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

قرارات السيد ا.د  /رئيس الجامعة
لشئون طالب الدراسات العليا
يونيو ٢٠١٥
الكلية/المعھد

رقم القرار

التاريخ

القرار
منح الطالبة  /سارة معتصم احمد ابراھيم  -درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد جداً  -تخصص اللغة العربية وآدابھا  -تخصص دقيق األدب
المصري في العھد االسالمي .
منح الطالب  /أحمد سميرعلي مرزوق  -درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز -تخصص اللغة العربية وآدابھا -التخصص الدقيق النقد األدبي القديم
)االندلس(.
منح الطالبة  /سميرة أحمد فھمي عبدالغني  -درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر وتبادل الرسالة مع الجامعات االجنبية-
المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات  -التخصص الدقيق البث االليكتروني .
منح الطالب  /مصطفى محمود علي جمعة  -درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األخرى-
تخصص التاريخ  -تخصص تاريخ حديث.
منح الطالبة /كريمة عبدالحليم السيد عبدالحليم  -درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز  -تخصص علم النفس  -تخصص دقيق علم النفس االكلينيكي.

كلية اآلداب

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٢

كلية اآلداب

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٣

كلية اآلداب

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٤

كلية اآلداب

٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٤

كلية اآلداب

٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٥

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٦منح الطالبة  /نفيسة عمر أحمد فخري  -درجة دكتور في اآلداب بمرتبة
الشرف األولى  -تخصص الجغرافيا  -تخصص دقيق جغرافية الخدمات.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٧منح الطالب  /ساكار محمد حسن  -درجة دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف
األولى  -تخصص الجغرافيا  -تخصص دقيق جغرافية بشرية.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤١منح الطالب  /داره وان عبدالقادر  -درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز  -تخصص التاريخ  -تخصص دقيق تاريخ حديث.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٧منح الطالبة /ھبة عمر داود العزب  -درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز -تخصص االجتماع -التخصص الدقيق علم اجتماع التنمية

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٩منح الطالب /منصور عبدالنعيم جاد سعد -درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز -تخصص علم النفس -التخصص الدقيق علم نفس الفئات الخاصة.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٠منح الطالبة /مروة محمد أحمد عبدالقادر -درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز -تخصص علم النفس -التخصص الدقيق علم نفس الصحة.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٠منح الطالب  /مصطفى مرشد جبير درجة الماجستير في اآلداب بتقدير جيد ـ
تخصص الفلسفة  .التخصص الدقيق فلسفة سياسية ومعاصرة

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦١منح الطالبة  /إجالل علي ابراھيم محمود  -درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ  -التخصص الدقيق تاريخ العصور
الوسطى.
 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٢منح الطالب /يسري عبدالحميد محمود السعداوي -درجة الماجستير في
اآلداب بتقدير ممتاز -تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات -التخصص
الدقيق الببلوجرافيا التحليلية
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٤منح الطالب  /عبدﷲ غلفيص ناجع محمد العجمي  -درجة ماجستير في
الحقوق بتقدير جيد  -قسم القانون الجنائي.

كلية اآلداب
كلية الحقوق
كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٥منح الطالب  /نصر الدين محمود طاھر اسماعيل  -درجة ماجستير في
الحقوق بتقدير جيد جدا -قسم القانون الجنائي.
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كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٦منح الطالب  /احمد محمد أمين عبدالرحمن  -درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جدا -قسم القانون الجنائي.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٧منح الطالب  /عالء الدين عبدالرازق ابراھيم عبدالمحسن  -درجة دكتور في
الحقوق  -قسم فلسفة القانون وتاريخه .

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٨منح الطالب  /شادي رمضان ابراھيم ابراھيم طنطاوي  -درجة دكتور في
الحقوق بتقدير جيد جدا -قسم القانون التجاري.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٩منح الطالب  /ايھاب طلعت يوسف حسين  -درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جدا -قسم القانون الجنائي.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٠منح الطالب  /علي حسين كعود  -درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد جدا-
قسم القانون التجاري.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٤منح الطالب  /أيمن محمود مسعد الجالد  -درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جدا -قسم الشريعة اإلسالمية.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٥منح الطالب  /عالء الدين عبداللطيف عبدالعاطي محمد ابوالعينين  -درجة
دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز  -قسم الشريعة االسالمية  -مع التوصية
بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات األخرى على نفقة الجامعة.
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٦منح الطالب  /وليد محمود محمد ندا  -درجة دكتورفي الحقوق بتقدير ممتاز-
قسم القانون العام.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٧منح الطالب  /فھد مجعد فارع مطر سھيل المطيري -درجة دكتور في الحقوق
ممتاز  -قسم القانون العام.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٨منح الطالب /سليمان سعيد سيف الرحبي  -درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جدا -قسم القانون العام.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٣٩منح الطالب /ھشام ضيف ﷲ عبدالملك الملھطاني  -درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد  -قسم القانون التجاري.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٢٩٩منح الطالب  /أشرف أحمد عبدالحفيظ السيد  -درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جدا -قسم القانون الجنائي.

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٥منح الطالبة  /داليا علي علي سرحان  -درجة دكتور في الحقوق  -بتتقدير
ممتاز -مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واالجنبية وطبع
الرسالة على نفقة الجامعة.
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٣منح الطالب  /عبدالسالم محمد أحمد عبدالرحمن ابراھيم  -درجة دكتوراة
الفلسفة في العلوم السياسية بتقديرممتاز .

