النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

ﺗـاســـــــــعا
قرارات السيد ا.د  /رئيس الجامعة
أوﻻ :شئون اعضاء هيئة التدريس
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

ﺗعيين
رقم القرار

٦٣٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٥/١٧أوﻻ :ﺗعيين السادة اعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة
قرين اسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح
فيما يلى-:
كلية طب قصر العيني د.صباح عبدالرؤوف ﷴ

اشتاذ

د.ياسمين عمرو احمد منسى استاذ

التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم
طب اﻷطفال
اﻷشعة التشخيصية

د.رندا اسامه ﺗوفيق

استاذ

د.وﻻء ﷴ حسن ﷴ

مدرس

د.مصطفى شوقى ابراهيم

استاذ

د.بسمه بهجت السيد على

استاذ مساعد

طب اﻷطفال
عﻼج اﻷورام والطب النووى

د.ريهام سامى حنفى محمود استاذ مساعد
كلية التربية النوعية د.شريف شفيق زكى

مدرس

كلية طب قصر العيني د.أيه ﷴ فتوح احمد

استاذ

اﻷمراض الباطنة الخاصة
طب العين وجراحتها

اﻻعﻼم التربوي
طب اﻷطفال

كلية اﻵداب د.ريم احمد صالح سيد

مدرس

اللغة اليابانية وآدابها

كلية التجارة د.عمرو سليمان ﷴ

مدرس

الرياضة والتامين

د.حسن عبدالعال حامد ﷴ

مدرس

المحاسبة

د.سارة إبراهيم رسﻼن

مدرس

المحاسبة

مدرس

النبات والميكروبيولوجي

كلية العلـوم د.عزة بدر فرحات حامد
د.أمانى ﷴ فكرى

استاذ

الكيمياء

د.وليد ﷴ عبدالحميد صالح

استاذ

الرياضيات

د.ريم حسن نورالدين

استاذ

الفيزياء الحيوية

د.عﻼء الدين فؤاد ﷴ

استاذ

علوم الفلك والفضاء واﻷرصاد الجوية

د.ﷴ صالح حسن

استاذ مساعد

د.شوقى ﷴ ﷴ
كلية طب قصر العينى د.محمود شريف مصطفى

استاذ
مدرس

د.إيناس انس عبدالنعم حرب مدرس

الجيولوجيا

الجيولوجيا
جراحة اﻷذن واﻷنف والحنجرة
الفارماكولوجيا

د.ماريان ادوارد جاد الكريم

مدرس

الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية

د.دعاء ﺗوفيق ﷴ على

مدرس

الطب الشرعى والسموم اﻻكلينيكية

د.عزة أبوسريع احمد السيد

مدرس

الكيمياء الحيوية الطبية

د.مصطفى احمد جاد

مدرس

الجراحة العامة

د.هناء عمر فضل عبدالمحسن مدرس

الطفيليات

د.عﻼ مصطفى عبدالقادر ﺗرك استاذ

الفسيولوجيا

د.وﻻء عبدالفتاخ عثمان
كلية التمريض د.أمل داود كامل جودة

مدرس

الفارماكولوجيا

مدرس

ﺗمريض صحة اﻷم وحديثى الوﻻدة
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

ﺗعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ
كلية العﻼج الطبيعى د.عزة ﷴ عبدالمحسن
د.هيثم حامد محمود حماد
كلية الصيدلة د.أمل عماد الدين على

مدرس

الميكانيكا الحيوية

مدرس
والمسنين

ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي

استاذ

الميكروبيولوجيا والمناعة

د.ﷴ رفعت السيد

استاذ

الكيمياء التحليلية

د.علياء نبيل احمد المشد

استاذ

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

د.على ﷴ عبدالتواب

استاذ مساعد

الكيمياء التحليلية

د.ناديه ﷴ مصطفى

استاذ

الكيمياء التحليلية

د.مينا ابراهيم ﺗادرس

استاذ

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

د.صفاء عبدالسﻼم عزالدين

مدرس

الميكروبيولوجيا والمناعة

مدرس

الهندسة الكيميائية

كلية الهندسة د.ﷴ جمال عبدالناصر
د.ﷴ طه ﷴ

استاذ

د.محمود فوزى عزيز

مدرس

د.دعاء ﷴ شوقى

استاذ

كلية الزراعة د.شيماء حافظ نصر

الرياضيات والفيزيقا الهندسية
هندسة القوى واﻵﻵت الكهربية
الرياضيات والفيزيقا الهندسية

مدرس

اﻷراضي

د.محمود عبدالعال محمود

مدرس

اﻹنتاج الحيوانى

د.نسرين السيد ﷴ

مدرس

الصناعات الغذائية

كلية الطب البيطرى د.ناجى السيد عبدالناجى

استاذ مساعد

اﻷمراض الباطنة والمعدية

د.سحر زايد عبدالموجود

استاذ

الطفيليات

د.عزة ﷴ عبدالوهاب

استاذ

الطفيليات

كلية دار العلوم د.سيد جمال حسن على

مدرس

النحو والصرف والعرض

كلية اﻻعﻼم د.إيمان أسامه احمد

مدرس

العﻼقات العامة واﻻعﻼن

كلية الحاسبات والمعلومات د.شيرى احمد امير

مدرس

علوم الحاسب

معهد الدراسات والبحوث د.عمار ﷴ عمار ﷴ
اﻻحصائية
د.ناجى رمضان درويش
معهد القومي لﻸورام د.رشا محمود ﷴ محمود

استاذ مساعد

علوم الحاسب

استاذ مساعد

نظم وﺗكنولوجيا المعلومات

مدرس

اﻹحصاء الطبى ووبائيات السرطان

د.دينا ﷴ عبدالعزيز

مدرس

اﻷشعة العﻼجية والطب النووى

د.أميرة حامد حسن رضوان

مدرس

اﻷشعة التشخيصية

مدرس

التربية الفنية

كلية التربية النوعية د.إيمان رشدى احمد على
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

الغاء ﺗكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

٥٩٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩مادة) :(١إلغاء ﺗكليف اﻵنسة /عبير عادل زكي عبدالمنعم الكرداوي
بوظيفة معيد بقسم اﻻقتصاد Eبكلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية
ﻹعتذار سيادﺗها وعدم ﺗسلمها العمل .
مادة) :(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

٥٩٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩مادة) :(١إلغاء ﺗكليف السيدة  /سارة جمال الدين على صدقى
بوظيفة معيد بقسم اللغة اﻷلمانية وآدابها بكلية اﻵداب لعدم
حضورها وإستﻼمها العمل .
مادة) :(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
منح القاب علمية

