النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٥٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٧مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور  /على عبدالتواب على معين
رئيسا ً لمجلس قسم الدراسات اليونانية والالتينية بكلية اآلداب
جامعة القاھره لمدة ثالث سنوات.
مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذ
العمل.
مادة) :(٣علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار بھذا العمل.

١٥٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٧مادة) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور  /ياسر رمضان ابراھيم والى
رئيسا ً لمجلس قسم التشريح بكلية الطب البيطرى بجامعة القاھره
لمدة ثالث سنوات إعتباراً من .٢٠١٦/٢/١
مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذ
العمل.
مادة) :(٣علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار بھذا العمل.

١٨٧

 ٢٠١٦/٠٢/١٥أوال :تعيين الساده أعضاء ھيئة التدريس في الوظائف الموضحه
قرين اسم كل منھم بكليات الجامعة ومعاھدھا حسب ما ھو موضح
فيما يلي-:

كلية التربية للطفولة المبكرة د.نھى مصطفى محمد احمد

مدرس العلوم األساسية

كلية اآلداب د.أحمد عادل حسن على عمار مدرس اللغة العربية وآدابھا
د.رنده أنور محمد حليم

أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية وآدابھا

د.محمد أحمد صالح حسين

أستاذ اللغات الشرقية وآدابھا

د.رانده رضا عباس أحمد

مدرس علم النفس

د.عزة عبدالكريم فرج مبروك أستاذ علم النفس
كلية االقتصاد والعلوم د.كمال سامى سليم

أستاذ تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم اإلجتماعية

السياسية
كلية العلـوم د.أشرف محمود محمود

أستاذ الفيزياء

د.عزة محمد عبدالفتاح محمد أستاذ الكيمياء
د.أحمد الطاھر محمود مكى

أستاذ مساعد الكيمياء

د.أحمد كامل محمد حسن

مدرس الفيزياء

د.نورة سعيد مرسي

أستاذ مساعد الكيمياء
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية طب قصر العينى د.ساره محمد نادر

مدرس طب العائلة

د.معتز ماھر كامل أنور

مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

د.أحمد نعيم محمد عيسى

مدرس الباثولوجيا

د.مروة عبدالرحمن محمد

مدرس الباثولوجيا

د.أحمد محمد لطفى مصطفى مدرس التخدير
د.منى حامد احمد الشربينى

مدرس التخدير

د.دينا عبدالتواب محمد تركى مدرس التخدير
د.محمد إبراھيم امين ابراھيم مدرس التخدير
د.سمر إبراھيم إسماعيل عامر مدرس الباثولوجيا
د.محمد عبدالفتاح محمد

مدرس امراض القلب

د.عبير محمد محرم محمد

مدرس الباثولوجيا

د.نواره محمد عبدالمطلب

استاذ التوليد وامراض النساء

د.عبير محمد محى الدين

استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية

د.نادية محمد حسن مدنى

استاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه

د.أمجد محمد عبدالجواد

مدرس طب وجراحه اراض الذكورة والتناسل

د.مروة ناجى محيسن عمران مدرس الفارمولوجيا
د.محمد السيد محمود محمد

مدرس الفارماكولوجيا

د.سارة سالمة عاشور شافعى مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
د.زينب احمد محمد نور

مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

د.ھدى احمد محمد احمد

مدرس الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

د.طارق عبدالمنعم على

استاذ التشريح

د.محمد محمود نصرﷲ

أستاذ األمراض الباطنه

د.د.باكينام ابراھيم نبيل

مدرس االمراض الجلدية

د.خالد مرتضى محمد السيد

مدرس جراحه القلب والصدر

د.مؤمن علي امين ھميله

مدرس جراحه االذن واالنف والحنجرة

د.شادي محمد ربيع محمد

مدرس األشعة التشخيصية

د.أنجى حمدى على الصاوى مدرس األمراض الباطنة الخاصة
د.شريف احمد رضوان خالد أستاذ جراحه العظام
د.ياسمين فتحى غازي

مدرس الباثولوجيا

د.وليد رضا محمد

استاذ مساعد جراحه العظام

د.نھى يحيى عبده ابراھيم

أستاذ عالج األورام والطب النووى
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية طب قصر العينى د.شريف محمد صبرى حسن أستاذ مساعد التشريح
د.مجدة مھدى نصرﷲ

أستاذ مساعد التشريح

د.وائل عبدالجواد طه عديسه أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووى
د.ھابى قيصر داود ساويرس أستاذ طب األطفال
د.ھدى مرزوق محمد حسن

أستاذ مساعد طب األطفال

د.نھى عاصم محمد البلونى

مدرس الصحه العامه

د.محمود السيد احمد سرايا

مدرس امراض القلب

د.محمد يسرى األمير أحمد

مدرس طب وجراحه اراض الذكورة والتناسل

د.أحمد رزق محمد السيد

أستاذ مساعد جراحه العظام

د.ھشام محمد محمد الكسار

مدرس األمراض الباطنه

د.حنان نبيه جاد ﷲ

أستاذ مساعد التشريح

د.أمل محمد عبدالرحيم محمد مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
د.ليلي احمد لطفي ابو النصر مدرس الجراحه العامه
د.أحمد نبيل أحمد محمد

مدرس الجراحه العامة

د.عبدالعزيز عبدالرحمن محمد مدرس الجراحه العامة
د.محمد عبدﷲ فتح ﷲ

مدرس الجراحه العامه

د.يحيى فايز محمد عبدﷲ

مدرس الجراحه العامه

د.أحمد يوسف حسن أحمد

مدرس األمراض الباطنة

د.عبدالعال محمد عبدالعال

مدرس األمراض الباطنه

د.احمد جمال الدين سفينة

مدرس الجراحه العامه

د.اسامه سعيد ابراھيم سعيد مدرس الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية
د.شيماء محمد عبدالمنعم

