النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو 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

 -مايو ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

٦٤٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٢مادة) :(١تعيين السيد  /حسن عفيفي محمد مسعود )بالدرجه االولي
بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف التنمية االدارية(مديراً
إلدارة الشئون الوظيفية بالكادر العام باإلدارة العامه لشئون
العاملين.
مادة :٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل به من تاريخ
صدوره.

٦٧١

 ٢٠١٦/٠٥/١٧مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /منال عبد العال سيد
دسوقي رئيسا ً لمجلس قسم التربيه الفنية بكليه التربية النوعية
بجامعة القاھرة لمده ثالث سنوات إعتبارا من .٢٠١٦/٥/١٠
مادة):(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بھذا
العمل.
مادة) :(٣علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل به من
تاريخ صدوره.

٦٧٥

 ٢٠١٦/٠٥/١٨أوال -:تعيين الساده أعضاء ھيئة التدريس في الوظائف الموضحة
قرين اسم كل منھم بكليات الجامعة ومعاھدھا حسب ما ھو موضح
فيما يلي:
كلية طب قصر العيني د.احمد زغلول فؤاد محمد

كلية الدراسات العليا للتربية د.مروه محمد جمال الدين
كلية طب قصر العيني د.نورا محمود علي احمد

استاذ مساعد التخدير
مدرس تكنولوجيا التعليم
مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية

د.شريف محمد يسرى صالح استاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
د.أسماء احمد عبدالحميد سعد استاذ مساعد جراحه األذن واألنف والحنجرة
د.ھناء زغلول يوسف على

مدرس الصحه العامه

د.ھدى إبراھيم إبراھيم رزق استاذ مساعد الصحه العامه
د.أحمد محمد يس إسماعيل

مدرس جراحه العظام

د.ساره عبدالسالم المتولي

مدرس التخدير

د.اميرة أحمد محمد الجمال

مدرس طب األطفال

د.عمرو حسين سيد احمد

مدرس التخدير

د.نسرين محمد كمال الدين

استاذ مساعد الصحه العامه

د.رھام حسين صالح حسن

استاذ التخدير

د.غاده وھبى محمد محمد

استاذ مساعد الصحه العامه

د.ھشام فتحى عبدالموجود
دسوقى

مدرس الجراحه العامه

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية الدراسات العليا للتربية د.سامية سامي محمد خليف مدرس المناھج وطرق التدريس
كلية طب قصر العيني د.محمد نبيل فريد حسانين
د.محمد احمد بھاء الدين
محمد

مدرس التوليد وامراض النساء
مدرس التوليد وامراض النساء

د.محمد وجيه محمود بركات مدرس التخدير
د.مى سمير رياض

مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

د.وائل جمال الدين السيد

استاذ التخدير

د.ساره بھاء الدين محمود

أستاذ مساعد األمراض الجلدية

د.رشا احمد ابراھيم

مدرس األمراض الباطنه

د.أسامه أبوالقاسم احمد

استاذ جراحه القلب والصدر

د.إيمان محمد أحمد النبراوي استاذ األمرض الجلدية
د.مروه محمد فوزى عبدﷲ

استاذ األمراض الجلدية

د.أحمد مراد إبراھيم ھاشم

أستاذ األمراض الباطنه

د.أحمد حمدي رمضان

استاذ مساعد األمراض الباطنه

د.غاده ماھر محمد محمد

مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية

د.محمد يحيى أحمد محمد

مدرس الجراحه العامه

د.مصطفي محمود رجائى

مدرس التوليد وامراض النساء

د.مى مصطفى مجدى فراج

مدرس الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

د.سحر عبدالناصر احمد احمد مدرس األمراض الباطنه
د.وليد سيد مصطفي

استاذ التوليد وامراض النساء

د.يحيي احمد محمد يحيي

مدرس التوليد وامراض النساء

د.عائشه صفوت سيف الدين مدرس الطب المھنى والبيئى
د.ھادر إبراھيم محمد صقر

مدرس الفسيولوجيا

د.محمد حسن محمد حسنى

مدرس طب الحاالت الحرجة

د.سامح عبدالكريم قطب

مدرس جراحه المسالك البولية

د.ھند عبدﷲ محمد علي

مدرس األمراض الباطنه

د.يمنى موسى عبدالغنى على مدرس طب األطفال
د.عمرو محمد سالم أحمد

مدرس طب األطفال

د.فادى سمير شفيق سدره

مدرس جراحه العظام

د.أميرة محمد حسين التاودي أستاذ األمراض الجلدية
كلية اآلداب د.والء توفيق فرح اسحاق