رقم القرار

٦٣٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٥/١٧ثانيا:منح السادة اعضاء هيئة التدريس اﻵﺗى اسماؤهم بعد اللقب
العلمى للوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم -:
كلية طب قصر العينى د.إيناس حمدى محمود

استاذ

الباثولوجيا اﻻكلينيكية والكيميائية

د.عمرو حسن حسين

استاذ مساعد

التوليد وامراض النساء

د.احمد محمود احمد

استاذ مساعد

التوليد وامراض النساء

د.حسام الدين اسامه

استاذ مساعد

التوليد وامراض النساء

د.زينب على حسن على

استاذ

الباثولوجيا اﻻكلينيكية والكيميائية
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

اجازة
رقم القرار

٦٣٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/١٧ثالثا :احتساب الفترة من  ٢٠١٥/٩/٦حتى ٢٠١٥/١١/١٧والتى
ﺗجاوزها السيد الدكتور  /أحمد على على العزبى اﻷستاذ المساعد
بقسم بساﺗين الفاكهة بكلية الزراعة عقب إنتهاء أجازﺗه الخاصة
بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  -أجازة خاصة بدون مرﺗب.
رابعا:احتساب الفترة من  ٢٠١٦/٨/١٨حتى ٢٠١٧/١/٢٣والتى
ﺗجاوزها السيد اﻷستاذ الدكتور  /مجدى محمود السيد ﷴ اﻷستاذ
بقسم اﻷمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري عقب إنتهاء
أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  -أجازة خاصة بدون
مرﺗب.
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة
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انهاء خدمة
رقم القرار

٦٣٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/١٧خامس عشر:اعتبار السيدة الدكتور  /منال اسماعيل حسن المدرس
بقسم التخدير بكلية طب قصر العينى مستقيله من عملها واعتبار
خدمتها منتهية اعتبارا من  ٢٠٠٦/٩/١ﺗاريخ انقطاعها عن العمل
عقب انتهاء اجازﺗها الخاصة بدون مرﺗب لرعاية الطفل  ،وذلك
ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات  ،مع الزام
سيادﺗها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل
الكلية والجامعة.
سادس عشر:اعتبار السيد الدكتور  /محمود التميمي نصر التميمي
المدرس بقسم الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة
مستقيﻼ من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من ٢٠١٥/١٢/١
ﺗاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،وذلك ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم
الجامعات  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
سابع عشر:اعتبار السيد الدكتور  /ﷴ محمود احمد طلعت المدرس
بقسم الهندسة اﻻنشائية بكلية الهندسة مستقيﻼ من عمله واعتبار
خدمته منتهية اعتبارا من  ٢٠١٣/١٢/٩ﺗاريخ انقطاعه عن العمل
عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،وذلك
ﺗطبيقا لنص المادة ) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات  ،مع الزام
سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل
الكلية والجامعة.
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مسائل ﺗنظيمية
رقم القرار

٥٧٤

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/٠٢مادة) :(١علي السادة النواب والسادة العمداء ووكﻼء الكليات
والمعاهد والسيد اﻷمين العام واﻷمناء المساعدين ومديري المراكز
والوحدات ومديري العموم وامناء الكليات كل فيما يخصه ﺗوفير اي
بيانات أو إحصاءات يطلبها السادة المرشحون لمنصب رئيس جامعة
القاهرة ﻹعداد برامجهم في الفترة المحددة لذلك اعتبارا من يوم
الثﻼثاء الموافق  ٢٠١٧/٥/٢حتي يوم الخميس الموافق
.٢٠١٧/٥/١١
مادة) :(٢علي جميع الجهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار
اعتبارا من ﺗاريخ صدوره ،،،،،،

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

إستقالة
رقم القرار

٦٣٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/١٧خامسا :قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور /مجدى
السعيد ﷴ جاد اﻷستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم
اعتبارا من  ٢٠١٦/١١/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
سادسا :قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد الدكتور  /عاطف
عبدالعظيم محمود اﻷستاذ المساعد المتفرغ بقسم اﻷمراض الباطنه
بكلية طب قصرالعينى اعتبارا من  ٢٠١٦/٧/١عقب انتهاء اجازﺗه
الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد
يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
سابعا:قبول اﻻستقالة المقدمة من السيدة الدكتور /مها مصطفى ﷴ
على موسى المدرس بقسم طب العين وجراحتها بكلية طب قصر
العينى اعتبارا من  ٢٠١٦/١١/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون
مرﺗب لرعاية الطفل  ،مع الزام سيادﺗها ما قد يكون مستحقا عليها
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
ثامنا:قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد الدكتور  /عادل ﷴ عزمى
عبدالجواد المدرس بقسم امراض القلب بكلية طب قصر العينى
اعتبارا من  ، ٢٠١٧/٣/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
ﺗاسعا:قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد الدكتور  /ﷴ ﷴ رافت
عابدين المدرس بقسم جراحة المخ واﻷعصاب بكلية طب قصر
العينى اعتبارا من  ٢٠١٦/٩/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون
مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا
عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
عاشرا:قبول اﻻستقالة المقدمة من السيدة الدكتور  /سحر محمود
احمد ﷴ المدرس بقسم عﻼج اﻷورام والطب النووي بكلية طب
قصر العينى اعتبارا من  ٢٠١٦/١٠/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة
بدون مرﺗب لمرافقة الزوج  ،مع الزام سيادﺗها بسداد ما قد يكون
مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
حادى عشر:قبول اﻻستقالة المقدمة من السيدة الدكتور /انجى ﷴ
فكرى فريد المدرس بقسم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية بكلية
طب قصر العينى اعتبارا من  ٢٠١٦/٥/١عقب انتهاء اجازﺗها
الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوج  ،مع الزام سيادﺗها بسداد ما قد
يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
ثانى عشر :قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

إستقالة
رقم القرار

التاريخ

رقم القرار

التاريخ

القرار

/الدسوقى ابو اليزيد عمار اﻷستاذ المتفرغ بقسم الحشرات
اﻻقتصادية والمبيدات بكلية الزراعة اعتبارا من ٢٠١٤/٧/١٥
عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام
سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل
الكلية والجامعة.
ثالثا عشر :قبول اﻻستقالة المقدمة من السيد اﻷستاذ الدكتور /
حنفى محود فولى يوسف اﻷستاذ المتفرغ بقسم امراض النبات بكلية
الزراعة اعتبارا من  ٢٠١٦/٩/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون
مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا
عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
رابع عاشر  :قبول اﻻستقالة المقدمة من السيدة الدكتور  /سحر
محمود زكى حسن المدرس بقسم ﺗمريض صحة المجتمع بكلية
التمريض اعتبارا من  ، ٢٠١٧/٣/١مع الزام سيادﺗها بسداد ما قد
يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.

