
مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

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

تـاســـــــــعا



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

ماجدة دمحم عبد العزيز / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٨٨٢٠١٦/٠٧/١٢
األستاذ بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية قائماً  -مراد 

وحتى إنتهاء  ٢٠١٦/٧/١٢بأعمال عميد الكلية اعتبارا من 
إجراءات اختيار عميد جديد للكلية وذلك باإلضافه الى عمل سيادتها 

.األصلي
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(ماده

.يخصه
    

دمحم عبدالسالم دمحم شكل / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٩٣٢٠١٦/٠٧/١٢
جامعه  -رئيساً لمجلس قسم امراض الدواجن بكلية الطب البيطري 

.٢٠١٦/٨/١القاهرة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

دمحم حسنين جابر دمحم رئيساً / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٩٤٢٠١٦/٠٧/١٢
جامعه القاهره لمده -لمجلس قسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم 

.٢٠١٦/٦/٢٠ثالث سنوات اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

مجدى دمحم دمحم محمود صابر/ تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٩٥٢٠١٦/٠٧/١٢
جامعه القاهرة  -رئيساً لمجلس قسم امراض النبات بكلية الزراعة 

تاريخ بلوغه سيادته  ٢٠١٧/٨/٩حتى  ٢٠١٦/٨/١اعتبارا من 
.سن اإلحاله للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

سمر فرغلى فريد حسن / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٩٦٢٠١٦/٠٧/١٢
جامعه  -رئيساً لمجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة 

.القاهره حتى حدوث أى تغيير يطرأ بالقسم
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام ): ٢(ماده

.بهذا العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

أيمن سعد عبدالمجيد سليم / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٣٤٢٠١٦/٠٧/٢١
جامعة القاهرة  -رئيساً لمجلس قسم القانون المدنى  بكلية الحقوق 

. ٢٠١٦/٨/١لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

صبري دمحم السنوسي دمحم / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٣٥٢٠١٦/٠٧/٢١
جامعة القاهرة  -رئيساً لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق 

. ٢٠١٦/٨/١لمدة عام أخر إعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

سامي عبد الباقى دمحم صالح / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٣٦٢٠١٦/٠٧/٢١
جامعة القاهرة -رئيساً لمجلس قسم القانون التجارى  بكلية الحقوق 

. حتى حدوث أى تغيير يطرأ بالقسم
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

دمحم سامح أحمد دمحم رئيساً / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٣٧٢٠١٦/٠٧/٢١
جامعة القاهرة  -لمجلس قسم القانون الدولى العام  بكلية الحقوق 

.حتى حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

بالدرجه الثانية (عمر سيد أحمد عبدالحكيم / تعيين السيد ): ١(ماده٩٤٠٢٠١٦/٠٧/٢١
ً) بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة رئيسا

.لقسم المشتريات والمخازن بكلية الدراسات العليا للتربية
    

مجدى السيد على محمود / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٤٢٠١٦/٠٧/٢٥
جامعة  -قاسم رئيساً لمجلس قسم الهندسة اإلنشائية بكلية الهندسة 

تاريخ بلوغه  ٢٠١٧/١٢/٤حتي  ٢٠١٦/٨/١القاهرة إعتبارا من 
.سيادته سن اإلحاله للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

دمحم عفيفي عبدالخالق / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٥٢٠١٦/٠٧/٢٥
جامعة القاهرة  -عفيفى رئيساً لمجلس قسم التاريخ بكلية اآلداب 

تاريخ بلوغه سيادته  ٢٠١٩/١/٢١حتي  ٢٠١٦/٨/١إعتبارا من 
.سن اإلحاله للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

سيد احمد كاسب دمحم رئيساً / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٨٢٠١٦/٠٧/٢٥
جامعة  -لمجلس قسم هندسة القوى الميكائيكية بكلية الهندسة 

.حتي حدوث اي تغيير يطرا بالقسم ٢٠١٦/٨/١القاهرة إعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

سلوي كمال عبدالحفيظ / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٥٠٢٠١٦/٠٧/٢٥
احمد أبو عميرة رئيساً لمجلس قسم هندسة الرياضيات والفيزيقا 

جامعة القاهرة لمده ثالث سنوات إعتبارا من -الهندسية 
٢٠١٦/٨/٢٥.

يصرف لسيادتهاالبدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

شريف سيد كامل دمحم رئيساً / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٥١٢٠١٦/٠٧/٢٥
جامعة القاهرة إعتبارا -لمجلس قسم القانون الجنائي  بكلية الحقوق 

..حتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم ٢٠١٦/٨/١من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تجديد تعيين

نبيل عبد الجابر يس / تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور ):١(ماده٨٩٢٢٠١٦/٠٧/١٢
أحمد رئيساً لمجلس قسم الرقابة الصحية على األغذية بكلية الطب 

حتى  ٢٠١٦/٨/١البيطري جامعة القاهرة اعتبارا من 
.تاريخ بلوغه سن اإلحاله للمعاش ٢٠١٨/١٠/٦

يصرف لسيادتهاالبدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام ): ٢(ماده 
.بهذا العمل

علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده
.      يخصه

    

