النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٦١٨

 ٢٠١٥/١١/٠٢مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور /أحمد أمين الشيخ أحمد
األستاذ بقسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي بمعھد الدراسات
والبحوث اإلحصائية بجامعة القاھرة رئيسا ً لمجلس القسم وذلك حتي
حدوث أى تغيير بالقسم.

١٦١٨

 ٢٠١٥/١١/٠٢مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٦٨٠

 ٢٠١٥/١١/١١مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور /أحمد الشربيني السيد
البسيوني أستاذ ورئيس قسم التاريخ وكيالً لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بكلية اآلداب إعتبارا من  ٢٠١٥/١١/٩ولمدة ثالث
سنوات .

١٦٨٤

 ٢٠١٥/١١/١٢مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور /وائل عبدﷲ محمد علي سالم
رئيسا ً لمجلس قسم دراسات الطفولة بكلية الدراسات العليا للتربية
بجامعة القاھرة حتي حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم.

١٦٨٤

 ٢٠١٥/١١/١٢مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٦٨٩

 ٢٠١٥/١١/١٢مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور /سميرة علي جعفر ابو
غزالة رئيسا ً لمجلس قسم علم النفس اإلرشادي بكلية الدراسات
العليا للتربية بجامعة القاھرة حتي حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم.
مادة) :(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٧٠٠

 ٢٠١٥/١١/١٦مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور /مھا احمد صبرى محمود
فتح ﷲ رئيسا ً لمجلس قسم علم األمراض المشتركة بكلية الطب
البيطري بجامعة القاھرة حتي حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم.

١٧٠٠

 ٢٠١٥/١١/١٦مادة) :(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٧٠١

 ٢٠١٥/١١/١٧مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور /ھشام محمد السيد عبد
السالم رئيسا ً لمجلس قسم بحوث العمليات ودعم القرار بكلية
الحاسبات والمعلومات بجامعة القاھرة حتي حدوث أي تغيير يطرأ
بالقسم.
مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذ
العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٧٠٢

 ٢٠١٥/١١/١٧أوال :تعيين السادة أعضاء ھيئة التدريس في الوظائف الموضحة
قرين اسم كل منھم بكليات الجامعة ومعاھدھا حسب ما ھو موضح
فيما يلي-:

معھد االدراسا ت والبحوث د.مصطفى عزت عبدالعاطى مدرس علوم الحاسب
االحصائية
د.نورا أنور عبدالفتاح
كلية اآلداب د.مصطفى عبدالمعبود سيد
كلية االقتصاد والعلوم د.رشا سامح عيسي

مدرس االحصاء الحيوي والسكاني
أستاذ اللغات الشرقية وآدابھا
مدرس االقتصاد

السياسية
د.زينب يوسف محمود أحمد استاذ االحصاء
كلية التجارة د.عبدالحميد عبدالمنعم

مدرس المحاسبة

كلية العلـوم د.ناھد أحمد حسين أحمد

أستاذ مساعد علم الحيوان

د.أماني جمال طاھر علي

استاذ الجيولوجيا

د.رانيا على حسن

مدرس علم النبات والميكروبيولوجي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ
كلية العلـوم د.حميدة حمدى محمد
إسماعيل

أستاذ مساعد علم الحيوان

د.رحاب محمد عاطف

استاذ مساعد علم الحيوان

د.تاي السيد عبدالرازق

أستاذ مساعد علم الحيوان

د.سامح سمير ابراھيم

استاذ مساعد الجيولوجيا

د.ثريا عبدالرحيم فرغلي

استاذ الكيمياء

د.وائل عوض محمد

مدرس الفيزياء الحيوية

كلية الطب د.داليا أحمد مصطفى

أستاذ األمراض الجلدية

د.الشيماء صبحى خليل

مدرس األمراض الباطنه الخاصه

د.ھناء احمد نبيل

مدرس الفارماكولوجيا

د.حنان ذكرى خالد ذكرى

أستاذ مساعد طب األطفال

د.حازم حامد عبدالحفيظ

استاذ مساعد األشعة التشخيصية

د.رانيا صابر محمد ابراھيم

مدرس االشعة التشخيصية

د.أمنية محمد إبراھيم

استاذ مساعد التوليد وامراض النساء

د.أميرة السيد يحيى السيد

مدرس التوليد وامراض النساء

د.مروة متولي عبدالعزيز

استاذ مساعد طب العين وجراحتھا

د.احمد سمير سيد احمد

مدرس التوليد وامراض النساء

د.ھند على صبحى

مدرس الصحه العامه

د.انتونى عادل فھمى جورجى مدرس التخدير
د.رامى مجدى رمزى مترى مدرس التخدير
د.يمنى إسالم ابراھيم زغلول مدرس التوليد وامراض النساء
د.فاطمه فيصل ابراھيم احمد مدرس التوليد وامراض النساء
د.ملك إسماعيل السيد الشاذلى أستاذ مساعد طب العين وجراحتھا
د.شيماء مصطفى عبدالفتاح مدرس التوليد وأمراض النساء
د.أحمد السيد عبدالمطلب

أستاذ جراحة المسالك البولية

د.إيناس احمد محمد

استاذ مساعد التشريح

د.راغب الحنفى راغب

أستاذ جراحة المسالك البولية

كلية العالج الطبيعى د.شيماء محمد عبدالمجيد
د.رشا محمد محمود

مدرس ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبى والعضلى
وجراحتھا
مدرس ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبى وجراحتھا
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية العالج الطبيعى د.يوسف محمد محمد المتولى مدرس ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبى والعضلى
وجراحتھا
كلية طب الفم واالسنان د.كارل ھانى حليم نصر

أستاذ مساعد اإلستعاضات السنيه المثبته

د.شيماء إبراھيم محمد حبيب أستاذ مساعد المواد الحيوية
كلية الصيدلة د.ھشام على سالم على

استاذ االدوية والسموم

د.خالد عمر احمد محمد

استاذ مساعد الكيمياء العضوية الصيدلية

د.دعاء حسين السيد مبارك

مدرس الصيدالنيات والصيدلة الصناعية

د.مروة محمد حسن صفر

استاذ مساعد االدوية والسموم

د.عال محمد محمد موسى

استاذ مساعد العقاقير

كلية الھندسة د.محمد لطفى عيد نصر

مدرس ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

د.مؤمن با محسن محمد

مدرس الھندسة المعمارية

د.عمر احمد على نصر

استاذ مساعد ھندسة االلكترونيات واالتصاالت
الكھربية

د.احمد ابراھيم عبدالرحمن

استاذ مساعد ھندسة القوي الميكانيكية

د.رضا ربيع عبدالرسول

مدرس ھندسة المناجم والبترول والفلزات

د.محمود ابوالعال محمد على استاذ ھندسة المناجم والبترول والفلزات
د.أيمن محمد محمد ابراھيم

استاذ الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

د.محمد إبراھيم إسماعيل

استاذ مساعد الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

د.احمد محمد إيھاب أحمد

استاذ مساعد الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

كلية الزراعة د.أحمد محمد محمد السيد

استاذ األلبان

د.عصام حسن إمام حبيشى

مدرس االلبان

د .محمد محمد حسن

أستاذ اإلنتاج الحيوانى

د.فاطمه ابو ھاشم

مدرس اإلنتاج الحيوانى

د.مروة رشاد على حسن

مدرس الصناعات الغذائية

د.مدحت حامد عبدالنافع

مدرس بساتين الفاكھه

د.محمد حمزه عبدالحميد

استاذ مساعد المحاصيل

كلية الطب البيطرى د.ھيثم عبدالسعيد محمد عبده مدرس األمراض الباطنه والمعديه
د.إيمان عنتر مرسى إبراھيم مدرس أمراض الدواجن
كلية االعالم د.أمانى رضا عبدالمقصود
كلية اآلثار د.عبداللطيف عبداللطيف
حسن