إحالة للمعاش
٦٣٩

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/١٧ثامن عشر:احاله السيد الدكتور  /ﷴ رأفت عبد ﷲ على اﻷستاذ
المساعد بقسم اﻷدوية والسموم بكلية الصيدلة للمعاش المبكر
اعتبارا من  ٢٠١٧/٩/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،وبناء علي الطلب المقدم من سيادﺗه طبقا لقواعد
التيسير بالمادة ) (٩٥مكرر ) (١من قانون رقم ) (٤٧لسنة .١٩٧٨
ﺗاسع عشر  :علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية اﻵداب
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١١٦

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /زينب ﷴ عبد الحميد احمد ـ درجة الماجستير في الﻶداب
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اللغه العربيه وادابها

١١١٧

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /شريف سعد عطيه السيد ـ درجة الماجستير في الﻶداب بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص الفلسفه

١١١٨

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /انجي ﷴ رشدي عقل ـ درجة الماجستيرفي اﻻداب بتقدير جيد
جدا ً ـ ﺗخصص اﻻجتماع

١١١٩

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /عﻼء حلمي عبد اللطيف ـ درجة دكتور في الﻶداب بمرﺗبه
الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص الفلسفه

١١٢٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /سماح ابراهيم غريب الشريف ـ درجة دكتور في الﻶداب
بمرﺗبه الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص التاريخ

١١٢١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /راجحه سعد علي راجح ـ درجة دكتور في الﻶداب بمرﺗبه
الشرف اﻻولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص
المكتبات والوثائق وﺗقنيه المعلومات
 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /شيماء عطيه امام عبد القوي ـ درجة دكتور في الﻶداب بمرﺗبه
الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص الفلسفه

١١٢٣

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبه  /ايناس عباس ﺗوفيق خضر ـ درجة دكتور في الﻶداب بمرﺗبه
الشرف اﻻولى مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص المكتبات
والوثائق المعلومات
 ٢٠١٧/٠٥/١٤منح الطالبه  /منى صﻼح الدين ابو العﻼ حسن ـ درجة دكتور في الﻶداب
بمرﺗبه الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص اللغه الصينيه وادابها

١١٢٢

١١٢٤

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

٩٩٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ حسام الدين ﷴ احمد ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرسالة مع الجامعات المصريه واﻻجنبيه وطبع
الرساله على نفقه الجامعه ـ ﺗخصص القانون الجنائي
 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ خليفه راشد ﷴ الشحوميـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ ﺗخصص القانون التجاري

٩٩٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /يوسف عبد ﷲ يوسف موسى ـ درجه دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز وﺗوصي اللجنه بتبادل الرساله مع الجامعات المصريه واﻻجنبيه
ـ ﺗخصص القانون العام
 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ احمد فوزي ﷴ الصادي ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ ﺗخصص القانون الجنائي

٩٩٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /خالد احمد حسن ابراهيم ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرسالة مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص القانون
العام

٩٩٦

٩٩٨

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٠٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /شهاب الدين ﷴ سيد عطيه ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص القانون التجاري

١٠٠١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /أحمد اسماعيل ابو الحسن مسلم ـ درجه دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ ﺗخصص فلسفه القانون وﺗاريخه

١٠٠٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /هند نجيب السيد ﷴ ـ درجه دكتور في الحقوق ـ ﺗخصص
القانون الجنائي

١٠٠٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ عبد الرحمن خليفه فرج ـ درجه ماجستير في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ ﺗخصص القانون الدولي العام

١٠٠٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ حسين عبد العليم حسن ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ ﺗخصص القانون العام

١٠٠٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /غادة حلمي احمد احمد خليل ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد ـ ﺗخصص القانون الجنائي

١٠٠٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ عبد الفتاح حسين شتيه ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز مع ﺗبادل الرسالة مع الجامعات العربية واﻻجنبية ـ ﺗخصص القانون
الجنائي
 ٢٠١٧/٠٥/٠٤ـ منح الطالب  /أحمد صﻼح درويش مرسي ـ درجه دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ ﺗخصص القانون الجنائي

١١٩٨

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ياسر مصطفى منصور البيومي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص القانون الجنائي

١٢٠٠

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /جﻼل حسين حمدان الكايد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
ـ ﺗخصص القانون الجنائي

١٠٠٧

كلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠١٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /داليا انور حماده عراقي مصطفى ـ درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم السياسيه بتقدير جيد جدا ً

١٠١١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /سحر ﷴ عبود سيد ـ درجه دكتوراه الفلسفه في اﻻقتصاد
بتقدير ممتاز

١٠١٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /مروة ممدوح سيد مصطفى ـ درجه دكتوراه الفلسفه في
اﻻقتصاد بتقدير ممتاز

١٠١٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /رانده فكري ﷴ يسري ـ درجه الماجستير في الدراسات
اﻻوروبيه المتوسطيه بتقدير جيد جدا ً

١٠١٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /نشوى علي سعودي علي ـ درجه الماجستير في العلوم
السياسيه بتقدير جيد

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
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كلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠١٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /ميرهان ﷴ هشام احمد ابو الفتوحـ درجه الماجستير في العلوم
السياسيه بتقدير جيد جدا ً

١٠١٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /مى عبد الرحيم ﷴ ﷴ صالح ـ درجه الماجستير في الدراسات
اﻻوروبيه المتوسطيه بتقدير جيد جدا ً

١٠١٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /علياء حمزه سيد محمود ـ درجه الماجستير في اﻻحصاء بتقدير
جيد جدا ً

كلية التجارة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٣١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /هيثم ﷴ السعيد يوسف حسنين ـ درجة دكتور الفلسفه ـ
ﺗخصص محاسبه

١٠٣٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /ﷴ جمال عبد الناصر ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص محاسبه

١٠٣٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /سلوى محمود عبد التواب عبد المجيد ـ درجة ماجستير ـ
ﺗخصص اداره اعمال

١٠٣٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /ﷴ سعد ﷴ محمود ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص اداره اعمال

١٠٣٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /اسماء ﷴ سعد حسين ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص الرياضه
والتامين

١٠٣٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /سيد حمدي سيد ابراهيم ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص محاسبه

