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

قرارات السيد ا.د  /رئيس الجامعة
لشئون طالب الدراسات العليا
أبريل ٢٠١٥
التاريخ

القرار

الكلية/المعھد

رقم القرار

كلية اآلداب

٢٤٦

كلية اآلداب

٦٩٦

كلية اآلداب

٦٩٧

 ٢٠١٥/٠٤/٠١منح الطالبة  /سامية أبو القاسم علي عبيد درجة دكتور في اآلداب بمرتبة
الشرف األولى ـ تخصص الفلسفة ـ تخصص دقيق الفلسفة المعاصرة فلسفة
الدين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالب  /عمرو عبد المنعم أحمد عبد المجيد درجة دكتور في اآلداب
بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص
دقيق اللغة واألدب الالتيني .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /محمد عبد المعز إبراھيم بطاوي درجة دكتور في اآلداب بمرتبة
الشرف الثانية ـ تخصص الفلسفة ـ تخصص دقيق فلسفة إسالمية .

كلية اآلداب

٦٩٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /حلمي رسول رضا درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف
األولى ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق التاريخ القديم اليوناني والروماني .

كلية اآلداب

٦٩٩

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٠٠

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٠١

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٠٢

٢٠١٥/٠٤/١٦

منح الطالب  /محمود عبد الوھاب أحمد إسماعيل درجة دكتور في اآلداب
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولھا بين الجامعات ـ
تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق أدب حديث .
منح الطالبة  /دعاء جالل محمد ربيع درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص اللغات الشرقية وآدابھا ـ تخصص دقيق األدب العربي
الوسيط .
منح الطالب  /بدر بن غازي ملفي العتيبي درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
جيد جداً ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق أدب مصر
اإلسالمية .
منح الطالبة  /فايزة عبد الرحمن مصباح عبد الرحمن درجة الماجستير في
اآلداب بتقدير جيد جداً ـ تخصص الفلسفة ـ تخصص دقيق فلسفة العلوم .

كلية اآلداب

٧٠٣

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٠٤

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٤٥

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٤٦

٢٠١٥/٠٤/١٦

منح الطالبة  /عبير سعد عبد العظيم درجة الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز
مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات ـ
تخصص الفلسفة ـ تخصص دقيق فلسفة حديثة ومعاصرة "أخالق" .
منح الطالب  /مصطفى إسماعيل محمد شنجر درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات ـ تخصص المكتبات
والوثائق وتقنية المعلومات ـ تخصص دقيق نظم المعلومات الببليوجرافية .
منح الطالبة  /إبتسام غافل زايد فرحان العدواني درجة دكتور في اآلداب
بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم نفس
الشخصية .
منح الطالب  /إبراھيم عبد الكريم حمه كريم درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد جداً ـ تخصص اإلجتماع ـ تخصص دقيق علم اإلجتماع الطبي .

كلية اآلداب

٧٤٧

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٤٨

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٤٩

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلداب

٧٥٠

٢٠١٥/٠٤/١٦

منح الطالب  /محمد زكريا أمين محمود درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص اللغة األلمانية وآدابھا ـ تخصص دقيق لغويات  /علم
المصطلح .
منح الطالب  /محمود حسن محمود الماس درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات ـ تخصص دقيق تقنيات
المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات .
منح الطالبة  /نھلة خليل إبراھيم السليماني درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات ـ تخصص دقيق تقنية
معلومات .
منح الطالبة  /نيرين عوض محمد عوض درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
جيد جداً ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق تاريخ الحديث .
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كلية الحقوق

٥٩٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /يونس علي سالم التركي درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص القانون التجاري .

كلية الحقوق

٥٩٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /لوالن حميد محمد درجة ماجستير بتقدير جيد ـ تخصص
القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٥٩٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /الريدي فايز السيد علي درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز ـ
تخصص القانون العام .

كلية الحقوق

٦٠٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /عبد الباسط محمد محسن علي السلمي درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون العام .

كلية الحقوق

٦٠١

كلية الحقوق

٦٠٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد عباس محمد عبد الرحمن درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية ـ
تخصص القانون العام .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /ماجد عبد ربه حامد خلف ﷲ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ تخصص فلسفة القانون وتاريخة .

كلية الحقوق

٦٠٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /ونيس محمد عاطف محمد درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
ـ تخصص القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٦٠٤

كلية الحقوق

٦٠٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /إياد ياسين حسين درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز مع
التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية والتوصية بطبع
الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص القانون الدولي العام .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /وجدي محمد البيلي عبد الفتاح درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد ـ تخصص القانون الدولي العام .

كلية الحقوق

٦٠٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /خالد محمد سيد إمام درجة دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز ـ
تخصص القانون التجاري .

كلية الحقوق

٦٠٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /وجنات وھبه وردخان أبادير درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ تخصص فلسفة القانون العام .