مدرس األمراض الباطنه

د.ھبه عبده عبدالرازق

مدرس الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

د.عمرو احمد نبيل

مدرس الجراحه العامه

د.ناير نبيل حلمي

مدرس الجراحه العامه

كلية العالج الطبيعى د.حامد محمد الخزامى

مدرس)بدل معار( ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا

د.نصر عوض عبدالقادر

مدرس ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا

د.ھبه ھزاع عبدالوھاب

مدرس)بدل معار( ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال

كلية طب الفم واالسنان د .منى محمد صالح الدين

استاذ تقويم األسنان
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ
كلية الصيدلة د.شيماء رشاد أحمد مرسى

مدرس العقاقير

د.إنجى محسن احمد صبرى مدرس العقاقير
د.أميرة كمال الدين محمد

مدرس العقاقير

د.شيرين ماھر رزق

أستاذ الكيمياء الحيوية

د.ھاله السيد السيد زعزع

أستاذ الكيمياء التحليلية

د.ياسمين رستم عبدالمنعم

مدرس الكيمياء التحليلية

د.محمد على على فرج

استاذ العقاقير

د.سمر فرغلى فريد حسن

أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية

كلية الھندسة د.محمد شوقي محمد سعد

أستاذ مساعد ھندسة القوى واآلآلت الكھربية

د.محمد جمعه محمود محمد مدرس األشغال العامه
د.محمد عبدالرؤف شافعى

مدرس ھندسة تكنولوجيا اإلشعاع

د.منى متولى حسن أبو حمد مدرس الھندسة اإلنشائية
كلية الزراعة د.محمد الشربيني حسين

استاذ األراضي

د.عبدﷲ صبحى على عبدربه مدرس الميكروبيولوجيا الزراعية
د.عيد نصر الدين عبدالرحمن مدرس الھندسة الزراعية
د.إيمان زكي عثمان محمد

مدرس بساتين الزينة

د.عصام محمد عبدالمعطى

أستاذ مساعد النبات الزراعي

كلية الطب البيطرى د.إيمان محمد إسماعيل
د.مى حامد محمود حنفى
كلية االعالم د.نشوه سليمان محمد عقل
د.منى عبدالوھاب أبوالوفا
كلية اآلثار د.أحمد اليمنى على محمد
كلية التربية النوعية د.ھاله مصطفى فريد

مدرس الصحه والرعاية البيطرية
مدرس الميكروبيولوجيا
أستاذ مساعد اإلذاعة والتليفزيون
أستاذ مساعد الصحافة
مدرس ترميم اآلثار
استاذ مساعد التربية الفنية
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٥٨

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨ماده) :(١تعيين بالتكليف في وظيفة معيد بقسم الباثولوجيا
اإلكلينيكية بالمعھد القومى لألورام للعام الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤
الطبيبة  /ريم حسنين محمد على الحاصله على درجة بكالوريوس
فى الطب والجراحه دور نوفمبر  ٢٠٠٩بتقدير عام ممتاز مع مرتبه
الشرف تقدير ماده التخصص ممتاز.
ماده):(٢يصرف مرتب سيادتھا إعتباراً من تاريخ إستالمھا العمل
بالمعھد.
ماده):(٣يستمر شغل المذكورة أعاله فى وظيفه معيد لمدة سنه على
األقل من تاريخ تعيينھا.
ماده):(٤على جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

٢٥٩

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨ماده) :(١تعيين بالتكليف في وظيفة معيد بقسم طب األورام بالمعھد
القومى لألورام للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤الطبيب  /محمد إمام
صالح إمام صبيح الحاصل على درجة بكالوريوس فى الطب
والجراحه دور نوفمبر  ٢٠٠٩بتقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف
تقدير ماده التخصص جيد جدا.
ماده):(٢يصرف مرتب سيادته إعتباراً من تاريخ إستالمھا العمل
بالمعھد.
ماده):(٣يستمر شغل المذكورة أعاله فى وظيفه معيد لمدة سنه على
األقل من تاريخ تعيينھا.
ماده):(٤على جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢٦٠

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨ماده) :(١يعين بالتكليف في وظيفة معيد بقسم اإلحصاء الطبي
ووبائيات السرطان بالمعھد القومى لألورام للعام الجامعى
 ٢٠١٥/٢٠١٤الطبيبة  /مشيرة مصطفى صدقى السيد أحمد عياد
من خريجي كلية طب قصر العيني دور نوفمبر  ٢٠١٢بتقدير عام
ممتاز مع مرتبه الشرف تقدير ماده التخصص ممتاز.
ماده):(٢يصرف مرتب سيادتھا إعتباراً من تاريخ إستالمھا العمل
بالمعھد.
ماده):(٣يستمر شغل المذكورة أعاله فى وظيفه معيد لمدة سنه على
األقل من تاريخ تعيينھا.
ماده):(٤على جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

٢٦١

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨ماده) : (١يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية التمريض للعام
الجامعى  ٢٠١٣/٢٠١٢السادة الموضح أسماؤھم فيما يلي وعددھم
) (١٧سبعه عشر باألقسام المبينة قرين اسم كل منھم وھم أوائل
خريجي الكلية دور يونيه عام  ٢٠١١والمستوفون لشروط وقواعد
التكليف
ماده ) :(٢يصرف مرتب سيادتھم اعتبارا من تاريخ استالمھم العمل
بالكلية .
ماده ) :(٣علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
سمر عبدﷲ محمد راضي