مدرس اإلذاعة والتليفزيون
استاذ ترميم االثار

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ
كلية اآلثار د.سارة سعد احمد السيد

مدرس ترميم االثار

د.داليا علي حسن الزيات

مدرس ترميم االثار

كلية الحاسبات والمعلومات د.الشيماء احمد رمضان
ابراھيم

مدرس بحوث العمليات ودعم القرار

د.ھناء بيومى على مبارز

مدرس علوم الحاسب

د.محمد حسن محمد شاذلى

مدرس علوم الحاسب

معھد البحوث والدراسات د.جميل جمال عبدالمعطى

مدرس الموارد الطبيعية

االفريقية
المعھد القومي لألورام د.نيفين محمد فتحى حسين

استاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

د.فاتن عوض محمد عوض

مدرس طب اورام اطفال

د.أمنيه كمال عبدﷲ

مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

د.طارق محمد إسماعيل

مدرس جراحة االورام

د.احمد مجدى عدلى محمد
ربيع

مدرس طب االورام

د.محمد السيد مصطفى جاد
المولى

مدرس طب األورام

كلية التربية للطفولة المبكرة د.شحاته سليمان محمد
سليمان

استاذ العلوم النفسية

١٧٤٨

 ٢٠١٥/١١/٢٥مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور /إيمان محمد عبدالمنعم
عامر رئيسا ً لمجلس قسم التاريخ بكلية اآلداب بجامعة القاھرة حتي
حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم.
مادة) :(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٧٤٩

 ٢٠١٥/١١/٢٥مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور /شاھيناز أحمد حلمى محمد
رئيسا ً لمجلس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة
القاھرة لمده ثالث سنوات اعتبارا من .٢٠١٥/١١/٢٣
مادة) :(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

تجديد تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٦٢٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣مادة) :(١استمرار تعيين السيد األستاذ الدكتور /حسن عبدالباسط
جميعى األستاذ بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق وكيالً للكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتي نھاية العام الجامعي
 ٢٠١٦/٢٠١٥في .٢٠١٦/٧/٣١

١٧٤٧

 ٢٠١٥/١١/٢٥مادة) :(١تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمود زغلول عطيه
عبدالقوي رئيسا ً لمجلس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى
بجامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات اعتباراً من .٢٠١٥/١١/١٨
مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٧٦٧

 ٢٠١٥/١١/٢٩مادة) :(١تجديد تعيين السيدة الدكتور  /نھى محمود الزيات -األستاذ
المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة
القاھرة -قائما بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة لمدةعام.
الغاء تكليف

رقم القرار

التاريخ

القرار

١٦٢٧

 ٢٠١٥/١١/٠٢مادة) :(١إلغاء تكليف السيد  /أحمد إسماعيل محمود عبدالخالق
بوظيفة معيد بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم لعدم حضوره إلستالم
العمل.
مادة) :(٢علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٦٦٥

 ٢٠١٥/١١/٠٩مادة) :(١إلغاء تكليف كل من السيد المھندس  /محمد أشرف حسن
اينال  ،والسيد المھندس  /إسالم محمد مصطفي كامل بوظيفة معيد
بقسم الرياضيات والفيزيقا الھندسية بكلية الھندسة لعدم حضورھما
إلستالم العمل بالكلية.
مادة) :(٢علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

قيام باعمال
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٦٨٨

 ٢٠١٥/١١/١٢مادة) :(١قيام السيدة الدكتور  /منى محمد الصفي على الجزار
األستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا
للتربية بجامعة القاھرة بأعمال رئاسة مجلس القسم لمده عام.
مادة) :(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة): (٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٦٩٥

 ٢٠١٥/١١/١٥مادة) :(١قيام السيدة  /منصورة توفيق عبدالغني )بدرجة كبير
أخصائيين شئون إدارية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف
التنمية اإلدارية بأعمال مدير إدارة الشئون اإلدارية بكلية العلوم.
مادة):(٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل به من
تاريخ صدوره.
منح القاب علمية

رقم القرار

١٧٠٢

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/١٧ثانيا :منح السادة اعضاء ھيئة التدريس اآلتى أسماؤھم بعد اللقب
العلمى للوظائف الموضحة قرين اسم كل منھم -:
كلية العلـوم د.أميمة السيد مصطفى
كلية الطب د.إيمان احمد ماھر محمد

استاذ الكيمياء دون اي التزامات ماليه من الجامعة
استاذ مساعد األمراض الباطنه الخاصه

د.مى على فرج بشير

استاذ مساعد األمراض الباطنه الخاصه

د.داليا محمد لبيب

استاذ مساعد األمراض الباطنه الخاصه

د.ساندرا محمد محمود
ابراھيم

استاذ مساعد األمراض الباطنه الخاصه

كلية العالج الطبيعى د.والء سيد محمد محمد

استاذ مساعد ع.ط للميكانيكا الحيوية

د.عماد توفيق احمد جاب ﷲ استاذ ع.ط للجراحة
كلية طب الفم واالسنان د.نادية جالل عبداللطيف
المعھد القومى لعلوم الليزر د.عبير عطيه توفيق
كلية التربية للطفولة المبكرة د.مرفت سيد مدنى شاذلى

استاذ مساعد جراحه الفم والوجه والفكين
استاذ تطبيقات الليزر الطبية
استاذ مساعد العلوم التربوية
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اجازة
رقم القرار

١٧٠٢

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/١٧رابعا ً :احتساب الفترة من  ٢٠١٥/٨/١حتي  ٢٠١٥/٩/٦والتي
تجاوزتھا السيدة األستاذ الدكتور /إيمان محمد احمد سعداوي األستاذ
بقسم التخدير بكلية طب قصر العيني عقب إنتھاء أجازتھا الخاصه
بدون مرتب لمرافقة الزوج  -أجازة خاصه بدون مرتب.
خامسا  :احتساب الفترة من  ٢٠١٥/٥/١٨حتي ٢٠١٥/٨/١٢
والتي تجاوزتھا السيدة األستاذ الدكتور /زينب يحيي عبدالمجيد
األستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية طب قصر العيني عقب إنتھاء
أجازتھا الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج  -أجازة خاصه بدون
مرتب.
انھاء خدمة

رقم القرار

١٧٠٢

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/١٧تاسعا ً :إنھاء خدمة السيدة الدكتور  /ھاله محمد محمد بيومي
األستاذ المساعد بقسم تمريض الباطنى الجراحى بكلية التمريض
إعتباراً من  ٢٠١٤/١٢/١عقب إنتھاء أجازتھا الخاصة بدون
مرتب لمرافقة الزوج تطبيقا ً لنص المادة) (٨/٦٦من قانون الخدمة
المدنية رقم ) (١٨لسنه  ٢٠١٥إللتحاقھا بخدمة جھة أجنبية بغير
إذن  ،مع إلزام سيادتھا ما قد يكون مستحقا ً عليھا من إلتزامات
ماليه قبل الكلية والجامعة .
سحب قرار

رقم القرار

١٧٠٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/١٧ثالثا :سحب قرار مجلس الجامعة بتاريخ  ٢٠١٥/٢/١٦والخاص
بسحب قرار مجلس الجامعة بتاريخ  ٢٠١٤/١١/٢٤فيما تضمنه
من تعيين السيدة الدكتور  /ساره صبحي محمد حسن والموافقة
علي تعيين سيادتھا في وظيفة مدرس بقسم إدارة األعمال بكلية
التجارة.
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إستقالة
رقم القرار

١٧٠٢

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/١٧سادسا ً :قبول اإلستقاله المقدمة من السيد الدكتور /البرت حنا حنين
حنا المدرس بقسم الفسيولوجيا بكلية طب قصر العيني اعتباراً من
 ٢٠١٥/٥/١عقب إنتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الزوجة  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليه من
إلتزامات ماليه قبل الكلية والجامعة .
سابعا ً :قبول اإلستقاله المقدمة من السيد الدكتور /احمد لبيب
عبدالرحمن زرد األستاذ المساعد بقسم جراحه العظام بكلية طب
قصر العيني اعتباراً من  ٢٠١٥/٤/١٥عقب إنتھاء أجازته الخاصة
بدون مرتب لمرافقة الزوجة  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون
مستحقا ً عليه من إلتزامات ماليه قبل الكلية والجامعة .
ثامنا ً :إعتباراً السيد الدكتور /احمد حلمي أبوبكر المدرس بقسم طب
األطفال بكلية طب قصر العيني مستقيالً من عمله اعتبار خدمته
منتھية إعتبارا من  ٢٠١٤/٩/١٥تاريخ إنقطاعه عن العمل عقب
إنتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة وذلك تطبيقا ً
لنص المادة) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادته
بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليه من إلتزامات ماليه قبل الكلية
والجامعة .