١٠٣٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /محمود جمل امين ﷴ ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص الرياضة
والتأمين

١٠٣٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /راندا مصطفى السيد ﷴ ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص الرياضة
والتأمين

١٠٤٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /ﷴ خالد ﷴ عبد المنعم زكي ـ درجة ماجستير ـ ﺗخصص
محاسبة

١٢٥٦

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /شيماء جمال عبد المنعم ﷴ ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره
اﻻعمال ـ ﺗخصص اداره اعمال

١٢٥٧

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /طارق رمضان طه عبد العال ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره
اﻻعمال ـ ﺗخصص اداره اعمال

١٢٥٨

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /مروة سعد مغازي احمد ـ درجه الدكتوراه المهنيه في اداره
اﻻعمال ـ ﺗخصص اداره اعمال

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية العلـوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٠٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤ـ منح الطالبه  /رانيا ﷴ موسى ﷴ ـ درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم ـ
ﺗخصص فيزياء حيويه طبيه
ـ منح الطالب  /مصطفى شعبان عبد المنعم ابو حامد ـ درجه دكتوراه الفلسفه
في العلوم ـ ﺗخصص فيزياء حيويه جزيئيه
 ٢٠١٧/٠٥/٠٤ـ منح الطالب  /ايمن صابر ﷴ عبد المقصود ـ درجه دكتوراه الفلسفه في
العلوم ـ ﺗخصص علم الحيوان الفسيولوجيا الجزيئيه المتكامله

١٢٠٦

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /ريناد سعد الدين عبد الصبور احمد ـ درجة الماجستيرفي العلوم
ـ ﺗخصص كيمياء فيزيائيه

١٢٠٧

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /مياده ﷴ علي ﷴ ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ ﺗخصص
كيمياء حيويه

١٠٠٩

١٢٠٨

٢٠١٧/٠٥/١١

١٢٠٩

٢٠١٧/٠٥/١١

١٢١٠

٢٠١٧/٠٥/١١

١٢٤١

٢٠١٧/٠٥/٣١

رقم القرار

التاريخ

منح الطالبة  /نجاه صالح حسين مفتاح ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ
ﺗخصص علم الحيوان
منح الطالبة  /ايمان كمال موسى حسن ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ
ﺗخصص كيمياء عضويه
منح الطالبة  /غاليه ادمين ﷴ عقيله ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ ﺗخصص
علم الحيوان
منح الطالب  /محمود جابر علي ابراهيم ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ
ﺗخصص ارصاد جويه
منح الطالبة  /مها السيد عبد الفتاح ﷴ ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ
ﺗخصص فيزياء حيويه
منح الطالب  /عبد المجيد عبد الحق عبد المجيد ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ
ﺗخصص فيزياء نظريه
منح الطالبة  /رانا عاصم علي ناجي ـ درجة الماجستيرفي العلوم ـ ﺗخصص
كيمياء حيويه
منح الطالب  /محمود ﷴ عبد ﷲ عبد العال ـ درجه الماجستير في الشريعه
اﻻسﻼميه بتقدير ممتاز

كلية العﻼج الطبيعى
القرار

١٠٦٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /طارق ﷴ يوسف ﷴ ابراهيم ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها
 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /صموئيل فريد هنري رزق ﷲ ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات الجهاز الدوري التنفسي
والمسنين
 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /وﻻء خلف السيد سعد الدين ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحه

١٠٦٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /دينا علي حسن عبد القادرذ ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحه

١٠٦٣
١٠٦٤
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كلية العﻼج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٦٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سندي عاطف عبد العزيز امين ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحه

١٠٦٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /ﷴ عرفات ﷴ حسن ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻹضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عند
اﻻطفال
 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /فرحناز احمد ﷴ احمد الموجي ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد وجراحتها

١٠٦٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /مروة سيد ابراهيم علي ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحة

١٠٧٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /منه ﷲ ﷴ عبد اللطيف ﷴ ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /شذى سمير عبد الوهاب حسن ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /غريب ﷴ كامل خلف ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /امل الشناوي خضر ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ريم حمدي احمد عبد الهادي ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد وجراحتها

١٠٧٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /مارينا عاطف داود شاكر ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻻمراض النساء والتوليد وجراحتها

١٠٧٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /نانسي شحته علي احمد خضر ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جدا ً ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /احمد بيومي ابراهيم ابو العطا ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٧٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /اميره ﷴ ﷴ سﻼمه ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحه

١٠٧٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /احمد فاروق السيد ﷴ ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١٠٨٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /نسرين حمدي ﷴ السيد زهران ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻻضطرابات الجهاز الدوري التنفسي
والمسنين
 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /عزة ﷴ عبد المحسن عبد الغني ـ درجة الدكتوراه في العﻼج
الطبيعي بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص الميكانيكا الحيويه

١١٤١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ايمان السيد ﷴ السيد ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ
ﺗخصص اﻷدويه والسموم

١٠٦٨

١٠٨١

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية العﻼج الطبيعى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٦٥

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /منى علي احمد محمود ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد وجراحتها

١١٦٦

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /ضحى حامد مصطفى العفيفي ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد جداًـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١١٦٧

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /بسمه ربيع احمد فاضل ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط للجراحة

١١٦٨

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /آيه هشام عبد العزيز يوسف ـ درجة الماجستيرفي العﻼج
الطبيعي بتقدير جيد ـ ﺗخصص العلوم اﻻساسيه للعﻼج الطبيعي

١١٦٩

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /هبة حسن كمال فريد ـ درجة الماجستيرفي العﻼج الطبيعي
بتقدير جيد ـ ﺗخصص ع.ط ﻷمراض النساء والتوليد وجراحتها

كلية طب الفم واﻻسنان
رقم القرار

القرار

التاريخ

٩٨٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /نهال حمدي ﷴ علي ﷴ ـ درجه ماجستير في علوم طب
اﻻسنان اﻻكلينيكيه ـ ﺗخصص العﻼج التحفظي لﻼسنان

٩٨٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /منى سمير جابر احمد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب
الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص اﻻستعاضه الصناعيه

٩٨٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ مروان صادق رحال ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب
الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص اﻻستعاضه الصناعيه

٩٨٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /سامي منير احمد شاكر ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب
الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٩٨٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /علي فهد فاضل احمد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب الفم
واﻻسنان ـ ﺗخصص اشعه الفم والوجه والفكين

٩٩٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /ساره ضياء الدين ﺗوفيق عبد الوهاب ـ درجه ماجستير في
احد فروع طب الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص عﻼج الجذور

