النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل 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

 -أبريل ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥١١

 ٢٠١٦/٠٤/١٩مادة ):(١تعيين السيد األستاذ الدكتور  /كمال سامي سليم بطرس
رئيسا ً لمجلس قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم اإلجتماعية
بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاھرة حتي
 ٢٠١٦/١٢/٣١تاريخ بلوغ سيادته سن اإلحاله للمعاش.
ماده ) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراً من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة) :(٣علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه .

٥١٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٩مادة ):(١تعيين السيد المھندس  /ابراھيم عبد الجليل إبراھيم
الشين )بالدرجة األولى بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف
الزراعه ( مديراً إلدارة تنسيق ونظافه الحدائق الجامعية باإلدارة
العامه للشئون اإلدارية.
مادة) :(٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار  ،والعمل به من
تاريخ صدوره.

٥٤١

 ٢٠١٦/٠٤/٢٧مادة ):(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /جيھان حسن المنياوي
األستاذ بقسم إضطرابات مراحل النمو والتطور عند األطفال ووكيل
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العالج الطبيعي
جامعة القاھرة  -وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب  ،وذلك
استكما ًل لمدة ثالث سنوات.

٥٧٤

 ٢٠١٦/٠٤/٢٨مادة ):(١تعيين السيد األستاذ الدكتور  /طارق سمير محمد محمد
أمين رئيسا ً لملجس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية
بجامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات.
مادة) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراًمن تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة) :(٣علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

الغاء تكليف
رقم القرار

٤٣٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥ماده) :(١إلغاء تكليف السيد  /محمود أحمد عز الدين أحمد السيد
بوظيفه معيد بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم لعدم استالمه العمل.
ماده):(٢علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

قيام باعمال
رقم القرار

التاريخ

القرار

٤٢٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٣ماده) :(١قيام السيد أ.د /زينب علي محروس  -األستاذ ورئيس قسم
االثار المصرية بكلية االثار بأعمال عميد الكلية اعتباراً من
 ٢٠١٦/٤/٣وحتي انتھاء اجراءات اختيار عميد جديد للكلية وذلك
باالضافه الي عمل سيادتھا األصلي.
ماده) :(٢علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.

٤٢١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٣ماده) :(١قيام السيد أ.د /محمد مصطفي  -األستاذ بقسم الترميم
بكلية االثار باعمال رئيس مجلس قسم الترميم بكلية االثار اعتباراً
من  ٢٠١٦/٤/٣وحتي انتھاء اجراءات اختيار عميد جديد للكلية .
ماده) :(٢علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.

٤٨١

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ماده) :(١قيام السيد أ.د /سعيد يحيي ضو  -نائب رئيس الجامعه
لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة باالشراف علي اعمال قسم
المحاسبه بكلية التجاره اعتباراً من  ٢٠١٦/٤/١٢وذلك لحين
صدور قرار تعيين عميد  ،باالضافه الي عمله.
ماده) :(٢علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.

٥٣٦

 ٢٠١٦/٠٤/٢٤ماده) :(١قيام السيدة  /ناديه عبدالغفار عبدالرسول )كبير
اخصائيين شئون مالية بالمجموعه النوعيه التخصصية لوظائف
التمويل والمحاسبه( بأعمال مدير إدارة الموازنة والحسابات بكلية
التجارة.
ماده) :(٢علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

ندب
رقم القرار

القرار

التاريخ

٥٢٠

 ٢٠١٦/٠٤/٢٠مادة) :(١ندب السيد األستاذ المستشار  /سيد عبدﷲ سلطان عمار -
نائب رئيس مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونيا ً لجامعه القاھره
في غير أوقات العمل الرسمية لمدة عام اعتباراً من تاريخ مباشرته
للعمل.
ماده ) :(٢يصرف لسيادته مكأفاه شھرية قدرھا  %٧٥من األجر
الشامل نظير القيام بھذا العمل.

٥٦٣

 ٢٠١٦/٠٤/٢٧مادة) :(١ندب السيد المستشار الدكتور  /مصطفي عبدالمحسن
ابراھيم الحبشي  -نائب رئيس مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونيا ً
لمستشفيات جامعة القاھرة في غير اوقات العمل الرسمية لمده عام
اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل.
مادة) :(٢يصرف لسيادته مكأفاه شھرية قدرھا ) ٧٠٠٠سبعه اًالف
جنيھا فقط ال غير(.
مادة) :(٣علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار.

تكليف
رقم القرار

٤٩٤

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ماده) :(١تكليف السيد  /ياسر محمد محمود ابراھيم  -نائب مدير
عام األمن باإلشراف علي اإلدارة العامه لألمن اعتباراً
من.٢٠١٦/٤/٩
ماده) :(٢علي الجھات المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية اآلداب
رقم القرار

القرار

التاريخ

٧٠١

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /محمود محمد حسن الشمري ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة
الشرف األولى ـ تخصص الجغرافيا ـ تخصص دقيق الجغرافيا اإلقتصادية
الصناعية
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /منار أحمد عزت محمود فتحي الحلواني ـ درجة دكتور في
اآلداب بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع ونشرھا على نفقة الجامعة
ـ تخصص اللغة األسبانية وآدابھا ـ تخصص دقيق علم اللغة تحليل الخطاب
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /إنجيل جورج أيوب رزق ﷲ ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس اإلكلينيكي

٧٠٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /ندا سمير عبد الحليم مصطفى ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات ـ تخصص دقيق
النشر
 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /نيان عثمان شريف ـ درجة دكتوراه في اآلداب بمرتبة الشرف
األولى ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق علم الداللة

٧٤٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /تيسير عزمي محمود خليفة ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغات الشرقية وآدابھا ـ تخصص دقيق اللغة األردية

٧٤٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /أشرف عبد القادر محمد الكريدي ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد جداً ـ تخصص اللغة اليابانية وآدابھا ـ تخصص دقيق اللغة
والترجمة اليابانية
 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /آيات رمضان عبد الفتاح البربري ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق علم اللغة