سحر عبدالمنعم / تجديد تعيين السيدة االستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٩٢٠١٦/٠٧/٢٥
 -عطيه رئيساً لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 

تاريخ ٢٠١٦/١١/١٦حتى  ٢٠١٦/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
 ٢٠١٧/٧/٣١بلوغ سيادتها سن اإلحاله للمعاش مع إبقائها حتى 

.٢٠١٧/٢٠١٦نهايه العام الجامعى 
يصرف لسيادتهاالبدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين بالتكليف

يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية التجارة الساده ): ١(ماده٩٠٧٢٠١٦/٠٧/١٣
أربعه وعشرون باألقسام )٢٤(الموضح أسماؤهم فيما يلى وعددهم 

وهم أوائل  ٢٠١٦/٢٠١٥المبينة قرين اسم كل منهم للعام الجامعى 
والمستوفون لشروط و قواعد  ٢٠١٥خريجي الكلية دور مايو عام 

 -:التكليف وهم
المحاسبة(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازفاطمه ابراهيم محمود أحمد  كلية التجارة

أدارة األعمال (شعبة اللغه)  جيد جدا مع مرتبةساره أشرف نبيل دمحم حسن
الشرف  ممتاز

المحاسبة(شعبه اللغه)  ممتاز مع مرتبة الشرفرضوى حسن نبيه حسن
ممتاز

إدارة األعمال(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرفمحمود دمحم إكرام محمود
ممتاز



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين بالتكليف

إدارة األعمال(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرفمروة إبراهيم سيد إبراهيم
ممتاز

 كلية التجارة

إدارة األعمال(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرفمحمود ممدوح أمين أحمد
جيد جدا

أدارة األعمال (تسويق) جورجيا  جيد جدا مع مرتبةمنه هللا دمحم عزمي
الشرف  جيد جدا

المحاسبة(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازأسماء دمحم عبدالكريم

إدارة األعمال(شعبة اللغه)  جيد جدا مع مرتبةسارة خليل على إبراهيم
الشرف  ممتاز

أدارة األعمال (تمويل) جورجيا  ممتاز مع مرتبةمنه هللا أيمن عبدالوهاب
الشرف  ممتاز

أدارة األعمال (تمويل) جورجيا  ممتاز مع مرتبةرحمه فاروق دمحم حسن
الشرف  ممتاز

الرياضة والتأمين (عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرفنهى عبدالعزيز إبراهيم
 ممتاز

إدارة األعمال(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرفدمحم رضا إبراهيم عرندس
ممتاز

المحاسبة (عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازمحمود راشد دمحم دمحم

المحاسبة(شعبه اللغه)  ممتاز مع مرتبة الشرفهاجر عصام سيد أحمد
ممتاز

المحاسبة (عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازدمحم فايز دمحم عبدهللا

المحاسبة(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازمحمود إسماعيل أحمد محمود

المحاسبة(شعبه اللغه)  ممتاز مع مرتبة الشرفريهام رياض السيد أحمد
ممتاز

المحاسبة (عربى)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازحسين عماد الدين حسين

المحاسبة(شعبه اللغه)  ممتاز مع مرتبة الشرفهدير عادل عبدالحميد
ممتاز

إدارة األعمال(شعبة اللغه)  ممتاز مع مرتبة الشرفجاسمين محسن يحيي احمد
 ممتاز

المحاسبة (عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازمحمود مصطفي سليمان

المحاسبة(عربي)  ممتاز مع مرتبة الشرف  ممتازدمحم عبده يوسف عبده



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

تعيين بالتكليف

يصرف مرتب سيادتهم اعتبارا من تاريخ إستالمه العمل ):  ٢(ماده٩٠٧٢٠١٦/٠٧/١٣
.بالكلية

علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما ):٣(ماده
.يخصه

    

القرارالتاريخرقم القرار

الغاء تكليف

أسماء دمحم أحمد عبدالحميد الديب / إلغاء تكليف اآلنسه ): ١(ماده٨٣٧٢٠١٦/٠٧/٢٢
بوظيفة معيدة بقسم األراضي والمياه بكلية الزراعه لعدم إستالمها 

العمل بالكلية
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(ماده

.يخصه
    

هدى عبدالحميد شفيق عبدالحميد / إلغاء تكليف السيدة ): ١(ماده٨٨٩٢٠١٦/٠٧/١٢
ط إلضطرابات الجهاز العصبى العضلي .بوظيفة معيد بقسم ع

.وجراحتها بكلية العالج الطبيعى لعدم حضورها وإستالمها العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(ماده

.يخصه
    

على أإحمد عبدالعزيز خليفه/ إلغاء تكليف السيد المهندس ): ١(ماده٨٩٠٢٠١٦/٠٧/١٢
بوظيفة معيد بقسم الهندسة اإلنشائية بكلية الهندسة  لعدم حضوره 

.واستالمه العمل
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(ماده

.يخصه
    

آيه عبدالمنعم عبدالمنعم أبو طالب / إلغاء تكليف السيدة ): ١(ماده٨٩١٢٠١٦/٠٧/١٢
ط إلضطرابات الجهاز الدوري والتنفسي . بوظيفة معيد بقسم ع