إحالة للمعاش
رقم القرار

١٧٠٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/١٧عاشراً :إحاله السيد األستاذ الدكتور  /عبدالحميد عمر محمد عسكر
األستاذ بقسم الجراحة العامه بكلية طب قصر العينى للمعاش المبكر
اعتباراً من  ٢٠١٥/٨/١٥عقب إنتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب
لمرافقة الزوجة بناء علي الطلب المقدم من سيادته طبقا لقواعد
التيسير بالمادة )(٢/٦٧من قانون الخدمة المدنية رقم )(١٨لسنه
.٢٠١٥
حادي عشر  :علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه .
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

تـاســـــــــعا
قرارات السيد ا.د  /رئيس الجامعة
ثانيا ً :شئون طالب الدراسات العليا
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كلية اآلداب
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٣٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /كوناي أحمد علي اسكندر درجه ماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص اللغه العربية وآدابھا .

٢٨٣٧

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /نوران عبد البديع فھمي أحمد درجه ماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص اللغه الصينية وآدابھا .

٢٨٣٨

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ليو وي جيا درجه ماجستير في اآلداب بتقدير جيد جداً ـ
تخصص اللغه العربية وآدابھا .

٢٨٣٩

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أي خه شيو درجه ماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز ـ تخصص
اللغه العربية وآدابھا .

٢٨٤٠

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ندى مجدي مصطفى أحمد الجمل درجه الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص األسبانيه وآدابھا .

٢٨٤١

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أحمد محمد محمود أحمد إدريس درجه الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص الجغرافيا .

٢٨٤٢

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبه  /إخالص عادل حميدة رزق درجه الماجستير في اآلداب بتقدير
جيد جداً ـ تخصص اإلجتماع .

٢٨٤٣

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبه  /داليا يوسف سعيد علي بدوي درجه الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغه اإلنجليزيه وآدابھا .

٢٨٤٤

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبه  /زينب مجدي عفيفي حسين درجه الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص اللغه اإلنجليزيه وآدابھا .

٢٨٤٥

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أحمد بدر محمد سيد درجه الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز
مع التوصية بتبادلھا مع الجامعات األجنبية ـ تخصص اإلجتماع .

٢٨٤٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ماردين جاسم محمد عزيز درجه الماجستير في اآلداب بتقدير
جيد جداً ـ تخصص علم النفس .

٢٨٤٧

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /عزة سيد محمد محمد شيمي درجه دكتور في اآلداب بمرتبه
الشرف األولى ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات .

٢٨٤٨

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /أمل محمود حسن عبد الوھاب درجه دكتور في اآلداب بمرتبه
الشرف األولى ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات .

٢٨٤٩

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /محمد مھنا نصور درجه دكتور في اآلداب بمرتبه الشرف
األولى ـ تخصص اإلجتماع .

٢٨٩٩

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /محمود فاضل عديرة درجه دكتور في اآلداب بمرتبه الشرف
األولى ـ تخصص اإلجتماع .

كلية الحقوق
رقم القرار

٢٦٦١

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /فھد عبد الرحمن كاظم محمود الكندري درجه دكتور في
الحقوق بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري .
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٦٢

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبه  /عبير سليمان فالح علي محمد العلي درجه دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري .

٢٦٦٣

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /تھاني علي يحيى زياد درجه دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز
وتوصي اللجنه بتبادل الرساله مع الجامعات المصريه واألجنبيه وطبع
الرساله على نفقه الجامعه ـ تخصص القانون الجنائي .
 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /محمود فخر الدين عثمان درجه دكتور في الحقوق بتقدير جيد ـ
تخصص قانون المرافعات .

٢٦٦٥

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /رمضان علي يعقوب جاد ﷲ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي .

٢٦٨٦

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /ناصربن أحمد بن مبارك السعدي درجه دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري .

٢٦٨٨

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /محمد رامي حسين عبد القادر موسى درجه دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون العام .

٢٦٨٩

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /صكبان خليل رشيد الشمري درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد ـ تخصص القانون التجاري .

٢٦٩٠

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /ادريس قادر رسول درجه دكتور في الحقوق بتقدير جيد جداً ـ
تخصص القانون الدولي العام .

٢٦٩٢

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /عبد ﷲ محمد فالح نھيتان العتيبي درجه دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون العام .

٢٧١٥

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /ماجد أحمد علي صالح منصر درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ تخصص القانون الدولي العام .

٢٧٨٣

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /صالح رمضان صالح قنان درجه دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً .

٢٧٨٤

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محمد بركات فارس الطراونه درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً .

٢٧٨٥

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /أسامه محفوظ خليفه السائح درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز .

٢٧٨٦

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /سمير حامد سيد علي درجه دكتور في الحقوق بتقدير دكتور
في الحقوق .

٢٧٨٧

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /علي حمزه عباس الغانمي درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ تخصص فلسفه القانون وتاريخه .

٢٧٨٨

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /منصور ناصر محمد ناصر القحطاني درجه دكتور في الحقوق
بتقدير جيد .

٢٧٨٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /عصام عبد ﷲ مليود جاب ﷲ درجه ماجستير بتقدير ممتاز مع
التوصيه بطبع الرساله على نفقه الجامعه وتبادل الرساله مع الجامعات
المصريه واألجنبيه ـ تخصص قانون التشريعات اإلجتماعيه .

٢٦٦٤
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كلية الحقوق
رقم القرار

٢٧٩٠

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /إسماعيل محمدج علي عثمان درجه ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص القانون التجاري .

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٧٥٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محمد حسن إسماعيل أحمد درجه الماجستير في الدراسات
األوروبيه المتوسطيه بتقدير جيد جداً .

٢٧٦٠

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /خالد بن عبد ﷲ بن فھيد الحربي درجه الماجستير في اإلداره
العامه بتقدير جيد جداً .

٢٧٦١

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبه  /وسام محمد محمد مصطفى الضويني درجه الماجستير في
العلوم السياسيه مع التوصيه بتبادل الرساله ونشرھا وطباعتھا على نفقه
الجامعه بتقدير جيد جداً .
 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محمد سليمان عبد ﷲ ياسين درجه الماجستير في اإلحصاء
بتقدير جيد جداً .

٢٧٦٣

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /ھاجر ايھاب أبو بكر قرني درجه الماجستير في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز .

٢٧٦٤

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /ناصر فضل ﷲ عوض شغالن درجه دكتوراه الفلسفه في
اإلقتصاد بتقدير جيد .

٢٧٦٥

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /استقالل دليل محمد ھاجد العازمي درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم السياسية بتقدير جيد جداً .

٢٧٦٦

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /شندي عبد ﷲ شندي حسن درجه دكتوراه الفلسفه في اإلداره
العامه بتقدير مقبول .

