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

رقم القرار

التاريخ

القرار

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٥ـ منح الطالبة  /نجوى ابراھيم محمد درجة الماجستير في االدابـ اللغة
االنجليزية وادابھا بتقدير ممتاز.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٦ـ منح الطالبة  /تركي حمدان علي درجة الماجستير في االدابـ تخصص
المكتبات والوثائق والمعلومات بتقدير ممتاز.ـ

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٩ـ منح الطالبة  /ھالة محمد منير مصطفي دكتواره في االداب )تخصص
االجتماع(بمرتبة الشرف الثانية.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٠ـ منح الطالب  /محمود عبد الفتاح محمود درجة دكتور في االداب )تخصص
الجفرافيا(بمرتبة الشرف األولي.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣١ـ منح الطالب /ايناس مصطفي متولي درجة دكتور في االداب بمرتبة الشرف
األولي) .تخصص اللغة االنجليزية وادابھا(.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٨ـ منح الطالب  /عالء محمحد محمد عبد الظاھر درجة دكتور في االداب
)تخصص التاريخ بمرتبة الشرف األولي(.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٩ـ منح الطالبة  /مي حسن علي حسن درجة دكتور في االداب )تخصص اللغة
االنجليزية وادابھا بمرتبة الشرف األولي(.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥١٦منح الطالب  /منصور حسين سالم صالح درجة الماجستير في االداب بتقدير
ممتاز )) (-Aتخصص الجفرافيا(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥١٧منح الطالب /ايمان عبد الحميد عبد النعيم درجة الماجستير في االداب
)تخصص المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات(بتقدير ممتاز )(-A

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥١٨منح الطالب /سارة عز الدين عبد السميع درجة الماجستير في االداب
)تخصص االجتماع( بتقدير جيد جدا )(+B

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥١٩امنح الطالبة /زينب عثمان علي سالم درجة الماحستير في االداب بتقدير
ممتاز مع التوصية بنشر وتبادل الرسالة مع الجامعات )تخصص المكتبات
والوثائق والمعلومات(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٠منح الطالبة /نھاد علي عباس محمود درجة الماجستير في االداب بتقدير
ممتاز )تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣٧منح الطالب  /مي حسن علي حسن درجة دكتوراه في االداب بمرتبة الشرف
الثانية )تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابھا(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣٨منح الطالب  /عالء محمد محمد عبد الظاھر بدوي درجة دكتوراه في االداب
بمرتبة الشرف األولي )تخصص التاريخ(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣٩منح الطالبة /ھاني محمد حسن جابر درجة الماجستير في االداب بتقدير
ممتاز )تخصص التاريخ(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٠منح الطالبة /اماني عصام ابراھيم مناع درجة الماجستير في االداب بتقدير
ممتاز )تخصص علم النفس(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤١منح الطالبة /مروة محمد مصطفي علي نور درجة الماجستير في االداب
بتقدير ممتاز)تخصص اللغات الشرقية وادبھا(

كلية اآلداب
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كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٢منح الطالب /أيمن حامد أحمد الجوھري درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز تخصص علم النفس.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٣منح الطالبة  /ابراھيم عبد التواب عبد الفتاح درجة الماجستير في االداب
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا بين الجامعات )تخصص
اللغة العربية وادابھا(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٤منح الطالبة  /نعمت منذر عبدالمجيد العبدلي درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد جدا ) (+Bتخصص المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات.

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٥منح الطالب /ايمن عبد اللطيف رضوان درجة الماجستير في االداب بتقدير
ممتاز )تخصص الفلسفة(

كلية اآلداب

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٦منح الطالبة /رشا محمد محروس مصطفي درجة الماجستير في االداب
بتقدير ممتاز) تخصص علم النفس(

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٨منح الطالب  /شريف محمد محمد ابراھيم درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جدا ) //تخصص قسم القانون الجنائي(

كلية الحقوق

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٩منح الطالب محمد عبد الغفار طنطاوى درجة دكتور في الحقوقبتقدير جيد //
)تخصص قسم المالية العامة(

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

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٠٠منح الطالبة  /اية محمد يحيي حامد درجة الماجستير في العلوم السياسية
بتقدير ممتاز.

كلية اآلداب

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

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٠١ـ منح الطالبة /راما ماھر محمد عبد الحكيم درجة الماحستير في الدراسات
االوربية بتقدير جيد جدا//
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٠٢منح الطالبة  /مصعب محمد إبراھيم علي درجة الماحستير في الدراسات
االوروبية المتوسطية بتقدير جيد جدا//
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٠٤منح الطالبة /ھايدى علي علي فھمي درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد
بتقدير ممتاز //
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٠٥منح الطالب  /ياسر نمر محمد أبو حامد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز //
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢١منح الطالبة /مني راشد سعد العليان درجة الماجستير في االدارة العامة
بتقدير جيد جدا.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٢منح الطالبة  /رشا سامح عيسي حسن درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد
بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخري.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٣منح الطالب /محمد محمود عبدﷲ يوسف درجة دكتوراه الفلسفة في
االقتصاد بتقدير جيد جدا.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٤منح الطالب /راجي يوسف محمود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير جيد جدا.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٥منح الطالب  /احمد السعيد محمد محمود درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات
االوربية المتوسطة بتقدير جيد جدا.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٦منح الطالبة /ھنادى السيد حامد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٣منح الطالب  /سند حماد الفي درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير
جيد جدا.
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٤منح الطالب /عصام السيد عبد المطلب احمد درجة ماجستير العلوم )تخصص
ھندسة الحاسبات(
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كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
كلية التجارة
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 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٥منح الطالب /اسامة صالح احمد بغدادى درجةلماجستير العلوم )تخصص
الھندسة المدينة االشغال العامة( منح الطالب /محمود محمد عبد ﷲ حجازى
درجة ماجستير العلوم الھندسة االنشائية
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٦منح الطالب  /اسالم عبد النبي احمد درجة الماجستير في العلوم )تخصص
الھندسة االنشائية(
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٨منح الطالب /احمد محمد يوسف عز الدين درجة الماجستير العلوم )تخصص
الھندسة االنشائية(
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦٩منح الطالبة  /سھا ذكي محمد حسين درجة الماجستير في العلوم )تخصص
الھندسة االنشائية
منح الطالب  /عالء سيد محمود حسن درجة الماجستير في العلوم )تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٩منح الطالب /محمد رافت احمد احمد عريضة درجة الماجستير )تخصص
ادارة اعمال(

كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٠منح الطالب/عمرو مجدى محمد عبد الواحد درجة الماجستير )تخصص
الرياضة والتامين (

كلية التجارة

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠١منح الطالبة /عبد الباقي مضوى العشا مضوى درجة الماجستير في
المحاسبة )تخصص محاسبة(

كلية العلـوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧١منح الطالبة  /غادة محمد عبد الحليم الفقي درجة الماجستير في العلوم
)تخصص كيمياء حيوية(

كلية العلـوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٢منح الطالب /ايھاب لطفي جورج درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم )تخصص
كيمياء حيوية( منح الطالب /ميالد محمد ميالد درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم )تخصص جيولوجيا )بترول(
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩١منح الطالب /محمود ابراھيم عفيفي عبده درجة الماجستير في العلوم
)تخصص كيمياء حيوية(
منح الطالب  /اسامة محمد سيد احمد درجة الماحستير في العلوم )تخصص
كيمياء عضوية(
منح الطالب  /بسمة احمد علي محمد درجة الماجستير في العلوم )تخصص
كيمياء حيوية(
 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٠منح الطالبة  /أمنية محمد ابراھيم محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
تخصص)علم الحيوان )الفقاريات وطفيليات(

كلية العلـوم

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٢منح الطالب /محمود محمد سيد بركات درجة الماجستير في العلوم )تخصص
كيمياء عضوية(
منح الطالب  /اسالم محمود حمدي حسن درجة الماحستير في العلوم
)تخصص نبات ميكروبيولوجي(
منح الطالبة  /راند بدر محمد بدر علي درجة الماجستير في العلوم
)تخصص جيولوجيا )معادن وصخور ورواسب خامات(
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٦١منح الطبيب /عصام علي محمد علي درجة الدكتوراه في العلوم الطبية
)تخصص الكيمياء الحيوية الطبيبة والبيولوجيا(دور نوفمبر) ٢٠١٤الئحة
(٢٠٠٩
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨١منح الطيب  /محمد اشرف عبد المنعم الميلجي درجة الدكتوراه في جراحة
التجميل دور نوفمبر )الئحة (٢٠٠٩

كلية الطب

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٢منح الطبيب  /وائل مصطفي محمد مصطفي حمزة درجة الدكتوراه في العلوم
الطبية االساسية الباثولوجيا دور نوفمبر ) ٢٠١٤الئحة (٢٠٠٩

كلية الطب

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٥اعتماد درجة الماجستير للطبيبة  /ھاله أحمد نوفل البرعي صالح الدين في
الطب النفسي لألطفال والمراھقين بتقدير )جيد( بموافقة مجلس الكلية في
.٢٠١٥/٥/٢١
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٥اعتماد منح الطبيب  /ھاني عبدالمولي محمد عبدالمولي درجة الدكتوراه في
جراحة األوعية الدموية دور نوفمبر ) ٢٠١٤الئحة (٢٠٠٩

كلية العلـوم

كلية العلـوم

كلية الطب
كلية الطب

كلية الطب
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كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٧منح الطالب  /ثروت ابراھيم رشدى درجة الماجستير )تخصص تمريض
عناية الحاالت الحرجة والطوارى(بتقدير ممتاز

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٨منح الطالبة  /سماح عثمان علي عثمان درجة الماجستير )تخصص تمريض
الصحة النفسية(بتقدير جيد جدا

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٤٩منح الطالب /محمد عادل احمد عراقي درجة الماجستير )تخصص تمريض
عناية الحاالت الحرجة والطوارى((بتقدير ممتاز

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥١منح الطالب /ھدى عبد الرحمن علي السيد درجة الماجستير )تخصص
تمريض صحة االم وحديثي الوالدة(بتقدير جيد جدا

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٢منح الطالبة  /لمياء سعد عبد ﷲ محمود درجة الماجستير )تخصص تمريض
صحة المجتمع(بتقدير ممتاز

كلية التمريض

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٣منح الطالب  /مصطفي محمود عبدالصادق السيد درجة الماجستير )تخصص
إدارة تمريض(بتقدير جيد جدا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٢ـ منح الطالبة  /مروة السيد محمد قطب درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ) تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليد وجراجتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٣منح الطالب /محمد احمد سليمان عبد الرحيم درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٤منح الطالب  /محمد بكر طه يونس درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٦منح الطالبة  /دينا سامي عبد الكريم قاسم درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص ع٠ط الضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٧منح الطالبة /مھا حامد عبد الودود الغريب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جدا )تخصص ع٠ط الضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند االطفال(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٨منح الطالبة  /ھند رضا سعد صقر درجة الماجستير في العالج الطبيعي ـ
تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا بتقدير عام جيد .

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٣٩منح الطالبة  /ھند احمد سعد عطا درجة الماجستير في العالج الطبيعي ـ
تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا بتقدير عام جيد .

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤٧منح الطالب /اوركيد صابرعبد الفضيل صابر درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤٨منح الطالبة /مروة جمال محمد علي عناني درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع ٠ط المراض النساء والتوليد وجراجتھا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤٩منح الطالبة  /نجوى سيد عبد الواحد حسن درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد)تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥١منح الطالبة /ياسمين محمد صفوت حسين محمد درجة الماجستير بتقدير عام
جيد)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي (

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٢منح الطالب  /طارق حنفي محمود حنفي درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص ٠ط الضطرابات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٣منح الطالبة  /مريم حسام محمد فتحي االبراش درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط٠المراض النساء والتوليد وجراحتھا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٤منح الطالبة  /مروة محمد محمود عليوة درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط ٠الضطرابات الجھاز الدورى التنفسي
والمسنين