تمريض صحه األم وحديثي الوالده جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

أسماء عواد سليمان سالم

تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

شيماء حسن محمد يوسف
البنا

تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

حماده عبدالحميد موسي

تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

ھشام حمدي محمدين محمد

تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

سعاد عبدالمنعم محمد قطب

تمريض صحه األم وحديثي الوالده جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ
آيه رشاد السيد الدبركى

تمريض الباطني الجراحي جيد جدا مع مرتبة
الشرف جيد جداً

خالد محمد رجب الخياط

تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

أحمد جمال الدين محمد

تمريض الصحة النفسية جيد جدا مع مرتبة الشرف
جيد جداً

صباح علي محمد السيسي

تمريض الصحة النفسية جيد جدا مع مرتبة الشرف
جيد جداً

نيفين جورجي ميخائيل سعد تمريض صحه المجتمع جيد جدا مع مرتبة الشرف
جيد جداً
وفاء مصطفى سعيد محمود

تمريض صحه األم وحديثي الوالده جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً

إيمان صالح أحمد محمد جاد تمريض صحه األم وحديثي الوالده جيد جدا مع
مرتبة الشرف جيد جداً
أحمد محمود بسيونى سمك

تمريض صحه المجتمع جيد جدا مع مرتبة الشرف
ممتاز

تيسير ناجى عبدالسالم مروان تمريض صحه المجتمع جيد جدا مع مرتبة الشرف
ممتاز
فاطمه عصام عبدالحميد

تمريض الباطني الجراحي جيد جدا مع مرتبة
الشرف جيد جداً

جھاد محمد عبدالرازق محمد تمريض الصحة النفسية جيد جدا مع مرتبة الشرف
جيد جداً

٢٦٢

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨ماده) : (١يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية العالج الطبيعى
السادة الموضح أسماؤھم فيما يلي وعددھم )(٤٣ثالثة و أربعون
باألقسام الموضحه قرين اسم كل منھم للعام الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤
وھم أوائل خريجي الكلية دور سبتمبر لعامي ٢٠١٣,٢٠١٢
والمستوفون لشروط وقواعد التكليف
ماده ) :(٢يصرف مرتب سيادتھم اعتبارا من تاريخ استالمھم العمل
بالكلية .
ماده ) :(٣علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
ط/مريم أحمد عصام

طب الفم

ط/أحمد محمد عثمان

إستعاضة سنية مثبتة

ط/محمد محمد صبري

عالج تحفظي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ
ط/ھدير محمود أحمد

عالج تحفظي

ط/فيرونيا منير جرجس

عالج تحفظي

ط/منار عبدالمجيد أحمد

عالج تحفظي

ط/سلمي محمد سيد

طب الفم

ط/نادر كريم فوزي

إستعاضة سنية مثبتة

ط/لبني صالح الدين محمد

طب أسنان أطفال

ط/ليلي زكريا اسماعيل

عالج الجذور

ط/عمر شريف أحمد

طب أسنان أطفال

ط/أسماء يسري عبده

أشعة

ط/االء مصطفي حسن

طب الفم

ط/نرمين أحمد حسن

إستعاضة صناعية

ط/منه ﷲ محمد مصطفي

إستعاضة صناعية

ط/عمرو مجدي ابراھيم

إستعاضة صناعية

ط/أحمد محمد سعيد

عالج اللثة

ط/ياسمين حسن يوسف

عالج الجذور

ط/ھدير عبدالھادي عبدالحميد إستعاضة صناعية
آيه علي سعيد محمود

العلوم االساسية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط/منه ﷲ مسعد السيد

أشعة

ط/ندي أحمد فريد

إستعاضة سنية مثبتة

ط/سارة أحمد سامح

جراحة الفم

ط/محمد لطفي أحمد

جراحة الفم

ط/اسراء خيري مرسي

أشعة

ط/ميشيل كرم عيسي

عالج الجذور

ط/نورھان محمد السعد

إستعاضة سنية مثبتة

ط/غادة ايھاب محمد

عالج الجذور

أالء محمد نجيب عشري

ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط/عمرو أيمن أبوالعنيين

عالج الجذور

ط/ھشام أشرف عبدالمنعم

إستعاضة صناعية

ط/مھا سيد محمد

أشعة

ط/ھبة السيد كامل

تقويم أسنان

ط/مروة أحمد زغلول

طب أسنان أطفال

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ
ط/محمد علي زين العابدين

جراحة الفم

رباب ربيع حامد امام

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

ھند وجيه مصطفى السيد

ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جداً

جھاد محمد محمدين علي

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

رايده ماھر محمد

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط/مروة عصام الدين محمد

طب أسنان أطفال

أحمد ممدوح توفيق أحمد

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

مريم محمد السيد عبدالرحمن ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا
أسماء محمود عبداللطيف

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

مشيرة مدحت محمود

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

شروق محمد خليل محمد

ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

مصطفي السعيد مصطفي

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

سماح جميل فخري سرج

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ھدير علي مرسي عوض

العلوم االساسية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

مروة مصطفي عبدالمنعم

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

محمد ھليل مرزوق ھليل

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ندي جمال محمود محمد

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

محمد طارق إمام عبدالمقصود ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
ھدي زايد عبدالرحيم

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

ھدى عبدالحميد شفيق

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

كريمه صالح محمد حمد

العلوم االساسية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

عبدالھادي سامي عبدالھادي ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا
رويدا عبدالجليل سيد

ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

ندى مجدى سعد الدين

ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط/عمر أحمد محمود

عالج اللثة

نھال جمال عمران طلبه

ع.ط ألمراض النساء والتوليد ممتاز مع مرتبة
الشرف ممتاز

ط/أحمد عاشور سعد

جراحة الفم

ھايدي مصطفي محمد محمد ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا
أماني رشاد شفيق يسي