كلية الحقوق

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

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٤منح الطالبة  /حنان محمد ميالد عبود  -درجة دكتوراة الفلسفة في اإلدارة
العامة بتقديرممتاز .
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٥منح الطالب  /حمدان نايف مسعود علي الصرفي  -درجة دكتوراة الفلسفة
في العلوم السياسية بتقديرجيد جداً .
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٦منح الطالب  /عامر محمد عبدﷲ الجبو  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
السياسية بتقديرجيد جدا .
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٥منح الطالب  /محمد عزالعرب محمد منيب  -درجة دكتوراة الفلسفة في
العلوم السياسية بتقدير ممتاز .
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٦منح الطالب  /احمد ابراھيم السيد سيد احمد  -درجة دكتوراة الفلسفة في
العلوم السياسية بتقدير ممتاز .
 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٧منح الطالب  /محمد ماھر محمد علي العش  -درجة دكتوراة الفلسفة في
العلوم السياسية بتقديرجيد جدا .
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كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية التجارة
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 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٥٨منح الطالب  /صموئيل صفوت كامل فھيم  -درجة الماجستير في االقتصاد
بتقديرجيد جداً .
 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٥٩منح الطالبة  /ھبة يسري محمد حلمي الوراقي  -درجة الماجستير في
االقتصاد بتقديرجيد جداً .
 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٣منح الطالبة  /سحر محمد عبدالحليم عبدالمنعم  -درجة دكتوراة الفلسفة في
االقتصاد بتقديرجيد جداً .
 ٢٠١٥/٠٦/٢٨ ١٣٦٤منح الطالبة  /شيرين محمد حنفي محمود محمد  -درجة دكتوراة الفلسفة في
االقتصاد بتقديرجيد جداً .
 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٨منح الطالب  /أحمد خميس كامل خميس  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
السياسية بتقديرممتاز .
 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٧منح الطالبة /نھى مجدي عبده عبدالواحد عاصم  -درجة الماجستير في
المحاسبة

كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٨منح الطالبة /رشا حسن زكي خليل  -درجة الماجستير في المحاسبة

كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٩منح الطالب /فايز محمد عواد الخوالده  -درجة دكتور الفلسفة في إدارة
األعمال  -تخصص إدارة األعمال.

كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٤٢منح الطالبة /دعاء طلعت زكريا محمد  -درجة الماجستير -تخصص ادارة
االعمال.

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٠

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠١

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٢

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٣

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٤

 منح الطالبة /سوزان حمدي محمد محمد المصري  -درجة دكتوراة الفاسفةفي العلوم  -تخصص كيمياء)حيوية(.
 منح الطالبة/ھند جابر بدوي ابراھيم بدوي  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص كيمياء)حيوية(
 منح الطالبة /سھام كمال محمد عبدالعال  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص فيزياء)جوامد(.
 منح الطالبة /ھبة احمد فؤاد محمد طه  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص ارصاد جوية.
 منح الطالب /حسام محمود يسين موسى  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص فيزياء)جوامد(.
 منح الطالبة/منى سعد الدين ابراھيم النكالوي  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص فيزياء)جوامد(.
 منح الطالب /محمد احمد محمد محد نصار  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص كيمياء )فيزيائية(.
 منح الطالبة /أمل أمين حامد محمود  -درجة دكتوراة الفاسفة في العلوم -نبات ) خلية ووراثة(
 منح الطالبة /علياء ابراھيم مجدي ابراھيم فتحي ابراھيم  -درجةالماجستير في العلوم  -تخصص كيمياء ) تحليلية(.
 منح الطالب/ھمام عبدﷲ عبدربه ثابت  -درجة الماجستير في العلوم -تخصص فيزياء)نووية(.
 منح الطالبة /ملك ممدوح محمد احمد  -درجة الماجستير في العلوم -تخصص علم الحيوان ) تشريح مقارن واجنحة(.
 منح الطالبة /ياسمين محمد حسين سالم البردان  -درجة الماجستير فيالعلوم  -تخصص علم الحيوان ) بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(.
 منح الطالب /مھند حسين عباس الكليدار  -درجة الماجستير في العلوم -تخصص علم الحيوان )بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(.
 منح الطالب /علي صبحي علي محمد سالمة  -درجة الماجستيرفي العلوم -تخصص علم الحشرات
 منح الطالبة/نانسي محمد سعد ابوالعينين الحصري  -درجة الماجستير فيالعلوم  -تخصص بيوتكنولوجي
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كلية العلـوم

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٥منح الطالبة  /سماح كامل فھمي الشمندي -درجة الماجستير في العلوم -
تخصص فيزياء حيوية

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٦

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٧

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٨

كلية العلـوم

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٠٩

منح الطالبة /نھلة تھامي محمدي علي  -درجة الماجستيرفي العلوم -
تخصص نبات )ميكروبيولوجي(
 منح الطالب/احمد وحيد بركات علي فاضل  -درجة الماجستير في العلوم -تخصص جيولوجيا ) رسوبيات وترسيب(
 منح الطالبة /اماني سالم عبده محمد  -درجة الماجستيرفي العلوم -تخصص نبات
 منح الطالب/احمد محمد عبدالفتاح رفاعي  -درجة الماجستير في العلوم -تخصص كيمياء )عضوية(
 منح الطالبة /إيمان ممدوح عبدالعزيز منصور  -درجة الماجستير فيالعلوم -تخصص علم الحيوان )بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(
 منح الطالبة /ايمان حسن علي حسن  -درجة الماجستير في العلوم-تخصص جيولوجيا )نركيبية وتكتونية(
 منح الطالبة /شيرين محمود قنديل علي حجازي  -درجة الماجستير فيالعلوم -تخصص علم الحيوان )مناعه(
منح الطالب /أحمد عبدالفتاح محمد عطا ﷲ  -درجة دكتوراة الفاسفة في
العلوم  -تخصص كيمياء )حيوية(