كلية العالج الطبيعى

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٥منح الطالبة  /نجوى ابو الوفا ابراھيم درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيدـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراجتھا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٦منح الطالبة  /كريستين عادل عزيز صالح درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط الضطربات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند االطفال
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٧منح الطالبة  /شيماء احمد عيد احمد عوض درجة الماجستير بتقدير عام
جيد)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٨منح الطالبة /احمد فوزى بيومي عبد الرحمن درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جدا )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٥٩منح الطالب /احمد محمود نصر درجة الماجستير بتقدير عام جيد )تخصص
العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٠منح الطالبة  /جيالن عادل يوسف الھبيان درجة الماجستير بتقدير عام جيد
جدا )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦١منح الطالبة  /ھند عبد العظيم حسن عبد الفتاح وحش درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد)تخصص ع٠ط الضطربات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند االطفال(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٢منح الطالبة /شيرين شاكر مرزوق زخاريوس درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط النساء والتوليد وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٣منح الطالبة  /راينا عبد المنعم بدوى محمود درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٤منح الطالب  /سمير محمد حنفي محمد درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٥منح الطالب /محمد تحسين عثمان محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد)تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٦منح الطالبة  /شيماء حسني محمد عبد الرحيم درجة الماجستير بتقدير عام
جيد )تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٧منح الطالبة  /ياسمين ماھر عبد الجابر درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع ٠طالمراض النساء والتوليد وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٨منح الطالب  /باسم محمد علي محمود درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٦٩منح الطالبة  /مروة عبد الحليم عزيز محمود درجة الماجستير بتقدير عام
جيد )تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧٠منح الطالبة  /مھا عاطف راغب محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧١منح الطالبة  /ھند شحات عبد الستار درجة الماجستير عي العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧٢منح الطالبة /شرين محمود محمد جاد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧٣منح الطالبة  /غادة سعيد حسين درجة الماجستير بتقدير عام جيد )تخصص
ع٠ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧٤منح الطالب  /محمد مصطفي الدسوقي درجة الماجستير بتقدير عام جيد جدا
)تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

كلية العالج الطبيعى

كلية العالج الطبيعى

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٧٥منح الطالب  /محمود معوض محمود عبده درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص العلوم االساسية للعالج الطيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٧٦منح الطالبة  /ابتھال احمد محمود درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير
عام جيد )تخصص ع٠ط الضطربات مراحل النمو والتطوروجراحتھا عند
االطفال(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٧٧منح الطالب  /اسالم حسن محمد فايد درجة الماجستير بتقدير عام جيد
)تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العصبي وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٧٨

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٧٩

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٠

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨١

منح الطالبة /اسراء طلعت محمد محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد جدا )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي
والمسنين(
منح الطالب /عمرو علي علي الخضرى درجة الماجستيرفي العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط ٠الضطربات الجھاز الدورى التنفسي
والمسنين (
منح الطالبة  /ريھام علي محمد علي درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا(
منح الطالب /محمد عبد الھادى محمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٢منح الطالبة  /ايمان صدقي عبد ﷲ علي درجة الماحستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليدوجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٣منح الطالب  /احمد عبده عبد الحميد محمد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط للجراحة(

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٤

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٥

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٦

كلية العالج الطبيعى

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٧

منح الطالب  /وليد السيد حسين احمد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز الدورى التنفمي
والمسنين(
منح الطالبة  /اسماء عبد المنعم احمد سيد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ) تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي
والمسنين(
منح الطالب /حسام مجدى متولي عبد الحميد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا(
منح الطالبة  /اميرة محمد جمال الدين ثابت درجة الماجستيرفي العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد )تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٨منح الطالبة /الشيماء شعبان عبد العظيم درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد جدا )تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٨٩منح الطالبة  /ھبة ﷲ عبد السالم اسماعيل درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ) تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٠منح الطالب /محمد جمال حسن درجة الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير
عام جيد )تخصص العلوم االساسية للعالج الطبيعي(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩١منح الطالب  /احمد محمد السيد مصطفي درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ) تخصص ع٠ط الضطربات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند االطفال(.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٢منح الطالب /ھاني محمود محمد درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي بتقدير
عام جيد جدا )تخصص ع٠ط الضطربات الجھاز الدورى التنفسي والمسنين

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٣منح الطالب /احمد بركات بخيت سليمان درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد )تخصص ع٠ط الضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين (بتقدير عام )جيد جدا(

كلية العالج الطبيعى

كلية العالج الطبيعى

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٤منح الطالبة /ايمان عوض عبد الكريم درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد)تخصص ع٠ط المراض النساء والتوليد وجراحتھا(

كلية العالج الطبيعى

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٥منح الطالبة /مني نبيل محمد عبدالفتاح عياد درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي )المدرس المساعد بتخصص ع٠ط الضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال (بتقدير عام )جيد جدا(
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٤٩٦منح الطالبة /ھبه جابر عبد العزيز سلموني درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي )المدرس المساعد بتخصص ع٠ط الضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال (بتقدير عام )جيد جدا(.
 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٧١منح الطالبة /رحاب أبوالمجد سعد ابو المجد درجة الماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية تخصص خواص مواد طب االسنان .

كلية العالج الطبيعى
كلية طب الفم واالسنان
كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٧٢منح الطالبة /مي اسماعيل محمد فتحي اسماعيل درجة الماجستير في علوم
طب األسنان األكلينيكية تخصص طب الفم وعالج اللثة.

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٧٣منح الطالبة /فيروز فتحي محمود كرداش درجة الماجستير في علوم طب
األسنان األكلينيكية تخصص تقويم االسنان

كلية طب الفم واالسنان

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٧٤منح الطالبة /فاطمه الزھراء عثمان صالح الدين عثمان العباسي درجة
الماجستير في أحد فروع طب الفم واألسنان تخصص عالج الجذور.
منح الطالب /محمد أميه أحمد صالح الدين درجة الماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان تخصص عالج الجذور.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٧٥منح الطالب /كمال الھادي محمود سبسي درجة الماجستير في علوم طب
األسنان األكلينيكية تخصص االستعاضات السنيه المثبته.