مدرس الدراسات اليونانية والالتينية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

كلية االقتصاد والعلوم د .محمد سالمان محمد
السياسية سالمان
كلية التجارة د.أالء طارق خليل
د.محمد صبحي أحمد حسن
كلية العلـوم د.مجدي السعيد محمد جاد
د.بھاء مصطفي عبدالعظيم

أستاذ العلوم السياسية
مدرس إدارة األعمال
أستاذ مساعد إدارة األعمال
أستاذ النبات
مدرس الفيزياء الحيوية

د.محمد فكري ابراھيم متولي مدرس الفيزياء
د.حنان فاروق عبدالمنعم
كلية طب الفم واالسنان د.أميرة الھام احمد احمد
د.كريم أبوبكر محمد ربيع
كلية الصيدلة د.بسمه محمد عبدالحميد
د.أمل محمود أبو العلمين

استاذ النبات
استاذ مساعد بيولوجيا الفم
مدرس اإلستعاضات السنيه المثبته
مدرس الكيمياء التحليلية
استاذ مساعد الكيمياء التحليلية

د.نيرمين احمد صبري محمد استاذ الصيدلة اإلكلينيكية
كلية الھندسة د.حاتم مصطفى محمد احمد
د.ھيثم محمود احمد ياسين
كلية الزراعة د.محمد كامل فتح ﷲ

استاذ الھندسة اإلنشائية
مدرس ھندسة القوى واالالت الكھربية
مدرس الخضر

د.كريمه سعيد محمد حماد

مدرس الصناعات الغذائية

د.زينب قاسم طه شعراوي

مدرس النبات الزراعي

د.سيد عبدالقادر سيد محمد

استاذ الكيمياء الحيوية الزراعية

كلية الطب البيطرى د.سماح حسن على البابلى
د.ھبه سعيد فرج عطا

استاذ مساعد التشريح
مدرس األمراض الباطنه والمعدية

د.احمد بدر عبدالوھاب على مدرس الصحه والرعاية البيطرية
كلية االعالم د.نرمين نبيل عبدالعزيز احمد أستاذ مساعد الصحافه
د.فاطمه الزھراء محمد احمد استاذ مساعد الصحافه
د.شريف نافع ابراھيم فرج
كلية اآلثار د.عمر محمد ادم عبدالحميد
المعھد القومي لألورام د.ھشام عبدالعزيز مرسي
السيد
د.غاده محمد عبدالسالم

مدرس الصحافه
مدرس ترميم االثار
استاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية
مدرس باثولوجيا األورام

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

تعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

٦٧٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٨مادة) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /افكار رجب محمد حسان
رئيسا ً لمجلس قسم تمريض األطفال بكليه التمريض بجامعه القاھره
حتى حدوث اي تغيير يطرا بالقسم.
مادة):(٢يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتبارا من تارخ القيام بھذا
العمل.
مادة) :(٣علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل به من
تاريخ صدوره.

