النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

ﺗـاســـــــــعا

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

١١٥٩

١١٦٠

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

ﺗعيين

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢١ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /السيد حسن ﷴ شورب
رئيسا لمجلس قسم علم الحشرات بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة
إعتبارا من  ١/٨/٢٠١٦حتى  ١٦/١٢/٢٠١٨ﺗاريخ بلوغ سيادﺗه
سن اﻹحالة للمعاش
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل
 ٢٠١٦/٠٨/٢١ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /محب حلمي يوسف زكي
رئيسا لمجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة إعتبارا من
 ١/٨/٢٠١٦حتى  ٢٧/٧/٢٠١٧ﺗاريخ بلوغ سيادﺗه سن اﻹحالة
للمعاش
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٦٢

 ٢٠١٦/٠٨/٢١أوﻻ  :ﺗعيين السادة أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة
قرين إسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح
فيما يلي :
كلية اﻵداب د /غادة ﷴ محمود اﻹمام
د /منه ﷲ زين العابدين
محمود أبو خضرة

د /أمنية ﷴ رشاد عامر

مدرس اللغات الشرقية وآدابها
أستاذ مساعد المكتبات والوثائق والمعلومات

د /بدر الدين مصطفى أحمد

أستاذ مساعد الفلسفة

د /وائل ﷴ عرابي

أستاذ مساعد اللغة اليابانية وآدابها

د /أماني عبد الحميد بدوي

كلية اﻻقتصاد والعلوم د /شاهيناز جمال الدين ﷴ

السياسية

أستاذ مساعد الفلسفة

د /أسماء ﷴ عزت ﷴ

أستاذ اللغة اﻹنجليزية وآدابها

مدرس ﺗطبيقات الحاسب اﻵلي في العلوم
اﻹجتماعية
مدرس اﻹقتصاد

د /شريف صالح علي صالح أستاذ اﻹحصاء

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

التاريخ

ﺗعيين

كلية اﻻقتصاد والعلوم د /رشا حسن شفيق السيد

السياسية

القرار

مدرس ﺗطبيقات الحاسب اﻵلي في العلوم
اﻹجتماعية ) ﺗعيين باﻻعﻼن( مع الزام سيادﺗها
بأداء دورة الحاسب اﻵلي المقررة واجتياز مستوى
التويفل المقرر في اللغة اﻻنجليزية وذلك خﻼل ستة
أشهر من ﺗاريخ هذه الجلسة وكذلك الزامها بحضور
دورات ﺗنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
المطلوبة وعددهم) (٦واخطارها كتابة بذلك

كلية العلـوم د /عبد الغني رضا عبد الغني مدرس )بدل معار( الفيزياء
د /سالم ﷴ ماهر سالم جاب مدرس )بدل معار( الفيزياء

ﷲ

د /إبراهيم عادل إبراهيم

د /أحمد مصطفى منصور

د /أمل محمود علي سليمان

كلية الطب د /شريف رمزي البارودي

مدرس )بدل معار( الكيمياء

أستاذ مساعد الكيمياء
أستاذ علم الحيوان

مدرس طب اﻷطفال

د /منى سعيد الشربيني السيد مدرس الطفيليات

د /أحمد محمود أحمد محمود أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية
د /وﻻء الشعراني أبو الحمد أستاذ مساعد طب اﻷطفال
د /إيمان رأفت ﷴ رياض

د /عزة عبد الحميد عبد
العاطي

مدرس الطفيليات

مدرس الطب الشرعي والسموم اﻹكلينيكية

د /فؤاد ﷴ سعيد فؤاد راسخ أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر
د /داليا إبراهيم إسماعيل أحمد أستاذ مساعد الهستولوجيا
د /وليد ﷴ كامل أحمد

د /نيفين محمود مصطفى
شعراوي

مدرس طب الحاﻻت الحرجة

أستاذ مساعد الفسيولوجيا

د /إيهاب عبد العزيز أحمد

أستاذ التشريح

د /أحمد سيد مصطفى سيد

أستاذ الجراحة العامة

د /هالة محسن عبد السﻼم

مدرس طب اﻷطفال

د /عمرو ﷴ أحمد عبد الباقي أستاذ الجراحة العامة
د /سامح عبد العزيز سليمان أستاذ الجراحة العامة
د /منال علي عبد المحسن
علي