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٣منح الصيدالنية /داليا يوسف عبد اللطيف يوسف درجة الماجستير في العلوم
الصيدلة )تخصص الصيدلة االكلينكية (

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٤منح الصيدالنية  /ريھام فتحي حلمي مسلمي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلة )تخصص االدوية والسموم(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٢منح الصيدالنية /رشا احمد محمود حسن درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الصيدلية )تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٣منح الطالب  /ابراھيم احمد صالح علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الصيدلية )تخصص العقاقير(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٤منح الطالبة  /ايناس يوسف يونس محمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٥منح الصيدالنية /سلمي طارق بيومي حسين درجة ماجستير في العلوم
الصيدلية )تخصص الكيمياء الحيوية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٦منح الصيدلي /أحمد مصطفي عبدالعال مصطفي درجة ماجستير في العلوم
الصيدلية )تخصص الكيمياء الصيدلية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٩٧منح الصيدالنية /ھاله صالح الدين ھالل محمود ھالل درجة ماجستير في
العلوم الصيدلية )تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٣منح الصيدالنية/بھره خالد محمد درجة ماجستير في العلوم الصيدلية
)تخصص األدوية والسموم(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٤٣منح الصيدلي /وسام عادل فؤاد نخله درجة ماجستير في العلوم الصيدلية
)تخصص الصيدلة الصناعية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٤٤منح الصيدالنية /منال عبدالفتاح عزت سالم درجة ماجستير في العلوم
الصيدلية )تخصص الكيمياء الصيدلية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٤٥منح الصيدالنية /ساره سراج الدين احمد فرج درجة ماجستير في العلوم
الصيدلية )تخصص الميكروبيولوجيا والمناعه(

كلية طب الفم واالسنان

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٤٦منح الصيدالنية /مي مصطفي فؤاد ابراھيم درجة ماجستير في العلوم
الصيدلية )تخصص الكيمياء الصيدلية(

كلية الصيدلة

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٤٧منح الصيدالنية /مھا فوزي امام نصر درجة ماجستير في العلوم الصيدلية
)تخصص الصيدالنيات(

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٧منح الطالب  /ھاني ممدوح محمد عبدالمنعم محمد علي درجة الماجستير في
العلوم الھندسية تخصص ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٠منح الطالب  /محمود محمد شوقي محمود درجة ماجستير العلوم -تخصص
ھندسة الطيران والفضاء.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥١منح الطالب  /محمود محمدين يوسف يوسف الديب درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة االنشائية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٢منح الطالب  /طارق مختار توفيق سلطان درجة ماجستير العلوم -تخصص
ھندسة الطيران والفضاء.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٣منح الطالب  /محمد احمد نبيل محمد منصور ابو العمايم درجة ماجستير
العلوم -تخصص ھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٠

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٤

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٥

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٦

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٧

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٧٨

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٧٩

منح الطالب  /علي محمود خزمه درجة ماجستير العلوم -تخصص ھندسة
القوي واآلالت الكھربية .منح الطالب  /محمد محمود بيومي أحمد كامل درجة
ماجستير العلوم -تخصص ھندسة المدنية  -األشغال العامة.
منح الطالب  /معتز عبدالمنعم محمد الباز درجة ماجستير العلوم -تخصص
الھندسة المعمارية .منح الطالبة  /مي فايز محمود خليل أيوب درجة ماجستير
العلوم تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج.
منح الطالب  /محمد أحمد محمد متولي الشعراوي درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج.
منح الطالب  /مصطفي الحسين ابراھيم محمد عبدالفتاح درجة ماجستير
العلوم تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات.
منح الطالب  /ھشام نعيم مامون محمد عبدالرازق درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة الحاسبات
منح الطالب  /مصطفي محمد احمد سيد الشريف درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة االنشائية.
منح الطالب  /أحمد عبدالوھاب محمد المرادي درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة االلكترونيات والتصاالت الكھربية .منح الطالب /محمد
عبدالواحد محمد خليفه درجة ماجستير العلوم  -تخصص ھندسة القوي
الميكانيكية .
منح الطالب /سيف النصر محمود السيد محمود عثمان درجة دكتوراه
الفلسفة  -تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج.
منح الطالب  /احمد ابو المجد شوقي سيد احمد  -درجة دكتوراه الفلسفة -
تخصص ھندسة القوي الميكانيكية.
منح الطالب  /شريف حامد محمد حسنين  -درجة دكتوراه الفلسفة  -تخصص
الھندسة االنشائية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٦منح الطالب  /محمد محمود علي علي حسن  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص ھندسة المناجم والبترول والفلزات.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٧منح الطالبة  /شيماء حسن زكي إبراھيم  -درجة دكتوراه الفلسفة  -تخصص
الھندسة المعمارية
منح الطالبة  /فرح فيروز فھيم لبيب الديب  -درجة دكتوراه الفلسفة -
تخصص الھندسة اإلنشائية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٨منح الطالبة  /ھدي ابراھيم المجد أحمد شاھين  -درجة دكتوراه الفلسفة -
تخصص الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٦٨٩منح الطالبة  /سومه محمد عبدالغني محمد  -درجة دكتوراه الفلسفة -
تخصص الميكانيكا الھندسية .
منح الطالبة  /منه ﷲ محسن محمد الحسيني  -درجة دكتوراه الفلسفة -
تخصص الھندسة المعمارية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٧منح الطالب  /يحي محمد محمود سيد يحي  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص ھندسة القوي واآلالت الكھربية.
منح الطالب  /أمين ماھر عبدﷲ يركه  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٨منح الطالبة  /أمنية ھشام مصطفي أبوسريع  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٩منح الطالبة  /شاھنده محمود مبروك محمد سعيد  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٠منح الطالبة  /ھناء احمد محمد احمد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢١منح الطالب  /محمد عصام محمد سيد  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
الھندسة اإلنشائية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٢منح الطالب  /محسن جالل يحيي كامل  -درجة ماجستير العلوم  -تخصص
ھندسة القوي واآلالت الكھربية.
منح الطالب  /إسالم فرج محمد السيد فرج  -درجة ماجستير العلوم -
تخصص ھندسة القوي واآلالت الكھربية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٦منح الطالبة  /نھله محمود حافظ محمد مراد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٧منح الطالبة  /منه ﷲ سعيد محمد توفيق درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٨منح الطالبة  /نورين مصطفي محمد محمود درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
منح الطالب  /احمد محمد إيراھيم حماد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية .
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٢٩منح الطالب  /احمد علي أحمد محمود نصر درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة الري والھيدروليكا .
منح الطالب  /عبدالرجمن حسن علي فھمي عبدﷲ  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الحاسبات
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٠منح الطالبة  /مني فؤاد محمود احمد  -درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكھربية.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣١منح الطالب  /مھند مجدي منوفي محمد سعيد  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الكيميائية.
منح الطالبة  /ياسمين مصطفي محمد عبدالمھمين  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الكيميائية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٢منح الطالب  /محمد صاوي محمد رشاد أيوب  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج.

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٣منح الطالب  /محمد عزت ابراھيم سعفان  -درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة البترول .
منح الطالب  /مصطفي عبد الحميد عبدالعظيم عبد المطلب  -درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة الفزات.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٥منح الطالب  /عبدﷲ عبدالفتاح محمد محمد عبدالقوي -درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج .
منح الطالبة  /بسمه طالل صالح الدين عثمان العباسي  -درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية.