ع.ط للجراحه ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

آيه عبدالمنعم عبدالمنعم

ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

سمر طاھر البسيوني محمد

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

بسمه أسامه محمد جالل

ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ميرنا مجدى موريس إلياس ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
عبدﷲ محمد كامل محمد

ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ناديه عبده محمد عبدالحفيظ ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي وجراحتھا
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
آالء سمير السيد محمد

العلوم االساسية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

أسماء خليل محمد خليل

ع.ط ألمراض النساء والتوليد ممتاز مع مرتبة
الشرف ممتاز

أميرة عيد محمد يوسف

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ھبه ابراھيم احمد

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

سالي عماد الدين محمد أحمد ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ
إيمان كمال عبد المطلب

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

إسراء المرسي عبدالعزيز

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

محمود صالح يوسف ابو ريه العلوم االساسية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
إسراء السيد عباس عوض

ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

رضا جمعه محمد عبدالواحد ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جدا

٢٠١٦/٠٢/٢٨

٢٦٢

قيام باعمال
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٦٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٧مادة) :(١قيام السيدة األستاذ الدكتور  /إيمان بكر محمد خضر -
األستا ًذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى بجامعة القاھره
بأعمال عميد الكلية إعتباراً من  ٢٠١٦/٢/٧ولمدة عام .
ماده ) :(٢علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار.،،،،

٢٥٧

 ٢٠١٦/٠٢/٢٨مادة) :(١قيام السيدة  /مھا محمد عبدالسيد )كبير أخصائيين فنون
بالمجموعه النوعيه التخصصية لوظائف الفنون ( بأعمال مدير
إدارة المتاحف بكلية االثار.
ماده ) :(٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار ،والعمل به من
تاريخ صدوره.

منح القاب علمية
رقم القرار

١٨٧

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٢/١٥ثانيا :منح الساده أعضاء ھيئة التدريس اآلتي أسماؤھم بعد اللقب
العلمي للوظائف الموضحه قرين اسم كل منھم -:
كلية العالج الطبيعى د.فاطمه ابوالمجد محمد حامد استاذ مساعد ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
والتنفسي للمسنين
د.عبير احمد عبدالحميد
المعھد القومى لألورام د.ھشام سمير وھبه

استاذ مساعد ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
والتنفسي للمسنين
أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

منح القاب علمية
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية الدراسات العليا للتربية د.دعاء عثمان عبداللطيف
المعھد القومى لألورام د.طارق أحمد رأفت

استاذ مساعد أصول التربية
أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

كلية طب قصر العينى د.عادل محمد على ندا

أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء

كلية طب الفم واالسنان د.سعاد عبدالمنعم عبدالمنعم أستاذ مساعد طب أسنان األطفال
كلية اآلثار د.نسرين محمد نبيل أحمد

أستاذ ترميم اآلثار

ابقاء بالعمل
رقم القرار

١٣٨

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/٠١مادة) :(١إبقاء السيد األستاذ الدكتور  /علي السيد عبده الديب
رئيسا ً لمجلس قسم الرياضة والتأمين بكلية التجارة بجامعة القاھره
حتي  ٢٠١٦/٧/٣١نھايه العام الجامعي .٢٠١٦/٢٠١٥
ماده) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة) :(٣علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار بھذا
العمل .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مسائل تنظيمية
رقم القرار

١٨٦

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/١٤مادة) :(١يحظر علي القائمين علي عالج ورعاية المرضي ارتداء
النقاب أثناء أداء عملھن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات
العالجية التابعه لھا  ،وكذلك مستشفي القصر العيني التعليمي الجديد
)الفرنساوي( ،ومستشفي الطلبة  ،واإلدارات الطبية  ،والعالجية
وذلك حفاظا ً علي حقوق المرضي ولمصلحة العمل.
مادة) :(٢تطبق الماده السابقة علي كل من -:
 -١عضوات ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ومن في حكمھن
)زميل  -أخصائي -استشاري(.
 -٢الطبيات المقيمات .
 -٣طالبات االمتياز.
 -٤عضوات ھيئة التمريض
 -٥الخدمات الفنية والمعاونة.
مادة) :(٣علي جميع جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار
اعتباراً من تاريخ صدوره.،،،،