٧٥٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /ھبه محمد حسن سالم متولي ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص اليابانية وآدابھا ـ تخصص دقيق علم اللغة اليابانية

٧٥١

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /شھدة محمد ـ درجة الماجستير في اآلداب بتقدير جيد ـ
تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق العصور الوسطى

٧٠٢
٧٠٣

٧٤٦

٧٤٩

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٦٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالب  /عيسى بن سعيد بن سليمان الكيومي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون الجنائي

٥٦٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /السيد عبد الھادي محمد عبد العال ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون المدني

٥٧١

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /رفاعي محمد سليمان أبو زيد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز ـ قسم القانون التجاري

٥٧٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /أحمد جمال إبراھيم إبراھيم عماره ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون المدني

٥٧٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /ھاني أحمد عبدالفتاح عطاى ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد ـ قسم القانون التجاري

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٧٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /محمد محمد محمد سليمان سالم ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون التجاري

٥٧٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالبة  /أمينة أحمد محمد أحمد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ قسم القانون المدني

٥٧٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /مروان محمد علي المحاقري ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ قسم القانون العام

٥٨٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /حسين حسن الحموي ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ قسم القانون المدني

٥٨٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /عالء الدين عيد عطا عبد العليم ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد ـ قسم القانون المدني

٥٨٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /علي إسماعيل مجاھد عبد ﷲ ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ قسم القانون العام

٥٨٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /عماد الدين عبد ﷲ عبد اللطيف عبد ﷲ ـ درجة دكتور في
الحقوق بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية ـ
قسم القانون المدني
 ٢٠١٦/٠٤/١٠منح الطالب  /محمد حسن محمد حسن ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
قسم القانون الجنائي

٦١٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب /أحمد سعد عبد السميع سليمان ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز كما توصي اللجنه بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ـ قسم الشريعة
اإلسالمية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /رجب توني محمود محمد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ قسم القانون الجنائي

٦١٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /أحمد زايد جوھر الحسن المھندي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون الجنائي

٦١٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /يونس منصور يونس محمد ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز مع
التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية وطباعتھاعلى نفقة
الجامعة ـ قسم القانون المدني
 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /أحمد عبد الرؤوف أحمد محمد ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ قسم القانون التجاري

٦١٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /منصور عبد السالم عبد الحميد حسان ـ درجة دكتور في
الحقوق بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون الجنائي

٦١٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /ياسر عبد اللطيف حامد محمد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ قسم القانون التجاري

٦٢٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /إبرھيم محمد جاسم عبد ﷲ الجالف الزعابي ـ درجة دكتور في
الحقوق بتقدير ممتاز ـ قسم القانون الجنائي

٦٢٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /سعيد جحرود سليمان سالم ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ قسم فلسفة القانون وتاريخة

٥٨٩

٦١٤

٦١٧
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كلية الحقوق
رقم القرار

القرار

التاريخ

٦٢٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /محمد طرفاوي محمد عبد الحكيم ـ درجة ماجستير بتقدير جيد
جداً ـ قسم القانون المدني

٦٢٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /عماد حسن عبد العظيم حسن ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
جيد جداً ـ قسم القانون المدني

٦٢٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /عالء محمد محمد مھران ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
ـ قسم التشريعات اإلجتماعية

٦٢٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /سنان طالب عبد الشھيد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد
جداً ـ قسم القانون العام

٦٣٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /كريمة عبد ﷲ محمد ادراه ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
قسم القانون الجنائي

٦٣١

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /معن عبد القادر إبراھيم ـ درجة ماجستير بتقدير جيد ـ قسم
القانون الجنائي

٦٣٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /عبد الحميد طه أحمد محسن القشائي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ قسم القانون الجنائي

٦٣٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /قدري محمد محمد مصطفى محمود ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ قسم القانون المدني

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

٥٣٠

٢٠١٦/٠٤/٠٧

٥٣٦

٢٠١٦/٠٤/٠٧

٥٣٧

٢٠١٦/٠٤/٠٧

٥٣٨

٢٠١٦/٠٤/٠٧

القرار

ـ منح الطالب  /خالد سعد عبد ﷲ عبد الرحمن الجندي ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ قسم كيمياء فيزيائيه
ـ منح الطالب  /عبد الرحيم زايد عبد الصمد موسى ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ قسم كيمياء فيزيائيه
ـ منح الطالب  /يوسف صالح محمد المغربي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم رياضيت بحته
ـ منح الطالبة  /ماريان الياس مقار الياس ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
بيوتكنولوجي
ـ منح الطالب  /محمد فاروق حسن سعيد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
جيولوجيا رسوبية وترسيب
ـ منح الطالبه  /سمر حامد جمعه حسن ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
كيمياء فيزيائية
ـ منح الطالبه  /سھام ميھوب دبوان خالد المخالفي ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ قسم رياضيات بحته
ـ منح الطالبة  /سلمى عادل يحيى علي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
علم الحيوان الفقاريات وطفيليات
ـ منح الطالبه  /نجمه يونس علي ضو ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
رياضيات بحته

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٣٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبه  /ھدى صالح سالم صالح ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
كيمياء تحليلية
ـ منح الطالبه  /انصاف سلطان علوان عبد ﷲ ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم كيمياء عضوية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبه  /غادة عبد المنعم إسماعيل زھران ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم علم الحيوان بيولوجيا المناعة والطفيليات

٥٤١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبه  /سلمى عالء محمد عطيه ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
كيمياء حيوية

٦٧٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد طه محمد سعودي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
جيولوجيا ـ رسوبيات وترسيب
ـ منح الطالبة  /بسنت فوزي عوض عبد السالم ـ درجة الماجستير في العلوم
ـ قسم علم الحيوان ـ فسيولوجيا جزئية متكامله
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /رشا علي محمود محمد الطيباني ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم فيزياء نووية
ـ منح الطالب  /عبد الناصر سعيد فرج البركي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم نبات بيئة نباتية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /دميانه بدري حلمي حنا ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ـ
قسم كيمياء حيوية