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

كلية الھندسة

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

منح الطالب  /أسامه إيھاب عبد الخالق حسين  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوي الميكانيكية.
منح الطالب  /أحمد جمال عشماوي عشماوي  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوي الميكانيكية.
منح الطالب  /أسالم يحيي محمد السيد جمعه  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية.
منح الطالب  /جھاد سمير محمد يؤنس  -درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية .
منح الطالبة  /مني محمد فؤاد رحمو  -درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية.
منح الطالبة  /نشوي جمال أحمد محمود أحمد لقمان  -درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة المعمارية .
منح الطالب  /أحمد محمد يسري حسين الحفني  -درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات.

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٦

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٧

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٤٠

كلية الھندسة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٤١

كلية الھندسة

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٤٢منح الطالبة  /راندا محمد أسامه محمد علي حسين شطا -درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية.

كلية الزراعة

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٨منح الطالبة  /ھبه عبد العزيز محمد عبدالعزيز درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص كيمياء حيوية
منح الطالبة  /تحيه عزوز فؤاد أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية تخصص حشرات اقتصادية.
منح الطالب  /حسام محمد زكريا محمد إبراھيم درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص وراثة.
منح الطالبة  /حنان ابو الفتوح محمد علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية تخصص صناعات غذائية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٥منح الطالبة  /نسرين عاصم شاكر عبدﷲ درجة ماجستير في العلوم
الزراعية تخصص خضر .
منح الطالبة  /دعاء جالل عباس صالح درجة ماجستير في العلوم الزراعية
تخصص الھندسة الزراعية.
منح الطالبة  /مھا عبد التواب محمود إبراھيم درجة ماجستير في العلوم
الزراعية تخصص اقتصاد زراعي.
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٧٣منح الطالبة  /رشا محمد علي جمعه  -درجة الماجستيرفي العلوم الزراعية ـ
تخصص بساتين الزينة.

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٠٦

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٠٧

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٠٨

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٠٩

منح الطالبة  /ندي محمد طه محمد عباس  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص مبيدات .
منح الطالبة  /مني محمد نبيل حسين قرطام درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص حشرات اقتصادية.
منح الطالبة  /نجالء عبدﷲ عبدالسالم محمد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص فسيولوجيا النبات.
منح الطالبة  /ھبه أمين محمد علي صالح  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص محاصيل.
منح الطالب  /حسن رجب سيد عبد اللطيف  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص ھندسة زراعية .
منح الطالب  /حسين إبراھيم حسنين ابراھيم  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص نيماتودا.
منح الطالبة  /مرفت رجب منصور علي صالح  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص وراثة.
منح الطالبة  /مني أحمد محمد عبدالغني  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص وراثة.
منح الطالبة  /سماح فرحات قرني دسوقي  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص محاصيل.

كلية الزراعة

كلية الزراعة

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

منح الطالبة  /آيه ﷲ سمير عبدالمنعم الزيات  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية.
منح الطالبة  /نھله محمد نجيب أحمدعبدالحميد  -درجة الماجستيرفي العلوم
الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية.
منح الطالبة  /ميسره محمد كمال محمد احمد المغربي  -درجة الماجستيرفي
العلوم الزراعية ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية.
منح الطالبة  /والء علي محمد أحمد  -درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص اقتصاد زراعي.
منح الطالبة  /سارة بيومي حسن بيومي عوالي  -درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص وراثة.
منح الطالبة  /شيماء محمود أمين عثمان -درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة.
منح الطالبة  /عبير عبد رب النبي بكر محمود علوان  -درجة دكتوراه
الفلسفة في العلوم الزراعية ـ تخصص اراضي .
منح الطالبة  /رشا احمد محمد احمد علي  -درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة.
منح الطالبة  /أشواق عبد المنعم حسن محمد المداح  -درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص علوم األلبان.
منح الطالبة  /ريھام جمال محمد عبدالمجيد الرحماني  -درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص وراثة.
منح الطالبة /عيد سعد عبدﷲ لبيب  -درجة الماجستير في العلوم الزراعية ـ
تخصص كيمياء حيوية.
منح الطالب  /مصطفي محمود عبدالحكيم جودة  -درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية.
منح الطالب  /محمد رفعت موسي محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص باثولوجيا "عام وخاص وتشريح مرضي.

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٠

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١١

كلية الزراعة

٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٤٨

كلية الطب البيطرى

٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦١

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٢منح الطالب  /نادر فاروق كامل عثمان درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص التغذية والتغذية اإلكلينيكية.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٣منح الطالب  /طاھر كمال سيد عثمان درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٤منح الطالبة  /مريم حسن علي حسن درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتھا.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٥منح الطالبة  /عال رؤوف حسن يوسف درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص خلية وانسجة.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٦منح الطالب  /عمرو حسن مھران علي درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٧منح الطالبة  /فاطمة كرم عبدالقادر أبورواش درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية تخصص امراض مشتركة.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٨منح الطالبة  /شيماء رمضان إمام محمد درجة دكتواره الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص األدوية البيطرية.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٦٩منح الطالبة  /ھبه محمد محمد سالم درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص امراض الطيور واالرانب.

كلية الطب البيطرى

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٧٠منح الطالب /شريف حامد ابراھيم المسلمي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية  -تخصص الفسيولوجيا.

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٠منح الطالب  /باسوان قبالن اشكري درجة ماجستير في الفلسفة اإلسالمية
بتقدير "جيد جدا".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢١منح الطالب  /محمود محمد عراقي مرسي درجة ماجستير في الشريعة
اإلسالمية بتقدير "جيد جدا".