كلية الحقوق

٦٠٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /سعيد كامل مبروك العتر درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد ـ
تخصص فلسفة القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٦٠٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /زكريا زكريا حسن الزناتي درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ تخصص القانون العام .

كلية الحقوق

٦١٠

كلية الحقوق

٦١١

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /مريم عبد الملك القمص مينا درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص قانون
المرافعات .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /أحمد محمد عبد العاطي محمد علي درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٦١٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /ريم حرب خليل أبو جامع درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ تخصص القانون العام .

كلية الحقوق

٦١٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /راشد محمد حمد راشد علي المري درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد ـ تخصص القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٦١٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /ساھر أحمد عبد النافع عبد ﷲ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ تخصص القانون التجاري .

كلية الحقوق

٦١٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /شرين محمد خضر محمد القاعود درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون المدني .

كلية الحقوق

٦١٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد علي أحمد العماوي درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ تخصص القانون المدني .
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كلية الحقوق

٦١٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /إيناس فرج محسن فھد العازمي درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون المدني .

كلية الحقوق

٦١٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد علي محمد درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد جداً ـ
تخصص القانون الجنائي .

كلية الحقوق

٦١٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /عادل عبد البديع آدم حسين درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ تخصص القانون الجنائي .

كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية

٧٠٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /لبنى غريب عبد العليم خليفة مكروم درجة الماجستير في
العلوم السياسية بتقدير ممتاز .

٧٠٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /ھداية ﷲ نبيل محمود عبد الغفار درجة الماجستير في العلوم
السياسية بتقدير جيد جداً .

٧٠٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /رامز إبراھيم حمودة حسن نصر الدين درجة الماجستير في
العلوم السياسية بتقدير جيد جداً .

٧٠٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /سعيدة محمد عمر عبد الرحمن درجة الماجستير في العلوم
السياسية بتقدير جيد جداً .

٧٠٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /كيم جن مو درجة الماجستير في الدراسات األوروبية
المتوسطية بتقدير جيد جداً .

٧١٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /خديم بن سعيد بن محمد الريسي درجة الماجستير في اإلدارة
العامة بتقدير جيد جداً .

٧١١

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /منال السيد عبد الحميد شباط درجة الماجستير في اإلدارة
العامة بتقدير جيد جداً .

٧١٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /رشا سھيل وديع منصور درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /ھايل عطا علي الزبن درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز .

٧١٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /شادي أحمد محمد عبد الوھاب منصور درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم السياسية بتقدير ممتاز .

٧١٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /رضا محمد ھالل العجوز درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /شيرين عبد السميع عبد العال درجة دكتوراه الفلسفة في
اإلقتصاد بتقدير جيد جداً .

٧١٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /ھالة أمير الطاھر عبد ﷲ درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة
العامة .

٧١٨

كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /صدفة محمد محمود محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /أحمد محمد محمد حسين درجة الماجستير في اإلقتصاد بتقدير
جيد جداً .

٧٦٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /نجالء موسى رفاعي عبد الباري درجة ماجستير ـ تخصص
محاسبة .

كلية التجارة

٧٦٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /علي فراج محمد علي فراج درجة ماجستير في التأمين .

كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية

٧١٣

٧١٦

٧١٩
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كلية التجارة

٧٦٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /مناھل بابكر خوجلي مصطفى درجة ماجستير في إدارة األعمال
ـ تخصص إدارة األعمال .

كلية التجارة

٧٦٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /نرمين عاطف أحمد حجازي درجة الماجستير ـ تخصص إدارة
األعمال .

كلية التجارة

٧٦٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /أحمد عبد القادر شرف سيد أحمد درجة دكتور الفلسفة ـ
تخصص محاسبة .

كلية التجارة

٧٦٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /جھاد محمد محمد شرف درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة ـ
تخصص المحاسبة .

كلية التجارة

٧٧٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /نرمين أحمد مصطفى محمد درجة ماجستير ـ تخصص الرياضة
والتأمين ـ تخصص دقيق التأمين .

كلية التجارة

٧٧٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /زينب ممدوح عبد الحفيظ محمد درجة ماجستير ـ تخصص
محاسبة .

كلية التجارة

٧٧٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /داليا عبد المطلب محمد أحمد درجة ماجستير ـ تخصص
محاسبة .

كلية التجارة

٧٧٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /فاطمة أنور عبد ﷲ عبد العزيز درجة الماجستير ـ تخصص
إدارة األعمال .

كلية التجارة

٧٧٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /ھبه محمد عادل حسن محمد عاطف درجة دكتور الفلسفة في
إدارة األعمال ـ تخصص إدارة األعمال .

كلية العلـوم

٦٦٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /نھى طالل عبد الحليم أحمد درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان " بيولوجيا المناعة والطفيليات " .

كلية العلـوم

٦٦٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /حنان أحمد مھران محمود درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص فيزياء حيوية " جزيئية " .