مدرس الهستولوجيا

د /ﷴ عبد الرحمن ﷴ حسين أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر

كلية التمريض د /عفاف إبراهيم عبد الرحيم أستاذ مساعد ﺗمريض صحة المجتمع

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

التاريخ

ﺗعيين

كلية العﻼج الطبيعى د /وليد طلعت عبد الحميد

القرار

أستاذ ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها

د /حسن ﷴ إبراهيم أبو سالم مدرس ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها

د /عبد الجليل عﻼم عبد
الجليل

د /نادية لطفي رضوان ﷴ

د /رقية علي زين العابدين
ﷴ طوسون

مدرس ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العضلي الحركي
وجراحتها
مدرس الميكانيكا الحيوية
مدرس ع.ط للجراحة

د /نسمة مرجان عبد العزيز مدرس ع.ط للجراحة
د /محمود سمير زغلول فهمي مدرس ع.ط للجراحة
د /حسين جمال حسين مجاهد مدرس ع.ط للجراحة

كلية طب الفم واﻻسنان د /شيرين ﷴ السيد عبد
المجيد

أستاذ مساعد اﻹستعاضات السنية المثبتة

د /إلهام مصطفى ﷴ فوزي

أستاذ العﻼج التحفظي

د /عصام عادل عزيز مليكة

أستاذ اﻹستعاضة الصناعية

د /نرمين رؤوف أمين سيدهم أستاذ مساعد باثولوجيا الفم
د /سوزان علي ﷴ مرزوق مدرس ﺗقويم اﻷسنان

كلية الهندسة د /داليا جﻼل سعيد

د /صفوت محمود صفوت

أستاذ مساعد هندسة اﻷشغال العامة

مدرس هندسة اﻷشغال العامة

د /أنطوان سﻼمة ديمتري

مدرس هندسة التصميم الميكانيكي واﻹنتاج

د /ﷴ صﻼح عبد ﷲ صالح

مدرس الحشرات اﻹقتصادية والمبيدات

كلية الزراعة د /حاﺗم أحمد أحمد أحمد
شرف الدين
د /ﷴ علي عبد ﷲ ﷴ

مدرس الحشرات اﻹقتصادية والمبيدات

مدرس اﻹنتاج الحيواني

د /شيماء عبد السﻼم شعبان مدرس النبات الزراعي
د /داليا سيد أحمد حسنين

مدرس الوراثة

د /وائل ﷴ كيﻼني ﷴ

أستاذ اﻷمراض الباطنة والمعدية

كلية الطب البيطرى د /فايز عوض ﷲ صليب
د /أحمد ﷴ جﻼل ﷴ

د /شيماء حسين ﷴ حسين

أستاذ اﻷمراض الباطنة والمعدية
أستاذ مساعد اﻷدوية

أستاذ مساعد الخلية واﻷنسجة

د /نهال أبو الكرامات يونس مدرس أمراض اﻷسماك ورعايتها

كلية دار العلوم د /أحمد سيد حسانين الشيمي أستاذ مساعد الشريعة اﻹسﻼمية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

ﺗعيين

التاريخ

كلية اﻻعﻼم د /أريج ﷴ فخر الدين فؤاد
د /ريم أحمد عادل طه

القرار

مدرس اﻹذاعة والتلفزيون

أستاذ مساعد العﻼقات العامة واﻹعﻼن

كلية اﻵثار د /ياسر إسماعيل عبد السﻼم أستاذ اﻵثار اﻹسﻼمية

المعهد القومي لﻸورام د /عبد المقصود ﷴ عبد
المقصود

معهد الدراسات والبحوث د /إيمان أحمد ﷴ هريدي

١١٧١

التربوية

أستاذ جراحة اﻷورام

أستاذ المناهج وطرق التدريس

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١ﺗعيين اﻷستاذ الدكتور  /ثروت فتحي كامل ميخائيل
اﻷستاذ بقسم اﻹعﻼم التربوي بكلية التربية النوعية قائما بعمل
رئيس قسم اﻹعﻼم التربوي بالكلية لمدة عام
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٧٧