٦٨٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /ياسر رمضان عبد الونيس محمد حشاد ـ درجة دكتوراه
الفلسفة في العلوم ـ قسم كيمياء حيويه
ـ منح الطالب  /خيري عبد المنعم إبراھيم النطاط ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم كيمياء حيويه
ـ منح الطالب  /مصطفى السيد أحمد سالم ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
ـ قسم كيمياء عضوية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /عثمان إبراھيم حمادي العجراوى ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم كيمياء غير عضوية
ـ منح الطالب  /محمد فكري إبراھي متولي بدير ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ قسم فيزياء تجريبية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /رنيا وحيد محمد الشرقاوي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
علم الحيوان مناعة

٦٨٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /سارة عاطف فھيم عبد الملك ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم كيمياء حيوية
ـ منح الطالبة  /لمياء محمد كرم أحمد العجاتي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم كيمياء عضوية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /إيناس الحسن إبراھيم خضير ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم كيمياء تحليلية
ـ منح الطالبة  /فاطمة نبيل سيد حسين ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
كيمياء غير عضوية
ـ منح الطالب  /أمجد سمير دانيال ميخائيل ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
قسم كيمياء غير عضوية

٥٤٠

٦٨٠

٦٨١

٦٨٣

٦٨٤

٦٨٧

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

٦٨٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /وسام علي محمد علي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
علم الحيوان بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة

٦٨٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /دعاء سامي احمد علي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ قسم
علم الحيوان بيولوجيا الخلية واألنسجة والوراثة

كلية التمريض
رقم القرار

القرار

التاريخ

٣٤١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /سيدة محمد أحمد أحمد سليمان ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص تمريض صحة المجتمع

٣٤٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /فتحي عبد ﷲ مرسي عبد الحميد ـ درجة ماجستير بتقدير
ممتاز ـ تخصص إدارة التمريض

٣٤٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /ثروت نصر عبد الحميد حسن ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص إدارة تمريض

٣٤٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /سارة صبري حربي عبد المالك ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز
ـ تخصص إدارة تمريض

٣٤٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إيناس حسن سعد عبد الرازق ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص إدارة تمريض

٣٤٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /مصطفى شعبان إسماعيل سالم ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص تمريض صحة المجتمع

٣٤٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /غادة السعيد علي السيد ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص تمريض صحة المجتمع

٣٥٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /فريدة أبو الفتوح أبو ھيبة يوسف ـ درجة ماجستير بتقدير جيد
جداً ـ تخصص إدارة التمريض

٣٥٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد يحيى على محمد ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص تمريض صحة المجتمع

٣٥٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /إسالم محمود علي إبراھيم ـ درجة ماجستير بتقدير ممتاز ـ
تخصص إدارة التمريض

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

٦٩٩
٧٠٠

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /رفيدة جمال عبد المنعم مصطفى ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /أحمد محمد السيد أبو سليم ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٧٠٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /دينا نشأت فايق يوسف إبراھيم ـ درجة الماجستيرفي العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد جدا ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /فداء شوقي إبراھيم إبراھيم المالح ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٠٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /زينب حسن سيد أحمد الجميل ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٠٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /رضوا أحمد علي أبو شعير ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٠٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /سناء عبد عبد المطلب ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧١٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /تسنيم إيھاب عبد الرحمن محمد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /سامح محمد بھاء الدين محمد عبد الحفيظ عشماوي ـ درجة
الماجستير في العالج الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات
الجھاز الدوري التنفسي والمسنين
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /نبيل عبد التواب عبد القادر يوسف ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧١٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /منة ﷲ محمد سعد الطحان ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /رانيا حكيم حامد حسن الحوفي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

٧١٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /مروة عبد الموجودعلي محمد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٢٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /فاطمة عمر حسن رحومة ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٢١

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /ھشام محمد عثمان التھامي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٢٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /محمد علي السيد طه ـ درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /سارة أحمد عبد ﷲ قرني ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /ساندي كريم مرجان حكيم ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين

٧٠٦

٧١٥
٧١٦

٧١٨

٧٢٣
٧٢٤

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٧٢٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /نسرين أحمد عباس السيد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٢٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /مينا داود جرجس داود ـ درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٢٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /حمود عوض رمضان الخولي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٢٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالب  /حمد عبد الناصر عبد الفتاح غريب ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

٧٢٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /نسمة عبد الرحمن محمد كمال الدين فرج ـ درجة الماجستير
في العالج الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٤/١٣ـ منح الطالبة  /دعاء عادل عبد العزيز عثمان ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقديرعام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٣١

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٣٢

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٣٣

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٣٤

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٣٥

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٣٦

٢٠١٦/٠٤/١٣

منح الطالبة  /مروة عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح ـ درجة الماجستير
في العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز
العضلي الحركي وجراحتھا
منح الطالبة  /أمل فتحي أحمد أحمد ـ درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال
منح الطالبة  /نانسي حسني محمد علي شرف ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا
منح الطالب  /محمد إسماعيل السباعي إسماعيل ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا
منح الطالب  /محمد كمال علي حافظ عامر ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
منح الطالب  /ھشام محمد محمد أبو سعيدة ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

٧٣٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٣منح الطالب  /أحمد جالل الدين توفيق علي بكير ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا
 ٢٠١٦/٠٤/١٣منح الطالب  /محمد فاروق عبد الفتاح رمضان ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٣٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٣منح الطالبة  /ياسمين محمد عاصم محمد عبد الجواد ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد

٧٣٠

٧٣٨

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
القرار

رقم القرار

التاريخ

٧٤٠

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٤١

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٤٢

٢٠١٦/٠٤/١٣

٧٥٢

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٥٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /أمني حشنت ملك بخيت جاد ﷲ ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٥٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد سالم محمد إبراھيم ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