٢٧٦٧

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محمد عوض علي أبو مدين درجه دكتوراه الفلسفه في
الدراسات األوروبيه المتوسطيه بتقدير ممتاز .

٢٧٦٢

كلية التجارة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٩٠٢

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /محمد رشاد عودة ﷲ ابو الرب درجه ماجستير في المحاسبه ـ
تخصص المحاسبة .

٢٩٠٣

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /عبد ﷲ عبد المولى محمد حسن درجه ماجستير في المحاسبه ـ
تخصص المحاسبة .

٢٩٠٤

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبه  /مھا محمد إبراھيم بسمي درجه الماجستير ـ تخصص إداره
األعمال .

٢٩٠٥

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أحمد سيد زكي سعودي درجه الماجستير ـ تخصص إداره
األعمال .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية التجارة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٩٠٦

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أحمد محمود زكي إبراھيم درجه ماجستير ـ تخصص محاسبة .

٢٩٠٧

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أسماء حمدي عبد العزيز محمد درجه ماجستير ـ تخصص
محاسبة .

٢٩٠٨

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /ھاني رجب إبراھيم عبد العزيز درجه الماجستير ـ تخصص
إداره األعمال .

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٠٦

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /يوسف سعيد صالح قاسم درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان )البيئه الحيوانيه( .
ـ منح الطالب  /ناصر أحمد ناصر أبو سيف درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم
ـ تخصص فلك )فيزيائي( .
 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /محمد جمال )الحاج عبد العزيز( سعاده درجه دكتوراه
الفلسفه في العلوم ـ تخصص كيمياء)حيويه( .

٢٧٠٨

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /سالم محمد ماھر سالم جاب ﷲ درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم ـ تخصص فيزياء )جوامد( .

٢٧٢٩

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبه  /نجوى حسين سيد أحمد عبد العال درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم ـ تخصص كيمياء)عضويه( .

٢٨١٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالب /خالد زغلول السيد عبد الرحيم درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيولوجيا )معادن وصخور ورواسب الخامات( .

٢٨١٧

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبه  /إيمان عالء الدين عبد الفتاح عبد الغفار درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص علم الحشرات )الكيمياء الحيويه والعلوم الجزيئيه في
الحشرات( .
 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالب  /خالد السيد مصطفى السيد درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )فيزيائيه( .

٢٨١٩

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالب  /جورج ماھر معوض بخيت درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيوفيزياء .

٢٨٢١

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالب  /أبو بكر أحمد محمد سليمان درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )عضويه( .
ـ منح الطالبة  /أمل حجاج محمد حجاج درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )حيويه( .
ـ منح الطالب  /أحمد عبد الجليل السيد عبد الجليل درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص فيزياء )تجريبيه( .
 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالب  /راغب محمد راغب قنديل محمد درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )تحليليه( .
ـ منح الطالب  /خلف ھديبان خلف المطيري درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص رياضيات )تطبيقيه كالسيكيه( .

٢٧٠٧

٢٨١٨

٢٨٢٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٨٢٣

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبه  /دينا عمرو عبد الحكيم محمد إبراھيم درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص بيوتكنولوجي .

٢٨٢٤

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبة  /شيماء حمدي شديد محمد العتريس درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص كيمياء )حيويه( .
ـ منح الطالب  /أحمد جمال أحمد مصطفى علي درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )عضويه( .
 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /ھبه ﷲ شريف قؤاد حسن درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )تحليليه( .

٢٩٦٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبه  /ھبه علي عبد الرحمن شلبي درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم
ـ تخصص علم الحيوان )تشريح مقارن واجنه( .

٢٩٦٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبه  /دعاء محمد صالح علي فود درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم
ـ تخصص علم الحيوان )الفسيولوجيا الجزئيه المتكامله( .

٢٩٦٥

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /ھاني صبري أيوب محمد حلمي درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص فيزياء )تجريبيه( .

٢٩٨٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /محمد عبد العاطي عمر أحمد درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم ـ تخصص فيزياء )نوويه( .

٢٩٨١

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /محمد عبد الستار محمد الطحالوي درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص كيمياء )حيويه( .
ـ منح الطالبه  /نيفين جمال توفيق محمود رستم درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )تحليليه( .
 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /رحاب حمدي محمود مبروك درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان)بيولوجيا الخليه واألنسجه والوراثه( .

٢٩٨٤

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٨٥

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٨٦

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٨٧

٢٠١٥/١١/٣٠

ـ منح الطالبه  /آيه محمد عبد السميع محمد محمد إبراھيم درجه الماجستير
في العلوم ـ تخصص كيمياء )حيويه( .
ـ منح الطالبه  /نجالء فتحي السعيد أحمد القن درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان )الفسيولوجيا الجزئيه المتكامله( .
ـ منح الطالبه  /نرمين رأفت محمود حسين عامر درجه الماجستير في العلوم
ـ تخصص علم الحيوان )بيئه الحشرات( .
ـ منح الطالبة  /إيمان حامد محمد عبد الرحيم درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص نبات )ميكروبيولوجي( .
ـ منح الطالبة  /شيماء عمر محمد عثمان درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيولوجيا )ھندسيه( .
ـ منح الطالبه  /ھبه ﷲ عفت عبد العزيز عليوه درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )حيويه(  .ـ منح الطالبه  /ھاجر عماد عبد الرحمن محمد
ھلول درجه الماجستير في العلوم ـ تخصص فيزياء )نوويه( .
ـ منح الطالبة  /علياء عبد اللطيف حامد يوسف درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان)البيئه الحيوانيه( .
ـ منح الطالبة  /منه ﷲ سامي السيد محمد فتح ﷲ درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص علم الحيوان )مناعه( .

٢٩٦٢

٢٩٨٣

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٩٨٨

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /محمد عبد السالم محمد محمود الوكيل درجه الماجستير في
العلوم ـ تخصص نبات )ميكروبيولوجي( .

٢٩٨٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبه  /أميره أحمد حامد سويلم درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء )عضويه( .

٢٩٩٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /عفاف صابر محمد دياب درجه الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان )الفسيولوجيا الجزئيه المتكامله( .

كلية الطب
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٦٦٦

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطبيبة  /إنجي حمدي علي الصاوي خليل درجة الدكتوراه في األمراض
العصبية .

٢٦٦٨

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطبيبة  /ليلى أحمد لطفي أبو النصر درجة الدكتوراه في جراحة
التجميل .

٢٧٠٣

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطبيب  /حسن سالم السيد علي درجة الدكتوراه في العلوم األساسية
)الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية( .
ـ منح الطبيبة  /منى حامد أحمد الشربيني درجة الدكتوراه في التخدير
والعناية المركزة الجراحية وعالج األلم .
 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطبيب  /عالء الدين عبد الھادي محمود أمين درجة الدكتوراه في
أمراض القلب واألوعية الدموية .

٢٧٠٤

كلية التمريض
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٨٦١

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /شيماء عبد الرازق يونس بخيت درجة ماجستير بتقدير ممتاز
تخصص تمريض صحة المجتمع .

٢٨٦٢

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /شيماء مجدي فرغلي حسن درجة ماجستير بتقدير ممتاز
تخصص تمريض باطني وجراحي .

٢٨٦٣

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /سمر صبحي عبد الخير قنديل درجة ماجستير بتقدير ممتاز
تخصص تمريض األطفال .

٢٨٦٤

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /مروة ممدوح شعبان عبد الجواد درجة ماجستير بتقدير ممتاز
تخصص تمريض صحة المجتمع .

٢٨٦٥

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /سمر محمود محمد الحضري درجة ماجستير بتقدير ممتاز
تخصص تمريض األطفال .

٢٨٦٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /عمرو مصطفى خليل البراغيثي درجة ماجستير بتقدير جيد جداً
تخصص تمريض عناية الحاالت الحرجة والطوارئ .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٦٨

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /ھديل صالح إبراھيم أحمد رضوان درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .

٢٧٦٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /سمر أسامه أحمد حسونه درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً تخصص الميكانيكا الحيوية .

٢٧٧٠

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /آيه عبد الحميد محمد خليل درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً تخصص الميكانيكا الحيوية .

٢٧٧١

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /أحمد علي محمد طراد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي .

٢٧٧٢

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /سارة إبراھيم محمد كباش درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا .

٢٧٧٣

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /أيمن محمد أبو الميلة مھني درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا .

٢٧٧٤

٢٠١٥/١١/٠٣

٢٨٢٥

٢٠١٥/١١/٠٥

٢٨٢٦

٢٠١٥/١١/٠٥

٢٨٢٧

٢٠١٥/١١/٠٥

٢٨٢٨

٢٠١٥/١١/٠٥

٢٨٢٩

٢٠١٥/١١/٠٥

منح الطالبة  /أسماء عبد الحميد مصطفى الخضري درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد
وجراحتھا .
منح الطالبة  /ريھام رأفت محمود الشربيني درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالب  /شريف عبد المنعم محمد عبد الرحمن درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي
العضلي وجراحتھا .
منح الطالبة  /زينب محمود عوض ﷲ عوضين درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالبة  /مي صالح علي علي درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
منح الطالبة  /نھى سعيد رمضان حسين سروردرجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص العالج الطبيعي للجراحة .

٢٨٣٠

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ھبة محمد علي عبد الحفيظ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .
 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ريھام عز الدين محمد عبد المنعم السيد درجة الدكتوراه في
العالج الطبيعي بتقدير جيد جداً تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين .
 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /بدر األمير حسن شريف درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين .

٢٨٣١
٢٨٣٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

٢٨٣٣
٢٨٣٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /عبد الجليل عالم عبد الجليل شعبان درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا .
 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /مصعب ربيع السعيد عبد الحليم درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين .

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧١٩

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /أمة الرزاق أحمد علي الدخينه درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص األدوية والسموم .

٢٨٦٨

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /ھشام أسامه راجح صالح مرسي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص جراحة الفم والوجة والفكين .

٢٨٦٩

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /أمنية محمد وفيق عبد ﷲ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة .

٢٨٧٠

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /عزيزة السنوسي سعد الطيرة درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية تخصص بيولوجيا الفم واألسنان .

٢٨٧١

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /إيمان عبد السالم مفتاح القماطي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص عالج الجذور .

٢٨٧٢

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /عبد الرحمن غالب صادق توكل درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة .

٢٨٧٣

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /محمود محمد سالمه عوض درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص جراحة الفم والوجة والفكين .

٢٨٧٤

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /ماھي عبد العظيم محمد راضي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص طب أسنان األطفال .

٢٨٧٥

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /حنان محمد رشدي محمد السيد سالم درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة .

٢٨٧٦

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /دينا أحمد فؤاد بركات درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية تخصص عالج الجذور .

٢٨٧٧

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /مايكل جوزيف كامل اندراوس درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص العالج التحفظي لألسنان .

٢٨٧٩

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /أماني أحمد محمد العربي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية تخصص طب الفم وعالج اللثة .

٢٨٨٠

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /أسماء معوض عبد الخالق جمعه درجة دكتوراه طب األسنان
في فروع طب األسنان اإلكلينيكية تخصص تقويم األسنان .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٨١

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /إنجي محمد مصطفى صفوت نيازي درجة دكتوراه الفلسفة في
علوم طب األسنان األكاديمية تخصص خواص مواد طب األسنان .

٢٨٨٢

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /أميرة جالل حسن إسماعيل درجة دكتوراه طب األسنان في
فروع طب األسنان اإلكلينيكية تخصص عالج الجذور .

كلية الصيدلة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٧١

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /أميرة كمال الدين محمد السيد المتيم درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية تخصص العقاقير .

٢٦٧٢

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /أسماء عبد الكريم مندور خضردرجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية .

٢٦٧٣

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /أحمد كمال أحمد محمد كمون درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء التحليلية .

٢٦٧٤

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /محمد عبد الجواد السيد أحمد درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٢٦٧٥

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /سامح شعبان علي جاد درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص األدوية والسموم .

٢٦٩١

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /رحاب فكري طاھر فريد درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير .

٢٧١١

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /أميرة محمد سعد كسيبة درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء التحليلية .

٢٧١٢

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /ھاجر محمود عبد الحميد الصادق درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص األدوية والسموم .

٢٧١٣

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /ياسمين شكر محمد شكر درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص األدوية والسموم .

٢٧١٤

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /مصطفى عبد المطلب لطفي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الصيدلة الصناعية .

٢٧١٦

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /مرام مجدي عبد الغفار علي أبو شحاته درجة الماجستير في
العلوم الصيدلية تخصص العقاقير .

٢٧١٧

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /علي محمد علي محمد عبد اللطيف درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص األدوية والسموم .

٢٧١٨

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /شريف كمال الدين محمد حسني درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الصيدلة اإلكلينيكية .

٢٧٢٠

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /نرمين أحمد محمود ماھر رجب درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٢١

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /آيه طارق محمود يوسف درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء التحليلية .

٢٧٢٢

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /منى طه عبد الحافظ رجب درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء التحليلية .

٢٧٢٣

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /دعاء حسين السيد مبارك درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الصيدالنيات .

٢٧٢٤

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /مروة محمود حسن محمود البتانوني درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية تخصص العقاقير .

٢٧٢٥

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /فاطمة يحيى عبده عبد الحميد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص األدوية والسموم .

٢٧٢٦

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالب  /محمد أحمد محمد جاد درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء التحليلية .

٢٧٢٧

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /إيمان كمال الدين محمد فؤاد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٢٧٢٨

 ٢٠١٥/١١/٠٢منح الطالبة  /إنجي محسن أحمد صبري درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير .

٢٩٥٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /مي ماھر إبراھيم عبد الباقي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الصيدالنيات .

٢٩٥٥

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /مروة أحمد أمين حجازي درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء الصيدلية .

٢٩٥٦

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد حسن قرني رمضان درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٢٩٥٧

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /أسماء أحمد عبد الغفار محمد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٢٩٥٨

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /أميرة عبود عبد الدايم خلف ﷲ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٢٩٧٨

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /عال عبد المطلب محمد مھاود درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الصيدالنيات .

٢٩٧٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /علياء علي محمد الشامي درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٣٠٠٢

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /محمد رزق عبد الخالق رزق درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية .

٣٠٠٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /سماء عبد المنعم إبراھيم محمد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٣٠٠٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /أسماء محمود عبد الحميد عطيفي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير .

٣٠٠٥

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /بسام محمد علي عبد الوھاب درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية .

٣٠٠٦

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /نھال سامح محمد رمضان درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص العقاقير .

٣٠٠٧

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /وجيه سمير عباس محمد القال درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة .

٣٠٠٨

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /شيرين صالح الدين شبل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء التحليلية .

٣٠٠٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /إيناس محمد أحمد محمود درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء الحيوية .

٣٠١٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /سالي عاطف تادرس فھيم درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية .

٣٠١١

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /محمد فاروق علي ھميسة درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص الكيمياء الصيدلية .

٣٠١٢

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /رغدة حامد عبد ﷲ صالح درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
تخصص األدوية والسموم .

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

٢٦٧٦

٢٠١٥/١١/٠١

٢٦٧٧

٢٠١٥/١١/٠١

٢٦٧٨

٢٠١٥/١١/٠١

٢٦٧٩

٢٠١٥/١١/٠١

القرار

ـ منح الطالب  /محمد محسن محمد لطفي بخيت درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص ھندسة الفلزات .
ـ منح الطالب  /خالد محمد إبراھيم محمد درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
ھندسة الحاسبات .
ـ منح الطالبة  /ھبه محروس علي عبد العال درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /دينا أحمد محمد سالم المھدي درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات .
ـ منح الطالب  /نيرفانا أسامة حنفي محمود درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /أحمد سالم جبر البغدادي درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /إسالم سعيد عبد الغني أحمد درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية .
ـ منح الطالب  /محمد مرسي أبو رواش عبد المعطي درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٨٣

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /محمود جمعه يوسف عبد الفتاح درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة الطيران والفضاء .