كلية العلـوم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٠منح الطالبة  /اسماء عبدالنبي عدالن ابراھيم  -درجة دكتوراة الفاسفة في
العلوم  -تخصص نبات )بيئة نباتية(
 منح الطالب/حسين محمد فريد حسين عبدالعزيز  -درجة دكتوراة الفاسفةفي العلوم  -تخصص فلك)فيزيائي(
 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١١منح الطالب  /عاصم متولي ابوشنب سالمان  -درجة دكتوراة الفاسفة في
العلوم  -تخصص كيمياء )حيوية(
 منح الطالبة /حفصه حمدي محمد يوسف  -درجة دكتوراة الفاسفة فيالعلوم  -تخصص كيمياء )فيزيائية(
 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٩منح السيد الطبيب /حسام جالل عبدالمقصود العناني  -درجة الدكتوراة في
طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل  -دور مايو )٢٠١٤الئحة (٢٠٠٩

كلية الطب

 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٠منح الطبيبة /ريھام نفاد البنداري رضوان  -درجة الدكتوراة في الطب
الشرعي والسموم االكلينيكية  -دورنوفمبر )٢٠١٤الئحة (٢٠٠٩

كلية الطب

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢١منح الطبيب /أحمد ربيع عبداللطيف محمد مشرف  -درجة الدكتوراة في
األمراض الباطنة  -دور نوفمبر ٢٠١٤
 منح الطبيبة /يمنى مجدي عبدﷲ محمود اسماعيل  -درجة الدكتوراة فيطب وجراحة العيون  -دور نوفمبر ٢٠١٤
 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٣منح الطبيبة /مروة أحمد علي محمد علي الجبيلي  -درجة الدكتوراة في
العلوم الطبية األساسية ) الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية( -
دور مايو ٢٠١٤
 ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣٢٤منح الطبيبة  /لمياء فتحي سيد زيدان  -درجة الدكتوراة في الطب النووي -
دور نوفمبر )٢٠١٤الئحة (٢٠٠٩

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٣منح الطالبة  /إيمان عبدالفتاح حسان جادﷲ  -درجة دكتوراة في علوم
التمريض  -تخصص تمريض األطفال.

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٤منح الطالبة  /رشا علي عبدالرحمن النيل  -درجة ماجستير في علوم
التمريض  -تخصص تمريض صحة المجتمع  -التقدير ممتاز.

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٥منح الطالبة /آية فاروق محمود حسنين  -درجة ماجستير في علوم
التمريض  -تخصص تمريض صحة المجتمع  -التقدير ممتاز.

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٦منح الطالب /شريف سيد محمد نسناوي  -درجة ماجستير في علوم
التمريض  -تخصص تمريض باطني وجراحي  -التقدير ممتاز.

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٩منح الطالبة /ھدى وحيد عبدالحميد  -درجة دكتوراة في علوم التمريض -
تخصص تمريض االطفال.

كلية العلـوم

كلية الطب

كلية الطب
كلية الطب

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠١منح الطالبة  /أمل امجد محمد الخولي  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٢منح الطالب /عاطف محمد عاطف محمد  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  -بتقدير عام
) جيد (.
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٤منح الطالبة  /الھام كساب عبداللطيف كساب  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد جداَ(.

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٥

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٦

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٧

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٧

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٨

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٩

منح الطالبة /مروة كمال عبدالمنعم كمال الدين  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  -بتقدير عام
) جيد (.
منح الطالب /زياد حمدان محمد ابوالعزم  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا -
بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالبة /منة ﷲ محمد علي ابراھيم  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا -
بتقدير عام ) جيد(.
منح الطالبة  /الشيماء قدري عبدالعال أحمد  -درجة الدكتوراة في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا -
بتقدير عام ) جيد جدا(
منح الطالب /عبدالعزيز عبدالعزيز محمد الشريف  -درجة الماجستير في
العالج الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا  -بتقدير عام )جيد(
منح الطالب /محمد مرزوق محمد رجب  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد جداَ(.

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٢منح الطالب /ريمون فايق بشارة عبدالشھيد  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٣

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٤

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٥

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٦

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٧

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٨

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٨٩

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٩٠

منح الطالبة /ھبة أحمد موسى غالب حسين  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين-
بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالب /عماد كميل جيد عبدالنور  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالبة /ھبة محمود محمد الخالدي ) فلسطينية الجنسية(  -درجة
الماجستير في العالج الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا  -بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالبة /نيفين نبيل عبدالوھاب علي  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالب /ھادي عاطف لبيب محمد بالبل  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالبة/أميرة حسن عبدالعزيز حسين  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  -بتقدير عام
) جيد (.
منح الطالبة /آالء محمد المعتصم محمد الجنجيھي  -درجة الماجستير في
العالج الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين  -بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالب /رامي سالمة عطية دراز  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