٧٥٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /ھبه محمد قباري إبراھيم موسى ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

منح الطالب  /أحمد نجيب محمد إبراھيم ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
منح الطالبة  /مريم محمد عطيه السيد العتر ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
منح الطالب  /منار علي محمود أبو زيد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
منح الطالب  /حماده صبري السيد عبد الصادق ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

منح الطالبة  /سعاد عبد الرحمن أبو عجيلة عبد الجواد ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا
منح الطالب  /محمد ثروت محمد علي ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا
منح الطالب  /أحمد سمير محمد فتحي عبد الحميد ـ درجة الدكتوراه في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي
الحركي وجراحتھا
منح الطالب  /إيھاب نعيم بخيت بباوى ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط للجھاز الدوري التنفسي والمسنين

٧٥٦

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٥٧

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٥٨

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٥٩

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٦٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /عماد الدين محمد عبد اللطيف إبرھيم ـ درجة الدكتوراه في
العالج الطبيعي بتقدير عام جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

٧٦١

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /مارينا محب عزيز غبريال ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير عام جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

٣٢٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /ھند محمد يحيى يوسف حشيش ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبيه البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٤٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /نانسي حلمي بالمون ميخائيل ـ درجة ماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٣٥٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد عاطف عبد الرسول محمد ـ درجة الدكتوراه في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٣٥١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /كريم أبو بكر محمد ربيع ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع طب
الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤١٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نھى شريف جبر إبراھيم ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص أشعة الفم واألسنان

٤١٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /أمينة نبية العلقاني ـ درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٤١٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نھى علي ممدوح العشماوي ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٤٢٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /مصطفى حسين محمد غالي ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٤٢١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /سناء بانقا محمد إدريس ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٤٢٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد محمود عبد الحميد علي قنديل ـ درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

٤٢٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /ھيثم محم عياد عبد الحميد ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٢٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نسمة علي شعبان سليم ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب
الفم واألسنان ـ تخصص عالج الجذور

٤٢٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /طارق ھشام جميل أحمد الديب ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٢٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أشرف محمد أيمن دبوسي ـ درجة ماجستير في أحد فروع طب
لفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٢٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /عبد ﷲ عبده السعيد أبو العطا مطر ـ درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج اللثة

٤٢٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /مصطفى محمود صالح الشبراوي ـ درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٢٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /أمل عبد السالم صالح الجائر ـ درجة ماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان األكاديمية ـ تخصص بيولوجيا الفم واألسنان

٤٣٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أحمد محمد طلعت ھالل ـ درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٤٣١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد صبحي يوسف محمود ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٣٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /مريم أحمد حسين خلف ـ درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال

٤٣٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /عبد ﷲ عصام محمد الھادي السيد ـ درجة دكتوراه طب
األسنان في فروع طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة
والفكين
 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /إيناس عنتر عبد الغفار داود ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص أشعة الفم

٤٣٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ھند محمد أحمد محمد السيد ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص الترميم والتجميل في العالج التحفظي لألسنان

٤٣٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نللي حسين صبري محمد عباس سعاده ـ درجة ماجستير في
أحد فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

٤٣٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أحمد طارق فاروق السيد متولي ـ درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

٤٣٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /منى عبد التواب عبد الحميد أحمد ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٤٣٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /لمياء سعيد زكي عبد السالم الفضالي ـ درجة ماجستير في
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٤٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /مصطفى بسم مصطفى معروف ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٤٤١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد أحمد محمدين محمد ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٤٤٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نرمين رمضان محمود خليل ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٤٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد رفعت إبراھيم البيلي ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٤٤٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نھى عادل محي الدين أحمد الخضري ـ درجة الدكتوراه في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٤٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /رامي عبد الرحمن علي اسحاق ـ درجة الدكتوراه في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص تقويم األسنان

٤٤٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ھادية أحمد فؤاد محمد البكري ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان

٤٤٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /حسين صالح الدين محمد سالم ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية ـ تخصص بيولوجيا الفم واألسنان

٤٣٤

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

التاريخ

القرار

٤٤٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /سحر عبد العزيز محمد شرارة ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص طب أسنان األطفال

٤٤٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /مدحت أحمد عبد القادر محمد ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٥٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /سالي مجدي رياض مكرم ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٤٥١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد عبد العزيز أبو الفتوح غانم ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٥٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ھبة ﷲ عاطف فتح ﷲ أحمد ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٤٥٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نھى أشرف حسين شريف ـ درجة الماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٥٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /آالء محمد محمد منصور النواوي ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٤٥٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /إيناس إبراھيم سيد عبد القادر ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

٤٥٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /مي عماد الدين محمد جمال الدين ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

٤٥٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /سارة سيد إبراھيم إبراھيم الشوربجي ـ درجة ماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص عالج اللثة

٤٥٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد محمد أبو بكر محمد محمد الشيوي ـ درجة ماجستير في
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٥٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /نور الدين إبراھيم أمين إبراھيم موسى ـ درجة ماجستير في
أحد فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص العالج التحفظي

٤٦٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أحمد محمد سعد أبو حبيب ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص تقويم األسنان

٤٦١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /رضوى سعيد محمد عبدالعزيز ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان األكاديمية ـ تخصص خواص مواد طب األسنان

٤٦٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ھند المتولي حمد عيد ـ درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

٤٦٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ھدى حمدي محمد زيد ـ درجة ماجستير في علوم طب األسنان
اإلكلينيكية ـ تخصص طب الفم وعالج اللثة

٤٦٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /نوران محمود إبراھيم متولي ـ درجة ماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية طب الفم واالسنان
رقم القرار

القرار

التاريخ

٤٦٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /ياسمين ھشام محمد أبو العينين ـ درجة الماجستير في أحد
فروع طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٦٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمود مصطفى حسن الدسوقي ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