٢٦٨٤

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /ماجد عبده عيسة عيساوي درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية .

٢٦٨٥

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالبة  /شمسان محمد علي قعشه درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة الحاسبات .

٢٧٣١

 ٢٠١٥/١١/٠٢ـ منح الطالب  /محمد الشافعي عبد ﷲ عوض درجة ماجستير العلوم
تخصص الميكانيكا الھندسية .

٢٧٣٢

 ٢٠١٥/١١/٠٢ـ منح الطالبة  /وفاء صابر عبد الحليم سيد درجة ماجستير العلوم تخصص
الرياضيات الھندسية .
ـ منح الطالبة  /مينا يوسف إبراھيم الياس درجة ماجستير العلوم تخصص
الفيزيقا الھندسية .
 ٢٠١٥/١١/٠٢ـ منح الطالب  /ماجد محمد محمود العجيبي درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية .

٢٧٣٤

 ٢٠١٥/١١/٠٢ـ منح الطالب  /محمد مصطفى زكي أحمد قمره درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة الطيران والفضاء .

٢٧٣٥

 ٢٠١٥/١١/٠٢ـ منح الطالبة  /أحمد مصطفى معروف عبد الرحمن درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية .

٢٧٧٥

 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالب  /محمد أحمد محمد محمد حبيب درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة البترول .

٢٧٧٦

 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالب  /محمد عبد الرحمن محمد الشيخ درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /سندس إبراھيم عبد الرسول محمود درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة اإلنشائية .
 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالبة  /سارة محمود محمد السيد درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية .

٢٧٨١

 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالب  /طارق عصام إبراھيم صقر درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج .
ـ منح الطالب  /حسن عادل حسن سالم درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية .
 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالب  /أسامة فتح الرحمن عبد ﷲ حسب النبي درجة ماجستير
العلوم تخصص الھندسة اإلنشائية .

٢٩٥٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /عبد ﷲ أحمد عاطف محمد حسن درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة اإلنشائية .

٢٩٦٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /أحمد صفي الدين محمود أحمد درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة .
ـ منح الطالب  /زكريا فكري زكريا الحبال درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة اإلنشائية .

٢٧٣٣

٢٧٧٧

٢٧٨٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٩٦١

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /رانيا محمد محسن محمد إسماعيل سيد درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة الكيميائية .
ـ منح الطالب  /محمود مجدي محمود صادق عبد العظيم درجة ماجستير
العلوم تخصص الھندسة الكيميائية .
 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /أحمد محمد محمد الباطش درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة اإلنشائية .

٢٩٦٧

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٦٨

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٦٩

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٧٠

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٧٥

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٧٦

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٩١

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٩٢

٢٠١٥/١١/٣٠

٢٩٩٣

٢٠١٥/١١/٣٠

ـ منح الطالبة  /يمنى ممدوح مسعد اليماني درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /والء عزت محمد حسين درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /عبد الرقيب علي محمد القاضي درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص ھندسة البترول .
ـ منح الطالب  /محمد عبد الرؤف شافعي علي الشافعي درجة دكتوراه
الفلسفة تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية .
ـ منح الطالبة  /رحاب مصطفى محمد زھران درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية  .ـ منح الطالبة  /رضوى محمد فھمي عبد العزيز درجة
ماجستير العلوم تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالب  /محمد كامل محمود سيد عطا ﷲ درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية .
ـ منح الطالبة  /مھا عصام كامل محمد درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية .
ـ منح الطالب  /أحمد عالء الدين محمد عبد الحليم تركي درجة ماجستير
العلوم تخصص الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالبة  /عال عزمي عبد الفتاح محمد درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /أحمد شاكر حامد عبد الغفار درجة ماجستير العلوم تخصص
ھندسة الطيران والفضاء .
ـ منح الطالب  /محمد عبد الحميد محجوب العربي درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة الطيران والفضاء .
ـ منح الطالب  /أسامة علي عبد المنعم عبد السالم البنھاوي درجة ماجستير
العلوم تخصص الميكانيكا الھندسية .
ـ منح الطالبة  /سارة محمد رشاد طه فرج خاطر درجة ماجستير العلوم
تخصص ھندسة الحاسبات .
ـ منح الطالبة  /مريم محمود جمال الدين الشرقاوي درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /أسماء أشرف صالح عيد درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة المعمارية .
ـ منح الطالبة  /أسماء رجب سالمه فرج درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /محمود أحمد عبد العزيز الدسوقي درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة اإلنشائية .

٢٩٦٦

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٩٩٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /أميرة سيد عبد الرحمن أحمد علي درجة ماجستير العلوم
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة .
ـ منح الطالب  /طارق صبره أحمد صبره درجة ماجستير العلوم تخصص
الھندسة اإلنشائية .
 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالب  /سيد علي سيد حسن الحياوي درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة اإلنشائية .

٢٩٩٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /نورھان أسامة حنفي محمود درجة دكتوراه الفلسفة تخصص
الھندسة اإلنشائية .
ـ منح الطالب  /عمرو سليمان عبد العظيم الجوھري درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص الھندسة المعمارية .
 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد محمود محمد أحمد أبو زيد درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية .

٣٠٠١

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أشرف عبد ﷲ محمد حسن ھجرس درجة دكتوراه الفلسفة
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية .

٢٩٩٨

٣٠٠٠

كلية الزراعة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٥٨

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /أيمن عنتر صابر عبد ﷲ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية تخصص محاصيل .

٢٦٥٩

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /شريف محمد حسن الصفتي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية تخصص مبيدات .

٢٧٠٩

 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالب  /عالء إبراھيم عبيس درجة الماجستير في العلوم الزراعية
تخصص إنتاج أسماك .
ـ منح الطالبة  /أمل فرج يونس عبد ﷲ درجة الماجستير في العلوم الزراعية
تخصص إنتاج أسماك .
 ٢٠١٥/١١/٠١ـ منح الطالبة  /ھند حلمي السيد علي درجة الماجستير في العلوم الزراعية
تخصص علوم األلبان .

٢٧٩١

 ٢٠١٥/١١/٠٣ـ منح الطالبة  /إيمان عاطف فؤاد محمد سليمان درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص مبيدات .
ـ منح الطالبة  /منى السيد شلبي علي سعيد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية تخصص محاصيل .
ـ منح الطالب  /وليد محمد السيد محمد شقوير درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص علوم اإلنتاج الحيواني ـ تخصص دقيق فسيولوجي
حيوان .

٢٧١٠

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الزراعة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨١٢

 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبة  /ھبه أحمد فتحي محمود درجة الماجستير في العلوم الزراعية
تخصص بساتين الفاكھة .
ـ منح الطالبة  /أماني عبده قناوي جادو درجة الماجستير في العلوم الزراعية
تخصص بساتين الفاكھة .
ـ منح الطالبة  /آمال علي زينھم محمود محمد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص بساتين الفاكھة .
ـ منح الطالبة  /أميرة فتحي محمد سيد عطية حجاب درجة الماجستير في
العلوم الزراعية تخصص ميكروبيولوجيا زراعية .
ـ منح الطالبة  /نيفين إبراھيم محمد طعيمة درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص أمراض نبات .
 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبة  /ھاجر فتحي سعد عبد اللطيف درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص علوم األلبان .
ـ منح الطالب  /محمد علي عبد الحفيظ علي رواش درجة الماجستير في
العلوم الزراعية تخصص إنتاج حيواني .
ـ منح الطالبة  /شيماء جمال سيد عبد السالم درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص كيمياء حيوية .
ـ منح الطالبة  /راندا سعد حسن محمد أحمد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص كيمياء حيوية .
 ٢٠١٥/١١/٠٥ـ منح الطالبة  /مي محمد ھاشم عبد العزيز درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص وراثة .

