

دمحم نبيل االلفي عبد العاطي ـ درجه الماجستير في االعالم / ـ منح الطالب ١٢٣٢٢٠١٧/٠٥/٣٠
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعه والتلفزيون

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلثار

عالء السيد علي علي ـ درجه دكتور في اآلثار بمرتبه الشرف / منح الطالب ١٠١٨٢٠١٧/٠٥/٠٤
االولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات االخرى ـ تخصص ترميم 

اآلثار

دعاء ابراهيم عبد المنعم الجعار ـ درجه دكتور في اآلثار / منح الطالبة ١٠١٩٢٠١٧/٠٥/٠٤
بمرتبه الشرف االولى ـ تخصص اآلثار المصريه

مصطفى ماهر مصطفى اسماعيل ـ درجه دكتور في اآلثار / منح الطالب ١٠٢٠٢٠١٧/٠٥/٠٤
بمرتبه الشرف االولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات االخرى ـ 

تخصص ترميم اآلثار

دينا يحيى محمود احمد عبد الجواد ـ درجه الماجستير في اآلثار / منح الطالبة ١٠٢١٢٠١٧/٠٥/٠٤
بتقدير ممتاز مع التوصيه بالطبع والتبادل مع الجامعات المصريه ـ تخصص 

ترميم اآلثار

دعاء صالح سعد خالد ـ درجه الماجستير في اآلثار بتقدير / منح الطالبة ١٠٢٢٢٠١٧/٠٥/٠٤
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات االخرى في مصر وخارجها ـ 

تخصص اآلثار االسالمية

مايسه ربيع قاسم عمران ـ درجه الماجستير في اآلثار بتقدير / منح الطالبة ١٠٢٣٢٠١٧/٠٥/٠٤
ممتاز مع التوصيه بالطبع والتبادل مع الجامعات االخرى ـ تخصص االثار 

المصريه

نادر الحسنين عبد العال ابراهيم ـ درجه الماجستير في علوم / منح الطالب ١٠٢٤٢٠١٧/٠٥/٠٤
البيئه االثاريه بتقدير ممتاز ـ تخصص اآلثار المصريه

عال محمود محمود دمحم يونس ـ درجه الماجستير في اآلثار / منح الطالبه ١٠٢٥٢٠١٧/٠٥/٠٤
بتقدير ممتاز والتوصيه بالتبادل مع الجامعات االخرى ـ تخصص ترميم اآلثار

ياسمين عبد المعز سيد احمد ـ درجه الماجستير في اآلثار / منح الطالب ١٠٢٦٢٠١٧/٠٥/٠٤
بتقدير ممتاز مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات والمعاهد البحثيه ـ تخصص 

ترميم اآلثار

منه هللا دمحم عبد العزيز عبد المقصود ـ درجه الماجستير في / منح الطالبه ١٠٢٧٢٠١٧/٠٥/٠٤
اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصيه بطبع الرساله على نفقه الجامعه وتبادلها مع 

الجامعات االخرى ـ تخصص اآلثار االسالميه

آيه عبد العزيز ابراهيم احمد حسب هللا ـ درجه الماجستير في / منح الطالبه ١٠٢٨٢٠١٧/٠٥/٠٤
اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات االخرى في 

مصر وخارجها ـ تخصص اآلثار االسالميه
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كلية اآلثار

مياده محمود سعد محمود ـ درجه الماجستير في اآلثار بتقدير / منح الطالبه ١٠٢٩٢٠١٧/٠٥/٠٤
ممتاز ـ تخصص اآلثار المصريه

منى محمود دمحم احمد مهران ـ درجه الماجستير في آثار ماقبل / منح الطالبه ١٠٣٠٢٠١٧/٠٥/٠٤
التاريخ بتقدير ممتاز ـ تخصص اآلثار المصريه

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التخطيط االقليمى والعمرانى

إبراهيم مختار ابراهيم دمحم ـ درجة ماجستير التخطيط االقليمي / منح الطالب ١١٩٩٢٠١٧/٠٥/١١
والعمراني ـ تخصص تخطيط بيئي وبنية أساسية

أحمد حسن دمحم عبد الجليل ـ درجة ماجستير التخطيط االقليمي / منح الطالب ١٢٠١٢٠١٧/٠٥/١١
والعمراني ـ تخصص تصميم عمراني

أحمد ناطق دمحم علي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في التخطيط / منح الطالب ١٢٠٢٢٠١٧/٠٥/١١
االقليمي والعمراني ـ تخصص التخطيط االقليمي والعمراني