٤٦٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /إيناس عادل محمود عبد المجيد ـ درجة ماجستير في أحد فروع
طب الفم واألسنان ـ تخصص اإلستعاضات السنية المثبتة

٤٦٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /شھاب الدين محمد السيد مصطفى مسعد ـ درجة ماجستير في
علوم طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص عالج الجذور

كلية الصيدلة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٣١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /إيمان لطفي عيد نصر شلتوت ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيياء التحليلية

٥٣٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /روضة محمود سيد أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

٥٣٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالب  /أحمد عباس محمد عبد الرحمن ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

٥٣٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /رشا شوقي إبراھيم سويلم ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

٥٣٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /بسنت محمود محمد عبد الباقي ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

٥٤٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /سارة حامد عبد الرحيم ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

٥٤٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /سارة صالح الدين محمد محمد صالح ـ درجة دكتور الفلسفة
في العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

٥٤٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /والء أحمد محمد أحمد الدكروري ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

٥٤٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالب  /أحمد محمد الدسوقي يوسف ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٥٤٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /إسراء محمود سامي السيد صالح ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٥٤٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالب  /السعيد عبد ﷲ محمد إسماعيل ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٥٤٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالبة  /رانيا معتز إبراھيم الدھمي ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الصيدالنيات

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الصيدلة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٥٤٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧منح الطالب  /محمد شحات صديق حسن ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص العقاقير

٦٣٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /ھبة ﷲ سامي محمد حلمي ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

٦٣٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /بسمة محمد عبد الحميد الطناني ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

٦٣٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /مي عثمان محمد قدري ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

٦٣٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /مجاھد محمد أحمد علي الجمره ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص صيدالنيات

٦٣٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالبة  /سھى سيد أبو العال أحمد ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص صيدالنيات

٦٤٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /محمد توفيق حمد نمر ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية

٦٤١

 ٢٠١٦/٠٤/١٢منح الطالب  /ھاني سعيد إبراھيم عبد الحافظ ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الصيدلية

٧٨١

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /عبير مختار محمد محمد بشر ـ درجة الماجستير في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٧٨٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد حلمي معوض سيد أحمد ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٧٨٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبة  /إيناس أحمد عبد الحليم مھدي ـ درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية ـ تخصص األدوية والسموم

٨١٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٧منح الطالبة  /رحاب حسن باھي حسن منصور ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة

٨١٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٧منح الطالبة  /نرمين محمد شتا أحمد عبد الوھاب ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص صيدالنيات

٨١٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٧منح الطالبة  /سماح صبري سعد عبد اللطيف ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء التحليلية

٨١٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٧منح الطالب  /أكرم مصطفى عطية سال القشالن ـ درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الصيدلية ـ تخصص الكيمياء الحيوية

كلية الھندسة
رقم القرار

٥٢٧

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبة  /مرفت أحمد فتحي عبد العظيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٢٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالب  /أسامة السيد جامع عبد السميع ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الميكانيكا الھندسية

٥٢٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبة  /إيمان محمود عبد المقصود محمدالشربيني ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /أحمد عبد النبي مصطفى شعبان ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالب  /محمد يحيى عباس عبد الجواد ندا ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الفيزيقا الھندسية
ـ منح الطالب  /محمد عبد الرازق أبو ھجار عجمي الشامي ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالب  /سانديب بانوديا جانجارام ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

٥٥٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالب  /باسم محمود طه محمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة البترول

٥٥٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبة  /ھبة ﷲ جدي عبد اللطيف محمود ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة المناجم

٥٦٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٧ـ منح الطالبة  /مروة عبد ﷲ مصطفى مسعود ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
ـ منح الطالب  /محمود عبد الرحمن فرج عبد الكريم ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /شيريھان محمد عبد الفتاح مصطفى العزاوي ـ درجة
ماجستير العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

٥٨١

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /دعاء الششتاوي أبو الفتوح محمد الديب ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

٥٨٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /حمد رمضان ذكري معوض ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية

٥٨٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /محمد مصطفى حمد فريد عمار ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
ـ منح الطالب  /أحمد محمد ياسين سليمان ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /ندى شعبان طه إبرھيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٥٩٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /ھبھمجدي جابر إبراھيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٥٩١

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /عمرو كمال محمود مريكب ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /عمرو أحمد فؤاد فھمي عوده ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

٥٥٦

٥٥٧

٥٧٤

٥٨٤

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٩٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /منى رزق جاد السيد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٠٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /ميرنا عبد ﷲ دالي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٠٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /محمد أحمد أبو زيد محمد متولي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة البترول
ـ منح الطالب  /محمد عاصم عبد المحسن إبراھيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الحاسبات
 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /محمدنعمان حمد قطري ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٠٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالبة  /محمد رشاد عبد الرحمن عبد السالم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /إبراھيم محمود طاھر الحديدي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٤/١٠ـ منح الطالب  /عبد ﷲ مصطفى سليمان حسن حسان ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /محمد يشار نجم الدين ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة البترول
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /رنيم بھجت ميل الجبيلي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة الري والھيدروليكا

٦٤٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /سامح محمد حاد عليان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٤٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /ھبه ﷲ أشرف علي الدين إبراھيم مجاھد ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

٦٥١

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /محمد علي محمد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
ـ منح الطالب  /محمد أبو بكر إبراھيم الرخصي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد محمد علي أبو العال ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /محمد مجد الدين محمود عادل زاھر ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /ربى عبد الحفيظ عبد ﷲ عيد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٦٥٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /محمد مطر علي مطر ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية

٦٠٨

٦١٠

٦٤٢

٦٥٢

٦٥٣

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٦٥٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /نجوان جمال مصطفى محمود ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المدنية ـ األشغال العامة
ـ منح الطالب  /حمدي محمد سليمان حجازي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة القوى واالالت الكھربية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد حمدي فؤاد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٥٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /محمد سمير علي خلف ﷲ ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