٢٩٧٧

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /شيماء سمير عبد الوھاب محمد درجة الماجستير في العلوم
الزراعية تخصص إقتصاد زراعي .

٣٠١٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠ـ منح الطالبة  /دعاء إسماعيل محمود إسماعيل درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص محاصيل .
ـ منح الطالبة  /عطر حسين كامل محمد حسين درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص وراثة .
ـ منح الطالبة  /أماني محمد أحمد عبد العظيم درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية تخصص وراثة .

٢٨١٤

٢٨١٥

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٨٨٥

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب /مصطفى يونس علي محمد عبد العال درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية تخصص الجراحة والتخدير واألشعه .

٢٨٨٦

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /يمنى محمد الحسن محمود الفكي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية خصص أمراض األسماك ورعايتھا .

٢٨٨٧

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /عماد دياب محمد إبراھيم درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص أمراض معدية.

٢٨٨٨

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /أمل محمود بطور موسى درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص الجراحة والتخدير واألشعة .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٨٩

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /وداد أحمد عبد ﷲ إبراھيم درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية تخصص أمراض باطنه .

٢٨٩٠

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /آية نبيل محمد عبد المحسن السيد درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية تخصص الجراحة والتخدير واألشعة .

٢٨٩١

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالب  /خالد أحمد زكي محمد عمار درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي .

٢٨٩٢

 ٢٠١٥/١١/٠٨ـ منح الطالبة  /شيماء ربيع أنور سليمان درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص التغذية وأمراض سوء التغذية .

٢٨٩٣

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /ناھد يحيى عبد العزيز محمد درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص فيرولوجيا .

٢٨٩٤

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أحمد علي محمد خليل درجة دكتور الفلسفة في العلوم الطبية
البيطرية تخصص فيرولوجيا .

٢٨٩٥

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /صفاء عباس عبد الخفاجي درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص باثولوجيا )عام وخاص وتشريح مرض( .

٢٨٩٦

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /محمد حسن عبد ﷲ الحسيني درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية .

٢٨٩٧

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /إيمان عنتر مرسي إبراھيم درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص أمراض الطيور واألرانب .

٢٨٩٨

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /ھيثم عبد السعيد محمد عبدة درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية تخصص أمراض الباطنة .

كلية دار العلوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٥٩

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /خميس عبده علي برل درجة الماجستير في النحو والصرف
والعروض بتقدير ممتاز .

٢٨٦٠

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أحمد إبراھيم محمد جدامي درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية بتقدير ممتاز .

كلية االعالم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٦٠

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /برزان منعم صالح درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز
تخصص إذاعة .

٢٦٩٥

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /لبنى أحمد علي بيلي درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز تخصص عالقات عامة .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية االعالم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٦٩٦

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /محمود محمد محمد مھني درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز تخصص العالقات العامة واإلعالن .

٢٦٩٧

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /أحمد محمد حمدي األغا درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز تخصص الصحافة .

٢٦٩٨

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /والء محمد جمال الدين عبد العزيز الشملول درجة الدكتوراه
في اإلعالم بمرتبة الشرف األولى تخصص الصحافة .

٢٦٩٩

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /حردان ھادي صايل درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة الشرف
األولى تخصص العالقات العامة .

٢٧٠٠

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /السيد عبد الرحمن علي عبد الرحمن درجة الدكتوراه في
اإلعالم بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولھا مع
الجامعات المصرية تخصص العالقات العامة واإلعالن .
 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالب  /ھشام أحمد عبد العاطي فايد درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى تخصص اإلذاعة .

٢٧٠٢

 ٢٠١٥/١١/٠١منح الطالبة  /إبتسام محمد ارحمه حميد السويدي درجة الدكتوراه في
اإلعالم بمرتبة الشرف األولى تخصص العالقات العامة واإلعالن .

٢٧٧٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /رانيا علي محمود سالم درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز تخصص الصحافة .

٢٧٨٠

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محمد كمال محرز عمارة غالي درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز تخصص إذاعة .

٢٩٥٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أمجد السيد محمد أحمد شاھين درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى تخصص العالقات العامة واإلعالن .

٢٩٥١

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد محمود عبد الحليم محمود درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى تخصص صحافة .

٢٩٥٢

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /إبراھيم محمود محمد زقوت درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى تخصص الصحافة .

٢٩٥٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /ھالة أحمد الحسيني متولي درجة الماجستير في اإلعالم تقدير
جيد جداً تخصص صحافة .

٢٩٧١

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /مريم عبد الحق عبد الحليم جاد درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز تخصص عالقات عامة وإعالن .

٢٩٧٢

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /مھيرة عماد فتحي محمد السباعي درجة الماجستير في
اإلعالم بتقدير ممتاز تخصص الصحافة .

٢٩٧٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /أسماء مجدي أحمد السيد درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز تخصص إذاعة .

٢٩٧٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /ياسمين سعيد محمد عبد المنعم درجة الدكتوراه في اإلعالم
بمرتبة الشرف األولى تخصص اإلذاعة .

٢٧٠١

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

كلية اآلثار
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٨٥٠

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أسامة البسيوني عبد ﷲ عبد الفتاح درجة دكتور في اآلثار
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى تخصص اآلثار اإلسالمية .
 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /رھف أحمد قربي درجة الماجستير في اآلثار الشرقية القديمة
بتقدير جيد تخصص اآلثار المصرية .

٢٩١٦

٢٠١٥/١١/٠٨

٢٩١٧

٢٠١٥/١١/٠٨

٢٩١٨

٢٠١٥/١١/٠٨

٢٩١٩

٢٠١٥/١١/٠٨

٢٩٢١

٢٠١٥/١١/٠٨

منح الطالبة  /عائشة فتحي حسين ختعن درجة الماجستير في اآلثار بتقدير
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى تخصص اآلثار اإلسالمية .
منح الطالب  /عماد أحمد نوح إبراھيم درجة الماجستير في اآلثار بتقدير
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولھا مع بقية
الجامعات تخصص اآلثار المصرية .
منح الطالبة  /فاطمة عبد ﷲ عبد العزيز عبده دريع درجة الماجستير في
اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات والھيئات العلمية األخرى تخصص ترميم اآلثار .
منح الطالبة  /مايسة ديھوم عبد الحميد منصور درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى تخصص ترميم اآلثار .
منح الطالب  /محمود محمد محمود محمد درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بالطبع تخصص اآلثار المصرية .

٢٩٢٢

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /إبراھيم حامد محمد إبراھيم درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات المختلفة
على نفقة الجامعة تخصص ترميم اآلثار .
 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /ھدى صالح الدين عمر محمد درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات المصرية
واألجنبية تخصص اآلثار المصرية .
 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /أسامة البسيوني عبد ﷲ عبد الفتاح درجة دكتور في اآلثار
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى تخصص اآلثار اإلسالمية .

٢٩١٥

٢٩٢٣
٢٩٢٤

كلية التخطيط االقليمى والعمرانى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٥٤

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /أمل السيد إسماعيل السيد درجة ماجستير التخطيط اإلقليمي
والعمراني ـ تخصص تصميم عمراني .