كلية العلـوم

٦٦٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /ندى عزت علي عبد الحق درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيولوجيا " معادن وصخور ورواسب الخامات " .

كلية العلـوم

٦٦٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /رغدة محمد بالل محمد أنور محمد عبد العزيز درجة الماجستير
في العلوم ـ تخصص كيمياء " تحليلية " .

كلية العلـوم

٦٦٨

كلية العلـوم

٦٦٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /نھلة أسامة محمد محمد موسى عفيفي درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص بيوتكنولوجي .
ـ منح الطالبة  /أميرة إبراھيم أحمد محمد زايد درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء " حيوية " .
 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /رشا فكري الغنيمي المغازي درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء "فيزيائيه" .

كلية العلـوم

٦٧٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالب  /طارق عبد الفتاح مصطفى علي درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيولوجيا "بترول ومياه" .

كلية العلـوم

٦٧١

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /أمل حسين فرج محمد موسى درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء "تحليلية" .

كلية العلـوم

٦٧٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالب  /محمد سيد محمد فؤاد درجة الماجستير في العلوم ـ تخصص
فيزياء حيوية "طبية" .

كلية العلـوم

٦٧٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /ريھان محمد عبده عبد اللطيف درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء "فيزيائية" .

كلية العلـوم

٦٧٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /مروى عاطف عبد اللطيف مصطفى درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم ـ تخصص فيزياء حيويه "جزيئية" .
ـ منح الطالب  /مصطفى عبد المقصود عبد الحليم عبد المقصود درجة
دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ تخصص علم الحيوان "مناعة" .
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كلية العلـوم

٦٧٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /ھبه بسيوني عطوه محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان "بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة" .

كلية العلـوم

٦٧٦

كلية الطب

٥٩٠

كلية الطب

٥٩١

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /سالي السيد أحمد عاشور العشري درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ تخصص كيمياء "تحليلية" .
ـ منح الطالب  /جمعة علي محمد النجار درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
تخصص فيزياء كيمياء"فيزيائية" .
ـ منح الطالب  /جبيلي عبد المقصود محمود أبو الخير درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم ـ تخصص جيولوجيا "طبقات وحفريات" .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيب  /أحمد حسني حسانين علي درجة الدكتوراه في طب وجراحة
أمراض الذكورة والتناسل .
ـ منح الطبيب  /أحمد محمود أحمد كحيل درجة الدكتوراه في جراحة المخ
واألعصاب .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيبة  /مي سعد الدين محمود عبد ﷲ بدر درجة الدكتوراه في طب
األطفال .

كلية الطب

٥٩٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيب  /محمد عادل إبراھيم الملواني درجة الدكتوراه في جراحة المخ
واألعصاب .

كلية الطب

٥٩٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيبة  /مروة صالح الدين محمد مرسي المسيدى درجة الدكتوراه في
األمراض الجلدية .

كلية الطب

٥٩٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيب  /صالح محمد محمد العرولي درجة الماجستير في طب
وجراحة العين بتقدير جيد .

كلية الطب

٦٤٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيبة  /شيماء فتحي عبد الفتاح أحمد درجة الدكتوراه في التخدير
والناية الجراحية وعالج األلم .

كلية الطب

٦٤٨

كلية الطب

٦٤٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيب  /عمرو مصطفى سيد إسماعيل درجة الدكتوراه في جراحة
المسالك البولية .
ـ منح الطبيب  /أحمد عالء الدين عبد الستار أحمد والي درجة الدكتوراه في
التوليد وأمراض النساء .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطبيب  /أحمد برافو بديع خالد درجة الدكتوراه في الجراحة العامة .

كلية الطب

٦٥٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطبيب  /أشرف حسين عبد العزيز عثمان درجة الدبلوم في أمراض
القلب واألوعية الدموية بتقدير جيد .

كلية التمريض

٥٨٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /يحيى السيد رمضان محمد درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ .

كلية التمريض

٥٨٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبه  /أمنية محمد عبد المنعم حسن درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص تمريض الصحة النفسية .

كلية العالج الطبيعى

٧٥١

كلية العالج الطبيعى

٧٥٢

كلية العالج الطبيعى

٧٥٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبه  /شيماء توفيق عبد العظيم توفيق درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /محمود صابر عارف محمود درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبه  /مريم نجيب فايز حنا درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .

كلية العالج الطبيعى

٧٥٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /عزت السيد عليوة مبارك درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا .

كلية العالج الطبيعى

٧٥٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبه  /نھى محمد كامل أحمد إبراھيم حنفي درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع.ط للجراحة .

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -أبريل ٢٠١٥

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

كلية العالج الطبيعى

٧٥٧

كلية العالج الطبيعى

٧٥٨

كلية العالج الطبيعى

٧٨٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /ھشام عبد المنعم عبد الوھاب إبراھيم درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /عزة السيد السيد محمد البرماوي درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /محمد جالل محمد فرج زيان درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .

كلية العالج الطبيعى

٧٨٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /أماني جمعه عطيه فرج درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة .

كلية العالج الطبيعى

٧٨٣

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٧٨٤

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٧٨٥

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٧٨٦

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٧٨٧

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٧٨٨

٢٠١٥/٠٤/١٩

منح الطالبه  /ھبه ياقوت سليمان محمد عبادة درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالب  /محمود صابر عارف محمود درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالب  /أحمد محمد سيد محمد أحمد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالب  /السيد عصام السيد فليه درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالب  /محمد علي محمد عبد الرحمن سرحان درجة الدكتوراه في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا .
منح الطالب  /أحمد متولي محمد الشناوي درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا .

كلية العالج الطبيعى

٧٨٩

كلية العالج الطبيعى

٧٩٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /محمود صالح محمود أبو زيد درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /ھايدي سمير رشدي سرور درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .

كلية العالج الطبيعى

٧٩١

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /فايقة إسماعيل علي علي الفحام درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .

كلية العالج الطبيعى

٧٩٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /محمد مصطفى محمد أحمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .

كلية العالج الطبيعى

٧٩٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /نورا محمود عبد الحميد عبد الخالق درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة .

كلية العالج الطبيعى

٧٩٤

كلية العالج الطبيعى

٧٩٥

كلية العالج الطبيعى

٧٩٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /عمر عبد الحميد عبد الفتاح غطاس درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /علي محمد علي إسماعيل درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /والء خلف ﷲ فضل أحمد ادريس درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .

كلية العالج الطبيعى

٧٩٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /أحمد عبد ﷲ حسانين سويلم حبيب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .
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كلية العالج الطبيعى

٧٩٨

كلية العالج الطبيعى

٧٩٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /أشرف اسحق ميخائيل يوسف درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /أحمد محمد السيد أحمد الملھاط درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا .
 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبه  /والء علي إبراھيم أبو طالب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .

كلية العالج الطبيعى

٨٠١

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٢

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٣

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٤

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٥

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٦

٢٠١٥/٠٤/١٩

كلية العالج الطبيعى

٨٠٧

٢٠١٥/٠٤/١٩

منح الطالبه  /سارة جابر محمد عبد الوھاب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا .
منح الطالبة  /أمل عبد الوھاب يوسف عبد الوھاب درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال .
منح الطالبة  /أميرة يسري محمود علي الضويني درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال .
منح الطالب  /محمد عبد العليم كامل محمد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال .
منح الطالبة  /مي السيد عباس محمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال .
منح الطالب  /إبراھيم إسماعيل إبراھيم أبو زيد درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين .
منح الطالب  /إيھاب يوسف علي حسن مرسال درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة .

كلية العالج الطبيعى

٨٠٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالب  /معتز محمد عبد السالم جمعه درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة .

كلية العالج الطبيعى

٨٠٩

كلية طب الفم واالسنان

٥٥٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /رشا محمود حسين المراكبي درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /دينا يوسف عبد اللطيف يوسف درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة .

كلية طب الفم واالسنان

٥٥٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /منى أحمد سعيد مختار درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص أشعة الفم .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٠

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /ماجدة محمد أبو العنين حجازي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦١

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /ريم محمد أشرف عبد العظيم درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٢

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالب  /أحمد جمال سعد زغلول محمد درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /نھا محمود فؤاد متولي درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٤

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /أروى إبراھيم رمضان عبد ﷲ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص أشعة الفم .
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كلية طب الفم واالسنان

٥٦٥

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /سلمى حسن عبد العاطي حسن درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوة والفكين .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٦

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالب  /مصطفى أحمد طلعت محمود عويضة درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٧

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالب  /أحمد ادريس أحمد دھان درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٨

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /رشا عالء الدين رضوان حجازي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور .

كلية طب الفم واالسنان

٥٦٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /أميرة سمير عبد الرحمن درجة دكتوراه طب األسنان في فروع
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان .

كلية طب الفم واالسنان

٥٧٠

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨منح الطالبة  /غادة أحمد حسن محمود القرنفيلي درجة دكتوراه الفلسفة في
علوم طب األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان .

كلية الصيدلة

٦٣١

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /سالي عاطف محمد أحمد درويش درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

كلية الصيدلة

٦٣٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /مروة أنور وجدي سليمان عزت درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات .

كلية الصيدلة

٦٣٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /أسماء سعيد سيد الشافعي درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
ـ تخصص الصيدالنيات .

كلية الصيدلة

٦٣٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /أحمد محمد عبد الحليم رمضان درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

كلية الصيدلة

٦٣٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /نھال محمد المھدي عبد الحليم الصياد درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الصيدلة الصناعية .

كلية الصيدلة

٦٣٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /أكرم حفني عبد الحليم عيسى درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية .

كلية الصيدلة

٦٣٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /أميرة محسن عبد القادر غنيم درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات .

كلية الصيدلة

٦٣٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /نوران حامد محمد السعداوي عسر درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

كلية الصيدلة

٦٤٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /أحمد عبد الفتاح عبد المعطي سعد زايد درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

كلية الھندسة

٤٩١

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٢

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٣

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٤

٢٠١٥/٠٤/٠٨

ـ منح الطالبة  /آية فوزي سيد أحمد خلف درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات .
ـ منح الطالب  /أيمن أحمد علي علي الغرباوي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات .
ـ منح الطالب  /محمد صالح محمد علي شومان درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الطيران والفضاء .
ـ منح الطالب  /محمد سيد عبده محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الكيميائية .
ـ منح الطالبة  /نھى مكاوي محمود حسان درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /مروه محمد أحمد محمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /علي محمد ناصر عبده درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات .
ـ منح الطالب  /محمد أحمد محمد أحمد الھواري درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الطيران والفضاء .
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ـ منح الطالب  /شريف حمدي عبد الحليم محمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الرياضيات والفيزيقا الھندسية ـ تخصص دقيق الرياضيات
الھندسية .
ـ منح الطالب  /أسامة منصور سليم السيد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية .
ـ منح الطالبة  /سلمى محمد عبد الفتاح البنا درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /كريم محمد أبو زيد خليفة درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية .
ـ منح الطالب  /كلوج كمال كامل جرجس درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /عمر عاطف عباس محمود حجازي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالبه  /رانيا أسامة حسن حسن درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية .

كلية الھندسة

٤٩٥

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٦

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٧

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٨

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٤٩٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /عمرو أحمد عبد الحميد محمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية .

كلية الھندسة

٥٠٠

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /مالك عباس أحمد سعيد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات .

كلية الھندسة

٥٠١

كلية الھندسة

٥٠٢

كلية الھندسة

٥٠٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /ھشام محمد محمد الشريف حسن درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج .
ـ منح الطالب  /إسالم سعد السيد إمام درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /أحمد زكريا حنفي علي سالم درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /محمد مصطفى زھير محمد فضل ﷲ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /منار السيد محمد محمد البسيوني درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

٥٠٤

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /تغريد إبراھيم محمود ھاللي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

٥٠٥

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٠٦

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥١٦

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥١٧

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥١٨

٢٠١٥/٠٤/٠٨

ـ منح الطالب  /شريف عصام عبد القادر عبد الباقي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /ماركو فايق فؤاد خير درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /أحمد محمد حسن الديب درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /محمد أسامة محمود عبد الرازق درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية .
ـ منح الطالب  /عبد الباري محمد ميمون رضوان درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /أحمد ھاشم محمد عياد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالبه  /أمل السيد حامد موسى درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالبه  /نورالن رحيملي نوري درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /طارق محمود عبد الكريم عبد الرازق درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /خالد زيدان محمد طميزه درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
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كلية الھندسة

٥١٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /عمرو محمود علي عبد اللطيف درجة الماجستير فيب العلوم
الھندسية ـ تخصص التصميم الميكانيكي واإلنتاج .

كلية الھندسة

٥٢٠

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٢١

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٢٢

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٢٣

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٢٤

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٢٥

٢٠١٥/٠٤/٠٨

ـ منح الطالب  /أوجاستو بستامنتي أوجيرا درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /علي رضا محمود طاھري درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /أحمد محمد يسري أحمد بكري أحمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكا .
ـ منح الطالب  /عمرو إبراھيم عبد اللطيف غريب درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكا .
ـ منح الطالب  /طارق محمد عبد ﷲ سعيد زين الدين درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الكيميائية .
ـ منح الطالب  /محمد محمد محمد أحمد حسين درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج .
ـ منح الطالبه  /تقى أحمد رضا عابدين خير ﷲ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /إبراھيم محمد علي متولي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية .
ـ منح الطالب  /رامي جميل حسين سعيد قطان درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /سارة عصام محمد محمد علي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /أحمد سمير محمد عبد العزيز محمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المدنية أ األشغال العامة .

كلية الھندسة

٥٢٦

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /محمد عبد الحميد رجب محمد حسن درجة الماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص دقيق ھندسة الفلزات .

كلية الھندسة

٥٢٧

كلية الھندسة

٥٢٨

كلية الھندسة

٥٢٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /محمد أحمد ھشام محمد عطية درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمار
ـ منح الطالب  /أحمد حمدي عبد الواحد متولي عبد ﷲ عجور درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة القوى الميكانيكية .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /مريم أسامة محمد شاكر عبد العليم درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /أحمد رأفت متولي سيد أحمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /إيمان محمد عبد الفتاح مصطفى الغزاوي درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

٥٣٠

كلية الھندسة

٥٣١

كلية الھندسة

٥٣٢

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /وائل فريد فؤاد محمد حجازي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ـ منح الطالب  /محمد أحمد عبد المنصف شحاته درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبه  /رانيا إبراھيم عبد الحاكم محمد نصر الدين درجة دكتوراه
الفلسفة ـ تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبه  /لبنى محمد طلعت كامل المستكاوي درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبه  /نيھال يس محمد إبراھيم درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الرياضيات والفيزيقا الھندسية ـ تخصص دقيق الفيزيقا الھندسية .