٧٠٧

 ٢٠١٦/٠٥/٢٦ماده) :(١تعيين السيد األستاذ الدكتور /حاتم احمد عبدالرحمن ابو
القاسم  -األستاذ بقسم جراحه األورام بالمعھد القومى لألورام -
وكيالً للمعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثالث سنوات.
ماده ) :(٢علي جھات الجامعه المختصة تنفيذ ھذا القرار اعتباراً
من تاريخ صدوره،،،،،،،

٧٠٨

 ٢٠١٦/٠٥/٢٦ماده) :(١تعيين السيدة األستاذ الدكتور /ھاله محمد عزالدين حامد -
األستاذ بقسم ع.ط إلضطرابات الجھاز الدورى التنفسى والمسنين
بكلية العالج الطبيعى  -وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة لمدة ثالث سنوات.
ماده ) :(٢علي جھات الجامعه المختصة تنفيذ ھذا القرار اعتباراً
من تاريخ صدوره،،،،،،،

تجديد تعيين
رقم القرار

٦٠٠

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/٠٤مادة):(١تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور  /عالء محمد رافت
السيد  -األستاذ بقسم النحو والصرف والعروض بكليه دارالعلوم
قائما ً بأعمال عميد الكلية لمده عام اعتباراً من  ٢٠١٦/٥/٤او لحين
البدء في اجراءات اختيار عميد جديد أيھما اقرب.
مادة) :(٢علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار،،،،،،
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

٦٨٨

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/٢٣ماده) :(١يعين بالتكليف بوظائف معيدين باألقسام اإلكاديمية
المختلفة بكليه طب قصر العيني للعام الجامعى ٢٠١٦/٢٠١٥
الساده األطباء الموضح أسماؤھم فيما بعد و عددھم ) (٥خمسة
أطباء باألقسام المبينة قرين اسم كل منھم والمستوفون لشروط
وقواعد التكليف وھم -:
كليه طب قصر العيني د.نھاد كامل حسين على

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه ممتاز مع مرتبة
الشرف ممتاز

د.مى طنطاوى محمد أحمد

الصحه العامه ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

د.ريم زكريا احمد ابراھيم

الكيمياء الحيوية الطبية ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتاز

د.مروه محمد محمد عبدالمنعم الھستولوجيا ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
د.أحمد سالمه حسين محمد التشريح ممتاز مع مرتبة الشرف جيد جداً

٦٨٨

 ٢٠١٦/٠٥/٢٣ماده) :(٢يصرف مرتب سيادتھم اعتبارا من تاريخ استالمھم العمل
بالكلية.
ماده ):(٣يستمر شغل المذكورين أعاله بوظيفة معيدين لمده سنه
علي األقل من تاريخ تعيينھم.
ماده) :(٤علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

٦٨٩

 ٢٠١٦/٠٥/٢٣ماده) :(١يعين بالتكليف بوظائف معيدين باألقسام اإلكاديمية
المختلفة بكليه طب الفم واألسنان للعام الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤
الساده األطباء الموضح أسماؤھم فيما بعد و عددھم ) (٧سبعه
باألقسام المبينة قرين اسم كل منھم والمستوفون لشروط وقواعد
التكليف وھم -:
ط /وجدان سيد عبدالعزيز

بثالوجيا الفم ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط /ياسمين صالح محمود

المواد الحيوية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط /ريم أحمد ھانى محمد

المواد الحيوية ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط /نانسى عبدالرازق

بثالوجيا الفم ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط /نورھان عالء الدين محمد بيولوجيا الفم ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
ط /محمد خالد محمد مأربه

بيولوجيا الفم ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز

ط /داليا طلعت محمود الديب بيولوجيا الفم ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

تعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/٢٣ماده) :(٢يصرف مرتب سيادتھم اعتبارا من تاريخ استالمھم العمل
بالكلية.
ماده):(٣علي جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

٦٨٩

منح القاب علمية
رقم القرار

٦٧٥

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/١٨ثانيا :منح الساده أعضاء ھيئة التدريس اآلتي أسماؤھم بعد اللقب
العلمى للوظائف الموضحه قرين اسم كل منھم -:

كلية طب الفم واألسنان د.كريم جالل احمد عبدالقادر استاذ مساعد عالج الجذور
كلية طب قصر العيني د.إيھاب محمد عبدالغفار

أستاذ جراحه المخ واألعصاب

د.رشا محمود احمد الرفاعي استاذ مساعد الروماتيزم والتأھيل
د.عمرو عبدﷲ كمال السمان استاذ جراحه المخ واألعصاب
د.زينب زكريا محمد مجاھد