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /ناصر ﷴ مكاوي عوده
رئيسا لمجلس قسم اﻵثار المصرية بكلية اﻵثار ـ جامعة القاهرة
لمدة ثﻼث سنوات إعتبارا من ١٥/٨/٢٠١٦
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٧٨

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /منى فؤاد علي عبد الغني
رئيسا لمجلس قسم ﺗرميم اﻵثار بكلية اﻵثار ـ جامعة القاهرة لمدة
ثﻼث سنوات إعتبارا من ١/٨/٢٠١٦
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

١١٨٠

التاريخ

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

ﺗعيين

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /خالد عصمت عبد المجيد
الرخاوي رئيسا لمجلس قسم طب العين وجراحتها بكلية طب قصر
العيني ـ جامعة القاهرة إعتبارا من  ١/٨/٢٠١٦حتى ٢/١/٢٠١٨
ﺗاريخ بلوغ سيادﺗه سن اﻹحالة للمعاش
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٨١

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /علي عثمان المفتي رئيسا
لمجلس قسم جراحة العظام بكلية طب قصر العيني ـ جامعة القاهرة
لمدة ثﻼث سنوات إعتبارا من ١/٨/٢٠١٦
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٩٥

 ٢٠١٦/٠٨/٢٤ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /عبد الرحمن نبوي ﷴي
أحمد رئيسا لمجلس قسم بيولوجيا اﻷورام بالمعهد القومي لﻸورام ـ
جامعة القاهرة لمدة ثﻼث سنوات إعتبارا من ١/٨/٢٠١٦
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

١١٩٨

 ٢٠١٦/٠٨/٢٥ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /أشرف عرفات سليمان ،
اﻷستاذ بقسم القانون الدولي العام وكيﻼ لكلية الحقوق لشئون خدمة
المجتمع وﺗنمية البيئة إعتبارا من  ٢٥/٨/٢٠١٦ولمدة ثﻼث
سنوات
ــ مادة  : ٢على جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار

١٢١٤

 ٢٠١٦/٠٨/٢٩ــ مادة  : ١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /عبد الراضي ﷴ عبد
المحسن  ،اﻷستاذ بكلية دار العلوم قائما بأعمال وكيل كلية دار
العلوم لشئون خدمة المجتمع وﺗنمية البيئة لمدة عام
ــ مادة  : ٢على جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار إعتبارا
من ﺗاريخ صدوره

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

١١٢١

التاريخ

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

ﺗعيين بالتكليف

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٧ــ مادة  : ١يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية التربية النوعية
للعام الجامعي  ٢٠١٦/ ٢٠١٥السادة الموضح أسماؤهم فيما يلي
وعددهم  ٩ﺗسعة بأقسام الكلية المختلفة وهم من خريجي الكلية
دوري مايو لعامي  ٢٠١٥ ، ٢٠١٤والمستوفون لشروط وقواعد
التكليف وهم
ــ مادة  : ٢يصرف مرﺗب سيادﺗهم إعتبارا من ﺗاريخ أستﻼمهم
العمل بالكلية

كلية التربية النوعية دينا أشرف محمود

اﻹعﻼم التربوي ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز

ﺗقى صﻼح أحمد شوقي

التربية الفنية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز

نورهان ﷴ ﷴ نصر

التربية الفنية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز

بسنت أحمد ﷴ عبده

فاطمة فؤاد فؤاد ﷴ معاني

ندى وائل يحيى ﷴ

التربية الفنية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز
التربية الموسيقية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز
التربية الفنية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز

ريم ﷴ سعد عباس سليمان التربية الفنية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز

ﺗريزة ظريف فهمي |إبراهيم التربية الموسيقية ممتاز مع مرﺗبة الشرف ممتاز
ﷴ السيد حسن عباس

رقم القرار

١١٦١

التاريخ

التربية الموسيقية ممتاز ممتاز

قيام باعمال

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢١ــ مادة  : ١قيام السيدة الدكتور  /عبير ﷴ عبد الحافظ عبد العال
اﻷستاذ المساعد بقسم اللغة اﻷسبانية وآدابها بكلية اﻵداب ـ جامعة
القاهرة بأعمال رئاسة مجلس القسم اعتبارا من  ١/٩/٢٠١٦حتى
حدوث أي ﺗغيير يطرأ بالقسم
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗها البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