١٢٣٤

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالبة  /عﻼ ﷴ ﷴ عبد الواحد ـ درجه الدكتوراه في احد فروع طب
الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص اشعه الفم والوجه والفكين

١٢٣٥

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالبة  /ايمان مدحت بيومي اسماعيل ـ درجه ماجستير في احد فروع
طب الفم واﻻسنان ـ ﺗخصص عﻼج الجذور

كلية الصيدلة
رقم القرار

٩٧٤

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /فاطمة الزهراء جمال ﷴ ﷴ متولي ـ درجه الماجستير في
العلوم الصيدليه ـ ﺗخصص العقاقير

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٩٧٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /رشا حسين حامد عبد الغني ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص العقاقير

٩٧٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /فاطمة الزهراء عبد الرحمن ﷴ ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الصيدله الصناعيه

٩٧٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /هدير محمود نجيب علي سالم ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص اﻷدويه والسموم

٩٧٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /ماريا عدلي عطا ﷲ سليمان ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الكيمياء الصيدليه

٩٧٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ رافت ﷴ مناع ـ درجه الماجستير في العلوم الصيدليه ـ
ﺗخصص صيدﻻنيات

٩٨٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /جﻼل عادل مصطفى بسيوني ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الصيدله اﻻكلينيكية

٩٨١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /رفيده عبد ﷲ صالح حامد ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص اﻻدويه والسموم

٩٨٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /نرمين السعيد منصور الشرقاوي ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص اﻷدويه والسموم

٩٨٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /سها حسن ﷴ اسماعيل محمود ـ درجه الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الميكروبيولوجيا والمناعه

٩٨٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /باسم عادل عبد العظيم فايد ـ درجه دكتور الفلسفه في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص صيدﻻنيات

١١٣٦

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /اسماء عبد العزيز ﷴ بيومي ـ درجة دكتور الفلسفه في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص صيدﻻنيات

١١٣٧

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ندى ﷴ علي انور ﷴ الحوفي ـ درجة دكتور الفلسفه في
العلوم الصيدليه ـ ﺗخصص صيدﻻنيات

١١٣٨

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /راندا حامد علي علي ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ
ﺗخصص الميكروبيولوجيا والمناعه

١١٣٩

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /رامية جمال السيد محمود ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الكيمياء الصيدليه

١١٤٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /رشا سمير عبد العزيز ابراهيم ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص الكيمياء التحليليه

١١٤٢

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /هبه ﷲ السيد السعيد ـ درجة الماجستير في العلوم الصيدليه ـ
ﺗخصص اﻷدويه والسموم

١١٤٣

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /دعاء عبد ﷲ زكي عبد ﷲ ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص اﻷدويه والسموم

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

١١٤٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /بسمه اسامه السيد جوده ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدليه ـ ﺗخصص العقاقير

كلية الهندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٩٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /رشا سامي ﷴ كامل ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة المعمارية

١٠٩٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /شيماء سمير ابو العﻼ ﷴ ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
هندسة اﻻلكترونيات واﻻﺗصاﻻت الكهربية

١٠٩٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /احمد ﷴ عبد المنعم كامل ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة اﻻنشائية
ـ منح الطالبة  /مارينا رضا لطفي كامل مشرقي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص الهندسة اﻻنشائية
 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /شريف ماهر سعد عليوه ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
هندسة اﻻلكترونيات واﻻﺗصاﻻت الكهربية

١٠٩٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /مصطفى فتحي امين عبد السﻼم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص هندسة المناجم

١٠٩٦

ـ منح الطالب  /وليد احمد عبد الفتاح احمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
هندسة القوى الميكانيكية
ـ منح الطالب  /ﷴ حنفي طه مهدي ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
هندسة القوى الميكانيكية
ـ منح الطالب  /هاني محمود ﷴ بوعمر ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
ـ منح الطالب  /احمد صابر عبد العال حسانين ـ درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
ـ منح الطالب  /ايهاب ممدوح حنا رياض ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة الﻺنشائية
ـ منح الطالب  /احمد مهدي عبد المولى ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسة المدنية ـ اﻻشغال العامة
ـ منح الطالب  /بهارات كوجاني ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص مجال
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ـ منح الطالب  /ياسر عادل خليل حسن ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ـ منح الطالب  /جوخان كاراداج ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص مجال
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ـ منح الطالبة  /احمد السيد عبد العظيم ﷴ نجم ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ
ﺗخصص الهندسه الحيويه الطبيه والمنظومات

١٠٩٨

٢٠١٧/٠٥/٠٩

١٠٩٩

٢٠١٧/٠٥/٠٩

١١٠٠

٢٠١٧/٠٥/٠٩

١١٠١

٢٠١٧/٠٥/٠٩

١١٠٢

٢٠١٧/٠٥/٠٩

١١٠٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /داليا احمد ﷴ الزيني ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
الهندسه المعماريه

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية الهندسة
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٠٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /ﷴ مصطفى ﷴ الحسيني ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
الهندسة الكيميائية

١١٠٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /هبة ﷴ جمعه ﷴ ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
الهندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /سارة السيد عبد الرشيد خضري ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ
ﺗخصص الهندسة المعمارية
 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ماجي ﷴ آمال عبد المجيد ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
الهندسه المعماريه

١١١٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ايمان احمد صﻼح الدين عبد الحليم ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ
ﺗخصص الهندسه المعماريه

١١١١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /غادة شريف احمد مراد ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسه المعماريه
ـ منح الطالب  /محمود حسين السيد علي حفناوي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
ﺗخصص الهندسه المعماريه
 ٢٠١٧/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /نانسي رمسيس طلعت لوقا ـ درجة ماجستير العلوم ـ ﺗخصص
الهندسه المعماريه

١١١٤

 ٢٠١٧/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /أماني عبد السميع سعيد ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
هندسه الحاسبات
ـ منح الطالب  /حسن احمد حسن يوسف ـ درجة دكتوراه الفلسفه ـ ﺗخصص
الهندسه المعمارية

١١٠٩

١١١٣

كلية الزراعة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٤٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /حسام جمعه مصطفى ﷴ ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص بساﺗين الزينة

١٠٤٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /حسين ﷴ ناصوري ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص مبيدات

١٠٥٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /مروة ﷴ سليمان احمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص بساﺗين الزينة

١٠٥١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /محمود عبد العال محمود ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص انتاج دواجن

١٠٥٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /سارة ناجي عبد الخالق ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص بساﺗين الزينة

١٠٥٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /نسرين السيد ﷴ اسماعيل ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص صناعات غذائية