كلية الھندسة

٥٣٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /نبيل عادل طيب عبيد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة المناجم والبترول والفلزات ـ تخصص دقيق ھندسة البترول .

كلية الھندسة

٥٣٤

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /شريف السيد السعيد محمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
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كلية الھندسة

٥٣٥

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /أحمد الدجوي أحمد الدجوي درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية .

كلية الھندسة

٥٣٦

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /محمد حسن سيد مصطفى درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

٥٣٧

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٥٣٩

٢٠١٥/٠٤/٠٨

كلية الھندسة

٦٤٢

٢٠١٥/٠٤/١٤

كلية الزراعة

٦٤٠

٢٠١٥/٠٤/١٤

كلية الزراعة

٦٤١

٢٠١٥/٠٤/١٤

كلية الزراعة

٦٤٣

٢٠١٥/٠٤/١٤

كلية الزراعة

٦٤٤

٢٠١٥/٠٤/١٤

كلية الطب البيطرى

٥٤٢

٢٠١٥/٠٤/٠٨

ـ منح الطالب  /أحمد حسين أحمد سليمان درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة الري والھيدروليكا .
ـ منح الطالب  /خالد محمد نجيب محمد رمضان درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة .
ـ منح الطالب  /شريف محمود محمود الباجوري درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /ھبة ﷲ محمد محمود شرف درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية .
ـ منح الطالب  /طارق حسن خليل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية
ـ تخصص محاصيل .
ـ منح الطالب  /فايز أحمد الخليف درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية
ـ تخصص مبيدات .
ـ منح الطالب  /حسن صالح سليمان درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص محاصيل .
ـ منح الطالب  /عباس محمد الحنشول درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص أمراض نبات .
ـ منح الطالب  /نمير أنيس محفوض درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية ـ حيوان زراعي .
ـ منح الطالبة  /أماني عبد الوھاب محمد عبد الوھاب درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص محاصيل .
ـ منح الطالبة  /إيمان صالح الدين عبد العزيز محمد درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص محاصيل .
ـ منح الطالبة  /علي مختار محمود محمد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية .
ـ منح الطالبة  /منى عادل السيد إبراھيم درجة الماجستير في العلوم الزراعية
ـ تخصص خضر .
ـ منح الطالب  /مصطفى محمود جودة سعيد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية .
ـ منح الطالبة  /أماني سعيد مصطفى العريان درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص بساتين الفاكھة .
ـ منح الطالبة  /دينا حسن إمام محمد داود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص إرشاد زراعي .
ـ منح الطالبة  /أسماء المتولي عبد ﷲ المتولي درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص الحشرات اإلقتصادية .
ـ منح الطالب  /محمد علي عبد الونيس أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص حيوان زراعي .
ـ منح الطالبة  /سھام أحمد علي دياب المساح درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة .
ـ منح الطالبة  /فاتن السيد أحمد البدري محمد حسن درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم الزراعية ـ تخصص علوم دواجن ـ تخصص دقيق نظم اإلنتاج .
ـ منح الطالب  /رشدي محمد أحمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص صناعات غذائية .
ـ منح الطالبة  /غنا ممدوح إسماعيل عبد الرازق درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص نيماتودا .
ـ منح الطالبة  /أميمة أحمد يحيى محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص الخلية واألنسجة .

كلية الطب البيطرى

٥٤٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /نھى علي السيد يس طه درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص الخلية واألنسجة .
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كلية الطب البيطرى

٥٤٤

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /حياة صالح إمام أحمد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص فيرولوجيا .

كلية الطب البيطرى

٥٤٥

كلية الطب البيطرى

٥٤٦

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /منار عبد الرازق عبد الفتاح خضر درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص باثولوجيا "عام وخاص وتشريح
مرضى" .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /حنان لطفي قطب محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص باثولوجيا "عام وخاص وتشريح مرضى" .

كلية الطب البيطرى

٥٤٧

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /محمد إبراھيم محمد عبده عرابي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض باطنة .

كلية الطب البيطرى

٥٤٨

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /شيماء محمد سعيد يوسف محمد درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا .

كلية الطب البيطرى

٥٤٩

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /جيھان أحمد نبوي محمد إبراھيم درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا .

كلية الطب البيطرى

٥٥٠

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /إيمان شوقي رمضان محمود درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض باطنة .

كلية الطب البيطرى

٥٥١

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /محمد السعيد عبد الرحمن علي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض باطنة .