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

إستقالة
رقم القرار

١٨٧

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/١٥ثالثا :إعتبار السيدة الدكتور  /سالى صبري مصطفي المدرس بقسم
األدوية والسموم بكلية الصيدلة مستقيلة من عملھا وإعتبار خدمتھا
منتھية إعتباراً من  ٢٠١٤/١٢/١تاريخ إنقطاعھا عن العمل عقب
إنتھاء أجازتھا الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج  ،وذلك تطبيقا ً
لنص الماده )(١١٧من قانون تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادتھا
بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليھا من التزامات ماليه قبل الكلية
والجامعة.
رابعا :إعتبار السيدة الدكتور  /مارى رونيه يوسف واسيلي المدرس
بقسم الميكروبيولوجيا والمناعه بكلية الصيدلة مستقيلة من عملھا
وإعتبار خدمتھا منتھية إعتباراً من  ٢٠١٤/٨/١تاريخ إنقطاعھا
عن العمل عقب إنتھاء أجازتھا الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل
وذلك لنص الماده )(١١٧من قانون تنظيم الجامعات  ،مع إلزام
سيادتھا بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليھا من التزامات مالية قبل
الكلية والجامعة.
خامسا:إعتبار السيدة األستاذ الدكتور /منال صالح الدين أحمد
فھمي األستاذ بقسم األمراض الباطنه بكلية طب قصر العيني
مستقيلة من عملھا وإعتبار خدمتھا منتھية إعتباراً من ٢٠١٤/٨/١
لنقطاعھا عن العمل ،وذلك تطبيقا ً لنص الماده )(١١٧من قانون
تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادتھا بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليھا
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
سادسا :إعتبار السيد الدكتور  /اشرف محمد كمال عبد العزيز
المدرس بقسم جراحه األذن واألنف والحنجرة بكلية طب قصر
العيني
مستقيأل من عمله وإعتبار خدمته منتھيةإعتباراً من ٢٠١٤/٨/١
إلنقطاعھا عن العمل وذلك تطبيقا ً لنص الماده )(١١٧من قانون
تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليه
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
سابعا:إعتبار السيد األستاذ الدكتور  /أحمد سامى أحمد
الزاھراألستاذ بقسم الرى والھيدروليكا بكلية الھندسة مستقيالً من
عملھا
وإعتبار خدمته منتھية إعتباراً من  ٢٠١٣/٩/١تاريخ إنقطاعه عن
العمل عقب إنتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة،
وذلك تطبيقا ً لنص الماده )(١١٧من قانون تنظيم الجامعات  ،مع

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

إستقالة
رقم القرار

التاريخ

القرار

إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات ماليه قبل
الكلية والجامعة.
ثامنا ً :قبول اإلستقاله المقدمه من السيد الدكتور /محمد أحمد محمد
على المدرس بقسم الھند سية اإلنشائية بكلية الھندسة إعتباراً من
 ٢٠١٥/١/١عقب إنتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الزوجة )بحكم قضائي(  ،وذلك تطبيقا ً لنص الماده )(١١٧من قانون
تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليھا
من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
تاسعا:قبول اإلستقاله المقدمه من السيد الدكتور /أحمد عبدالحافظ
حسنين المدرس بقسم ھندسة القوي الميكائيكية بكلية الھندسة
إعتباراً من  ٢٠١٥/١٢/٣١عقب إنتھاء أجازته الخاصة بدون
مرتب لمرافقة الزوجة )بحكم قضائي(  ،وذلك تطبيقا ً لنص الماده
)(١١٧من قانون تنظيم الجامعات  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد
يكون مستحقا ً عليھا من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.
عاشرا:قبول اإلستقاله المقدمه من السيدة الدكتور /غاده محمد
صالح الدين أبو السنون المدرس بقسم التوليد و أمراض النساء
بكلية طب قصر العينى إعتباراً من  ٢٠١٥/٥/١عقب إنتھاء أجازتھا
الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ،مع إلزام سيادتھا بسداد ما قد
يكون مستحقا ً عليھا من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

إحالة للمعاش
رقم القرار

١٨٧

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٢/١٥حادي عشر :إحاله السيد الدكتور  /نبيل أحمد فؤاد أمين المدرس
بقسم ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية بكلية الھندسة
للمعاش المبكر إعتباراً من  ٢٠١٥/١/١بناء علي الطلب المقدم من
سيادته طبقا لقواعد التيسير بالماده )(٦٧/٢من قانون الخدمة
المدنية رقم ) (١٨لسنه .٢٠١٥
ثاني عشر :إحاله السيدة الدكتور  /ھاله محمد كمال الدين الشواربي
األستاذ المساعد بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا بكلية اآلداب للمعاش
المبكر إعتباراً من  ٢٠١٦/١/١بناء علي الطلب المقدم من سيادتھا
طبقا لقواعد التيسير بالماده )(٦٧/٢من قانون الخدمة المدنية رقم
) (١٨لسنه .٢٠١٥
ثالث عشر  :علي جھات الجامعة المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

تكليف
رقم القرار

٢٠٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/١٥ماده ) :(١تكليف السيد األستاذ  /محمد السيد أبو الفتوح الحاج-
كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام للقيام بأعمال أمين
كلية التمريض.
ماده) :(٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل به من
تاريخ صدوره.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الحقوق
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /حسينعقيل عابد عقيل درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد ـ
تخصص القانون التجاري

١١٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /حنان صفوت ناجي عبد القادر بھنساوي درجة دكتور في
الحقوق بتقدير ممتاز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية ـ
تخصص القانون التجاري
 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /سليمان ضيف ﷲ مطلق الزبن درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ تخصص القانون التجاري

١١٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /عد ﷲ محمد عبد ﷲ مسفر الدوسري درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري

١٤٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /سعد حنيف سعد مطرف الدوسري درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز مع تبادل لرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية ـ تخصص
القانون الجنائي
 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /محمد حسين عيظه الزيادي درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ تخصص القانون الدولي العام

١٤٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /أكرم بن حميد بن عبيد ﷲ الشعيبي درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون الجنائي

١٤٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /أسامه علي إبراھيم مصطفى إبراھيم درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري

١١٧

١٤٣

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٣٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /أحمد كامل محمد حسن تمام درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
تخصص فيزياء جوامد

١٣٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /أميمة عبد ﷲ ھارون أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
تخصص نبات ميكروبيولوجي

١٣٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /عال محمد الصغير أحمد سليمان درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ تخصص علم الحيوان مناعة

١٣٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /نھى محمد محمود عبد الغني درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص رياضيات بحته

١٣٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣ـ منح الطالب  /ھاشم حسن عبد القادر الفكي درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص فلك فيزيائي
ـ منح الطالبة  /نھى الصغير موسى أحمد درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء عضويه
 ٢٠١٦/٠٢/٠٣ـ منح الطالبة  /ندى عبد العزيز محمد عبد الرحمن أحمد درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص بيوتكنولوجي
ـ منح الطالبة  /رانيا نجيب عبد الحميد شعالن درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء غير عضوية