١٢١٢

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /هبه محمود ﷴ محمود علي ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ ﺗخصص كيمياء حيوية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية الزراعة
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٢١٣

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ﷴ احمد عيد احمد ـ درجة الماجستير في العلوم الزراعية ـ
ﺗخصص ميكروبيولوجيا زراعية

١٢١٤

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /ياسمين سنوسي عبد الحميد جاب ﷲ ـ درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ ﺗخصص محاصيل

١٢٥٩

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /مريم احمد عبد العزيز عامر ـ درجه دكتوراه الفلسفه في العلوم
الزراعيه ـ ﺗخصص هندسه زراعيه

١٢٦٠

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /داليا ﷴ حسين ﷴ ـ درجه الماجستير في العلوم الزراعيه ـ
ﺗخصص بساﺗين الفاكهة

١٢٦١

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /ﷴ صبري ﷴ سرحان ـ درجه الماجستير في العلوم الزراعيه ـ
ﺗخصص ميكروبيولوجيا زراعيه

١٢٦٢

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /ﷴ عبد الحميد عوض علي غالي ـ درجه الماجستير في العلوم
الزراعيه ـ ﺗخصص صناعات غذائيه

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٧٠

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /منى ﷴ حسن سليمان ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ ﺗخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

١١٧١

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /مروة فتحي السيد ﷴ ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ ﺗخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

١١٧٧

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /اميرة احمد مختار حسين ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ ﺗخصص الجراحة والتخدير واﻻشعه

١١٧٨

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /عبد الجليل حمود احمد الماورى ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ ﺗخصص ادوية

١١٧٩

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /عﻼ حسن ﷴ عبد المجيد ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ ﺗخصص امراض اﻻسماك ورعايتها

١١٨٠

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ياسر حسين علي صابر ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ ﺗخصص التوليد والتناسل والتلقيح اﻻصطناعي

كلية دار العلوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٥٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /رحاب محسن ﷴ حسين ـ درجة الماجستير في الفلسفة
اﻻسﻼمية بتقدير ممتاز

١٠٥٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /ﷴ مصطفى حسين ﷴ ـ درجة الماجستير في النحو والصرف
والعروض بتقدير ممتاز

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية دار العلوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٥٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /منال ﷴ علي حسانين ـ درجة الماجستير في الدراسات اﻻدبية
بتقدير ممتاز

١٠٥٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /السيد علي السيد عبد العال ـ درجة الماجستير في الفلسفة
اﻻسﻼمية بتقدير جيد جدا ً

١٠٥٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /سعد سعد مسعود احمد ـ درجة الماجستير في الشريعة
اﻻسﻼمية بتقدير جيد جدا ً

١٠٥٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالبة  /هبة ﷴ عبد العزيز ﷴ حماد ـ درجة الماجستير في الدراسات
اﻻدبية بتقدير ممتاز

١٠٦٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /احمد صﻼح فتوح السيد ـ درجة الماجستير في الشريعة
اﻻسﻼمية بتقدير ممتاز

١٠٦١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٨منح الطالب  /ﷴ محمود ﷴ سيد ـ درجة الماجستير في الفلسفة اﻻسﻼمية
بتقدير ممتاز

١١٩٥

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ناجي عبد ﷲ يعقوب نجم ـ درجة الدكتوراه في الشريعة
اﻻسﻼمية بمرﺗبة الشرف الثانية

١١٩٦

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ناصر خالد سويد الهاجري ـ درجة الدكتوراه في الشريعة
اﻻسﻼمية بمرﺗبة الشرف الثانية

١١٩٧

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /مدحت عبد الماجد السيد موسى ـ درجة الدكتوراه في الفلسفة
اﻻسﻼمية بمرﺗبة الشرف اﻷولى

١٢٣٩

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /عبد الرحمن سعيد احمد حافظ ـ درجه الماجستير في الشريعه
اﻻسﻼميه بتقدير ممتاز

١٢٤٠

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /شوهنده ﷴ حامد ﷴ الخطيب ـ درجه الماجستير في التاريخ
اﻻسﻼمي والحضاره اﻻسﻼميه بتقدير ممتاز

١٢٤٢

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /سعد ﷴ عثمان عبد الرحيم ـ درجه الماجستير في الشريعه
اﻻسﻼميه بتقدير ممتاز

١٢٤٣

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبة  /فضيله رمضان سعد ﷲ ـ درجه الماجستير في الدراسات
اﻻدبيه بتقدير ممتاز

١٢٤٤

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /احمد ابراهيم ﷴ الباز ـ درجه الدكتوراه في الشريعه اﻻسﻼميه
بمرﺗبه الشرف اﻻولى

١٢٤٥

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /فهد ﷴ عبد العزيز المشرف ـ درجه الدكتوراه في الشريعه
اﻻسﻼميه بمرﺗبه الشرف اﻻولى

١٢٤٦

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /سالم علوي معﻼ الجميدي ـ درجه الدكتوراه في الشريعه
اﻻسﻼميه بمرﺗبه الشرف اﻻولى

١٢٤٧

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /عبد العزيز يوسف عبد ﷲ ﷴ الكندري ـ درجه الدكتوراه في
الشريعه اﻻسﻼميه بمرﺗبه الشرف اﻻولى

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية دار العلوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٢٤٨

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /ﷴ جمال ﷴ جميل ﷴ خليل ـ درجه الدكتوراه في الشريعه
اﻻسﻼميه بمرﺗبه الشرف اﻻولى

١٢٤٩

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالبه  /فتحيه عبد ﷲ جمعه احمد الحواج ـ درجه الدكتوراه في
الدراسات اﻻدبيه بمرﺗبه الشرف اﻻولى

١٢٥٠

 ٢٠١٧/٠٥/٣١منح الطالب  /مبروك يونس عبد الرؤف مرسي ـ درجه الدكتوراه في النحو
والصرف والعروض بمرﺗبه الشرف اﻻولى

كلية اﻻعﻼم
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٢٦

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /هبه ﷲ جودة احمد عوض امين ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص الصحافة

١١٢٧

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /نيرة احمد الممجد ﷴ ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعة

١١٢٨

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ندى عادل حسن عبد المنعم ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص العﻼقات العامة واﻻعﻼن

١١٢٩

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /سمر خالد عبد المجيد احمد ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص الصحافة

١١٣٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /مروة بيومي عبد الحميد احمد ـ درجة الدكتوراه في اﻻعﻼم
بمرﺗبة الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص اﻹذاعة والتلفزيون