٦٥٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /طانيوس الفونس أيوب مسعد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٦٥٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /مصطفى حلمي فرج أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة الري والھيدروليكا
ـ منح الطالب  /عمرو محمود يوسف أحمد منصور ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /ماريان عزمي نسيم اسعد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٦٦٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /صباح ھدائي خليل محمد عبد العزيز ـ درجة دكتوراه الفلسفة
ـ تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /لبنى أحمد سعيد عثمان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /عبير مصطفى محمد سليمان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكا

٦٧١

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /عبد الرحمن أحمد عبد الواحد السيد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

٦٧٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /إسالم محمد حامد مصطفى عيد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالب  /ھيثم حمو أحمد ياسين ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد عبد العزيز أحمد محمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

٦٧٤

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد شعيب عبد الرازق عبد الجبار ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٦٧٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /مصطفى علي عبد ﷲ شاھين ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية
ـ منح الطالب  /إبرھيم عاطف إبراھيم بدر ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

٦٥٦

٦٦٨

٦٧٠

٦٧٣

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

٦٩٠

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /سھا محمد سامح الجوھري عزب خميس ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /سارة إبراھيم محمد عبد العزيز ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /عالء الدين السعيد عطا ﷲ مرجان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٦٩٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /سيد وسندي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص ھندسة
البترول

٦٩٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /عاطف محمد عبد الرازق منصور ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى االالت الكھربية

٦٩٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /أحمد جمال محمد صادق ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية

٦٩٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /نھى أحمد فھمي حسن الصبان ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالب  /محمد أحمد عبد الرازق عبد العظيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالب  /مصطفى محمود إبراھيم عبده ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /أشرف يوسف مصطفى يوسف ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الحاسبات
 ٢٠١٦/٠٤/١٢ـ منح الطالبة  /أسماء أحمد عبد الجيد أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٧٦٥

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /مسعد فوزي السيد أحمد بكر ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

٧٦٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /أحمد نبيل حسن الشبيني ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /دينا أحمد السيد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /ياسمين كمال سعيد محمود ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٧٦٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /محمد رشوان ربيع رشوان ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /أحمد فؤاد جالل يحيى ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المدنية ـ األشغال العامة
 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /أسماء نبيل محمد علي المملوك ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة المناجم
ـ منح الطالب  /محمد خالد محمد أسامة بسمة ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية

٦٩١

٦٩٧

٦٩٨

٧٦٧

٧٦٩

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

٧٧٠

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٧٤

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٧٥

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٧٦

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٧٧

٢٠١٦/٠٤/١٤

٧٧٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /أيمن محمد محمود أبو ريه ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية

٧٧٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /ميسرة مصطفى أحمد غيث ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكا
ـ منح الطالب  /عبد الرحمن مصطفى عوض عبد الجليل ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /أحمد عادل أحمد متولي خطاب ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الطيران والفضاء
ـ منح الطالب  /محمد محسن السيد أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة الطيران والفضاء
 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /عمرو محمد عبد الحميد محمد حالوه ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص ھندسة الطيران والفضاء

٧٨٦

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /شاھندة مصطفى محمد السعيد الشبيني ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

٧٨٧

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /أمين محمد علي خياط زادة ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

٧٨٨

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /محمد يوسف مھدي عبد المنعم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /أحمد وحيد عبد المجيد السيد ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية

٧٨٠

٧٨٥

القرار

ـ منح الطالبة  /ماھيتاب حمد سالمه أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات
ـ منح الطالب  /أحمد شعبان محمود محمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /مدحت فتحي سرور محمد فھمي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /ھناء جاد محمود محمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
ـ منح الطالب  /فتحي حامد حسين عوض ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /طارق محمد السيد أبو سلطوح ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /بيتر كميل فخري أيوب ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /محمد محمود محمد إبراھيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية
ـ منح الطالبة  /ھبه سمير عبد المجيد عجور ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

القرار

التاريخ

٧٨٩

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /جيھان إسماعيل حسن عبد الغفور ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة المعمارية
ـ منح الطالب  /عمرو فتحي عبد الفتاح عبد اللطيف ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى الميكانيكية
 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /لبنى سعودي عمر أو علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

٧٩١

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالب  /أحمد علي مصطفى السقعان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

٧٩٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٤ـ منح الطالبة  /رشا سيد محمود إبراھيم ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /أحمد حمد كامل عبد العزيز المرازقي ـ درجة دكتوراه الفلسفة
ـ تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٤/١٧ـ منح الطالب  /محمود سيد عبد العظيم يماني محمود ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /ھيثم عبد الفتاح موسى علي شلبي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٤/١٧ـ منح الطالب  /إسماعيل محمد سھير محمود فھمي عبد العزيز ـ درجة
ماجستير العلوم ـ تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالبة  /شيماء عبد التواب محمد روبي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

٧٩٠

٧٩٣

٧٩٤

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٢٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إيمان رجب محمد مصطفى ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٣٢٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مروة حمدي حسن حسين ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص الجراحة والتخدير واألشعة

٣٢٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /مصطفى أحمد مصطفى علي ـ درجة دكتوراه في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص باثولوجيا إكلينيكية

٣٢٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /أحمد زكي أنور محمد منصور ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض معدية

٣٢٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /عمرو صالح محمدالشلوفي ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي

٣٣٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /حسام أنورعبد الصادق موسى ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

٣٣١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /الشيماء أحمد عبد النبي علي ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٧٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /صبري عبد السالم الدسوقي عبد الغني ـ درجة دكتوراه
الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص فيرولوجيا

٣٧٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /محمد مرسي محمد الكمشيشي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص صحة الحيوان والدواجن والبيئة

٣٧٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /ھبه نعيم محمد ضيف ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٣٧٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إسراء عبد المجيد محمد عبد المجيد الشافعي ـ درجة دكتوراه
الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض مشتركة

٣٧٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /سھير عبد الموجود عبد الاله بركات ـ درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٣٧٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /أحمد عبد الفتاح عبد ﷲ صديق ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أدوية