٢٧٥٥

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /فتحية عبد العزيز جمعة العريبي درجة دكتوراة الفلسفة في
التخطيط اإلقليمي والعمراني تخصص تخطيط إقليمي وعمراني ـ تخصص
دقيق تصميم عمراني .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

كلية الحاسبات والمعلومات
رقم القرار

٢٨٥٨

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /عبير يحيى طه أحمد درجة الماجستير تخصص بحوث العمليات
ودعم القرار .

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٧٨

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /ھدية حسن مطرود درجة الماجستير ـ تخصص اإلحصاء .

٢٩٣٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أشرف ضياء الدين عبد اللطيف عبد اللطيف درجة دكتوراه
الفلسفة ـ تخصص اإلحصاء .

٢٩٤٠

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /رفعت محمد علي ربيع درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
بحوث العمليات .

٢٩٤١

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /عبد التواب أحمد عبد العزيز محمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص اإلحصاء .

٢٩٤٢

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أسامة السيد عراقي محمد أبو القاسم درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص اإلحصاء .

٢٩٤٣

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالبة  /مروة يحيى رمضان أحمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
اإلحصاء .

٢٩٤٤

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد ناصر ذكي سيد درجة الماجستير ـ تخصص اإلحصاء .

٢٩٤٥

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد وائل محمود شوقي أحمد درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء .

٢٩٤٦

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /مصطفى عبد الحميد محمد ربيع درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء .

٢٩٤٧

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /أحمد محمد عبد المقصود فليفل درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء .

٢٩٤٨

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /فاضل نايوخ خيزران درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
اإلحصاء .

٢٩٤٩

 ٢٠١٥/١١/٣٠منح الطالب  /حسام كمال محمد محمد حواس درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء .

معھد البحوث والدراسات االفريقية
رقم القرار

٢٧٤٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /أيمن صالح الدين إبراھيم سليمان درجة الماجستير في
الدراسات األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

معھد البحوث والدراسات االفريقية
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٧٤٣

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /مرفت سعيد حامد مبروك درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد .

٢٧٤٤

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /محسن سعد زغلول إسماعيل درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد .

٢٧٤٥

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /حسين مجدي حسين محمد درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص التاريخ )تاريخ حديث ومعاصر( .

٢٧٤٦

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /رشا رمزي صالح بكر درجة الماجستير في الدراسات األفريقية
بتقدير جيد جداً ـ تخصص السياسة واإلقتصاد .

٢٧٤٧

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /غادة مبروك فھمي مبروك درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد ـ تخصص السياسة واإلقتصاد .

٢٧٤٨

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /أبو بكر ياكوبو عيسى كزوري درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطباعتھا على نفقة
الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى ـ تخصص الجغرافيا )جغرافيا
بشرية( .

معھد األورام القومى
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٥٢

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /محمد عصمت محمود فرج درجة الماجستير بتقدير جيد ـ
تخصص طب األورام وأمراض الدم السرطانية .

٢٨٥٣

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /ھاني ھمت عبد المنعم عبد الحميد درجة الماجستير بتقدير جيد
ـ تخصص طب أورام األطفال .

٢٨٥٤

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أحمد طارق عبد المنعم ھاشم درجة الماجستير بتقدير جيد ـ
تخصص طب األورام .

٢٨٥٥

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /أحمد مجدي عدلي محمد ربيع درجة الدكتوراه ـ تخصص طب
األورام .

٢٨٥٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /فاتن عوض محمد عوض درجة الدكتوراه ـ تخصص طب أورام
األطفال .

٢٨٥٧

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /رشا محمود عبد الحميد عبد العال درجة الدكتوراه ـ تخصص
الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية .

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

٢٨٠١

التاريخ

القرار

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /سمر حسين محمد أسعد محمد توفيق درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٨٠٢

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /أماني يوسف السيد محمد موسى درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص التربية الخاصة .

٢٨٠٣

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /ھبة جالل محمد محمد درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص التربية الخاصة .

٢٨٠٤

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /مروة زكريا السيد إبراھيم الشاذلي درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي .

٢٨٠٥

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /طارق يحيى عبد المنعم محمد الظريف درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص التربية الخاصة .

٢٨٠٦

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /عبد المطلب محمد الھاشمي حسن درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية .

٢٨٠٧

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /سعد محمد عبد ﷲ الدوسري درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص تكنولوجيا التعليم .

٢٨٠٨

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /سليمان عبد العزيز سليمان الغنام درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص اإلرشاد النفسي .

٢٨٠٩

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالب  /رائد محمد إسماعيل أبو الكاس درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية .

٢٨١٠

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /آالء عزت عبد الرحيم العقاد درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي .

٢٨١١

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /دعاء محمود السيد حسن عاشور درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا
التعليم .

المعھد القومى لعلوم الليزر
رقم القرار

٢٨٥١

القرار

التاريخ

 ٢٠١٥/١١/٠٥منح الطالبة  /أميره معوض فضل محجوب درجة الماجستير ـ تخصص
تطبيقات الليزر الطبية في العالج والطب الطبيعي .

كلية رياض االطفال
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٩٣

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /فيفيان فتحي محمد حسن درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية .

٢٩٠٩

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالب  /محمد صالح الدين عبد الفتاح الشربيني درجة ماجستير في
التربية بتقدير جيد جداً ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية .

٢٩١٠

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /آيات عبد العزيز أبو القاسم الجنيدي درجة ماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -نوفمبر ٢٠١٥

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية رياض االطفال
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٩١١

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /جيھان طلعت محمد الشماع درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
وتوصي اللجنة بتبادل الرسالة مع الجامعات والمعاھد المتخصصة في نفس
المجال ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية .
 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /أماني عواد إسماعيل الجندي درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية .

٢٩٢٥

 ٢٠١٥/١١/٠٨منح الطالبة  /فيفيان فتحي محمد حسن درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم األساسية .

٢٩١٢

كلية التربية النوعية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧٤٩

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /إيمان حسين عبد الحميد عبد العزيز درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز مع طبع الرسالة على نفقة الجامعة
لإلستفادة األكاديمية ـ تخصص طباعة .
 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب /كريم محمد عبد الحميد محمد أبو القطط درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز ـ تخصص نحت .

٢٧٥١

 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالب  /شادي أحمد محمد عصام الدين رضوان درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز مع التوصية بالطباعة والنشر
وتبادلھا مع الجامعات األخرى ـ تخصص تصوير .
 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /ريم وحيد سعيد صوفان درجة ماجستير التربية النوعية في
التربية الفنية بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الدولة ـ تخصص
خزف .
 ٢٠١٥/١١/٠٣منح الطالبة  /رضوى سامي أحمد جمعة الشناوي درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وتوصي اللجنة بطباعة وتداول
الرسالة على نفقة الجامعة ـ تخصص نحت .

٢٧٥٠

٢٧٥٢
٢٧٥٣

الفـــھــــرس
الموضوع

الصفحة

أوال :قرارات السيد رئيس الجمھورية

٣

ثانيا :قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء

٧

ثالثا :قرارات السادة الوزراء

٤٩

رابعا :قرارات المجلس األعلى للجامعات

٥١

خامسا ً :قرارات مجلس جامعة القاھرة

٦٧

سادسا ً :محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب

٨٩

سابعا :محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

٩٣

ثامنا :محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

٩٩

تاسعا :قرارات السيد أ.د .رئيس الجامعة
أوال :شئون أعضاء ھيئة التدريس
ثانيا :شئون الدراسات العليا

١٠٥
١١٥

مدير عام المركز
االستاذ /عمرو زكريا البلتاجى

إشراف
األستاذ  /مظھر عبدﷲ عماره
مدير إدارة النشر

فريق العمل
أ .حسام الدين حسنى عبد الحميد
أ .نعيمة السيد عطية
أ .نسمة احمد إسماعيل
أ .خالد محمد عبد الحميد
أ .جورج شحاته نصرى

إعداد ومراجعة نھائية
أ.إيمان عبد الستارعبدﷲ
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