منح الطالبة  /ھاجر أحمد السيد غريب الحديدي  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالبة/رضوى محمد عادل عبدالسالم بركات  -درجة الماجستير في
العالج الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين  -بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالبة /شويكار احمد عبدالحميد احمد  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالبة /مارينا الفريد يوسف نخله  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين -
بتقدير عام ) جيد(.
منح الطالبة  /دنيا محمد مصطفى احمد المصري  -درجة الماجستير في
العالج الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين -بتقدير عام ) جيد جداَ(.
منح الطالبة /آالء محمد فطين زكي عبدالرحيم الخطيب  -درجة الماجستير في
العالج الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام
) جيد (.
منح الطالبة /مارينا عاطف اديب سرجيوس  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا -
بتقدير عام ) جيد (.
منح الطالبة /سمر عمران عبدالعزيز عمران  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط للجراحة  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٩١

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٩٢

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٩٣

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٩٤

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٥

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٦

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٧

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٦٩

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٧٠منح الطالب /أحمد وھب ﷲ سيد عبدالجليل  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط للجراحة  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٧١منح الطالبة /نورا محمد رمضان نصار  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا  -بتقدير عام
) جيد جداَ(.
 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٧٢منح الطالب /احمد ابوالفتوح السيد عبدﷲ  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٦/١٨ ١٣٧٣منح الطالبة  /شروق إبراھيم محمد عطا  -درجة الماجستير في العالج
الطبيعي  -تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي  -بتقدير عام ) جيد (.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١٠٩٧منح الطالبة/نھى السيد محمد عبدالمعبود  -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص عالج الجذور.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١٠٩٨منح الطالب/ابراھيم محمد محمود  -درجة ماجستير في علوم طب األسنان
االكلينيكية  -تخصص جراحة الفم والوجه والفكين.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١٠٩٩منح الطالب /رامي عمرو محمد السوھاجي  -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص االستعاضات السنية المثبتة.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٠منح الطالب/كريم محمد فھمي محمد ابوالعال -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص جراحة الفم والوجه والفكين.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠١منح الطالب/احمد عبدالبديع فھمي محروس العسوي  -درجة ماجستير في
علوم طب األسنان االكلينيكية  -تخصص جراحة الفم والوجه والفكين.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٢منح الطالب /والء أحمد عبدالعظيم محمد -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص العالج التحفظي لألسنان.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٣منح الطالب/شريف محمد عبدالنعيم بشناق  -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص تقويم األسنان.

كلية العالج الطبيعى

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٤منح الطالب /كريم جالل عبدالمقصود العناني  -درجة ماجستير في علوم طب
األسنان االكلينيكية  -تخصص االستعاضات السنية المثبتة.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٥منح الطالب /أحمد سليمان محمود ادريس  -درجة دكتوراة طب األسنان في
فروع طب األسنان االكلينيكية  -تخصص االستعاضات السنية المثبته.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٠منح الصيدالنية  /شيريھان محمد ابراھيم الدسوقي  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص األدوية والسموم.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤١منح الصيدالنية  /ھبة محمد عاطف مصطفى غيته  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص األدوية والسموم.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٢منح الصيدالنية  /ھدير احمد محمد عبدالغفار الھاشمي  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص الصيدلة الصناعية.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٤منح الصيدالنية  /جيھان فوزي عبدالرؤوف قنديل  -درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية  -تخصص العقاقير.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٦منح الطالبة  /والء حماده عبدﷲ عبدالحميد  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية  -تخصص الكيمياء الصيدلية .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٧منح الصيدالنية  /ھبة طارق محمد البلقيني  -درجة الماجستيرفي العلوم
الصيدلية  -تخصص الكيمياء التحليلية .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٨منح الصيدالنية  /رشا عيد عبدالحكيم عبدالعزيز  -درجة الماجستيرفي العلوم
الصيدلية  -تخصص العقاقير .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٩منح الصيدالنية  /سارة سمير محمد غريب عبدﷲ  -درجة الماجستيرفي
العلوم الصيدلية  -تخصص االعقاقير .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٠منح الصيدالنية  /دعاء عبدالھادي عبدالصمد دعبس  -درجة الماجستيرفي
العلوم الصيدلية  -تخصص العقاقير.٠

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥١منح الصيدالنية  /نھى عصام محمد عبدالباسط فواز  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص العقاقير.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٢منح الصيدالنية  /رضوى حسن محمد احمد العقاد  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص العقاقير .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٣منح الصيدالنية  /منة ﷲ محمد احمد عبداللطيف  -درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية  -تخصص الصيدالنيات .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٤منح الطالبة  /منى عبدالمعطي مصطفى رسالن  -درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية  -تخصص العقاقير .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٥منح الطالبة  /سامية علي محمد علي السجيني  -درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية  -تخصص الكيمياء الصيدلية .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٦منح  /سھا محمود حسين فرحات  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية  -تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٧منح  /ايمن السيد محمد السحار  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية -
تخصص االدوية والسموم .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٨منح الطالب  /محمد عبداللطيف سعد عبداللطيف  -درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية  -تخصص االدوية والسموم.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٥٩منح  /وسام حمدي عبدالسالم منصور  -درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية  -تخصص الصيدالنيات .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٠منح الصيدالنية  /ايمان عادل شمس الدين الخولي  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية .

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦١منح الصيدالنية  /زينب محمد عبدالناصر عبدالواحد  -درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية  -تخصص الكيمياء الحيوية .