٣٨٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مريم مجدي عبد الرحمن عبد الرحمن ـ درجة الماجستير في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض معدية

٣٨١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /عبد ﷲ محمد بسام السفاف ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أدوية

٣٨٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد درويش محمد علي ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ أميونولوجيا ـ ميكولوجيا

٣٨٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد أحمد سيد أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص أمراض الطيور واألرانب

٣٨٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد سيد عبد الرحمن سليمان ـ درجة الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

٣٨٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /أسماءمحمد نجيب محمد عبد المنعم عبد الرؤوف ـ درجة
الماجستير في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ
ميكولوجيا
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /آالء فؤاد علي بكر ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص باثولوجيا عام وخاص وتشريح مرضى

٣٨٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /والء سمير توفيق أحمد إسماعيل ـ درجة دكتوراه في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض األسماك ورعايتھا

٣٨٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /ھالة رجب خليل علي ـ درجة دكتوراه في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكرولوجيا

٣٨٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /باسم محمد عبد احميد أحمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص فيرولوجيا

٣٩٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /عبد اللطيف عبد ﷲ إبرھيم الوزان ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص باثولوجيا عام وخاص وتشريح مرضي

٣٨٦

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

٣٩١

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /علي سالمة حسن سليمان ـ درجة دكتوراه في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي

كلية دار العلوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

٣٦٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /سلمى ھشام السيد بدوي ـ درجة الماجستير في النحو
والصرف والعروض ـ تقدير ممتاز

٣٦٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /عماد الدين عبد الحميد إبراھيم محمد سالم ـ درجة الماجستير
في النحو والصرف والعروض ـ تقدير ممتاز

٣٦٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /طارق إبراھيم محمد أحمد ـ درجة الماجستير في النحو
والصرف والعروض ـ تقدير ممتاز

٣٦٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد محم السيد محمد عطا ﷲ ـ درجة الماجستير في الفلسفة
اإلسالمية ـ تقدير ممتاز

٣٦٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد إبراھيم محمد علي ـ درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية ـ تقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة
وتبادلھا مع الجامعات المصرية واألجنبية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /سلطان ناصر سلطان ناصر عبد العزيز المشعل ـ درجة
الماجستير في الشريعة اإلسالمية ـ تقدير ممتاز

٣٧٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /أيمن أحمد عبد المنعم أحمد ـ درجة الماجستير في النحو
والصرف والعروض ـ تقدير ممتاز

٣٧١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مروه حمد مھدي مبارز ـ درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية ـ تقدير جيد جداً

٣٧٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /آسية إبراھيم أحمد أبو القاسم ـ درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية ـ تقدير جيد جداً

٣٧٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /أحمد علي محمد الخولي ـ درجة الماجستير في النحو والصرف
والعروض ـ تقدير ممتاز

٣٦٩

كلية اآلثار
رقم القرار

٧٤٣
٧٤٤

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٤/١٣منح الطالبة  /دعاء أبو الوفا عبد الشافي مصطفى ـ درجة الماجستير في
اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ تخصص اآلثار المصرية
 ٢٠١٦/٠٤/١٣منح الطالبة  /أميرة عبد الحكيم حمدي عبد الحكيم ـ درجة الماجستير في
اآلثار بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ تخصص ترميم اآلثار

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية اآلثار
رقم القرار

التاريخ

٧٩٩

٢٠١٦/٠٤/١٧

٨٠٠

٢٠١٦/٠٤/١٧

٨٠١

٢٠١٦/٠٤/١٧

٨٠٢

٢٠١٦/٠٤/١٧

رقم القرار

التاريخ

القرار

منح الطالب  /وائل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغيط ـ درجة دكتور في اآلثار
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلھا مع الجامعات
المختلفة على نفقة الجامعة ـ تخصص ترميم اآلثار
منح الطالبة  /سلوى مقرن حمد النعيمي ـ درجة الماجستير في اآلثار بتقدير
ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى العربية واألجنبية ـ تخصص اآلثار اإلسالمية
منح الطالب  /أسامة كمال إبراھيم أبو ناب ـ درجة الماجستير في اآلثار
بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ تخصص اآلثار اإلسالمية
منح الطالب  /محمد سعد إبراھيم طه ـ درجة الماجستير في اآلثار الشرقية
القديمة بتقدير ممتاز ـ تخصص اآلثار المصرية

كلية الحاسبات والمعلومات
القرار

٤٦٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /إسالم علي حسن حسين ـ درجة الماجستير ـ تخصص علوم
الحاسب

٤٧٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /عمرو جالل محمد حسن ـ درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص
علوم الحاسب

٤٧١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أحمد زيان محمد عابد ـ درجة الماجستير ـ تخصص تكنولوجيا
المعلومات

٤٧٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /أسماء ثابت أنور أحمد ـ درجة الماجستير ـ تخصص تكنولوجيا
المعلومات

٤٧٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /مروه حسن محمد محمد سالمة ـ درجة الماجستير ـ تخصص
تكنولوجيا المعلومات

٤٧٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /علي عبد الكريم محمد المعمري ـ درجة الماجستير ـ تخصص
علوم الحاسب

٤٧٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /وليد عبد ﷲ ناجي محمد ـ درجة الماجستير ـ تخصص علوم
الحاسب

٤٧٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /عمرو محمد عبد اللطيف إمام ـ درجة دكتوراة الفلسفة ـ
تخصص علوم الحاسب

٤٧٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /ضياء الدين محمد محمد السيد أبو فايد ـ درجة دكتور الفلسفة ـ
تخصص علوم الحاسب

٤٧٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /رانيا رجب حسين أحمد ـ درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص
بحوث العمليات ودعم القرار

٤٧٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /محمد عبده سعيد المغلس ـ درجة دكتور الفلسفة ـ تخصص
نظم المعلومات