١١٧٩

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

قيام باعمال

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٣ــ مادة  : ١قيام السيد الدكتور  /رامي كرم عزيز حنين اﻷستاذ
المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة ـ جامعة
القاهرة بأعمال رئاسة مجلس القسم إعتبارا من  ١/٨/٢٠١٦حتى
حدوث أي ﺗغيير يطرأ بالقسم
ــ مادة  : ٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل
 ٢٠١٦/٠٨/٢٨ــ مادة  : ١قيام السيدة اﻷستاذ الدكتور  /منال سيد إسماعيل ـ
اﻷستاذ بقسم ﺗمريض الحاﻻت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض
بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطﻼب وذلك إعتبارا من يوم
اﻹثنين الموافق  ٢٠١٦ -٨- ٢٢ولحين ﺗعيين عميدا جديدا للكلية

١٢٠١

ــ مادة  : ٢على جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار من ﺗاريخ
صدوره
رقم القرار

١١٦٢

التاريخ

منح القاب علمية

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢١ثانيا  :منح السادة أعضاء هيئة التدريس اﻵﺗي أسماؤهم بعد اللقب
العلمي للوظائف الموضحة قرين إسم كل منهم

كلية اﻻقتصاد والعلوم د /ﷴ إبراهيم ﷴ

السياسية

كلية الطب د /مروة خيري عبد الهادي
د /سماح ﷴ عبد الحميد

أستاذ اﻹدارة العامة

أستاذ مساعد اﻷمراض المتوطنة

أستاذ الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية

د /هبة ﷲ هاني ﷴ عسل

أستاذ مساعد اﻷمراض الصدرية

د /صباح أحمد ﷴ حسين

أستاذ مساعد اﻷمراض الصدرية

د /ﷴ إبراهيم ﷴ رفعت

كلية العﻼج الطبيعى د /خديجة سيد عبد العزيز

د /سماح محمود إسماعيل
د /علياء ﷴ ريحان ﷴ

المعهد القومي لﻸورام د /إيهاب ﷴ خليل

أستاذ مساعد جراحة المخ واﻷعصاب

أستاذ ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد

أستاذ مساعد ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري
والتنفسي والمسنين

أستاذ مساعد ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العضلي
الحركي وجراحتها
أستاذ اﻷشعة العﻼجية والطب النووي

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

منح القاب علمية

معهد الدراسات والبحوث د /سلوى فتحي محمود

المعهد القومى لعلوم الليزر د /أحمد عباس زكي ثابت
د /لطيفة ﷴ عبد الجواد

رقم القرار

رقم القرار

التاريخ

١٢٠٨

١١٦٢

القرار

أستاذ مساعد ﺗكنولوجيا التعليم

التربوية

التاريخ

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

ندب

أستاذ ﺗطبيقات الليزر الطبية
أستاذ ﺗطبيقات الليزر الطبية
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٨ــ مادة  : ١ندب السيدة  /مرفت مصطفى جمال كبير أخصائيين
خدمات إجتماعية بعمل مدير عام المدن الجامعية إعتبارا ً من
 ٢٩/٨/٢٠١٦ولحين شغل الوظيفة عن طريق اﻹعﻼن.
ــ مادة  : ٢على الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار
اجازة

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢١ثالثا  :إحتساب الفترة من  ١/١/٢٠١٦حتى  ٢٢/٦/٢٠١٦والتي
ﺗجاوزﺗها السيدة الدكتورة  /دينا أحمد الخواجة اﻷستاذ المساعد
بقسم اﻹدارة العامة بكلية اﻹقتصاد والعلوم السياسية عقب إنتهاء
أجازﺗها الخاصة بدون مرﺗب لرعاية اﻷسرة )اﻹبن( أجازة خاصة
بدون مرﺗب
رابعا  :احتساب الفترة من  ٣/٤/٢٠١٦حتى  ٢٣/٦/٢٠١٦والتي
ﺗجاوزها السيد الدكتور  /جمال صﻼح الدين عوض المدرس بقسم
المحاسبة بكلية التجارة عقب إنتهاء أجازﺗة الخاصة بدون مرﺗب
لظروف خاصة ـ إجازة خاصة بدون مرﺗب
خامسا  :عدم قبول العذر المقدم من السيدة الدكتورة  /أميرة صﻼح
الدين مصطفى قنديل زميل )باثولوجيا إكلينيكية( بمستشفيات جامعة
القاهرة وإحتساب فترات الغياب إنقطاع ﻻ يدخل ضمن مدة الخدمة
المحسوبة في المعاش مع ﺗسوية وإسترداد ما قد يكون قد صرف
لسيادﺗها من مستحقات مالية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