١٣٩

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٤٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣ـ منح الطالبة  /أسماء فيصل إبراھيم أحمد درويش درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص بيوتكنولوجي

١٤١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣ـ منح الطالبة  /نورا علي محمد علي عنتر درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء عضوية
ـ منح الطالب  /محمد سلطان عبد الغفار البريھي درجة الماجستير في العلوم
ـ تخصص فيزياء نووية

كلية التمريض
رقم القرار

القرار

التاريخ

٧٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /أحمد مصطفى شحاته حنفي درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص تمريض باطني وجراحي

٧٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /محمد ھنداوي موسى سيد أحمد درجة ماجستير بتقدير ممتاز
ـ تخصص تمريض حاالت حرجة وطوارئ

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٠٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /فاطمة علي عطية علي درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٢٠٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /ھند علي محمد محمود درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم ألساسية للعالج الطبيعي

٢٠٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /أحمد ماھر سعد الدين ھالل درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /أمل يوسف السعيد وھبة درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /ياسمين محمد محمود مزروع درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٢٠٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /ماريان شوقي حبيب فام درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين

٢١٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /محمد سمير كامل سويدان درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا

٢١١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /إنجيالسيد إبراھيم سرحان درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا

٢١٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /إسالم أحمد محمد عبد الكريم وھب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢٠٧
٢٠٨

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

القرار

التاريخ

٢١٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /سالي عبد اللطيف محمد محمود طلحه درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢١٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /نھى حمدي عبد الخالق إبراھيم طعيمه درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /محمد محمود مصطفى رداد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢١٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /مي فكري أحمد فؤاد بكر درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين

٢١٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /دينا محمود نبيه إسماعيل عبده درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢٢٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /الحسن إبراھيم محمد أحمد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢٢١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /إيمان أحمد أحمد أحمد محمد درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص الميكانيكا الحيوية

٢٢٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /آية جمال خطاب عمر خطاب درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع  .ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /شيماء مصطفى عبد المنعم علوان درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط ألمراض النساء ولتوليد وجراحتھا

٢٢٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /أحمد جھاد حسن محمود العسال درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع  .ط للجراحة

٢٢٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /علياء محمد علي العبد درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

٢١٧

٢٢٣

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سمر حسن زكريا حسن درجة ماجستير في علوم طب األسنان
األكاديمية ـ تخصص باثولوجيا الفم ـ أمراض الفم

٦٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد وليد قضماني درجة ماجستير في أحد فروع طب الفم
واألسنان ـ تخصص عالج اللثة

٦١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد خالد عبد القادر عيد درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٦٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد سالم محمد بلخير درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٦٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أيمن خليفة علي الجبراني درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٦٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /شيرين عاصم محمود محمد الشريف درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٦٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /فاطمة الزھراء طه حسن النور درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال

٦٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /شيرين شريف كمال رمزي استينو درجة ماجستير في علوم
طب األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان

٦٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد عمرو حمدي سالم درجة دكتوراه طب األسنان في فروع
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة

٦٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /إيمان فتحي نصر الدين حسن درجة دكتوراه طب األسنان في
فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص أشعة الفم

٦٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سارة عمر عبد الجبار العريقي درجة دكتوراه طب األسنان في
فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبته

٨٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /ھبھمصطفى سعود محروس درجة ماجستير في أحد فروع طب
الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٨١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /عمرو أحمد نجيب محمد درجة ماجستير في أحد فروع طب
الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية

٨٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد سيف سليمان فسيفس درجة ماجستير في أحد فروع طب
الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٨٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /شريف عاصم حسين عبد ﷲ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٨٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /ھند فاروق عبد الفتاح السيد نوح درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص لعالج التحفظي لألسنان

٨٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد عبد الھادي ناصف سليم درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٨٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سارة صالح السعيد حجازي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان

٨٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /حياة إبراھيم محروس إبراھيم محمد البنا درجة ماجستير في
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٨٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /علي عادل علي عرب درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٨٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد طارق حسين خاطر درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

القرار

التاريخ

٩٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /شريف محمد عزت سيد درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٩١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /بھيه محمد أحمد حسن الحيوتي درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٩٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد أحمد عبد الرحمن الصادق درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٩٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد عصمت محمد أحمد الشربيني درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٩٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /رضوان عكرمة رضوان النابلسي درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

١١٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد عبد الغفور عوض السيد درجة ماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص تقويم األسنان

١١٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد رمضان علي حسن شاھين درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

كلية الصيدلة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالبة  /ھند محمد وائل عبد الفتاح البدوي درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية

٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالب  /أحمد محمد أبو اليزيد أحمد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

١٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالبة  /دينا محمد محمود عبد الفتاح درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

١٤٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /أحمد حسن سالمة البنا درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
تخصص العقاقير

١٥٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /سالي عبد رب النبي عبد المجيد أبو طالب درجة دكتور الفلسفة
في العلوم الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

١٥١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /ريھام عبد الرحمن محمد النجار درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

١٦٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤منح الطالبة  /منى عبد ﷲ عبد العزيز محمود درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

١٦٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤منح الطالب  /محمد رجب محمود عيسى درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

١٧٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤منح الطالب  /محمد فاروق أحمد عبد السالم درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٧١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤منح الطالبة  /حنان محمود عبد المقصود محمد درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

١٧٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤منح الطالبة  /يارا محمود أمين أمين درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ـ
تخصص األدوية والسموم