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحاسبات والمعلومات

احمد عبد الحليم ابراهيم الجمل ـ درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالب ١١٥٦٢٠١٧/٠٥/١٠
علوم الحاسب

دينا سيد بيومي صبح ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالبة ١١٥٧٢٠١٧/٠٥/١٠
المعلومات

نسمة مصطفى زكي فتحي ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالبة ١١٥٨٢٠١٧/٠٥/١٠
المعلومات

فاطمة عبد الدايم دمحم ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالبة ١١٥٩٢٠١٧/٠٥/١٠
المعلومات

زينب عادل فريد الغباشي ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالبة ١١٦٠٢٠١٧/٠٥/١٠
المعلومات

     القرارالتاريخرقم القرار

معهد الدراسات والبحوث االحصائية

جمال الدين عبد الحكيم دمحم ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالب ١٠٨٢٢٠١٧/٠٥/٠٩
بحوث العمليات

محمود دمحم عبد الوهاب محمود ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ / منح الطالب ١٠٨٣٢٠١٧/٠٥/٠٩
تخصص االحصاء
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     القرارالتاريخرقم القرار

معهد الدراسات والبحوث االحصائية

حنان حسين حسن فرج ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ١٠٨٤٢٠١٧/٠٥/٠٩
بحوث العمليات

شيماء لبيب ابراهيم دمحم ـ درجة الماجستير ـ تخصص االحصاء/ منح الطالبة ١٠٨٥٢٠١٧/٠٥/٠٩

نهى جميل محمود عبد الرحيم ـ درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالبة ١٠٨٦٢٠١٧/٠٥/٠٩
االحصاء

مختار عبد الفتاح ابو السعود ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالب ١٠٨٧٢٠١٧/٠٥/٠٩
المعلومات

فايزة ركابي ابو بكر طه ـ درجة الماجستير ـ تخصص نظم / منح الطالبة ١٠٨٨٢٠١٧/٠٥/٠٩
المعلومات

فريدة عبد الفتاح عبد الفتاح غازي ـ درجة ماجستير مهني ـ / منح الطالبة ١٠٨٩٢٠١٧/٠٥/٠٩
تخصص الضبط االحصائي وتوكيد الجودة

أسماء احمد السيد احمد علي ـ درجة الماجستير ـ تخصص / منح الطالبة ١٠٩٠٢٠١٧/٠٥/٠٩
علوم الحاسب

     القرارالتاريخرقم القرار

معهد البحوث والدراسات االفريقية

عصام عبد الفتاح دمحم رزين درجة الماجستير في الدراسات / منح الطالب ١١٤٩٢٠١٧/٠٥/١٠
األفريقية بتقدير ممتاز ـ تخصص الموارد الطبيعية ـ موارد حيوانية

أحمد عيد حسين عيسى درجة الماجستير في الدراسات / منح الطالب ١١٥٠٢٠١٧/٠٥/١٠
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص األنثروبولوجيا اإلجتماعية

أشرف فؤاد عثمان أدهم درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات / منح الطالبة ١١٥١٢٠١٧/٠٥/١٠
األفريقية ـ تخصص الموارد الطبيعية

منى عبد هللا أحمد اللبودي درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات / منح الطالبة ١١٥٢٢٠١٧/٠٥/١٠
األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص السياسة واإلقتصاد

إيناس عادل عبد اللطيف عفيفي درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ١١٥٣٢٠١٧/٠٥/١٠
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الموارد الطبيعية ـ 

موارد حيوانية

     القرارالتاريخرقم القرار

معهد األورام القومى

غادة دمحم سعد دمحم ـ درجه الماجستير بتقدير جيد جداً ـ / ـ منح الطالبة ٩٩١٢٠١٧/٠٥/٠٣
تخصص طب االورام وامراض الدم السرطانيه

منى سيد عبد اللطيف عيسى ـ درجه الدكتوراه ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٩٩٢٢٠١٧/٠٥/٠٣
بيولوجيا االورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية
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     القرارالتاريخرقم القرار

معهد األورام القومى

ميرفت مصطفى احمد دمحم عمران ـ درجه الدكتوراه ـ تخصص / ـ منح الطالبة ٩٩٣٢٠١٧/٠٥/٠٣
بيولوجيا االورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية

دمحم شاكر دمحم حماد عبد الكريم ـ درجه الماجستير بتقدير / ـ منح الطالب ٩٩٤٢٠١٧/٠٥/٠٣
مقبول ـ تخصص جراحة االورام