١١٦٢

التاريخ

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

إستقالة

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢١سادسا  :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيد الدكتور  /ﷴ سعد ﷴ
ﷴ مؤنس اﻷستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية اﻵداب إعتبارا
من  ١/٧/٢٠١٦مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا علية
من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
سابعا  :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ
السيد سليم اﻷستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية بكلية اﻹقتصاد
والعلوم السياسية إعتبارا من  ٢٢/١/٢٠١٥مع إلزام سيادﺗه بسداد
ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
ثامنا  :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور  /نبيل ﷴ
رشاد الميقاﺗي اﻷستاذ المتفرغ بقسم التخدير بكلية طب قصر العيني
إعتبارا من  ٢٨/٦/٢٠١٦عقب إنتهاء أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا علية
من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
ﺗاسعا  :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور  /كارم
أحمد رخا اﻷستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة
إعتبارا من  ١/٧/٢٠١٦مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا
عليه من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
عاشرا :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة  /الشيماء
قدري عبد العال أحمد المدرس بقسم ع.ط ﻹضطرابات الجهاز
العضلي الحركي بكلية العﻼج الطبيعي إعتبارا من  ٤/٧/٢٠١٦مع
إلزام سيادﺗها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية
قبل الكلية والجامعة
حادي عشر :قبول اﻹستقالة المقدمة من السيدة الدكتور  /سلبوى
رشدي إسماعيل الجندي زميل )عﻼج طبيعي( بمستشفيات جامعة
القاهرة إعتبارا من  ١٣/٨/٢٠١٥عقب إنتهاء إعارة سيادﺗها مع
إلزام سيادﺗها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية
قبل المستشفيات والجامعة
ثاني عشر  :إعتبار السيد الدكتور  /حفني مصطفى حفني اﻷستاذ
المساعد المتفرغ بقسم التخدير بكلية طب قصر العيني مستقيﻼ من
عمله وإعتبار خدمته منتهية إعتبارا من  ١/٩/٢٠١٥ﺗاريخ
إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

التاريخ

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

إستقالة

القرار

الزوجة وذلك ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات
مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية
قبل الكلية والجامعة
ثالث عشر  :إعتبار السيد الدكتور  /فادي نبيل يوسف خطار
المدرس بقسم اﻷشعة التشخيصية بالمعهد القومي لﻸورام مستقيﻼ
من عمله وإعتبار خدمته منتهية إعتبارا من  ١/٣/٢٠١٥ﺗاريخ
إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة
الزوجة وذلك ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات
مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات مالية
قبل المعهد والجامعة
رابع عشر  :إعتبار السيد الدكتور  /ﷴ عبد الفتاح قطب البندراوى
المدرس بقسم علوم الليزر وﺗفاعﻼﺗه بالمعهد القومي لعلوم الليزر
مستقيﻼ من عمله وإعتبار خدمتة منتهية إعتبارا من ١/١١/٢٠١٥
ﺗاريخ إنقطاعه عن العمل عقب إنتهاء أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة وذلك ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم
الجامعات  ،مع إلزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
إلتزامات مالية قبل المعهد والجامعة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢٠٨١

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية العلـوم

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /رحاب مسعود صالح اوحيدة ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
ـ ﺗخصص علم الحيوان طفيليات وﻻفقاريات