استاذ مساعد األمراض المتوطنة

د.أحمد السعيد أحمد السعيد

استاذ جراحه المخ واألعصاب

د.عبدالرحمن الشحات محمد استاذ مساعد التشريح
د.ھديل جمال الدين عبدالمنعم استاذ مساعد األمراض المتوطنة
د.حنان حسين احمد مصطفي استاذ الروماتيزم والتأھيل
كلية العالج الطبيعى د.محمد بدير ابراھيم بدير
د.مروه محمد إبراھيم حافظ
كلية الزراعة د.رامي محمد عبدالحميد

استاذ مساعد ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال
استاذ مساعد ع.ط إلضطرابات مراحل النمو
والتطور وجراحتھا عند األطفال
استاذ الكيمياء الحيوية الزراعية
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

اجازة
رقم القرار

٦٧٥

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/١٨ثالثا :إحتساب الفترة إعتبارا من  ٢٠١٥/٦/٢٩حتي
 ٢٠١٦/٢/١٠والتي إنقطعھا السيد الدكتور  /أسامه الجميل
أبوالحسن المدرس بقسم األمراض الصدرية بكلية طب قصر
العيني  -اجازة خاصة بدون مرتب.
رابعا ً :تطبيق الفقرة األخيرة من المادة ) (١١٧من قانون تنظيم
الجامعات على الفترة اعتبارا من  ٢٠١٥/٢/١حتى ٢٠١٥/٤/٣٠
والتي انقطعتھا السيدة الدكتورة  /لمياء علي مصيلحي محمد -
المدرس بقسم اللغة االيطالية وآدابھا بكلية اآلداب .

ابقاء بالعمل
رقم القرار

٥٩٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/٠٤مادة):(١إبقاء السيد األستاذ الدكتور  /محمد عبدالحليم رمضان -
رئيس لمجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعه بكليه الصيدلة
بجامعة القاھرة حتي  ٢٠١٦/٧/٣١نھاية العام الجامعى
٢٠١٦/٢٠١٥
ماده ) :(٢يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل .
مادة) :(٣علي الجھات المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما يخصه.

مسائل تنظيمية
رقم القرار

٦٣٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ماده) :(١يحظر حظراً باتا ً التدخين داخل لجان االمتحان أو
إصطحاب علب السجاير أو الوال عات أو الكبريت داخلھا  ،ويعتبر
حيازتھا مخالفة تأديبية تعرض أمن االمتحانات للخطر.
ماده):(٢يسرى ھذا الخطر علي الساده اعضاء ھيئة التدريس
والھيئة المعاونة والموظفين والعاملين واألمن اإلدارى والطالب
وكل شخص يتواجد داخل لجان االمتحان ألى سبب كان حتى لو كان
تواجداً عرضيا ً.
ماده) :(٣على الساده العمداء والوكالء ورؤساء االقسام والسيد
األمين العام واألمناء المساعدين وأمناء الكليات والمعاھد تنفيذ ھذا
القرار كل فيما يخصه.
ماده) :(٤على جميع جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرا
اعتباراً من تاريخ صدوره،،،

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مسائل تنظيمية
رقم القرار

٧٠٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/٢٦ماده) :(١يحظر حظر تاما ً استخدام جميع أنواع السخانات
الكھربائية اى كان شكلھا أو نوعھا)سلك داخلى او خارجى(أو
الغاليات الكھربائية بكافة انواعھا داخل المكاتب او األقسام او
المدرجات او المعامل او الورش في جميع كليات الجامعه ومعاھدھا
وكذلك االداراة العامه وجميع مبانيھا ومبانى التعليم المفتوح اي كان
استخدامھا إلعداد الطعام او لعمل المشروبات او لتسخين المياه
سواء كان ذلك بصفة دائمة او عارضة.
ماده) :(٢يسرى ھذا الحظر على جميع الساده اعضاء ھيئة
التدريس ومعاونيھم والموظفين والعمال والطالب سواء كان ذلك
بصفة دائمة او عارضة.
ماده) :(٣يعد الساده العمداء والوكالء واألمين ومدير أمن الكلية او
المعھد مسئولين مسئولية كاملة عن تنفيذ ھذا القرار وكذلك السيد
األمين العام والساده األمناء المساعدون والساده مديرو العموم
بإدارات الجامعه .وعليھم فوراً مصادره ما يتواجد من ھذه األدوات
وإعدامھا.
ماده) :(٤علي جميع جھات الجامعه المختصة تنفيذ ھذا القرار
اعتباراً من تاريخ صدوره،،،