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٢منح الصيدلي /مصطفى عادل محمد الزھري  -درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية  -تخصص األدوية والسموم.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٣منح الصيدلي /معتز عبدﷲ يحيى عبدالحميد  -درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية  -تخصص الكيمياء التحليلية.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٤منح الصيدالنية  /دينا بھاء الدين محمود زكي  -درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية  -تخصص الصيدالنيات.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٦منح كل من  - -:الطالب  /حازم وحيد عبدالفتاح  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص ھندسة الطيران والفضاء.
 الطالب /أحمد محمد حسين -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسةالطيران والفضاء.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٧منح كل من  - -:الطالب  /مسعود ماجد محمد  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة االنشائية.
 الطالبة /فاطمة عطية بكر -درجة ماجستير العلوم  -تخصص الھندسةاالنشائية.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٨منح الطالب  /وائل عبدالعزيز الدسوقي  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٩منح الطالب  /اسالم السيد شابون  -درجة الماجستيرفي العلوم الھندسية -
تخصص ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٠منح الطالب /محمد يحيى أحمد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة
االليكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣١منح الطالبة  /إنجي أحمد محمد زھران  -درجة الماجستير في العلوم
الھندسية  -تخصص االشغال العامة.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٢منح الطالب  /ياسر محمد شكري  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة
القوى الميكانيكية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٣منح كل من - :الطالب /حاتم محمود عبدالعاطي  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة المدنية  -االشغال العامة.
 الطالب  /محمد شريف أسعد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص الھندسةالمدنية  -االشغال العامة.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٤منح الطالب  /فيليب بيتر نوسلن  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٥منح الطالب  /وائل عمرو حسام الدين  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة الحاسبات.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٦منح الطالب /محمد سالمة السيد حماد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٧منح كل من  - -:الطالب  /أمجد إبراھيم عبدالمجيد  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة المعمارية.
 الطالب /أحمد ماھر أحمد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص الھندسةاالنشائية.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٨منح الطالب  /أحمد عباس حسنين مرسي  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٣٩منح الطالب  /محمد محمود ابراھيم  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٠منح الطالب  /مصطفى محمد رضا  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة
القوى الميكانيكية.

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٢منح كل من  - -:الطالب  /رضوان ناصر علي الجبري  -درجة ماجستير
العلوم  -تخصص ھندسة القوى الميكانيكية.
 الطالب /طارق علي عبدﷲ الحبابي  -درجة ماجستير العلوم  -تخصصھندسة القوى الميكانيكية.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٣منح كل من  - -:الطالب  /حسين بنيان اسماعيل  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية.
 الطالب /محمد المھدي إبراھيم صالح  -درجة ماجستير العلوم  -تخصصالھندسة المعمارية.
 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٤منح الطالبة  /ھبة مجيد إمام فارس  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة المناجم والبترول والفلزات.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٥منح الطالب /رحاب حمدي علي النجار  -درجة دكتوراة الفلسفة  -تخصص
الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٤٦منح الطالب /أحمد محمد سعيد لبيب  -درجة دكتوراة الفلسفة  -تخصص
الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١١٤٧منح الطالب /أحمد عبدربه علي النھمي  -درجة دكتوراة الفلسفة  -تخصص
الھندسة المعمارية.
 منح الطالب /عالء الدين عبدالرازق فتحي  -درجة دكتوراة الفلسفة-تخصص الھندسة االنشائية.
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١١٤٩منح الطالب /أحمد علي نجيب األشعب  -درجة دكتوراة الفلسفة  -تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٠منح الطالب  /شريف أحمد شرف  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
الھندسة االنشائية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩١منح الطالب /أحمد عبدﷲ حسن  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة
التصميم الميكانيكي واالنتاج.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٢منح الطالب  /فوز فالح حسن البيرماني  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
الھندسة المدنية  -االشغال العامة.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٣منح الطالب  /تامر عادل درويش  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة
االليكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٤منح الطالب  /محمد عبدالفتاح عبدالعظيم  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
الھندسة المدنية  -االشغال العامة.

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١١٩٥

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١١٩٦

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٩٧

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٦

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٧

 منح الطالبة /سارة سعيد محمد محمد عبدالدايم  -درجة ماجستير العلوم -تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات.
 منح الطالب  /ابرام بشري حنا تادرس -درجة ماجستير العلوم  -تخصصھندسة القوى الميكانيكية.
 منح الطالب /شريف سمير حسن منصور  -درجة ماجستير العلوم -تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية.
 منح الطالب /عمرو أحمد ھاني محمد عبدالقادر -درجة ماجستير العلوم -تخصص ھندسةااللكترونيات واالتصاالت الكھربية.
 منح الطالب /أحمد موسى سعفان -درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسةاالليكترونيات واالتصاالت الكھربية .
 منح الطالب /أحمد محمد عبد االفتاح  -درجة ماجستير العلوم  -تخصصھندسة االليكترونيات واالتصاالت الكھربية .
منح كل من -:
 الطالب /ايمن ابراھيم محمد عبدالحميد  -درجة ماجستير مھني في العلومالزراعية  -تخصص سالمة الغذاء وتوكيد الجودة .
 الطالب  /ممدوح ابراھيم محمد عبدالجواد  -درجة ماجستير مھني فيالعلوم الزراعية  -تخصص سالمة الغذاء وتوكيد الجودة.
 منح الطالبة /آية يحيى مصطفى علي  -درجة الماجستير في العلومالزراعية  -تخصص بساتين الفاكھة.