.والمسنين بكلية العالج الطبيعي لعدة حضورها و إستالمها العمل 
علي جهات الجامعه المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

قيام باعمال

أحمد إبراهيم درويش األستاذ / قيام السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٨٦٥٢٠١٦/٠٧/٠٣
جامعة  -المتفرغ بقسم البالغه والنقد األدبي بكلية دار العلوم 

القاهرة بأعباء رئاسة مجلس القسم حتي حدوث أى تغيير 
.يطرأبالقسم

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

دمحم صالح الدين محمود / قيام السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٣٣٢٠١٦/٠٧/٢١
عبدالوهاب األستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية 

جامعة القاهرة بأعباء رئاسة مجلس القسم حتي حدوث  -الحقوق 
.أى تغيير يطرأبالقسم

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده
.العمل
علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    

كبير أخصائيين (عمر أحمد احمد صبحي / قيام السيد ): ١(ماده٩٤٢٢٠١٦/٠٧/٢١
شئون مالية بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف التمويل 

بأعمال مدير إدارة شئون الصناديق الخاصة باإلدارة ) والمحاسبة
.العامة للصناديق الخاصةوالوحدات ذات الطابع الخاص

علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار ، والعمل ): ٢(ماده
.به من تاريخ صدوره

    

أسامه أحمد شوقي المليجي / قيام السيد األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٦٢٠١٦/٠٧/٢٥
 -األستاذ المتفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة بأعباء رئاسة مجلس القسم حتي حدوث أى تغيير 

.يطرأبالقسم
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا): ٢(ماده

.العمل
علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

القرارالتاريخرقم القرار

قيام باعمال

منى دمحم أمين شاكر / قيام السيدة األستاذ الدكتور ): ١(ماده٩٤٧٢٠١٦/٠٧/٢٥
 -عبداللطيف األستاذ المتفرغ بقسم المكتبات والوثائق بكلية اآلداب 
جامعة القاهرة بأعباء رئاسة مجلس القسم   لمدة عام إعتبارا من 

٢٠١٦/٨/١.
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(ماده

.بهذا العمل
علي جهات الجامعه المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(ماده

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

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

تـاســـــــــعا



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية اآلداب

أميرة فايق أمين سيد يوسف ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة / منح الطالبة ١٦٨١٢٠١٦/٠٧/٢٥
الشرف الولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات المصرية والعربية ـ 

تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس الصحي المهني اإلكلينيكي

حازم وحيد عبد المقصود علي ـ درجة الماجستير في اآلداب / منح الطالب ١٦٨٢٢٠١٦/٠٧/٢٥
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابها ـ تخصص دقيق األدب العربي 

الحديث

والء عبد المنع عبود عبد الخالق ـ درجة الماجستير في اآلداب / منح الطالبة ١٧٨٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير جيد جداً مع التصية بالنشر ـ تخصص اللغة األسبانية وآدابها ـ 

تخصص دقيق أدب أسبانيا رواية

مبروكة أشتيوي أحميد ـ درجة ماجستير في اآلداب بتقدير / منح الطالبة ١٧٨٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
ممتاز ـ تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها ـ تخصص دقيق أدب إنجليزي

عبير دمحم زكي حفني أبو النجا ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة / منح الطالبة ١٧٨٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
الشرف األولى ـ تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها ـ تخصص دقيق دراما 

الدراسات النسوية

أشرف فوزي صالح كراكيشة ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة / منح الطالب ١٨٤٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
الشرف األولى ـ تخصص اللغة العربية وآدابها ـ تخصص دقيق األدب العربي 

الحديث

داليا علي علي علي حمادة ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة / منح الطالبة ١٨٤٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
الشرف األولى ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص دقيق األدب 

اليوناني والالتيني المقارن

نهى أحمد مهدي دمحم ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف / منح الطالبة ١٨٤٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
األولى ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص دقيق األدب 

الالتيني 

عبير سعيد علي العاصمي ـ درجة الماجستير في اآلداب بتقدير / منح الطالبة ١٨٤٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات 

ـ تخصص دقيق النشر والببليوجرافيا

دمحم عيد عبد القادر قطب ـ درجة ماجستير في اآلداب بتقدير / منح الطالب ١٨٤٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ممتاز ـ تخصص اللغات الشرقية وآدابها ـ تخصص دقيق اللغة التركية

سمية سيد دمحم دمحم علي ـ درجة الماجستير في اآلداب بتقدير / منح الطالبة ١٨٤٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة والتبادل بها مع الجامعات األخرى ـ 

تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات ـ تخصص دقيق رقمنه الدوريات 
العلمية

عبير دمحم عبد الوهاب عبد العزيز ـ درجة الماجستير في اآلداب / منح الطالبة ١٨٤٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابها ـ تخصص دقيق بالغة

ثناء دمحم صالح الدين محمود ـ درجة ماجستير في اآلداب / منح الطالبة ١٨٤٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير جيد جداً ـ تخصص اللغة العربية وآدابها ـ تخصص دقيق الدراسات 

اإلسالمية



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الحقوق

محمود عبد العزيز ابازيد دمحم ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ١٥٦٩٢٠١٦/٠٧/١٧
جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي

دمحم أحمد عزت عبد العظيم عبد الجواد ـ درجة دكتور في / منح الطالب ١٥٧٠٢٠١٦/٠٧/١٧
الحقوق ـ تخصص القانون الجنائي

محمود دمحم عبد هللا زهران ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير / منح الطالب ١٥٧١٢٠١٦/٠٧/١٧
جيد ـ تخصص القانون الجنائي

طارق دمحم شعبان سليمان ـ درجة ماجستير بتقدير جيد ـ / منح الطالب ١٦١٠٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص قانون التشريعات اإلجتماعية

أحمد مصطفى دمحم مرسي ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ / منح الطالب ١٦١١٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص القانون الجنائي

خالد حسين علي األمين ـ درجة ماجستير بتقدير جيد ـ تخصص / منح الطالب ١٦١٢٢٠١٦/٠٧/١٧
القانون الجنائي

أحمد توفيق ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز ـ تخصص / منح الطالب ١٦١٣٢٠١٦/٠٧/١٧
القانون الجنائي

عبد السالم محمود عبد هللا الفائق ـ درجة دكتور في الحقوق / منح الطالب ١٦١٤٢٠١٦/٠٧/١٧
بتقدير جيد ـ تخصص القانون الجنائي

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

سالي محمود المرسي النادي عاشور ـ درجة دكتوراه الفلسفة / منح الطالبة ١٨٥٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
في العلوم السياسية بتقدير ممتاز

دينا دمحم سناء فضل ربه طمان ـ درجة الماجستير في الدراسات / منح الطالبة ١٨٥١٢٠١٦/٠٧/٢٨
األوروبية المتوسطية بتقدير جيد جداً 

ماجدة إبراهيم دمحم أحمد عامر ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٨٥٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها 

مع الجامعات األخرى 

نهى طارق عباس حسن ـ درجة الماجستير في العلوم السياسية / منح الطالبة ١٨٥٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير جيد جداً 

ياسمين فكري ياسين الخضري ـ درجة الماجستير في اإلقتصاد / منح الطالبة ١٨٥٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير جيد جداً 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

هند أبو بكر مصطفى علي ـ درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ١٨٦٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
محاسبة



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التجارة

جدي عبد اللطيف علي القصير ـ درجة الدكتوراه المهنية في / منح الطالب ١٨٦٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
إدارة األعمال ـ تخصص إدارة أعمال ـ تخصص دقيق التمويل واإلستثمار 

العربي

شريف أحمد بهجت األحمدي دمحم عقل ـ درجة الدكتوراه المهنية / منح الطالب ١٨٦٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
في إدارة األعمال  ـ تخصص إدارة األعمال ـ تخصص دقيق التسويق

ياسمين عفيفي دمحم عفيفي ـ درجة الماجستير ـ تخصص إدارة / منح الطالبة ١٨٦٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
األعمال

هند راشد أحمد دمحم الميالي ـ درجة ماجستير في إدارة األعمال / منح الطالبة ١٨٦٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ـ تخصص إدارة األعمال

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

أميره جمال سيد شعبان إبراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ١٥٧٢٢٠١٦/٠٧/١٧
ـ تخصص كيمياء غير عضوية

هديل مسفر داخل الجعيد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص نبات ميكروبيولوجي

منال مود عب التواب إبرهيم ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٥٧٣٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص كيمياء عضوية

مريم حمد هارون عبد المجيد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص فيزياء جوامد

أحمد دمحم رفعت حامد دمحم الشيخ ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ١٥٧٤٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم ـ تخصص فيزياء حيوية جزيئية

أحمد رمضان أحم عثمان ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٥٧٥٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص كيمياء تحليلية

أحمد إسماعيل محمود إبراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص كيمياء تحليلية

دمحم أحمد دمحم عبد الباسط ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص كيمياء تحليلية

دعاء سمير عبد لرحيم محمود الكومي ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ١٥٧٦٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم ـ تخصص كيمياء عضوية

منه هللا دمحم إبراهيم أبو زيد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص كيمياء غير عضوية

ياسر عبد الخالق عبد الجواد سعيد ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالب ١٥٧٧٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم ـ تخصص فيزياء جوامد

عبد الغني رضا عبد الغني أحمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ١٥٧٨٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم ـ تخصص فيزياء نظرية



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية العلـوم

رامي جمال صديق أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٦١٦٢٠١٦/٠٧/٢١
تخصص كيمياء حيوية

ريم جمال حمود دغيدي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص كيمياء غير عضوية

رمضان منير محمود كامل ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص جيولوجيا طبقات وحفريات

راكان أحمد حسين البو اسحاق ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص نبات ميكروبيولوجي

مي ممدوح عبد اللطيف دمحم خليفة ـ درجة الماجستير في / ـ منح الطالبة ١٦١٧٢٠١٦/٠٧/٢١
العلوم ـ تخصص علم الحيوان بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة

أحمد صبري عبد الرحمن ثابت ـ درجة دكتوراه الفلسفة في / ـ منح الطالب ١٦١٨٢٠١٦/٠٧/٢١
العلوم ـ تخصص فيزياء جوامد