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٢منح الطالب  /بشيرأحمد محمد عبدالحي درجة ماجستير في النحو والصرف
والعروض بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٣منح الطالب  /جھاد عبدالحميد احمد يوسف ھنداوي درجة ماجستير في
الشريعة اإلسالمية بتقدير "جيد جدا".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٤منح الطالب  /إبراھيم مختار مصلحي زھران درجة ماجستير في النحو
والصرف والعروض بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٥منح الطالبة  /فاطمه عبدالحميد عبدﷲ عبدالحميد درجة الماجستير في
الشريعة اإلسالمية بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٦منح الطالب  /مھدي حمه سعيد محمد درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية
بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٢٧منح الطالب  /مؤيد اسماعيل محمد علي درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٢٨منح الطالبة  /ھاجرإسماعيل ويس درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية
بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٢٩منح الطالب  /احمد خدر فقي رسول درجة ماجستير في الشريعة اإلسالمية
بتقدير "جيد جدا".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٠منح الطالب  /عبد الرازق محمد عبدالرحمن السيد حسين درجة الدكتوراه في
الفلسفة اإلسالمية بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣١منح الطالب  /السيد العربي يوسف يوسف إبراھيم درجة دكتوراه في علم
اللغة والدراسات السامية والشرقية بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٢منح الطالب  /يؤنس يحيي عبدﷲ درجة دكتوراه في علم النحو والصرف
والعروض بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٣منح الطالب  /محمد فتحي حسان محمد درجة دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية
بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٤منح الطالبة  /أمينة أحمد عبد المحسن أحمد عبدﷲ الماجد درجة دكتوراه في
الفلسفة اإلسالمية بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٥منح الطالب  /فيصل بن أبو بكر بي إن درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية
بمرتبة "الشرف الثانية ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٦منح الطالب  /عبد الحي الكتاني بن الحاج أوردي درجة دكتوراه في الفلسفة
اإلسالمية بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٧منح الطالبة  /يولي يس طيب درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية بمرتبة
"الشرف الثانية ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٨منح الطالب  /محمد سليمان آدم امراجع درجة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية
بمرتبة "الشرف الثانية ".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٣٩منح الطالبة  /ريما أحمد الكبير الناجح درجة دكتوراه في النحو والصرف
والعروض بمرتبة "الشرف االولي".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٠منح الطالب  /حسام أبو الخيرعبد الشيخ درجة دكتوراه في النحو والصرف
والعروض بمرتبة "الشرف االولي".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤١منح الطالبة  /ھبه ھالل فوزي ھالل سعده درجة دكتوراه في النحو والصرف
والعروض بمرتبة "الشرف االولي" مع التوصيه بطبعھا وتبادلھا بين
الجامعات.

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

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

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٢منح الطالبة  /نوير حزام أبجاد راجي المطيري درجة ماجستير في النحو
والصرف والعروض بتقدير "ممتاز".

كلية دار العلوم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٤منح الطالب  /مطلق محمد مبارك سعود المرشاد درجة ماجستير في النحو
والصرف والعروض بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٥٧منح الباحثه  /نھله حلمي محمد عبد الكريم درجة الدكتوراه في اإلعالم من
قسم اإلذاعة بمرتبة "الشرف األولي ".

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٦منح الطالب  /ھشام سعيد عمر سعيد البرجي درجة الماجستير في اإلعالم
تخصص إذاعة بتقدير ممتاز.

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٣منح الطالبه  /دينا عبد الحكيم محمد عبد اسماعيل درجة الماجستير في
اإلعالم تخصص العالقات العامه واإلعالن بتقدير ممتاز.

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٤منح الطالبه  /راجيه ابراھيم عوض عطا ﷲ درجة الماجستير في اإلعالم
تخصص إذاعة بتقدير ممتاز.

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٥منح الطالبه  /االء فوزي السيد عبد اللطيف درجة الماجستير في اإلعالم
تخصص العالقات العامه واإلعالن بتقدير ممتاز.

كلية االعالم

 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٦منح الطالبه  /ريھام سامي حسين يوسف درجة الدكتوراه في اإلعالم
تخصص اإلذاعة بمرتبة الشرف األولي والتوصية بتبادل الرسالة وطبعھا
لتعميم الفائدة منھا.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٧منح الطالبة  /سلوي سعد بدري محمد نور درجة الماجستير في اآلثار من
قسم االثار المصرية بتقدير"ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة
الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري".
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٨منح الطالب  /ھاوارنجم الدين ھواس درجة الماجستير في آثارما قبل التاريخ
من قسم االثار المصرية بتقدير ممتاز.

كلية اآلثار

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٢٩

كلية اآلثار

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣٠

كلية اآلثار

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣١

كلية اآلثار

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٣٢

كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
معھد الدراسات
والبحوث االحصائية

٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٧٦

منح الطالبة  /مصرسعد سيد إسماعيل درجة دكتور في الفن المصري القديم
من قسم االثار المصرية بمرتبة "الشرف األولي" مع التوصية بطبع الرسالة
علي نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات المصرية.
منح الطالب  /محمد إبراھيم كريم الخوالده درجة دكتور في اآلثار من قسم
االثار اإلسالمية بمرتبة "الشرف األولي" مع التوصية بالطبع والتبادل مع
الجامعات المصرية.
منح الطالبة  /نيفين كمال فھيم فرج درجة دكتور في االثار من قسم ترميم
االثار بمرتبة "الشرف األولي" مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا بين
الجامعات المختلفة علي نفقة الجامعة.
منح الطالب  /سامي صالح عبد المالك سالم درجة دكتور في االثار من قسم
االثار اإلسالمية بمرتبة "الشرف األولي" مع التوصية بطبع الرسالة علي
نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري.
منح الطالب  /احمد جالل أحمد محمد درجة الماجستير في تكنولوجيا
المعلومات تخصص دقيق تكنولوجيا المعلومات.

كلية اآلثار
كلية اآلثار

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٧٧منح الطالبة  /مني محمد محمد سليمان إسماعيل درجة دكتوراه الفلسفة في
تكنولوجيا المعلومات  -تخصص دقيق تكنولوجيا المعلومات.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٧٨منح الطالبة  /منال أحمد يوسف الفقي درجة دكتوراه الفلسفة في بحوث
العمليات ودعم القرار.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٧٩منح الطالب  /ھيثم فاروق عبد الفتاح عبدالفتاح درجة دكتوراه الفلسفة في
علوم الحاسب.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٠منح الطالب /حسن محمد ربيع حسن درجة دكتوراه الفلسفة في بحوث
العمليات ودعم القرار.
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٠٢منح الطالبة  /مني كيالني كيالني محمد درجة دكتوراه الفلسفة في اإلحصاء
الحيوي والسكاني .
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والبحوث االحصائية
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

 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٧٠٣منح الطالبة  /فاطمه اشرف ممدوح مصطفي درجة ماجستير في اإلحصاء .
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٣منح الطالبة  /والء عبدالعال فرج عفيفي درجة ماجستير في
المعلومات .