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

كلية الحاسبات والمعلومات
رقم القرار

القرار

التاريخ

٤٨٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالبة  /مروة نبيل عبد ﷲ إبراھيم ـ درجة الماجستير ـ تخصص علوم
الحاسب

٤٨١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٦منح الطالب  /أحمد حسين علي مصطفى ـ درجة الماجستير ـ تخصص بحوث
العمليات ودعم القرار

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

القرار

التاريخ

٧٧١

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /تامر سيد حسين إبراھيم ـ درجة الماجستير ـ تخصص اإلحصاء

٧٧٢

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالب  /محمد عبد ﷲ محمد مرسي ـ درجة دكتوراة الفلسفة ـ تخصص
بحوث العمليات

٧٧٣

 ٢٠١٦/٠٤/١٤منح الطالبه  /ھبه عمر عبد العزيز السيد ـ درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء الحيوي والسكاني

معھد األورام القومى
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٣٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /دينا محمد أحمد الخشاب ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص
الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

٣٣٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /زينب فتحي عبد ﷲ القليني ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص
بيولوجيا األورام ـ تخصص دقيق فيروسات ومناعة

٣٣٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مروة وجيه كامل بيومي ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص بيولوجيا
األورام ـ تخصص دقيق فارماكولوجي والعالج التجريبي

٣٣٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /وفائي سمير طوبيا حرز ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص جراحة
األورام

٣٣٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /شادي عدنان مصطفى عوض ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص
الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

٣٣٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /رندا أمين عثمان سليمان ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص
الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

٣٣٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /ريم زكا بقطر يسى ـ درجة الماجستير ـ تقدير جيد جداً ـ
تخصص جراحة األورام

٣٣٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /السيد محمد شاكر السيد سيد أحمد ـ درجة الماجستير ـ تقدير
جيد جداً ـ تخصص جراحة األورام

٣٤٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /خديجة عمرو حسين عبد القادر ـ درجة الماجستير ـ تقدير جيد
جداً ـ تخصص جراحة األورام

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٥٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد سالم محمد إبراھيم ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية

٣٥٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /فواز عادل عبد الكريم محمد عبد الكريم الشرھان ـ درجة
دكتور الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ
تخصص التربية الخاصة
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /عبد الرحمن راضي رھيف ضحي العجمي ـ درجة دكتور
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم
النفس التربوي
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد شعبان حسن الجندي ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص اإلرشاد النفسي

٣٥٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /يوسف محمد حسن علي أمد الكندري ـ درجة دكتور الفلسفة
في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس
التربوي
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /ساھر زاھي عبد السالم الضالعين ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٦١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /وفاء رأفت مصطفى علي ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٦٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /رندا عاطف فايز أمين شكري ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق
التدريس ـ تخصص دقيق اللغة اإلنجليزية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /نسيمة محمد سعيد زيتاع المشيخي ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق
التدريس ـ تخصص دقيق التربية الفية
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /فاطمة فوزي عطية عبد الباقي ـ درجة الماجستير في التربية ـ
تقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٩٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /رشا محمود عبدالشافي درويش ـ درجة الماجستير في التربية
ـ تقدير ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

٣٩٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /ماجد عبد العزيز سيد إسماعيل محمد ـ تقدير ممتاز ـ تخصص
التربية الخاصة

٣٩٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مروه صالح محمود الحسيني حشيش ـ درجة الماجستير في
التربية ـ تقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٩٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /أماني أحمد عبد الحميد خليل ـ درجة الماجستير في التربية ـ
تقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

٣٩٧

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مھا مصطفى حمد البربري ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة

٣٩٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /حمود عيد مطلق عبد ﷲ الدلماني ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة

٣٥٦
٣٥٨

٣٦٠

٣٦٣
٣٩٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٣٩٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /علي سيف مبارك عويمر العازمي ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص أصول التربية

٤٠٠

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /محسن درغام عبد الرازق إبراھيم زليطه ـ درجة دكتور
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص
التربية الخاصة
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /محمد السعيد محمد محمد القباني ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة

٤٠٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مروة محمد جمال الدين المحمدي عبد المقصود ـ درجة دكتور
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص
تكنولوجيا التعليم
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /بكرعبد الحميد مصطفى الذنيبات ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا
التعليم
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /إيھاب فارس محمد السيد طعيمه ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي

٤٠٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /خالد حماد شارع عبد الرازق العلي اللھو ـ درجة دكتور
الفلسفة في التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم
النفس التربوي
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /أحمد محمد أحمد أبو ندا ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية مع
التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ
تخصص دقيق العلوم
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إنتصار السيد محمد منصور ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية
مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص التربية الخاصة

٤٠٨

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /عبد ﷲ كيالني إبراھيم دراز ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية
ـ تخصص التربية الخاصة

٤٠٩

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /حنان صالح الدين صالح حسنين ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص تكنولوجيا
التعليم
 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /مرفت حسن محمد محمد ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص تكنولوجيا التعليم

٤١١

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إيمان فتحي كمال محمد مرعي ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص اإلرشاد النفسي

٤١٢

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /نيفين السيد حسين عبده ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص علم النفس التربوي

٤١٣

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /خالد غازي ذعار الدلبحي ـ درجة دكتور الفلسفة في التربية ـ
تخصص اإلرشاد النفسي

٤١٤

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /رجاء رمضان محمد عبد النبي ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص علم النفس التربوي

٤٠١

٤٠٣
٤٠٤

٤٠٦
٤٠٧

٤١٠

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -أبريل ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

التاريخ

القرار

٤١٥

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالبة  /إيمان محمد علي صابر ـ درجة الماجستير في التربية ـ تقدير
ممتاز ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

٤١٦

 ٢٠١٦/٠٤/٠٥منح الطالب  /أسامة عبد الرحمن محمد أحمد ـ درجة الماجستير في التربية ـ
تقدير جيدجداً ـ تخصص المناھج وطرق التدريس ـ تخصص دقيق اللغة
العربية