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

إستقالة
رقم القرار

٦٧٥

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/١٨خامسا :قبول اإلستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /فريد مصطفى
عبدالھادي األستاذ المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب
قصر العيني إعتبارا من  ٢٠١٥/٩/١عقب انتھاء أجازته الخاصة
بدون مرتب لمرافقة الزوجة  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون
مستحقا عليه من إلتزامات ماليه ٮقبل الكلية والجامعه.
سادسا :قبول اإلستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /اسامه سعد
احمد عيسى المدرس بقسم الھندسة اإلنشائية بكلية الھندسة إعتبارا
من ١/٢/٢٠١٣عقب انتھاء أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الزوجة  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
إلتزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
سابعا :قبول اإلستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /خالد عثمان
عبدالفتاح ظاظ المدرس بقسم األشعة العالجية والطب النووي
بالمعھد القومي لألورام إعتبارا من  ٢٠١٥/١١/٤عقب انتھاء
أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة  ،مع إلزام سيادته
بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من إلتزامات ماليه قبل الكلية
والجامعه.
ثامنا َ :علي جھات الجامعه المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

تكليف
رقم القرار

٦٩٠

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/٢٣ماده) :(١تكليف السيد األستاذ الدكتور  /السيد رزق أحمد الحجر -
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم قائما بعمل
رئيس قسم الفلسفة االسالمية بالكلية اعتباراً من ٢٠١٦/٥/٢٣
نظراً لعدم وجود أساتذه مساعدين بالقسم وحتى يطرأ أى جديد على
القسم.
ماده) :(٢على جھات الجامعه المختصه تنفيذ ھذا القرار إعتباراً من
تاريخ صدوره،،،

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

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

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية اآلداب
رقم القرار

التاريخ

١٠٥٠

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥١

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥٢

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥٣

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥٤

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥٥

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٥٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /عمرو رمضان توفيق شعبان ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير جيد ـ تخصص المكتبات والوثلئق والمعلومات ـ تخصص دقيق تنظيم
المعلومات
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /نورا عبد الحليم منصور يوسف ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص دقيق اللغة
اليونانية
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سمية أحمد غريب أحمد ـ درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق تاريخ إسالمي

١٠٥٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /محمود السيد طه متولي ـ درجة الماجستير في اآلداب بتقدير
ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات ـ تخصص الفلسفة ـ
تخصص دقيق الفلسفة المعاصرة واألخالق
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /حمد حسين جابر الكريبي المري ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم السياسية بتقدير ممتاز

١٠٥٧
١٠٥٨

١٠٨١

القرار

منح الطالبة  /أسماء محمد فريد أحمد فتحي الرجال ـ درجة دكتور في اآلداب
بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى ـ تخصص اإلجتماع ـ تخصص دقيق علم إجتماع ثقافي
منح الطالبة  /والء توفيق فرح اسحق ـ درجة دكتور في اآلداب بمرتبة
الشرف األولى ـ تخصص الدراسات اليونانية والالتينية ـ تخصص دقيق علم
اللغة
منح الطالب  /محمود محمد محمود سيد أحمد ـ درجة دكتور في اآلداب
بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص اللغة العربية وآدابھا ـ تخصص دقيق علم
اللغة
منح الطالبة  /فتحية علي عبد ﷲ المريمي ـ درجة الدكتوراه في اآلداب
بمرتبة الشرف الثانية ـ تخصص التاريخ ـ تخصص دقيق التاريخ الحديث
والمعاصر
منح الطالبة  /ھند ياسر عبد للطيف المھدي ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس الصحي
اإلكلينيكي
منح الطالبة  /ليلى أحمد جمال الدين طعيمة ـ درجة الماجستير في اآلداب
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس ـ تخصص دقيق علم النفس اإلكلينيكي