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

منح كل من -:
 الطالب /محمد علي عمر محمد  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية -تخصص بساتين الفاكھة .
 الطالبة /فاطمة شريف احمد احمد  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية -تخصص مبيدات .
 الطالب /محمد عبدالرحمن علي البدوي  -درجة الماجستير في العلومالزراعية  -تخصص مبيدات .
 الطالبة  /سارة حسين محمود حسين  -درجة الماجستير في العلومالزراعية  -تخصص وراثة .
منح كل من  - -:الطالب، /وليد محمد محمد الدبيكي  -درجة الماجستير في
العلوم الزراعية  -تخصص محاصيل.
 الطالبة  /رانيا عبدالحميد سالم محمد النحاس  -درجةالماجستير في العلومالزراعية  -تخصص اكاروس.
 الطالب  /السيد جاب ﷲ الشافعي الشرقاوي  -درجة الماجستير في العلومالزراعية  -اراضي .
منح كل من  - -:الطالب /عمرو أحمد عبدالرحيم سيد  -درجة دكتوراة
الفلسفة في العلوم الزراعية  -تخصص امراض نبات.
 الطالب /حسام أحمد حسن العطار  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -تخصص بساتين فاكھة.
 الطالب  /إسماعيل حمد السودان  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -محاصيل .
منح كل من  - -:الطالب /محمد حسن محمد بكر  -درجة دكتوراة الفلسفة في
العلوم الزراعية  -تخصص انتاج حيواني.
 الطالب  /محمود منير أحمد عبدالمحسن  -درجة دكتوراة الفلسفة فيالعلوم الزراعية  -تخصص حيوان زراعي .
 الطالب  /رضا السيد يونس عيسى  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -أراضي.
منح كل من  - -:الطالب /إيمان عبدالسالم محمود عبدالسالم  -درجة
الماجستير في العلوم الزراعية  -تخصص اجتماع ريفي .
 الطالب  /آية رشدي عبدالعاطي عمر  -درجة الماجستير في العلومالزراعية  -تخصص اجتماع ريفي .
منح كل من  - -:الطالبة  /رضا محجوب محمد أبو العال  -درجة دكتوراة
الفلسفة في العلوم الزراعية  -تخصص صناعات غذائية.
 الطالبة  /ھناء شريف أحمد عمر  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -تخصص وراثة.
 الطالبة  /علي مصطفى سمعول  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -انتاج حيواني .
منح كل من  - -:الطالب /مصطفى محمد محمد أحمد  -درجة دكتوراة الفلسفة
في العلوم الزراعية  -تخصص انتاج حيواني.
 الطالب  /كريم السيد علي فودة  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -تخصص كيمياء حيوية.
 الطالب  /ضياء عطية جاب ﷲ مريز  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -ميكروبيولوجيا زراعية .
 الطالبة /ايناس مصطفى قطب مصطفى  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلومالزراعية  -اكاروس .
منح الطالبة /علياء سيد عثمان  -درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية  -تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا.

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٨

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٩

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢٠

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٢١

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٤٥

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٢٩٧

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٢٩٨

كلية الطب البيطرى

٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٦

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٧منح الطالبة /ھبة ﷲ محمد سليمان  -درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية  -تخصص بكتريولوجيا  -اميونولوجيا  -ميكولوجيا.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٨منح الطالبة /زيزيت زكريا زارع  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية
البيطرية  -تخصص امراض معدية.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٩منح الطالب /محمد عشري عبداللطيف  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية  -تخصص التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي.

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٠منح الطالب /ايھاب عباس مصطفى  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية  -تخصص االمراض المشتركة.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧١منح الطالبة /أسماء عزوز محمد  -درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية
البيطرية  -تخصص األدوية البيطرية.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٩٨منح الطالبة /شيماء عبدالعزيز احمد  -درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية  -تخصص بكتريولوجيا  -اميونولوجيا  -ميكولوجيا.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٠منح الطالب  /محمد عبدالسميع أحمد ابو القاسم  -درجة الماجستيرفي النحو
والصرف والعروض  -بتقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥١منح الطالب  /المصطفى عبدالرحمن دقاق  -درجة الماجستيرفي الشريعة
االسالمية  -بتقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٢منح الطالب  /أحمد محمد فتحي الشيوي  -درجة الماجستيرفي الشريعة
االسالمية  -بتقدير جيد جدا.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٣منح الطالب  /ضياء المصطفى مكي  -درجة الماجستيرفي الشريعة
االسالمية  -بتقدير جيد جداً.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٤منح الطالب  /شاكر محمد محمود  -درجة الماجستيرفي الشريعة
االسالمية  -بتقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٥منح الطالب  /رسول بيرو أحمد  -درجة الماجستيرفي الشريعة االسالمية -
بتقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٦منح الطالب  /سعيد عبدالمنعم عطايا  -درجة الدكتوراة في النحو والصرف
والعروض  -بمرتبة الشرف األولى .

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٧منح الطالب  /محمد محروس سعدوني  -درجة الدكتوراة في الشريعة
االسالمية  -بمرتبة الشرف الثانية .

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٨منح الطالبة /فھيمة خليل أحمد العيد  -درجة الدكتوراة في التاريخ االسالمي
والحضارة االسالمية  -بمرتبة الشرف األولى .

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٥٩منح الطالب  /محمد عبدالرحمن الخطيب  -درجة الدكتوراة في علم اللغة
والدراسات السامية والشرقية  -بمرتبة الشرف األولى .

كلية دار العلوم

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٠منح الطالب /أحمد عزت عبد الحميد  -درجة الدكتوراة في الشريعة
االسالمية  -بمرتبة الشرف الثانية .

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦١منح الطالب /جودت أنور مجيد  -درجة ماجستيرفي الشريعة اإلسالمية -
تقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٢منح الطالبة  /بشرى سامي رشيد  -درجة ماجستيرفي البالغة والنقد األدبي
واألدب المقارن  -تقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٣منح الطالب /حسني بكري ابراھيم  -درجة ماجستيرفي النحو والصرف
والعروض  -تقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٤منح الطالب /عبدالمجيد أحمد جبار  -درجة ماجستيرفي الفلسفة اإلسالمية -
تقدير ممتاز.