كلية الھندسة
رقم القرار

٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالب  /حسين محمد إسماعيل شاور درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية

١١

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالب  /أحمد فاروق محمد أحمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

١٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠١ـ منح الطالب  /عبد ﷲ محمد البنداري حسن درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة المناجم
ـ منح الطالبة  /لوسيان جمال حلمي بسالي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٢/٠١ـ منح الطالب  /جالل فتحي عبد العال أحمد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /محمد السيد موسى عفيفي عطيه درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /ھشام محمد محمد محمد الحبشي درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

١٣

١٠٦
١٦٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤ـ منح الطالب  /محمد عبد الشكور حسن حسنون درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /خالد مصطفى حسن أحمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٤ـ منح الطالبة  /لمياء نبيل مھدي عبد الرحمن درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

١٦٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤ـ منح الطالبة  /مايا محمد عبد اﷲ عماره درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة الطيران والفضاء

١٧٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤ـ منح الطالب  /أيمن شريف إسماعيل نجم درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

١٧٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٤ـ منح الطالب  /محمد حافظ عبد الرحيم قاسم درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الفلزات

١٨١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /ضحى عبد العزيز فھمي عبد العزيز درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

١٦٦

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٨٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالب  /محمود محمد محمد فتح ﷲ عيسى درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /محمد حسين عبد الغني عبد العزيز درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالب  /أحمد عبد العظيم السيد إبراھيم عبده خليفه درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة المناجم

١٨٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /عالء عبد الموجود محمد سيد أحمد عمر درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالبة  /الشيماء عبد المنعم حسين حسن درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالب  /محمد يوسف حسن سيد درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الفيزيقا الھندسية
ـ منح الطالبة  /شيماء عبد السالم محمد صديق درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /فاطمة عبد المنعم إبراھيم محمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

١٨٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /منى أحمد عبد ﷲ الطوخي درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /ھند العزب نصر العزب درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /بسنت رشاد عبد الحميد محمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

١٨٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالبة  /لينة غنام جباره درجة ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة
القوى الميكانيكية
ـ منح الطالبة  /نجيه عاصم محمد محفوظ أحمد درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦ـ منح الطالب  /محمد إسماعيل أحمد مرغني إسماعيل درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة الكيميائية
ـ منح الطالبة  /ريم محمد رضا الطاھر درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

١٨٣

١٨٥

١٨٦

١٨٨

١٩٠

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٧٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /منى سليمان عبد الرحمن أحمد محيسن درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض دواجن

٧١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /صفاء سمير عبد الفتاح محمد أبو العال درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ أميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٧٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /آالء ھالل رشدي محمد ھالل جاھين درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض باطنه

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

القرار

التاريخ

٧٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /نھى أحمد محمد سالم المھدي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٧٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /عال محمد مجي محمد محمد سويلم درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

٧٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /دينا عبد الوھاب عزت حسين أبو الغيط درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ أميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٧٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /محمود سيد محمد صفوت فھمي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض معدية

٩٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /مي حامد محمود حنفي درجة دكتوراه في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ أميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٩٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /إيمان محمد إسماعيل حسان درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص صحة الحيوان والدواجن والبيئة

٩٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد سعد محمد حسانين درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتھا

٩٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /أمل محمد فؤاد محمد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

١٠٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد محمد بھي الدين عواد درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص أدوية

١٠١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /ايليا يوسف مھاود عبد الشھيد درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحيه على اللحوم ومنتجاتھا

١٠٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /محمد محمود محمد مشالي درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحيه على اللحوم ومنتجاتھا

١٠٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /محمد رضا عبد الفتاح عبد الفتاح البديوى درجة الماجستير
في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص الرقابة الصحيه على اللحوم ومنتجاتھا

١٠٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالبة  /فاطمة محمد محمود محمد عثمان درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية

١٠٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢ـ منح الطالب  /سيد محمد سيد حسن دسوقي درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

كلية االعالم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالبة  /والء الجوھري محمد عبد الرحمن درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالب  /أحمد سيد عبد العظيم حسين درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص صحافة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

كلية االعالم
رقم القرار

١٠

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٢/٠١منح الطالب  /بكر مصطفى محمد عثمان درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن

١٥٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /مھا مصطفى محمود مصطفى درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير جيد جداً ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن

١٥٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /شيماء محمد عبد المجيد العشماوي درجة الماجستير في
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن

١٥٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /كريمة كمال طنطاوي كامل درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص الصحافة

١٥٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /سلمى إبراھيم محمد إبراھيم شاھين درجة الدكتوراه في
اإلعالم بمرتبة الشرف الثانية ـ تخصص صحافة

١٥٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /محمد رشاد عوض ﷲ أحمد درجة الدكتوراه في اإلعالم بمرتبة
الشرف األولى ـ تخصص صحافة

كلية اآلثار
رقم القرار

التاريخ

٢٠٠

٢٠١٦/٠٢/٠٦

٢٠١

٢٠١٦/٠٢/٠٦

٢٠٢

٢٠١٦/٠٢/٠٦

٢٠٣

٢٠١٦/٠٢/٠٦

رقم القرار

التاريخ

القرار

منح الطالبة  /نجوى محمد متولي عبد العال درجة دكتور في اآلثار بمرتبة
الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات ـ تخصص اآلثار
المصرية
منح الطالبة  /رانيا عبد الجواد نعمان العريبي درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ تخصص ترميم اآلثار
منح الطالب  /رقية علي مسعود شافع درجة الماجستير في اآلثار بتقدير
ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى ـ
تخصص اآلثار المصرية
منح الطالبة  /إسراء محمد مجدي محمود محمد درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى ـ تخصص اآلثار اإلسالمية