٢٠٨٢

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /إكرام حمدي السيد العدس ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
ـ ﺗخصص كيمياء فيزيائية
ـ منح الطالب  /راني أسامه عبد العزيز الفكي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ ﺗخصص فيزياء نووية
ـ منح الطالبة  /ماجده حب الدين حسين ﷴ فرغلي ـ درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم ـ ﺗخصص فلك فيزيائي
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /إبراهيم عادل إبراهيم الدسوقي علي ـ درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم ـ ﺗخصص كيمياء عضوية
ـ منح الطالب  /أحمد بهجت مصطفى زيد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
ﺗخصص علم الحيوان مناعة
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /آية عبد الناصر محمود عبد الحميد ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ ﺗخصص علم الحيوان ﺗشريح مقارن وأجنة

٢٠٨٦

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /ﷴ فتحي ﷴ الصياد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ ﺗخصص
نبات ميكروبيولوجي

٢٠٨٨

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /إسﻼم أحمد أحمد الغنيمي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
ﺗخصص علم الحيوان بيولوجيا الخلية واﻷنسجة والوراثة
ـ منح الطالبة  /مها إبراهيم عبد العليم مصطفى ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ ﺗخصص فيزياء حيوية جزيئية
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /ﺗامر سامي ﷴ محمود ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
ﺗخصص كيمياء عضوية
ـ منح الطالبة  /دينا أحمد عثمان ﷴ ـ درجة الماجستير في العلوم ـ ﺗخصص
جيولوجيا رسوبية وﺗرسيب
ـ منح الطالبة  /إسراء أسامة زكي حسين سليمان ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ ﺗخصص فيزياء حيوية طبية
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /وليد أحمد محمود أحد العناني ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
ﺗخصص كيمياء عضوية
ـ منح الطالب  /أبانوب مسعد عبد ﷲ عبد المنعم ـ درجة الماجستير في العلوم
ـ ﺗخصص كيمياء ﺗحليلية
ـ منح الطالبة  /هدير هشام عبد الفتاح عبد الفتاح ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ ﺗخصص علم الحيوان مناعة

٢٠٨٣
٢٠٨٤
٢٠٨٥

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /مروة أحمد منير جادو ـ درجة الماجستير في العلوم ـ ﺗخصص
بيوﺗكنولوجي

٢٠٨٧

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /إبراهيم وليد الحساني ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
ﺗخصص كيمياء حيوية

٢٠٨٩

٢٠٩٠

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢١٠٤
٢١٠٥

رقم القرار

٢١١١
٢١١٦

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية الطب

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /عمرو أحمد نجيب إبراهيم ﷴ درجة الدكتوراه في التخدير
والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم
 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /نهى كمال عبد المؤمن ﷴ مرزوق درجة الدكتوراه في
الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية
التاريخ

كلية العﻼج الطبيعى

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /أمنية ﷴ إبراهيم محمود عبد النبي ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتها
 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالب  /ﷴ بدير عبد المجيد حلوة ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد وجراحتها

٢١١٧

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١١٨

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١١٩

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢٠

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢١

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢٢

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢٣

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢٤

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٢٥

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /رضوى مصطفى أحمد ﷴ ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جدا ً ـ ﺗخصص العلوم اﻷساسية للعﻼج الطبيعي

٢١٢٦

ـ منح الطالب  /خالد سيد أحمد عبد ﷲ عبد الغفار ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد
وجراحتها
ـ منح الطالبة  /أمل حسانين ﷴ حسانين ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها
ـ منح الطالبة  /إسراء أمين عبد الحميد عبد الهادي ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد
وجراحتها
ـ منح الطالبة  /نسمة صﻼح الدين فرغلي أحمد عابدين ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي

ـ منح الطالب  /محمود السيد عبد القادر السيد ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها
ـ منح الطالبة  /سارة صﻼح الدين عبد المجيد ﷴ ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي
العضلي وجراحتها
ـ منح الطالبة  /سلمى إبراهيم عبد المحسن ﷴ الغيطاني ـ درجة الماجستير
في العﻼج الطبيعي بتقدير جيد جدا ً ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز
الدوري التنفسي والمسنين
ـ منح الطالبة  /مروة يحيى سيد إبراهيم ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جدا ً ـ ﺗخصص الميكانيكا الحيوية للعﻼج الطبيعي