شيماء فرج حميده حسين ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم / ـ منح الطالبة 
ـ تخصص فيزياء حيوية طبية

إيمان سيد مصطفى دمحم الجندي ـ درجة الماجستير في العلوم / ـ منح الطالبة ١٦١٩٢٠١٦/٠٧/٠٢
ـ تخصص كيمياء حيوية

رشدي أحمد علي أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص جيولوجيا رسوبية وترسيب

دعاء حنفي محمود دمحم ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٦٢٠٢٠١٦/٠٧/٢١
تخصص كيمياء تحليلية

طاهر نصر عبد القادر رزق ـ درجة الماجستير في العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٦٢١٢٠١٦/٠٧/٠٢
تخصص جيولوجيا معادن وصخور

     القرارالتاريخرقم القرار

كلية الطب

هاله محسن عبد السالم عبد اللطيف ـ درجة الدكتوراه في / ـ منح الطالبة ١٥٨٤٢٠١٦/٠٧/١٧
طب األطفال 

رحاب دمحم أحمد شرف الدينـ درجة الدكتوراه في العلوم الطبية / ـ منح الطالبة ١٥٨٥٢٠١٦/٠٧/١٧
األساسية الباثولوجيا 

منى سعيد الشربيني السيد سليمان ـ درجة الدكتوراه في / ـ منح الطالبة ١٥٨٦٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم الطبية األساسية الطفيليات الطبية 

مصطفى أحمد حسين السيد ـ درجة الماجستير في طب / ـ منح الطالب ١٥٨٧٢٠١٦/٠٧/١٧
األطفال بتقدير جيد جداً 

إيمان السيد دمحم السيد عبد الصمد ـ درجة الدكتوراه في / ـ منح الطالبة ١٥٨٩٢٠١٦/٠٧/١٧
األمراض الباطنة 



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية التمريض

محمود حمدي المغاوري حبيب ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز / ـ منح الطالب ١٧٢٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
ـ تخصص تمريض باطني وجراحي 

دمحم محسن دمحم الجديلي ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالب ١٧٢٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
تخصص تمريض باطني وجراحي 

دمحم السيد دمحم زكي ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٧٢٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
تمريض باطني وجراحي 

شيماء صقر علي عبد الهادي ـ درجة ماجستير بتقدير جيد / ـ منح الطالبة ١٧٢٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
جداً ـ تخصص تمريض باطني وجراحي 

دمحم نجيب حافظ اللضام ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالب ١٧٢٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ 

أحمد محمود إسماعيل حبيب ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً / ـ منح الطالب ١٧٢٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ـ تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ 

والء حسن رجب عرفات ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالبة ١٧٢٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
تخصص تمريض الصحة النفسية 

بسمة السيد دمحم عثمان ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالبة ١٧٢٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
تخصص تمريض الصحة النفسية 

سمر فريد محمود أحمد ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ / ـ منح الطالبة ١٧٣٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
تخصص إدارة تمريض 

إيمان نعيم عبد لعزيز مصطفى ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز / ـ منح الطالبة ١٧٣١٢٠١٦/٠٧/٢٨
ـ تخصص تمريض صحة المجتمع 

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

إبتسام فوزي جمعة دمحم درجة الدتوراه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٦٨٠٢٠١٦/٠٧/٢٥
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

وجراحتها

ياسمين محمود دمحم مزروع  درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٦٨٥٢٠١٦/٠٧/٢٥
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

رحاب عادل رجب عيد  درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٦٨٦٢٠١٦/٠٧/٢٥
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

أحمد عبد هللا عبد الرازق الكرداوي درجة الدكتوراه في العالج / منح الطالب ١٧٠٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز الدوري .الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

التنفسي والمسنين 

دمحم هشام سيد دمحم أبو العينين  درجة الدكتوراه في العالج / منح الطالب ١٧٠٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

رانيا عبد الباسط عبد المعز فؤاد دمحم القاضي درجة الماجستير / منح الطالبة ١٧٥٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز .في العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

الدوري التنفسي والمسنين

مينا فريد هنري رزق هللا درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٧٥١٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

والمسنين

منال أحمد الشافعي دمحم نوح درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٥٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد .الطبيعي بتقدير عام ممتاز ـ تخصص ع

وجراحتها

روفان دمحم سعد أحمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٧٥٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

ماهيتاب مؤمن جمال الدين دمحم األنصاري درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٧٥٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج 

الطبيعي

حازم محسن عباس أحمد عبد ربه درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٧٥٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

أحمد دمحم مخيمر عمران درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٧٥٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز الدوري التنفسي .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

والمسنين 

إسراء سير راشد شاهين درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٧٥٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

والء محسن دمحم عبد الفتاح درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٥٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

أحمد الهامي مسعد كشيك درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٧٥٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

دمحم معة دمحم صبيح درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير / منح الطالب ١٧٦٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي وجراحتها.عام جيد ـ تخصص ع

منى عبد علي أبو سعدة درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٧٧٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

هشام دمحم دمحم دمحم علي الصاوي درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٧٧٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال

شيماء فرغلي محمود دياب درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٧٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

أميرة عبد النبي بيومي جعفر درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٧٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