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٦٥منح الطالب /محمد علي علي  -درجة ماجستيرفي النحو والصرف
والعروض  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١١منح الطالبة  /داليا ممدوح أحمد الشربيني  -درجة الماجستير في االعالم -
تخصص صحافة  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٢٩٥منح الطالبة /شاھيناز اسماعيل سعيد  -درجة الماجستير في االعالم -
تخصص صحافة  -تقدير ممتاز.

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٢منح الطالبة /شرين ماجد صابر  -درجة الماجستير في االعالم  -تخصص
صحافة  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٣منح الطالبة /تغريد مجدي فوزي  -درجة الماجستير في االعالم  -تخصص
العالقات العامة واالعالن  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٤منح الطالبة /ريم علي احمد  -درجة الماجستير في االعالم  -تخصص
االذاعة  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٥منح الطالبة /اسماء حمدي عبدالحميد  -درجة الماجستير في االعالم -
تخصص صحافة  -تقدير ممتاز.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٦منح الطالبة /فھيمة عبدﷲ محمد  -درجة الدكتوراة في االعالم  -تخصص
العالقات العامة واالعالن  -بمرتبة الشرف األولى .

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٧منح الباحث /عمر حسين جمعة  -درجة الدكتوراة في االعالم  -تخصص
صحافة  -بمرتبة الشرف الثانية.

كلية االعالم

 - ٢٠١٥/٠٦/١٦ ١٣١٨منح الباحثة  /اسماء مسعد عبدالمجيد  -درجة الدكتوراة في االعالم -
تخصص االذاعة  -بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة
وتبادلھا .
 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٨منح الطالبة  /نھى عبدالحفيظ عبدالحليم  -درجة دكتور في اآلثار من قسم
ترميم اآلثار  -بمرتبة الشرف األولى  .مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة
الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٩منح الطالبة  /داليا محمد السيد  -درجة دكتور في اآلثارالشرقية القديمة من
قسم اآلثار المصرية  -بمرتبة الشرف األولى  .مع التوصية بطبع الرسالة.

كلية اآلثار

- ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٠منح الطالب  /زكريا محمود محمد الھادي  -درجة الماجستير في الفن
المصري القديم من قسم اآلثار المصرية  -تقدير ممتاز.

كلية اآلثار

- ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧١منح الطالبة  /رانيا مصطفى مصطفى  -درجة الماجستير في اآلثار من قسم
اآلثار المصرية  -تقدير ممتاز.

كلية اآلثار

- ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٥منح الطالبة  /فاطمة مجدي علي احمد  -درجة الماجستير في اآلثار من قسم
ترميم اآلثار  -تقدير ممتاز.مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات
المختلفة على نفقة الجامعة.
- ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٧٦منح الطالب /رضا فرج اسماعيل محمد  -درجة دكتور في اآلثار من قسم
اآلثار المصرية  -بمرتبة الشرف األولى  -مع التوصية بطبع الرسالة على
نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٨منح الطالبة  /مرام عادل علي  -درجة دكتوراة الفلسفة في التخطيط
االقليمي والعمراني  -تخصص دقيق تصميم عمراني.

كلية اآلثار
كلية اآلثار

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

 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٠٩منح الطالبة  /ماھي عصام الدين السمان  -درجة ماجستير التخطيط
االقليمي والعمراني  -تخصص دقيق تصميم عمراني.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥١منح الطالبة  /وسام مصطفى امام  -درجة ماجستير التخطيط االقليمي
والعمراني  -تخصص دقيق تخطيط عمراني.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٢منح الطالب  /محمد محمد حسن  -درجة ماجستير التخطيط االقليمي
والعمراني  -تخصص دقيق تصميم عمراني.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٨منح الطالب  /علي محمد قاسم القادري  -درجة الماجستير  -تخصص نظم
المعلومات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٩منح الطالبة  /ھناء بيومي علي مبارز -درجة دكتور الفلسفة  -تخصص
علوم الحاسب.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٠منح الطالب  /لبيب احمد عبدالغفور  -درجة الماجستير  -تخصص علوم
الحاسب.

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

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

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

 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨١منح الطالبة  /مي علي سليم  -درجة الماجستير  -تخصص علوم الحاسب.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٢منح الطالبة  /اسراء محمد ھاشم  -درجة الماجستير  -تخصص علوم
الحاسب.
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١١٢٢منح الطالب  /حميدة عبدالرحمن محمد  -درجة دكتوراة الفلسفة  -تخصص
االحصاء.
٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٠

منح الطالب  /محمد فاروق عبدالسالم ) المصري الجنسية(  -درجة
الماجستير في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية )موارد
أرضية(  -بتقدير جيد جداَ.
منح الطالب  /محمد عبدالبديع السيد ) المصري الجنسية(  -درجة الماجستير
في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية )موارد أرضية(  -بتقدير
جيد جداَ.
منح الطالب  /يوسف محمد عبدالواحد ) المصري الجنسية(  -درجة
الماجستير في الدراسات االفريقية من قسم الموارد الطبيعية )موارد
حيوانية(  -بتقدير جيد جداَ.
منح الطالبة  /منى أحمد السباعي ) المصرية الجنسية(  -درجة دكتوراة
الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد )اقتصاد ( -
بمرتبة الشرف األولى .
منح الطالب  /محمد كامل محمد امبابي ) المصري الجنسية(  -درجة دكتوراة
الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم االنثروبولوجيا)انثروبولوجيا
ثقافية (  -بمرتبة الشرف األولى .
منح الطالب  /الصادق عمر الخطري) الليبي الجنسية(  -درجة دكتوراة
الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد )سياسة( -
بمرتبة الشرف األولى.
منح الطالبة  /شرين مبارك بسيس) المصرية الجنسية(  -درجة دكتوراة
الفلسفة في الدراسات االفريقية من قسم التاريخ )تاريخ حديث ومعاصر( -
بمرتبة الشرف األولى .مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات
العربية واالفريقية.
منح الطبيب  /احمد محمد لمونه  -درجة الماجستير  -تخصص جراحةاألورام  -التقدير جيد جداَ.