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /ريهام عﻼء عطية حسن حسن القﻼ ـ درجة الماجستير في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢١٢٧

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية العﻼج الطبيعى

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /مرفت يوسف محمود رسﻼن ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻷساسية للعﻼج الطبيعي

٢١٢٨

٢١٣١

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /سارة أحمد محمود أحمد ـ درجة الماجستير في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي
والمسنين
 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالبة  /منار ﷴ بدوي ﷴ البقري ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي
والمسنين
 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالب  /علي ﷴ علي حسن ـ درجة الدكتوراه في العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٢

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٣

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٤

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٥

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٦

٢٠١٦/٠٨/٢٢

٢١٣٧

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢ـ منح الطالب  /رضا قطب عبد الرازق جاد الحق ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العضلي الحركي
وجراحتها

٢١٢٩
٢١٣٠

رقم القرار

٢١٠٠
٢١٠١
٢١٠٢

التاريخ

ـ منح الطالبة  /سارة مدحت ﷴ ﷴ كامل ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جدا ً ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي
والمسنين
ـ منح الطالبة  /فاﺗن التهامي مجاهد علي عبد النبي ـ درجة الدكتوراه في
العﻼج الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري
التنفسي والمسنين
ـ منح الطالبة  /منال حلمي ﷴ قورة ـ درجة الدكتوراه في العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند
اﻷطفال
ـ منح الطالبة  /رانيا ﷴ محمود بدير ـ درجة الدكتوراه في العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند
اﻷطفال
ـ منح الطالب  /مصطفى سليمان مصطفى علي ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتها عند اﻷطفال
ـ منح الطالبة  /منال سامي إبراهيم مصطفى ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ ﺗخصص الميكانيكا الحيوية

كلية الصيدلة

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /مها عادل أحمد ربيع درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص اﻷدوية والسموم
 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /آية ﷴ عبد اللطيف شاهين درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص اﻷدوية والسموم

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالب  /شوقي حسين ناجي العودي درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص اﻷدوية والسموم

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢١٠٣

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية الصيدلة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /لبنى حاﺗم عبد الغفور خضر درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص اﻷدوية والسموم

٢١٣٨

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /داليا عزمي أحمد ﷴ درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص صيدﻻنيات

٢١٤٠

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /مصطفى أحمد محد أحمد درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

٢١٤٣

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /مروة فؤاد منصور علي درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الكيمياء الصيدلية

٢١٤٥

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /هبه علي عبد القادر الخشالي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الدوية والسموم

٢١٤٧

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /وائل بهاء الدين يوسف ﷴ جمال درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص صيدﻻنيات

٢١٤٩

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /أميرة ﷴ أحمد رضوان درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص الكيمياء الحيوية

٢١٥١

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /ﷴ عادل عبد ﷲ أحمد درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص الكيمياء التحليلية

٢١٥٣

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /مها عبد المحسن عبد الرحيم ﷴ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص العقاقير

٢١٣٩

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /نادين وجدي موريس حنا درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
ـ ﺗخصص الكيمياء الحيوية

٢١٤١

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /مروة أشرف أحمد عبد الرحمن درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الكيمياء الحيوية

٢١٤٤

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /أمنية ﷴ عبد العزيز حسن درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

٢١٤٦

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /مالك ﷴ محسن عزيز درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
ﺗخصص الدوية والسموم

٢١٤٨

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالب  /عمرو ماجد إبراهيم عبد الباقي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص صيدﻻنيات

٢١٥٠

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /إسراء فواز ﷴ عبد اللطيف درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الكيمياء التحليلية

٢١٥٢

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /سوزان أمين عبد الرازق أحمد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الصيدلة الصناعية

٢١٥٤

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /منه ﷲ حمد أحمد عبد المجيد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الكيمياء الصيدلية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢١٥٥
٢١٥٦
٢١٥٧

رقم القرار

٢٠٩٢

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية الصيدلة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /أميرة حسين عبد الحفيظ عبد العزيز درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية ـ ﺗخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /أنية علي محمود علي الناعم درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص الكيمياء التحليلية
 ٢٠١٦/٠٨/٢٢منح الطالبة  /سماح سعيد سيد عباس درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ ﺗخصص اﻷدوية والسموم
التاريخ