أسماء صالح السيد عطوة درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٧٧٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمووالتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

رضا حسن علي حسن درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٧٧٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

سناء طارق حنفي دمحم شافعي درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٩٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

أمنية أحمد عبد الرحمن علي درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٩٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

دمحم عربي عثمان دمحم درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٧٩٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

سماح سعد دمحم دمحم إبراهيم درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٧٩٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

مي محمود أبو سبع أبو سبع شريف درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٧٩٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

إبراهيم دمحم عبد الحكيم إبراهيم درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٧٩٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال

ماهر خليل إبراهيم بطرس  درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٧٩٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

معتز شاهين عبد العال درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٧٩٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

أحمد دمحم فؤاد حافظ شومان درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٠٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

هدى حجاج مصطفى الداهش درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٠١٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

اندرو أنيس فخري مسعد درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٠٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

أحمد عبد هللا دمحم راضي ساري درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٠٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

زينب عبد الحليم باشا منصور درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٠٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

مها مصطفى مختار إبراهيم درجة الدكتواه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٠٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

مايا جالل عبد الوهاب علي درجة الدكتواه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٠٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

نهى دمحم مجدي توفيق الهرميل درجة الدكتواه في العالج / منح الطالبة ١٨١٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

شيريهان أشرف أنور محمود يوسف العمروسي درجة الدكتواه / منح الطالبة ١٨١١٢٠١٦/٠٧/٢٨
في العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

محمود سمير زغلول فهمي علي درجة الدكتواه في العالج / منح الطالب ١٨١٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

حسين جمال حسين مجاهد درجة الدكتواه في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨١٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

سالي ماهر أحمد دمحم القبالوي درجة الدكتواه في العالج / منح الطالبة ١٨١٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

محمود الشاذلي محمود قطامش درجة الدكتواه في العالج / منح الطالب ١٨١٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

نسة مرجان عبد العزيز عالم درجة الدكتواه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨١٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

رقية علي زين العابدين دمحم طوسون درجة الدكتواه في العالج / منح الطالبة ١٨١٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيدجداً ـ تخصص العالج الطبيعي للجراحة

محمود سمير دمحم الفخراني درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٢٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

دعاء أحمد دمحم عثمان درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٢٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

كريمة عبد العاطي حسن دمحم درجة الدكتوراه في العالج / منح الطالبة ١٨٢٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي .الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

الحركي وجراحتها

أحمد محمود قدري طايع درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٢٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

دمحم عبد المنعم سعيد سيد أحمد درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٢٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

يارا نبيل ذكي مروان السيد درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٢٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد .الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

وجراحتها

إسالم السيد حسن عبد الرحيم درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٢٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

فيروز مصطفى نعيم سيف الدين درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٣٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

دمحم علي السيد عبد هللا درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٣١٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

أسامة يسين عباس مرسي درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٣٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال

أمنية سامي عبد هللا غنيم دمحم درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٣٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال

إيمان شوقي عبد المنعم إسماعيل درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٣٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها عند األطفال

أحمد كرم حسن علي شاهين درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٣٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

شيرين سعد الدين دمحم علي درجة الماجستير في العالج / منح الطالبة ١٨٣٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العصبي .الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع

العضلي وجراحتها

ماهيتاب دمحم يسري إبرهيم درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٣٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام ممتاز ـ تخصص ع

صبحي إبرهيم صبح الهور  درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٣٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العضلي الحركي .الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

وجراحتها

مصطفى علي عبد الاله علوان درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٣٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

شيرين عمر عبد العزيز دمحم الشريف درجة الماجستير في / منح الطالب ١٨٤٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج 

الطبيعي

مصطفى محمود دمحم إبراهيم درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٤١٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

ابتسام حلمي أحمد عالم  درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٥٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط للجراحة.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

دمحم حلمي عبد الحميد درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٥٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

شيماء حد حامد المراكبي  درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالبة ١٨٥٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتها.بتقدير عام جيد ـ تخصص ع



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية العالج الطبيعى

إيمان دمحم فهمي دمحم درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير / منح الطالبة ١٨٥٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

وائل دمحم أحمد حسن نصر  درجة الماجستير في العالج الطبيعي / منح الطالب ١٨٥٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها .بتقدير عام جيد ـ تخصص ع

عند األطفال

رش أحمد نظير درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير / منح الطالبة ١٨٦٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
ط إلضطرابات الجهاز العصبي العضلي وجراحتها.عام جيد ـ تخصص ع

صبري عبد اللطيف هارون عثمان درجة الماجستير في العالج / منح الطالب ١٨٦١٢٠١٦/٠٧/٢٨
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

ماركو فؤاد خليل جلوعة سالمه ـ درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالب ١٦٨٧٢٠١٦/٠٧/٢٥
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية

مروة علي عبد الحميد عبد الرحمن ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالبة ١٦٨٨٢٠١٦/٠٧/٢٥
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص طب أسنان األطفال

ماجد محمود أمين العبد ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب / منح الطالب ١٦٨٩٢٠١٦/٠٧/٢٥
الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

دين منير عباس عبد الرازق القاضي ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالبة ١٦٩٨٢٠١٦/٠٧/٢٥
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