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٢

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٣

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٤

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢١٥

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٣

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٥٤

معھد األورام القومى

٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٧

معھد األورام القومى

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٨منح الطبيب  /ايمن فؤاد صابر  -درجة الماجستير  -تخصص جراحة
األورام  -التقدير مقبول.

معھد األورام القومى

- ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٨٩منح الطبيب  /محمد على عبدالحميد  -درجة الماجستير  -تخصص جراحة
األورام  -التقدير جيد جداَ.

معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية

 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٦منح الطالب  /احمد ابوالعال احمد  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
المناھج وطرق التدريس  -التقدير جيد جداَ .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٧منح الطالبة  /ساره عبدالخالق فؤاد  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
أصول التربية  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٨منح الطالب  /ماجد حمدي عبدالسالم  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
أصول التربية  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٠٩منح الطالبة  /إيمان محمد اسماعيل  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
أصول التربية  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٠منح الطالب /محمد خالد فرج  -درجة الماجستير في التربية  -قسم أصول
التربية  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١١منح الطالبة  /فاطمة محمد زكريا  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
المناھج وطرق التدريس  -التقدير ممتاز .

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يونيو ٢٠١٥

معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
المعھد القومى لعلوم
الليزر
المعھد القومى لعلوم
الليزر
المعھد القومى لعلوم
الليزر
كلية رياض االطفال
كلية رياض االطفال
كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية

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

 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٢منح الطالبة  /منى احمد محمد نافع  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
االرشاد النفسي  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٣منح الطالب /مصطفى محمود بسيوني  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
تكنولوجيا التعليم  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٤منح الطالبة  /نرمين محمود محمد  -درجة الماجستير في التربية  -قسم
تكنولوجيا التعليم  -التقدير ممتاز .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٥منح الطالب  /السيد يونس عبدالغني  -درجة دكتور الفلسفة في التربية -
قسم المناھج وطرق التدريس  -التخصص الدقيق اللغة االنجليزية.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٦منح الطالب  /ماجد محمد عمر -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -قسم
المناھج وطرق التدريس  -التخصص الدقيق اللغة االنجليزية  .مع التوصية
بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٧منح الطالب /عبد التواب سيد عيسى  -درجة دكتور الفلسفة في التربية -
قسم التعليم العالي والجامعي  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٨منح الطالبة  /رلى محمد مھنا  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -قسم
تكنولوجيا التعليم  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١١٩منح الطالب  /عبد الرؤوف محمد اسماعيل  -درجة دكتور الفلسفة في
التربية  -قسم تكنولوجيا التعليم  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٠منح الطالبة  /رشا احمد محمد ابو ستيت -درجة دكتور الفلسفة في
التربية  -قسم االرشاد النفسي  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢١منح الطالب /ايھاب جرجس فھمي  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -قسم
التربية الخاصة  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٣منح الطالبة  /اميرة علي عبد الكريم  -درجة دكتور الفلسفة في التربية -
قسم المناھج وطرق التدريس  -التخصص الدقيق االقتصاد المنزلي  .مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٣ ١١٢٤منح الطالب  /يقظان كامل يحيا  -درجة دكتور الفلسفة في التربية  -قسم
اصول التربية  .مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٥منح الطالب  /أحمد مرزوق موسى  -درجة الماجستير  -قسم تطبيقات
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة.
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٦منح الطالب  /وائل محمد فتح ﷲ  -درجة الماجستير  -قسم تطبيقات
الليزرالھندسية .
 - ٢٠١٥/٠٦/٠٤ ١١٧٧منح الطالب  /محمود السيد محمد  -درجة الماجستير  -قسم علوم الليزر
وتفاعالته.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٨منح الطالب  /سامح الدسوقي ابوالفتوح  -درجة دكتوراة الفلسفة في
التربية  -قسم العلوم التربوية .مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات
ومراكز البحث العلمي المناظرة.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٧ ١٣٣٩منح الطالب  /محمد عبدربه عبدالسالم  -درجة دكتوراة الفلسفة في
التربية  -قسم العلوم النفسية .مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات
والمراكز البحثية .
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٥منح الدارسة /منى محمود فراج علي  -درجة دكتوراة الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الفنية  -تخصص أشغال معادن  -التقدير ممتاز.
 - ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٦منح الدارسة  /سالي سمير داود  -درجة دكتوراة الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الفنية  -تخصص طباعة منسوجات -التقدير ممتاز .مع
التوصية بطباعتھا على نفقة الجامعة وتبادلھا بين الجامعات.
 ٢٠١٥/٠٦/١٥ ١٢٦٧منح الدارسة  /سميرة احمد السيد  -درجة دكتوراة الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الموسيقية  -تخصصموسيقى عربية  -التقدير ممتاز.