كلية الحقوق
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠١٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /منير محمد أحمد ثابت الصلوي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون المدني

١٠١٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /علي راشد سالم بن نايع الطنيجي ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون الجنائي

١٠١٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /بھجت جودة السيد عبد الجواد ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير ممتاز ـ تخصص القانون العام

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

كلية الحقوق
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠١٨

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /ايناس كال كامل أبو حامد ـ درجة دكتور في الحقوق بتقدير
ممتاز وتوصي اللجنة بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية واألجنبية كما
توصي بطبعھا على نفقة الجامعة ـ تخصص القانون العام
 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /عذاري سعود عبد المحسن الفرج ـ درجة ماجستير بتقدير جيد
جداً ـ تخصص القانون الجنائي

١٠٣٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /محمد صبري السعداوي مبارك ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد جداً ـ تخصص القانون التجاري

١٠٣٨

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /خالد علي محمد المسامرة العقيالت ـ درجة دكتور في الحقوق
بتقدير جيد ـ تخصص القانون الجنائي

١٠١٩

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٧٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سلمى بھاء الدين محمد أحمد يوسف ـ درجة الماجستير في
اإلقتصاد بتقدير جيد جداً

١٠٧٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سما سالم عيسى العريان ـ درجة الماجستير في اإلدارة العامة
بتقدير جيد جداً

١٠٧٨

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /دينا محمد ھشام محمد عبد الرحيم ـ درجة الماجستير في
اإلقتصاد بتقدير جيد جداً

١٠٧٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ھبه محمد محمد زھرة ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /نھاد أنور سيد محمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
السياسية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا
مع الجامعات األخرى
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ھبة محمد حاسم محمد كامل عبد الجواد ـ درجة دكتوراه
الفلسفة في اإلدارة العامة بتقدير ممتاز

١٠٨٠
١٠٨٢

كلية التجارة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٨٣

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /محمد حسين أحمد أنور محمد البيومي ـ درجة ماجستير ـ
تخصص محاسبة

١٠٨٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /مريم محمد حاتم محمد ثروت كيره ـ درجة الماجستير ـ
تخصص إدارة األعمال

١٠٨٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ھالة ھاني سيد أبو طالب عبد الفتاح ـ درجة ماجستير ـ
تخصص محاسبة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العلـوم
رقم القرار

التاريخ

١٠٠٦

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٠٧

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢٠

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢١

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالب  /عقبه نافع عبد العزيز الشايع ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ تخصص كيمياء عضويه

١٠٢٣

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢٤

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢٥

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٢٦

٢٠١٦/٠٥/٠٥

القرار

ـ منح الطالب  /محمد رمضان سيد نصر الشاعر ـ درجة الماجستير في العلوم
ـ تخصص كيمياء حيوية
ـ منح الطالب  /رامي حمد فھمي أبو الحسن ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص جيوفيزياء
ـ منح الطالبة  /أسماء عبد العلي عبد اللطيف محمد ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص علم الحيوان الفسيولوجيا الجزيئية المتكاملة
ـ منح الطالبة  /نورھان يحيى مصطفى حسن ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص بيوتكنولوجي
ـ منح الطالب  /محمد إبراھيم على نصر ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء حيويه
ـ منح الطالبه  /ھديل أبو بكر محمود قنديل ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء حيويه
ـ منح الطالب  /عمر طه حسين المعاضيدي ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص فيزياء جوامد
ـ منح الطالبه  /مروه محمود محمد حسنين ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحشرات و مكافحة الحشرات
ـ منح الطالبة  /شرين دسوقي عبد الحميد إبراھيم ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص علم الحيوان الفسيولوجيا الجزيئية المتكاملة