نورا عبد هللا علي دمحم علي ـ درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالبة ١٦٩٩٢٠١٦/٠٧/٢٥
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

مي ممدوح دمحم السيد ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع طب الفم / منح الطالبة ١٧٠٠٢٠١٦/٠٧/٢٥
واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

دمحم إيهاب السيد مصلح ـ درجة دكتوراه طب األسنان في فروع / منح الطالب ١٧٣٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

دمحم محمود عبد الرازق دهيم ـ درجة الدكتوره في أحد فروع / منح الطالب ١٧٣٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية

محمود حامد محمود حامد ـ درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالب ١٧٣٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

شادي أحمد عبد الحميد الصادق ـ درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالب ١٧٣٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جرحة الفم والوجة والفكين

سارة دمحم أحمد ماضي ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب الفم / منح الطالبة ١٧٣٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية طب الفم واالسنان

روضه هشام عبد العزيز دمحم ـ درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالبة ١٧٣٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

دمحم حمدي أحمد علي ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب الفم / منح الطالب ١٧٣٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
واألسنان ـ تخصص طب أسنان األطفال

مصطفى ماهر مصطفى البحيري ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالب ١٧٤٠٢٠١٦/٠٧/٢٨
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

فيروز سيد حسن صابر ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب / منح الطالبة ١٧٤١٢٠١٦/٠٧/٢٨
الفم واألسنان ـ تخصص الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان المجتمع

دمحم السعيد دمحم علي عبد الحافظ ـ درجة ماجستير في أحد فروع / منح الطالب ١٧٤٢٢٠١٦/٠٧/٢٨
طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

ابتسام عاطف حمد حسن البيجاوي ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالبة ١٧٤٣٢٠١٦/٠٧/٢٨
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

تامر سامي الحسيني عطيه ـ درجة ماجستير في علوم طب / منح الطالب ١٧٤٤٢٠١٦/٠٧/٢٨
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

إيمان وفيق إسماعيل حمد حلمي ـ درجة ماجستير في علوم / منح الطالبة ١٧٤٥٢٠١٦/٠٧/٢٨
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

دمحم رياض دمحم الشيخ ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب الفم / منح الطالب ١٧٤٦٢٠١٦/٠٧/٢٨
واألسنان ـ تخصص تقويم األسنان

عبد هللا إسماعيل عبد هللا السعده ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالب ١٧٤٧٢٠١٦/٠٧/٢٨
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص تقويم األسنان

سارة جمال الدين الطوخي شومان ـ درجة ماجستير في أحد / منح الطالبة ١٧٤٨٢٠١٦/٠٧/٢٨
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص طب أسنان األطفال

آية أحمد سامي أبو العز ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب / منح الطالبة ١٧٤٩٢٠١٦/٠٧/٢٨
الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

فاطمة إبراهيم أبو الحمد حامد ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٦٢٣٢٠١٦/٠٧/٢١
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

أماني دمحم السيد الزيني ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ / منح الطالبة ١٦٢٤٢٠١٦/٠٧/٢١
تخصص الصيدلة اإلكلينيكية

ريهام إسماعيل أحمد إسماعيل عبد هللا ـ درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٦٢٧٢٠١٦/٠٧/٢١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

نها سامي مصطفى عايش ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٦٣٩٢٠١٦/٠٧/٢١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الصيدلة

أريج المقطوف الوافي دبوب ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالبة ١٦٤٠٢٠١٦/٠٧/٢١
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

فاطمة محمود أبو العلمين عبد الرحيم ـ درجة الماجستير في / منح الطالبة ١٦٤١٢٠١٦/٠٧/٢١
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

إيمان جالل نعمان دمحم ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم / منح الطالبة ١٦٤٢٢٠١٦/٠٧/٢١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

أحمد علي دمحم إبراهيم البطراوي ـ درجة الماجستير في العلوم / منح الطالب ١٦٤٣٢٠١٦/٠٧/٢١
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الهندسة

دمحم إسماعيل ماهر دمحم نصار ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٥٩٣٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص الهندسة المعمارية

خالد دمحم عبد العاطي دمحم غيث ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الهندسة المعمارية

سمر عاكف عباس أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١٥٩٤٢٠١٦/٠٧/١٧
هندسة القوى واآلالت الكهربية

طارق دمحم دمحم القدري دمحم عثمان ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٥٩٥٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص الهندسة اإلنشائية

حسام دمحم أحد دمحم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص هندسة / ـ منح الطالب 
الري والهيدروليكا

كريم أحمد عبد الرازق حسن كمال الدين ـ درجة ماجستير / ـ منح الطالب ١٥٩٦٢٠١٦/٠٧/١٧
العلوم ـ تخصص هندسة الطيران والفضاء

كارين مدحت يسري فهمي بشاره ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص هندسة الحاسبات

أمل عبد العال حسن دمحم ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ١٥٩٧٢٠١٦/٠٧/١٧
هندسة القوى واآلالت الكهربية

صفوت محمود صفوت عبد العظيم أحمد ـ درجة دكتوراه / ـ منح الطالب ١٥٩٨٢٠١٦/٠٧/١٧
الفلسفة ـ تخصص الهندسة المدنية ـ األشغال العامة