كلية الهندسة

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /ريم سامي عبد العال الحداد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ ﺗخصص
الهندسة المعمارية

٢٠٩٣

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /دينا أحمد ﷴ كامل فتح ﷲ ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ ﺗخصص
الهندسة الكيميائية

٢٠٩٦

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالب  /زاهي معين عبد ﷲ الشياح درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

٢٠٩٨

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالب  /حسام حسن حسنين أحمد حسنين درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص الهندسة المدنية ـ اﻷشغال العامة

٢٠٩٥

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /نهى أحمد عبد ﷲ درويش درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة المعمارية

٢٠٩٧

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالب  /ﷴ عصام ﷴ عبد الوهاب عشماوي درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص هندسة القوى الميكانيكية

٢٠٩٩

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /شيماء عبيد كامل عبيد درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الرياضيات الهندسية

رقم القرار

٢٠٦٥
٢٠٦٦

التاريخ

كلية الزراعة

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /منى فؤاد ﷴ إسماعيل الكاشف ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ ﺗخصص إقتصاد زراعي

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /أمل ﷴ عبد الحميد عبد الخالق ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص هندسة زراعية
ـ منح الطالبة  /دينا صابر إبراهيم بيومي ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص هندسة زراعية
ـ منح الطالبة  /هبه جمال رشوان يونس ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص هندسة زراعية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
رقم القرار

٢٠٦٧
٢٠٦٨

التاريخ

 -أغسطس ٢٠١٦

كلية الزراعة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /محمود خيري عبد المقصود ﷴ ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص حيوان زراعي
ـ منح الطالب  /ﷴ لملوم سﻼم عبد الوهاب ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص حيوان زراعي
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالب  /هيثم هاشم ﷴ مصطفى الطويل ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص خضر

٢٠٦٩

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /حسناء محمود محمود أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص كيمياء حيوية
ـ منح الطالبة  /دعاء عبد الرحمن حامد إبراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص كيمياء حيوية
 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /مريم حلمي إبراهيم حلمي أبو العيش ـ درجة ماجستير مهني ـ
ﺗخصص برنامج زراعة عضوية

٢٠٧٢

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /أماني محمود الحسيني محمود ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص إقتصاد زراعي

٢٠٧٠
٢٠٧١

رقم القرار

٢٠٧٣

 ٢٠١٦/٠٨/١٨ـ منح الطالبة  /سهام صﻼح مرسي ﷴ ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص حشرات إقتصادية

التاريخ

كلية اﻻعﻼم

القرار

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالب  /السيد ﷴ أبو شعيشع حسن درجة الدكتوراه في اﻹعﻼم بمرﺗبة
الشرف اﻷولى ـ ﺗخصص اﻹذاعة

٢٠٧٤

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /سارة سعيد عبد المجيد سالم المغربي درجة الدكتوراه في
اﻹعﻼم بمرﺗبة الشرف اﻷولى ـ ﺗخصص الصحافة

٢٠٧٦

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /رفيدة ﷴ متولي رمضان درجة الماجستير في اﻹعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعة

٢٠٧٨

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /زينب أحنيش عبد ﷲ أحمد درجة الماجستير في اﻹعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص صحافة

٢٠٨٠

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /نرمين إبراهيم أحمد إبراهيم درجة الدكتوراه في اﻹعﻼم بمرﺗبة
الشرف اﻷولى مع التوصية بطبع الرسالة وﺗبادلها بين الجامعات ـ ﺗخصص
اﻹذاعة

٢٠٧٥

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /هبة ﷲ سير محد الحرثاني درجة الماجستير في اﻹعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعة

٢٠٧٧

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /دعاء عبد ﷲ علي السيد بدران درجة الماجستير في اﻹعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص العﻼقات العامة واﻹعﻼن

٢٠٧٩

 ٢٠١٦/٠٨/١٨منح الطالبة  /دينا ﷴ ﷴ مرعي درجة الماجستير في اﻹعﻼم بتقدير ممتاز ـ
ﺗخصص اﻹذاعة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -أغسطس ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