نظم

 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧١٤منح الطالب  /احمد حمزة محمد احمد درجة دكتوراه الفلسفة في علوم
الحاسب .
 ٢٠١٥/٠٧/١٥ ١٧٣٨منح الطالب  /محمد فتحي جودة السيد السنطاوي درجة دكتوراه الفلسفة في
بحوث العمليات.
 ٢٠١٥/٠٧/٢١ ١٧٥٧منح الطالبة  /ھانم محمد السعيد خفاجي درجة ماجستير في اإلحصاء.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١١منح الطالب  /طارق فاولو زكريا أروب درجة ماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً قسم األنثروبولوجيا  -تخصص دقيق األنثروبولوجيا
الثقافية.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٢منح الطالبة  /إيمان رأفت جيالني أحمد درجة ماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ) (١٩٨قسم السياسية واالقتصاد  -تخصص دقيق
اقتصاد
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٤منح الطالبة  /ھويدا محرز محمد علي سعيد درجة ماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً قسم السياسية واالقتصاد  -تخصص دقيق اقتصاد
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٥منح الطالب  /محمد فتحي عبد العزيز ھويدي )مصري الجنسية( درجة
ماجستير في الدراسات األفريقية من قسم التاريخ)تاريخ إسالمي( بتقدير
ممتاز.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٦منح الطالبة  /مني سيد محمود قاسم )مصرية الجنسية( درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية) موارد حيوانيه( بتقدير ممتاز.
٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٧

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤٠

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤١

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٤٢

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٢

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٣

معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد البحوث
والدراسات االفريقية

٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٤

معھد البحوث
والدراسات االفريقية

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

منح الطالب  /أحمد محمد علي محمد عبدالسالم المسلماني درجة ماجستير
في الدراسات األفريقية بتقدير ممتاز قسم السياسية واالقتصاد  -تخصص
دقيق سياسة.
منح الطالب  /ماھر حامد سعداوي سليمان )المصري الجنسية( درجة
دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الجغرافيا )جغرافيا بشرية
"اقتصادية"( بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة
الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخري.
منح الطالب  /محمد مسعد أمام عفيفي درجة ماجستير في الدراسات األفريقية
من قسم األنثروبولوجيا تخصص دقيق )األنثروبولوجيا الثقافية( بتقدير
ممتاز.
منح الطالبة  /نھاد فتحي محمد الشايب )المصرية الجنسية( درجة ماجستير
في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق )موارد
نباتية( بتقدير ممتاز.
منح الطالبة  /سومه لبيب محمود ھندي )المصرية الجنسية( درجة ماجستير
في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق )موارد
ارضية( بتقدير جيد جدا.
منح الطالبة  /آمال محمد عويس محمد )المصرية الجنسية( درجة دكتوراه
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق
)موارد حيوانية( بمرتبة الشرف األولي.
منح الطالب  /رفيق سمير إبراھيم غبور )المصري الجنسية( درجة دكتوراه
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم السياسة واالقتصاد )اقتصاد(.

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٥منح الطالبة  /ھناء محمد عبده إبراھيم )المصرية الجنسية( درجة دكتوراه
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص دقيق
)موارد مائية( بمرتبة الشرف األولي.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٦منح الطالب  /منصور أبو العينين عبد العاطي )المصري الجنسية( درجة
دكتوراه الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم الموارد الطبيعية تخصص
دقيق )موارد نباتية( بمرتبة الشرف األولي.
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معھد البحوث
والدراسات االفريقية
معھد األورام القومى

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

 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥٠٧منح الطالب  /سالم عطيه سالم بن سليم )الليبي الجنسية( درجة دكتوراه
الفلسفة في الدراسات األفريقية من قسم السياسة واالقتصاد )اقتصاد(
بمرتبة الشرف الثانية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨١منح الطبيب  /اشرف أحمد عبد التواب إبراھيم درجة ماجستير في جراحة
األورام بتقدير جيد .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٢منح الطبيب  /عمرو منير سيد أحمد عبد الرحمن درجة ماجستير في جراحة
األورام بتقدير جيد جدا .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٣منح الطبيبة  /نورا عاطف جوده حسين درجة ماجستير في وبائيات ومكافحة
السرطان بتقدير جيد جدا .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٤منح الطبيب  /عاصم أحمد محمد محمود عبد الرازق درجة ماجستير في
جراحة األورام بتقدير جيد . //

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٥منح الطبيب  /أسامه يحيي أحمد خليفه درجة ماجستير في عالج األلم بتقدير
جيد .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٦منح الطبيب  /محمود محمد ابراھيم سرحان درجة ماجستير في جراحة
األورام بتقدير جيد جدا .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٧منح الطبيب  /عمرو عبدﷲ يوسف نوفل درجة ماجستير في جراحة األورام
بتقدير جيد .//

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٨منح الطالبة  /إيناس محمد رضوان محمد درجة الدكتوراه في الباثولوجيا
اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٨٩منح الطالبة  /إيمان عثمان سليمان غنيم الخولي درجة الدكتوراه في التخدير
وعالج األلم.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٠منح الطالبة  /والء يوسف علي احمد السبعيني درجة الدكتوراه في التخدير
وعالج األلم.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩١منح الطالب  /محمد حمد ﷲ حافظ علي زيدان درجة الدكتوراه في جراحة
األورام.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٢منح الطالب  /حسام الدين أحمد عبدالصمد األشطوخي درجة الدكتوراه في
طب األورام.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٣منح الطالبة  /ايمان نجيب الھاللي خورشيد عبد العزيز درجة الدكتوراه في
باثولوجيا األورام.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٤منح الطالب  /عبدﷲ محمد جميل عبدﷲ درجة الدكتوراه في الباثولوجيا
اإلكلينيكية وتحيالت األمراض السرطانية.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٥منح الطالبة  /مروة حنفي مصطفي محمود درجة الدكتوراه في الباثولوجيا
اإلكلينيكية وتحيالت األمراض السرطانية.

معھد األورام القومى

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٦منح الطالبة  /سوزان عدالن عبدالرحمن محمد درجة الدكتوراه في التخدير
وعالج األلم.