١١٣١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /ساندي سيد عبد الفتاح السيد ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعة والتلفزيون

١١٣٢

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /أحمد فتحي ﷴ محمود ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص الصحافة

١١٣٣

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /زيزيت ابراهيم احمد حسين ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص العﻼقات العامة واﻻعﻼن

١١٣٤

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /سهر بركات بركات البيومي ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعة

١١٣٥

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /سمر حسن علي حسن الطبﻼوي ـ درجة الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص الصحافة

١٢٢٧

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالب  /عبد ﷲ عمران علي ابراهيم ـ درجه الدكتوراه في اﻻعﻼم
بمرﺗبه الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص اﻹذاعه والتلفزيون

١٢٢٨

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالبة  /شيماء ابو الليل ﷴ ﷴ ـ درجه الدكتوراه في اﻻعﻼم بمرﺗبه
الشرف الثانيه ـ ﺗخصص الصحافه

١٢٢٩

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالبة  /مها ﷴ دسوقي سالم ـ درجه الماجستير في اﻻعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعه والتلفزيون

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

كلية اﻻعﻼم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٢٣٠

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالب  /فالح بليخ حنيف العنزي ـ درجه الماجستير في اﻻعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص الصحافه

١٢٣١

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالبة  /منار علي ﷴ احمد ـ درجه الماجستير في اﻻعﻼم بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعه والتلفزيون

١٢٣٢

 ٢٠١٧/٠٥/٣٠ـ منح الطالب  /ﷴ نبيل اﻻلفي عبد العاطي ـ درجه الماجستير في اﻻعﻼم
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اﻹذاعه والتلفزيون

كلية اﻵثار
رقم القرار

١٠١٨
١٠١٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /عﻼء السيد علي علي ـ درجه دكتور في اﻵثار بمرﺗبه الشرف
اﻻولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص ﺗرميم
اﻵثار
 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبة  /دعاء ابراهيم عبد المنعم الجعار ـ درجه دكتور في اﻵثار
بمرﺗبه الشرف اﻻولى ـ ﺗخصص اﻵثار المصريه
منح الطالب  /مصطفى ماهر مصطفى اسماعيل ـ درجه دكتور في اﻵثار
بمرﺗبه الشرف اﻻولى مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات اﻻخرى ـ
ﺗخصص ﺗرميم اﻵثار
منح الطالبة  /دينا يحيى محمود احمد عبد الجواد ـ درجه الماجستير في اﻵثار
بتقدير ممتاز مع التوصيه بالطبع والتبادل مع الجامعات المصريه ـ ﺗخصص
ﺗرميم اﻵثار
منح الطالبة  /دعاء صﻼح سعد خالد ـ درجه الماجستير في اﻵثار بتقدير
ممتاز مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات اﻻخرى في مصر وخارجها ـ
ﺗخصص اﻵثار اﻻسﻼمية
منح الطالبة  /مايسه ربيع قاسم عمران ـ درجه الماجستير في اﻵثار بتقدير
ممتاز مع التوصيه بالطبع والتبادل مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص اﻻثار
المصريه
منح الطالب  /نادر الحسنين عبد العال ابراهيم ـ درجه الماجستير في علوم
البيئه اﻻثاريه بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اﻵثار المصريه

١٠٢٠

٢٠١٧/٠٥/٠٤

١٠٢١

٢٠١٧/٠٥/٠٤

١٠٢٢

٢٠١٧/٠٥/٠٤

١٠٢٣

٢٠١٧/٠٥/٠٤

١٠٢٤

٢٠١٧/٠٥/٠٤

١٠٢٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبه  /عﻼ محمود محمود ﷴ يونس ـ درجه الماجستير في اﻵثار
بتقدير ممتاز والتوصيه بالتبادل مع الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص ﺗرميم اﻵثار

١٠٢٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالب  /ياسمين عبد المعز سيد احمد ـ درجه الماجستير في اﻵثار
بتقدير ممتاز مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات والمعاهد البحثيه ـ ﺗخصص
ﺗرميم اﻵثار
 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبه  /منه ﷲ ﷴ عبد العزيز عبد المقصود ـ درجه الماجستير في
اﻵثار بتقدير ممتاز مع التوصيه بطبع الرساله على نفقه الجامعه وﺗبادلها مع
الجامعات اﻻخرى ـ ﺗخصص اﻵثار اﻻسﻼميه
 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبه  /آيه عبد العزيز ابراهيم احمد حسب ﷲ ـ درجه الماجستير في
اﻵثار بتقدير ممتاز مع التوصيه بتبادل الرساله مع الجامعات اﻻخرى في
مصر وخارجها ـ ﺗخصص اﻵثار اﻻسﻼميه

١٠٢٧
١٠٢٨

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

كلية اﻵثار
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٢٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبه  /مياده محمود سعد محمود ـ درجه الماجستير في اﻵثار بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص اﻵثار المصريه

١٠٣٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٤منح الطالبه  /منى محمود ﷴ احمد مهران ـ درجه الماجستير في آثار ماقبل
التاريخ بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اﻵثار المصريه

كلية التخطيط اﻻقليمى والعمرانى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٩٩

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /إبراهيم مختار ابراهيم ﷴ ـ درجة ماجستير التخطيط اﻻقليمي
والعمراني ـ ﺗخصص ﺗخطيط بيئي وبنية أساسية

١٢٠١

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /أحمد حسن ﷴ عبد الجليل ـ درجة ماجستير التخطيط اﻻقليمي
والعمراني ـ ﺗخصص ﺗصميم عمراني

١٢٠٢

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /أحمد ناطق ﷴ علي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في التخطيط
اﻻقليمي والعمراني ـ ﺗخصص التخطيط اﻻقليمي والعمراني

كلية الحاسبات والمعلومات
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٥٦

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /احمد عبد الحليم ابراهيم الجمل ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص
علوم الحاسب

١١٥٧

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /دينا سيد بيومي صبح ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

١١٥٨

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /نسمة مصطفى زكي فتحي ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

١١٥٩

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /فاطمة عبد الدايم ﷴ ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

١١٦٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /زينب عادل فريد الغباشي ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

معهد الدراسات والبحوث اﻻحصائية
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٨٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالب  /جمال الدين عبد الحكيم ﷴ ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ ﺗخصص
بحوث العمليات

١٠٨٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالب  /محمود ﷴ عبد الوهاب محمود ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
ﺗخصص اﻻحصاء

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

معهد الدراسات والبحوث اﻻحصائية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٨٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /حنان حسين حسن فرج ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ ﺗخصص
بحوث العمليات