كلية الطب البيطرى

٥٥٢

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /أمنية حمدي محمد رفاعي درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص أمراض معدية .

كلية الطب البيطرى

٥٥٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /حسن أحمد محمد شاھين درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أألدوية البيطرية .

كلية الطب البيطرى

٥٥٤

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /أحمد ماھر عبد الحميد ھالل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض الطيور واألرانب .

كلية الطب البيطرى

٥٥٥

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /نجالء فتحي قرني طلبة درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا .

كلية الطب البيطرى

٥٥٦

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالب  /عبد السالم عاطف عبد السالم علي درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا .

كلية الطب البيطرى

٥٥٧

كلية دار العلوم

٥٨١

 ٢٠١٥/٠٤/٠٨ـ منح الطالبة  /مروة محمد صالح الدين إبراھيم خطاب درجة دكتوراه
الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص باثولوجية عام وخاص وتشريح
مرضى .
 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /جمال عبد الناصر عبد المنعم عبد ﷲ درجة دكتوراه في
الفلسفة اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى .

كلية االعالم

٦٣٩

كلية االعالم

٦٥٣

كلية االعالم

٦٧٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /محمود جمال سيد عبد الرحمن درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات والمعاھد
والمراكز العلمية المناظرة ـ تخصص اإلذاعة.
 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /أسماء أبو بكر الصديق حسن حجازي درجة الدكتوراه في
اإلعالم بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة
وتداولھا مع الجامعات العربية واألجنبية ـ تخصص العالقات العامة
واإلعالن .
 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /محمود سيد محمد علي درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن .

كلية االعالم

٦٧٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /مروة حفني عبد الحميد حفني درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن .

كلية االعالم

٦٨٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /منه ﷲ كمال موسى دياب درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص إذاعة .
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كلية االعالم

٦٨١

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /دعاء صالح فريد محمد درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص إذاعة .

كلية االعالم

٦٨٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /نواف سلطان فراج العتيبي درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص صحافة .

كلية االعالم

٦٨٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /محمد فتحي توفيق حسين درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص إذاعة .

كلية االعالم

٦٨٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /محمود إبراھيم الدسوقي محمود سيد أحمد درجة الماجستير
في اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص العالقات العامة وإعالن .

كلية االعالم

٦٨٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /شريف محمد نبيل مصطفى أحمد درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن .

كلية االعالم

٦٨٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /صفية خليفة محمد بن مسعود درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الصحافة .

كلية االعالم

٦٨٧

كلية االعالم

٦٨٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالبة  /سماح عبد الرازق محمود محمد الشھاوي درجة الدكتوراه
في اإلعالم بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات
األخرى ـ تخصص الصحافة .
 ٢٠١٥/٠٤/١٥ـ منح الطالب  /خالد عبد ﷲ نامي النامي درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة
الشرف األولى ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن .

كلية اآلثار

٧٣٧

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلثار

٧٣٨

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلثار

٧٣٩

٢٠١٥/٠٤/١٦

كلية اآلثار

٧٤٠

٢٠١٥/٠٤/١٦

منح الطالبة  /مروة عادل إبراھيم عبد الجواد درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ قسم اآلثار اإلسالمية .
منح الطالبة  /رھام سعيد السيد إسماعيل درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات العربية واألجنبية ـ قسم اآلثار اإلسالمية .
منح الطالب  /طارق خليل محمد خليل محمد درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولھا مع
الجامعات األخرى ـ قسم اآلثار المصرية .
منح الطالب  /عماد فكري محمد جاب ﷲ درجة الماجستير في اآلثار الشرقية
القديمة بتقدير ممتاز ـ قسم اآلثار المصرية .

كلية اآلثار

٧٤١

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /ھدى عثمان خليفة عيد درجة الماجستير في الفن المصري
القديم بتقدير ممتاز ـ قسم اآلثار المصرية .

كلية اآلثار

٧٤٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /رشا محمد البيومي شجر فضل درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير جيد جداً ـ قسم اآلثار المصرية .

كلية اآلثار

٧٤٣

كلية اآلثار

٧٤٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /سيد منصور أحمد عبد ﷲ درجة الماجستير في اآلثار بتقدير
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى ـ قسم ترميم اآلثار .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /ريبر عبد العزيز خلف درجة الماجستير في اآلثار الشرقية
القديمة بتقدير ممتاز ـ قسم اآلثار المصرية .

كلية التخطيط االقليمى
والعمرانى
كلية التخطيط االقليمى
والعمرانى
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات

٦٩٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالب  /محمد فتحي محمود عفيفي درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي
والعمراني ـ تخصص التخطيط العمراني .

٦٩٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /مھا فتحي سيد أحمد رضوان درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي
والعمراني ـ تخصص التخطيط العمراني .

٥٧٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /غرسة علي محمد المعرش درجة الماجستير ـ تخصص علوم
الحاسب .