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

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٧منح الطالبة  /مھا إبراھيم عبدﷲ احمد حماد درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ قسم تكنولوجيا التعليم النفس.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٥٩٨منح الطالب  /مجدي يؤنس محمد النوحي درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق العلوم.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٠منح الطالب  /مصطفي عرابي عزب محمود درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ قسم المناھج وطرق التدريس تخصص دقيق اللغة العربية
للناطقين بلغات أخري.
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معھد الدراسات
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معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية
معھد الدراسات
والبحوث التربوية

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

 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠١منح الطالبة  /فاطمة ناصر مضحي براك العازمي درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ قسم علم النفس التربوي
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٢منح الطالبة  /شيماء جابر سيد سيد درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ قسم علم النفس التربوي
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٣منح الطالب  /أشرف لطفي عبد الحفيظ حمدان درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ قسم التربية الخاصة.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٤منح الطالبة  /زينب علي عباس عبدﷲ الحساوي درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات بتقدير ممتاز ـ قسم أصول
التربية تخصص دقيق إدارة تربوية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٥منح الطالب  /محمد عوده ھميم مناحي الخالدي درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية قسم االرشاد النفسي.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٦منح الطالب  /زياد علي إبراھيم خليل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية قسم
تكنولوجيا التعليم مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات..
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٧منح الطالب  /معتز إبراھيم قنبر درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم أصول التربية  -تخصص إدارة
تربوية
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٨منح الطالبة  /أماني محمد فتحي حامد الصواف درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم علم النفس التربوي.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦٠٩منح الطالبة  /ھاله حسني أحمد الجبالي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم علم النفس التربوي.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٠منح الطالب  /طه عقله زيدان الخرشه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم علم النفس التربوي.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١١منح الطالبه  /ھبه سامي فرحات عبده درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم المناھج وطرق التدريس
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٢منح الطالبه  /إيمان عبدالحميد محمد نوار درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم المناھج وطرق التدريس.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٣منح الطالب  /أحمد حمدي أحمد محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم المناھج وطرق التدريس.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٤منح الطالب  /علي محمد فالح الشرعه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم التربية الخاصه.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٥منح الطالب  /عبد المحسن مسعد اسماعيل المغازي درجة الدكتوراه الفلسفة
في التربية  -قسم التربية الخاصه.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٦منح الطالبة  /عفاف عبد الفتاح علي إبراھيم درجة الدكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم التربية الخاصه.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٧منح الطالبة  /رحاب ﷲ السيد محمد السيد احمد درجة الدكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم التربية الخاصه.
 ٢٠١٥/٠٧/١٣ ١٦١٨منح الطالبة  /إيمان رمضان الغريب ناصف درجة الدكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم التربية الخاصه.
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٤منح الطالبة  /فاتن عبدﷲ عبدﷲ علي زھران درجة الدكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم المناھج وطرق
التدريس  -تخصص دقيق اللغة اإلنجليزية.
 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٥منح الطالبة  /إيمان عوض محمد محمد فيود درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم علم النفس التربوي.

مركز المعلومات والتوثيق النشرة الرسمية لجامعة القاھرة  -يوليه ٢٠١٥

معھد الدراسات
والبحوث التربوية
المعھد القومى لعلوم
الليزر
المعھد القومى لعلوم
الليزر

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

 ٢٠١٥/٠٧/١٤ ١٦٤٦منح الطالبة  /ھدي منصور اسماعيل محمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات -قسم المناھج وطرق التدريس -
تخصص دقيق اللغة العربية
 ٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٤منح الطالبة  /محمد راضي محمد حافظ علي درجة الماجستير في علوم
الليزر وتفاعالته شعبه تفاعل الليزر مع المادة.
٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٥

منح الطالبة  /عال سيد احمد محمود درجة دكتوراه الفلسفة في تطبيقات
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة شعبه تطبيقات الليزر في
الكيمياء والبيولوجيا الضوئية.
منح الطالبة  /إيناس السيد محفوظ أحمد كامل درجة دكتوراه الفلسفة في
تطبيقات الليزر الطبية شعبه تطبيقات الليزر الطبية تخصص تطبيقات الليزر
في امراض الباطنه واألطفال.
منح الطالبة  /إيناس سيد مصطفي سيد درجة دكتوراه الفلسفة في تطبيقات
الليزر الطبية شعبه تطبيقات الليزر في طب الفم واألسنان تخصص تطبيقات
الليزر في طب الفم واألسنان .
منح الطالبة  /فاتن أحمد ربيع علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
تخصص رياض االطفال قسم العلوم التربوية مع التوصية بالتبادل مع
الجامعات ومراكز البحث ذات الصلة.
منح الطالبة  /شوق عباده احمد النكالوي درجة ماجستير في التربية تخصص
رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز.

المعھد القومى لعلوم
الليزر

٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٦

المعھد القومى لعلوم
الليزر

٢٠١٥/٠٧/١٢ ١٥٥٧

كلية رياض االطفال

٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٨

كلية رياض االطفال

٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤١٩

كلية رياض االطفال

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٠منح الطالبة  /مروه صالح الحنفي علي الدين درجة ماجستير في التربية
تخصص رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز.

كلية رياض االطفال

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢١منح الطالبة  /أمل محمد زكريا القاضي درجة ماجستير في التربية تخصص
رياض االطفال قسم العلوم التربوية بتقدير ممتاز.

كلية رياض االطفال

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٢منح الطالبة  /رانيا علي ربيع عبدالرحيم درجة ماجستير في التربية
تخصص رياض االطفال قسم العلوم النفسية بتقدير ممتاز.

كلية رياض االطفال

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٥١٣منح الطالبة  /شيماء محمد علي شندي السكري درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية تخصص رياض االطفال قسم العلوم التربوية مع التوصية بتبادل
الرساله بين الجامعات ومراكز البحوث ووزارة التربية والتعليم.
 ٢٠١٥/٠٧/٠٩ ١٥١٥منح الطالبة  /والء احمد حسن خالد عبد المجيد ادرجة ماجستير في التربية
تخصص رياض االطفال قسم العلوم األساسية بتقدير ممتاز.

كلية التربية النوعية

 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٣منح الطالبة  /إيمان احمد ماھر محمد مصطفي درجة ماجستيرالتربية
النوعية في التربية الموسيقية تخصص بيانو بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة
بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتداولھا بين الكليات المناظرة
 ٢٠١٥/٠٧/٠٨ ١٤٢٤منح الطالب  /أحمد مجدي السيد البذرة درجة ماجستير التربية النوعية في
التربية الفنية تخصص خزف بتقدير ممتاز

كلية رياض االطفال

كلية التربية النوعية