كلية التخطيط االقليمى والعمرانى
١٩٣

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /محمد عادل عبد العزيز موسى درجة ماجستير التخطيط
اإلقليمي والعمراني ـ تخصص تخطيط إقليمي

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

١٢٧

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /سلوى علي كامل حجازي درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
اإلحصاء

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٢٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالبة  /أسماء حسين مختار محمد درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
اإلحصاء

١٢٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٣منح الطالب  /علي عياد خليفة علي درجة الماجستير ـ تخصص اإلحصاء

معھد البحوث والدراسات االفريقية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٩٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي درجة دكتوراه الفلسفة
في الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة
وتبادلھا مع الجامعات العربية واألجنبية ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ إسالمي
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /جمعة مفتاح الكاسح فرحات درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات األفريقية ـ تخصص السياسة واإلقتصاد ـ إقتصاد

١٩٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /أحمد رمضان عبد اللطيف حماد درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات األفريقية بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص التاريخ ـ تاريخ حديث
ومعاصر
 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /عفاف صابر السيد سعد ھالل درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد جداً ـ تخصص الجغرافيا ـ جغرافيا إقتصادية

١٩٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالب  /أحمد محمد عبد الرحيم محمد درجة الماجستير في الدراسات
األفريقية بتقدير جيد ـ تخصص الجغرافيا ـ جغرافيا بشرية

١٩٥

١٩٧

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٢٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /شيماء عبد الرحمن إبراھيم محمد تميم درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة العربية
للناطقين بغيرھا
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد علي عبده عبد ﷲ درجة الماجستير في التربية بتقدير
جيد جداً ـ تخصص علم النفس التربوي

٢٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /رانية حسن طه حسن مسعود درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلرشاد النفسي

٣٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /منى محمد شوقي عبد العزيز أباظه درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال والتعليم اإلبتدائي

٣١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /حبيبة محمد محمود رشيد درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال والتعليم اإلبتدائي

٣٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /شاكرة ناصر حسين عرزان درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص الناھج وطرق التدريس ـ الكيمياء

٢٨

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /ھند سليم محمد سليم محمد درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /نجالء أحمد شعبان مبارك درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التعليم العالي والتعليم
المستمر ـ تعليم الكبار
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /رضية سليمان ناصر الحبسي درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية ـ إدارة
تربوية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /فكري عبد المنعم محمد السعدني درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص أصول التربية

٣٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /حمدي سيدأحمد إبراھيم سيد أحمد درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة العربية

٣٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /زان عثمان محمد محمد درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ
التاريخ
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمدعبد القھار داود العاني درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق
التدريس ـ العلوم
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سحر عبد الحميد إبراھيم شيشان درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص التعليم العاي والتعليم المستمر ـ اللغة اإلنجليزية

٤١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أشرف محمد محمد جمعه الشھاوي درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

٤٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد حاجي عي حسين خاجة درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق
التدريس ـ الرياضيات
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /سعد محمد عوض فالح المطيري درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية

٤٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /زينة فاضل مھدي الخفاجي درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق
التدريس ـ اللغة العربية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /نادية أبو زيد الحداد عبد العال درجة دكتور الفلسفة في التربية
ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة اإلنجليزية

٤٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /الفي فھد حسين محمد غنيم المطيري درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس
التربوي
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /ندى علي حسن شمس درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

٤٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /سميرأكرم أحمد الحمودي درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية

٣٥
٣٦

٣٩
٤٠

٤٣

٤٥

٤٧

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

القرار

التاريخ

٤٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /شحاته نادي محمود إسماعيل طنطاوي درجة دكتور الفلسفة
في التربية ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ اللغة اإلنجليزية

٥٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /إنشراح أحمد أحمد حمدان درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس التربوي

٥١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سھام حلمي محمد سيد أحمد درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص تكنولوجيا التعليم

٥٢

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /سالف محمد أحمد مرسي علي درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص التعليم العالي والتعليم المستمر

٥٣

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /إبتسام محمد يوسف محمد درجة الماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص التربية الخاصة

٥٤

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /فاطمة التامي السيد عبد الباري درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص أصول التربية

٥٥

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /شيماء عبد المنعم عبد الحافظ عطا درجة الماجستير في
التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلرشاد النفسي

٥٦

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /ھيثم عبد الستار فرحات حافظ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ حاسب آلي

٥٧

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /عمر مصطفى محمد إبراھيم لطف درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص أصول التربية

٥٨

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /رجب عبد أحمد حسب ﷲ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص التعليم لعالي والتعليم المستمر ـ المناھج وطرق تعليم
الكبار

المعھد القومى لعلوم الليزر
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٩

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أشرف سيد عبد الحليم عبد العال درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص تطبيقات الليزر الھندسية

١١٠

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالبة  /أميرة مدحت محمد منير درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
تطبيقات الليزر الطبية ـ تطبيقات الليزر في أمراض الباطنة واألطفال

١١١

 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /محمد محسن محمد محمود درجة الماجستير ـ تخصص
تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ تطبيقات الليزر
في الكيمياء والبيولوجيا الضوئية
 ٢٠١٦/٠٢/٠٢منح الطالب  /أحمد أسعد عبد الواحد عرفات درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ
تطبيقات الليزر في التكنولوجيا الحيوية والزراعة

١١٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية التربية النوعية
رقم القرار

١٩٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٢/٠٦منح الطالبة  /نھى مصطفى محمد أحمد عوض ﷲ درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة
عى نفقة الجامعة وتبادلھا مع مراكز البحث المعنية ـ تخصص أشغال فنية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -فبراير ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