حمد سيد دمحم معوض ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / ـ منح الطالب 
الهندسة اإلنشائية

أمنه حسن السيد عمر ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة ١٥٩٩٢٠١٦/٠٧/١٧
الهندسة المعمارية

غادة دمحم أبو النصر خليل ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالبة 
الهندسة اإلنشائية

أحمد سمير دمحم غانم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالب ١٦٠٠٢٠١٦/٠٧/١٧
الهندسة المعمارية
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     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الهندسة

أمنية فوزي عبد السالم خالد قادومه ـ درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالبة ١٦٠١٢٠١٦/٠٧/٠٧
ـ تخصص الهندسة المعمارية

عال طارق جالل القباني ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالبة ١٦٠٢٢٠١٦/٠٧/١٧
الهندسة المعمارية

زوهران بدروس اروشكيان ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٦٠٣٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص الهندسة المعمارية

دمحم عبد هللا دمحم عطية ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٦٠٤٢٠١٦/٠٧/١٧
الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

دمحم مصطفى أحمد السطوحي ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص هندسة القوى واآلالت الكهربية

سمر إبراهيم علي فرج ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ١٦٠٥٢٠١٦/٠٧/١٧
هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية

فاتن صالح سليمان عبد الجليل ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالبة ١٦٠٦٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص الهندسة المعمارية

أنطوان سالمه دميتري عبود ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ / ـ منح الطالب 
تخصص هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

خالد سعيد أحمد باجعاله ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص / منح الطالب ١٦٠٧٢٠١٦/٠٧/١٧
هندسة البترول

عامر عبد الوهاب حمادي النعيمي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ / منح الطالب ١٦٠٩٢٠١٦/٠٧/١٧
تخصص الهندسة اإلنشائية

أحمد سعيد دمحم عبد الغفار ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٦٥٧٢٠١٦/٠٧/٢٤
الهندسة اإلنشائية

دمحم سعيد غريب مصطفى السخن ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص الهندسة المدنية ـ األشغال العامة

أحمد علي إبراهيم أبو العيون ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٦٥٨٢٠١٦/٠٧/٢٤
تخصص الهندسة المعمارية

سلمى إبراهيم عبد الحق إبراهيم صالح ـ درجة ماجستير / ـ منح الطالبة 
العلوم ـ تخصص هندسة القوى الميكانيكية

دمحم علي عبد المنعم علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٦٥٩٢٠١٦/٠٧/٢٤
هندسة البترول
إسالم جمعه رمضان إبراهيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 

تخصص الهندسة الكيميائية

أحمد فتحي حامد دمحم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٦٦٠٢٠١٦/٠٧/٢٤
هندسة القوى الميكانيكية

حمد محسن صالح أحمد دمحم ريان ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص هندسة القوى الميكانيكية

تامر علي عبد الشافي العزب ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٦٦١٢٠١٦/٠٧/٢٤
تخصص هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة ٢٠١٦ يوليه    -

     القرارالتاريخرقم القرار

 كلية الهندسة

إسماعيل عمرو عبد القادر أحمد عماره ـ درجة ماجستير / ـ منح الطالب ١٦٦٢٢٠١٦/٠٧/٢٤
العلوم ـ تخصص الهندسة الكيميائية

مصطفى أحمد دمحم السيد التاجر ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب ١٦٦٣٢٠١٦/٠٧/٢٤
تخصص الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

عصام دمحم عبده علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب ١٦٦٤٢٠١٦/٠٧/٢٤
هندسة القوى واآلالت الكهربية

علي دمحم علي محمود ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / ـ منح الطالب 
هندسة القوى واآلالت الكهربية

أسماء عبد الكريم دمحم أبو النجا ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٦٦٥٢٠١٦/٠٧/٢٤
تخصص الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

هبة هللا مريم عبد المحسن محمود دمحم فرحات ـ درجة / ـ منح الطالبة 
ماجستير العلوم ـ تخصص الهندسة المعمارية

مارينا أكرم لويس دانيال ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص / منح الطالبة ١٦٦٦٢٠١٦/٠٧/٢٤
الهندسة المعمارية

دمحم أحمد المعتز باهلل السيد عبد الغني ـ درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالب ١٦٦٧٢٠١٦/٠٧/٢٤
ـ تخصص هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية

خالد قرني عبد الفضيل حسن ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية

إيمان عصام الدين عبد الحافظ نجيب ـ درجة ماجستير العلوم / ـ منح الطالب ١٦٦٨٢٠١٦/٠٧/٢٤
ـ تخصص الهندسة المعمارية

دمحم علي دمحم علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص هندسة / ـ منح الطالب ١٦٦٩٢٠١٦/٠٧/٢٤
القوى واآلالت الكهربية

شادي ممدوح صادق عبد المولى ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالب 
تخصص هندسة القوى واآلالت الكهربية

سلمى أحمد نصر الدين دمحم هديه ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة ١٦٧٠٢٠١٦/٠٧/٢٤
تخصص هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

إيمان إبراهيم أحمد زكي نياظ ـ درجة ماجستير العلوم ـ / ـ منح الطالبة 
تخصص الهندسة اإلنشائية