٥٧٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /غادة محمد فتحي محمد درجة الماجستير ـ تخصص علوم
الحاسب .

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -أبريل ٢٠١٥

كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
معھد الدراسات
والبحوث االحصائية
معھد الدراسات
والبحوث االحصائية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية

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

٥٨٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /محمود شريف محمد الوسيمي درجة الماجستير ـ تخصص نظم
المعلومات .

٥٨٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /مروة سعيد جعفر مصطفى شعراوي درجة دكتور الفلسفة ـ
تخصص تكنولوجيا المعلومات .

٥٨٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /شيماء مسعد محمد عشماوي درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص
تكنولوجيا المعلومات .

٦٦٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /ياسمين يوسف عبد العال محمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص اإلحصاء .

٦٦٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٥منح الطالبة  /رشا محمد مندوة عقرب درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
اإلحصاء .

٧٢٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /أحمد محمد ھالل رمضان درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات
األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص التاريخ"تاريخ حديث ومعاصر" .

٧٢٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /سناء رضا عبد الحكيم رحيم درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص الموارد الطبيعية
"موارد نباتية" .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /جمال أحمد حداد رشوان درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات
األفريقية بمرتبة الشرف الثانية ـ تخصص التاريخ "تاريخ حديث ومعاصر" .

٧٢٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /وليد بدر محمد عبد السالم درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير ممتاز ـ تخصص السياسة واإلقتصاد "سياسة" .

٧٢٨

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /حسن عبد الحليم محمد محمود درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد "سياسة" .

٧٢٩

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /محمد بيلي إبراھيم العليمي درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الموارد الطبيعية "موارد جوية" .

٧٣٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /عبد ﷲ سيد مسلم أحمد الشافعي درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد
"إقتصاد" .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /سھى عبد الرحمن محمد لبيب محمد درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية بتقدير مقبول ـ تخصص السياسة واإلقتصاد "إقتصاد" .

٧٣٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /نبيل حسن رؤوف السجيني درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد ـ تخصص السياسة واإلقتصاد "سياسة" .

٧٣٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /سميه محمود محمد محمود يونس درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الموارد الطبيعية "موارد
نباتية" .
 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /نجاح عبد ﷲ غانم مزعل الحريص درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص األنثروبولوجيا "أنثروبولوجيا
إجتماعية" .
 ٢٠١٥/٠٤/٠٩منح الطالب  /محمد محمود محمد عبد العزيز درجة الماجستير بتقدير جيد ـ
تخصص جراحة األورام .

٧٢٦

٧٣١

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٧٣٤

معھد األورام القومى

٥٧١

معھد األورام القومى

٥٧٢

 ٢٠١٥/٠٤/٠٩منح الطالب  /تامر عبد الفتاح أحمد لطفي مصطفى درجة الماجستير بتقدير
جيد ـ تخصص جراحة األورام .

معھد األورام القومى

٥٧٣

 ٢٠١٥/٠٤/٠٩منح الطالب  /محمود إلبراھيم فتوح حسن درجة الماجستير بتقدير جيد ـ
تخصص جراحة األورام .

معھد األورام القومى

٥٧٤

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /سھام محمد محمود حسن درجة الدكتوراه ـ تخصص طب أورام
األطفال .

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -أبريل ٢٠١٥

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

معھد األورام القومى

٥٧٥

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /مھا يحيى إسماعيل عبد المجيد درجة الدكتوراه ـ تخصص طب
األورام .

معھد األورام القومى

٥٧٦

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالبة  /إيمان محمود سليمان محمد درجة الدكتوراه ـ تخصص
الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية .

معھد األورام القومى

٥٧٧

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد أحمد أحمد خليل درجة الدكتوراه ـ تخصص الباثولوجيا
اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية .

معھد الدراسات
والبحوث التربوية
كلية رياض االطفال

٥٨٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٤منح الطالب  /أمير أجود محمد رازق درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية .

٨١١

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /دعاء إبراھيم محمد حسن درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية .

كلية رياض االطفال

٨١٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /سارة رمزي إبراھيم سليمان درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية .

كلية رياض االطفال

٨١٣

 ٢٠١٥/٠٤/١٩منح الطالبة  /رانده لطفي حنا بسخيرون درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية .

كلية التربية النوعية

٧٢٠

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /دينا عزت عبد الحكيم محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز ـ تخصص تدريب سمع .

كلية التربية النوعية

٧٢١

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالب  /أحمد السيد يحيى شعيب درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز ـ تخصص نظريات وتأليف .

كلية التربية النوعية

٧٢٢

 ٢٠١٥/٠٤/١٦منح الطالبة  /أنفال عبده سعيد محسن المغلس درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الفنية وتوصي اللجنه بطبع الرسالة على نفقة الجامعة
بتقدير ممتاز ـ تخصص تصوير .