أماني يحيى عبد الحميد احمد يحيى ـ درجه الدكتوراه ـ / ـ منح الطالبة ١٢٥١٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص بيولوجيا االورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية

عمرو علي حافظ علي الزيني ـ درجه الماجستير بتقدير جيد ـ / ـ منح الطالب ١٢٥٢٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص جراحة االورام

مصطفى ماهر انور محمود ـ درجه الماجستير بتقدير مقبول ـ / ـ منح الطالب ١٢٥٣٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص طب االورام

ايمن عبد الحميد دمحم الحنفي ـ درجه الماجستير بتقدير جيد / ـ منح الطالب ١٢٥٤٢٠١٧/٠٥/٣١
جداً ـ تخصص جراحة االورام

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية الدراسات العليا للتربية

أماني زكي سليمان عبد هللا ـ درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة ١١٧٢٢٠١٧/٠٥/١١
بتقدير ممتاز ـ تخصص المناهج وطرق التدريس

عبير احمد عبد هللا حسانين ـ درجة الماجستير في التربية / منح الطالبة ١١٧٣٢٠١٧/٠٥/١١
بتقدير ممتاز ـ تخصص المناهج وطرق التدريس بنظام الساعات المعتمدة

أمان سالم دمحم ـ درجة الماجستير في التربية بتقدير ممتاز ـ / منح الطالب ١١٧٤٢٠١٧/٠٥/١١
تخصص المناهج وطرق التدريس

نبيلة عبد هللا دمحم البديوي ـ درجة الماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة ١١٧٥٢٠١٧/٠٥/١١
ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

دمحم مسعد احمد عبد المقصود ـ درجة الماجستير في التربية / منح الطالب ١١٧٦٢٠١٧/٠٥/١١
بتقدير ممتاز ـ تخصص اصول التربية

فوزي دمحم فوزي العدوي ـ درجه دكتور الفلسفه في التربيه ـ / ـ منح الطالب ١٢٣٦٢٠١٧/٠٥/٣١
تخصص المناهج وطرق التدريس 

احمد خليفه دمحم حسين ـ درجه دكتور الفلسفه في التربيه مع / ـ منح الطالب ١٢٣٧٢٠١٧/٠٥/٣١
التوصيه بالتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناهج وطرق التدريس

مياده سليمان عبيد ابو منديل ـ درجه دكتور الفلسفه في / ـ منح الطالبة ١٢٣٨٢٠١٧/٠٥/٣١
التربيه مع التوصيه بالتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناهج وطرق 

التدريس
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     القرارالتاريخرقم القرار

المعهد القومى لعلوم الليزر

دمحم زكي السيد منصور ـ درجة الماجستير ـ تخصص تطبيقات / منح الطالب ١١٩٣٢٠١٧/٠٥/١١
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة

وفاء مجدي علي دمحم ـ درجة الماجستير في علوم الليزر / منح الطالبة ١١٩٤٢٠١٧/٠٥/١١
وتفاعالته 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية رياض االطفال

مروة زينهم عاشور يوسف ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة ١١٦١٢٠١٧/٠٥/١٠
ممتاز ـ تخصص رياض االطفال قسم العلوم االساسية

شيرين محمود عبد اللطيف خاطر ـ درجة ماجستير في التربية / منح الطالبة ١١٦٣٢٠١٧/٠٥/١١
بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض االطفال قسم العلوم النفسية

هدية عبد النعيم عبد الرحيم ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير / منح الطالبة ١١٦٤٢٠١٧/٠٥/١١
ممتاز ـ تخصص رياض االطفال قسم العلوم النفسية

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية التربية النوعية

سعاد دمحم عثمان خان الشكور ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ١٢٠٣٢٠١٧/٠٥/١١
التربية النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف مع 

التوصية بالتبادل بين الجامعات ـ تخصص بيانو

هبة هللا فاروق علي عبد القادر ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / منح الطالبة ١٢٠٤٢٠١٧/٠٥/١١
التربية النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وتطبع وتداولها بين الجامعات 

المصرية وترشح لتسجيل براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي ـ تخصص 
طباعة منسوجات

زينب حسن علي المشد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في التربية / منح الطالبة ١٢٠٥٢٠١٧/٠٥/١١
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وتوصى اللجنة بطبع الرسالة 

وتداولها بين الجامعات المصرية لتميزها ـ تخصص خزف