١٠٨٥

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /شيماء لبيب ابراهيم ﷴ ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص اﻻحصاء

١٠٨٦

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /نهى جميل محمود عبد الرحيم ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص
اﻻحصاء

١٠٨٧

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالب  /مختار عبد الفتاح ابو السعود ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

١٠٨٨

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /فايزة ركابي ابو بكر طه ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص نظم
المعلومات

١٠٨٩

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /فريدة عبد الفتاح عبد الفتاح غازي ـ درجة ماجستير مهني ـ
ﺗخصص الضبط اﻻحصائي وﺗوكيد الجودة

١٠٩٠

 ٢٠١٧/٠٥/٠٩منح الطالبة  /أسماء احمد السيد احمد علي ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص
علوم الحاسب

معهد البحوث والدراسات اﻻفريقية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٤٩

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /عصام عبد الفتاح ﷴ رزين درجة الماجستير في الدراسات
اﻷفريقية بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص الموارد الطبيعية ـ موارد حيوانية

١١٥٠

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالب  /أحمد عيد حسين عيسى درجة الماجستير في الدراسات
اﻷفريقية بتقدير جيد جداً ـ ﺗخصص اﻷنثروبولوجيا اﻹجتماعية

١١٥١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /أشرف فؤاد عثمان أدهم درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات
اﻷفريقية ـ ﺗخصص الموارد الطبيعية

١١٥٢

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /منى عبد ﷲ أحمد اللبودي درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات
اﻷفريقية بمرﺗبة الشرف اﻷولى ـ ﺗخصص السياسة واﻹقتصاد

١١٥٣

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /إيناس عادل عبد اللطيف عفيفي درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات اﻷفريقية بمرﺗبة الشرف اﻷولى ـ ﺗخصص الموارد الطبيعية ـ
موارد حيوانية

معهد اﻷورام القومى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٩٩١

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /غادة ﷴ سعد ﷴ ـ درجه الماجستير بتقدير جيد جداً ـ
ﺗخصص طب اﻻورام وامراض الدم السرطانيه

٩٩٢

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /منى سيد عبد اللطيف عيسى ـ درجه الدكتوراه ـ ﺗخصص
بيولوجيا اﻻورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

معهد اﻷورام القومى
رقم القرار

القرار

التاريخ

٩٩٣

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالبة  /ميرفت مصطفى احمد ﷴ عمران ـ درجه الدكتوراه ـ ﺗخصص
بيولوجيا اﻻورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية

٩٩٤

 ٢٠١٧/٠٥/٠٣ـ منح الطالب  /ﷴ شاكر ﷴ حماد عبد الكريم ـ درجه الماجستير بتقدير
مقبول ـ ﺗخصص جراحة اﻻورام

١٢٥١

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالبة  /أماني يحيى عبد الحميد احمد يحيى ـ درجه الدكتوراه ـ
ﺗخصص بيولوجيا اﻻورام وكيمياء حيويه طبيه وبيولوجيا جزيئية

١٢٥٢

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالب  /عمرو علي حافظ علي الزيني ـ درجه الماجستير بتقدير جيد ـ
ﺗخصص جراحة اﻻورام

١٢٥٣

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالب  /مصطفى ماهر انور محمود ـ درجه الماجستير بتقدير مقبول ـ
ﺗخصص طب اﻻورام

١٢٥٤

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالب  /ايمن عبد الحميد ﷴ الحنفي ـ درجه الماجستير بتقدير جيد
جداً ـ ﺗخصص جراحة اﻻورام

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٧٢

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /أماني زكي سليمان عبد ﷲ ـ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص المناهج وطرق التدريس

١١٧٣

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /عبير احمد عبد ﷲ حسانين ـ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص المناهج وطرق التدريس بنظام الساعات المعتمدة

١١٧٤

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /أمان سالم ﷴ ـ درجة الماجستير في التربية بتقدير ممتاز ـ
ﺗخصص المناهج وطرق التدريس

١١٧٥

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /نبيلة عبد ﷲ ﷴ البديوي ـ درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص علم النفس التربوي

١١٧٦

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ﷴ مسعد احمد عبد المقصود ـ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص اصول التربية

١٢٣٦

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالب  /فوزي ﷴ فوزي العدوي ـ درجه دكتور الفلسفه في التربيه ـ
ﺗخصص المناهج وطرق التدريس

١٢٣٧

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالب  /احمد خليفه ﷴ حسين ـ درجه دكتور الفلسفه في التربيه مع
التوصيه بالتبادل بين الجامعات ـ ﺗخصص المناهج وطرق التدريس

١٢٣٨

 ٢٠١٧/٠٥/٣١ـ منح الطالبة  /مياده سليمان عبيد ابو منديل ـ درجه دكتور الفلسفه في
التربيه مع التوصيه بالتبادل بين الجامعات ـ ﺗخصص المناهج وطرق
التدريس

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

 -مايو ٢٠١٧

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

المعهد القومى لعلوم الليزر
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٩٣

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالب  /ﷴ زكي السيد منصور ـ درجة الماجستير ـ ﺗخصص ﺗطبيقات
الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة

١١٩٤

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /وفاء مجدي علي ﷴ ـ درجة الماجستير في علوم الليزر
وﺗفاعﻼﺗه

كلية رياض اﻻطفال
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٦١

 ٢٠١٧/٠٥/١٠منح الطالبة  /مروة زينهم عاشور يوسف ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص رياض اﻻطفال قسم العلوم اﻻساسية

١١٦٣

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /شيرين محمود عبد اللطيف خاطر ـ درجة ماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ ﺗخصص رياض اﻻطفال قسم العلوم النفسية

١١٦٤

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /هدية عبد النعيم عبد الرحيم ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ ﺗخصص رياض اﻻطفال قسم العلوم النفسية

كلية التربية النوعية
رقم القرار

١٢٠٣
١٢٠٤

١٢٠٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /سعاد ﷴ عثمان خان الشكور ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز مع مرﺗبة الشرف مع
التوصية بالتبادل بين الجامعات ـ ﺗخصص بيانو
 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /هبة ﷲ فاروق علي عبد القادر ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وﺗطبع وﺗداولها بين الجامعات
المصرية وﺗرشح لتسجيل براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي ـ ﺗخصص
طباعة منسوجات
 ٢٠١٧/٠٥/١١منح الطالبة  /زينب حسن علي المشد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز وﺗوصى اللجنة بطبع الرسالة
وﺗداولها بين الجامعات المصرية لتميزها ـ ﺗخصص خزف