ـ منح الطالبة  /آالء فؤاد سيد عبد الرحمن ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحشرات الطبية والبيطرية
ـ منح الطالب  /وائل محمد محمود أحمد ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص فلك فيزياء الفضاء
ـ منح الطالبة  /صابرين يحيى عباس محمدين ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء غير عضوية
ـ منح الطالب  /أحمد جمال سيد مرسي يحيى ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء تحليلية
ـ منح الطالب  /محمود إسماعيل محمد حفني ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص كيمياء تحليلية
ـ منح الطالبة  /زينب محمود محمد شقفه ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص فيزياء نوويه
ـ منح الطالبه  /صفا سعيد حمد محمد السنافيري ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص كيمياء تحليلية
ـ منح الطالبه  /والء أحمد محمد مصطفى درويش ـ درجة الماجستير في
العلوم ـ تخصص علم الحيوان الفقاريات وطفيليات
ـ منح الطالب  /وليد عبد المنعم حمد بخيت ـ درجة الماجستير في العلوم ـ
تخصص علم الحيوان بيئه حيوانية
ـ منح الطالبة  /دينا محمد عبد العزيز إبراھيم ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم ـ تخصص فيزياء حيويه طبيه

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية التمريض
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٥٨

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /بدر حسن موسى دويدار ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

١١٥٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /إيمان سعيد أبو العال حسن ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

١١٩٠

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /خالد محمد إسماعيل عبد الحميد ـ درجة ماجستير بتقدير جيد
جداً ـ تخصص إدارة التمريض

١١٩١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /تريزة خليفة جرجس جرجس ـ درجة ماجستير بتقدير جيد
جداً ـ تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

١١٩٢

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /ھبه مصطفى علي موجي ـ درجة ماجستير بتقدير جيد جداً ـ
تخصص إدارة التمريض

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

١٠٩٥

٢٠١٦/٠٥/٠٨

١٠٩٦

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١٠٩٧

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١٠٩٨

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١٠٩٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /ھبه سعد عبد التواب أبو العزم ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /أشرف ھالل فرج عمار ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجھاز الدوري التنفسي والمسنين

١١٠١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /جوھر محمد جوھر محمد ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجھاز الدوري التنفسي والمسنين

١١٠٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /محمد ھاني طھر عطا ـ درجة الدكتوراه في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند
األطفال
 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /حازم عطية علي علي حسين ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال

١١٠٠

١١٠٣

القرار

ـ منح الطالبة  /رباب صالح الدين محمد حسين ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
ـ منح الطالبة  /رحاب حامد صديق توفيق ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات مراحل النمو والتطور
وجراحتھا عند األطفال
ـ منح الطالب  /إبراھيم محمد إبراھيم حموده ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي
وجراحتھا
ـ منح الطالبة  /ريھام محمد عبد الرحيم محمد ـ درجة الدكتوراه في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٠٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /زھراء بدوي محمود رزق ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١٠٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /أحمد محمد عباس أبو العباس إبراھيم أبو السعد ـ درجة
الماجستير في العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج
الطبيعي
 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /رضا فوزي محمد عبد الجواد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

١١٠٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /إبراھيم فوزي علي عمر ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

١١٠٦

ـ منح الطالبة  /خلود محمد عبد العزيز النجار ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
ـ منح الطالبة  /بسمة فايز أحمد أبو زيد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
ـ منح الطالبة  /رويدا صابر السيد عبد الحميد عبد الرحيم ـ درجة الماجستير
في العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين
ـ منح الطالب  /مارك منير صديق ايسخرون ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
ـ منح الطالبة  /انجي ميخائيل ديمترى ـ درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي والمسنين

١١٠٨

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١٠٩

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١١٠

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١١١

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١١٢

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١١٣

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /سمر الحسيني الحسيني طوبار ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

١١١٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /دينا أحمد عبد الجواد أحمد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

١١١٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /أسماء رجب عبد العزيز أحمد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

١١١٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /مروة سامي أحمد حسن ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد وجراحتھا

١١١٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /دعاء أنس عويس محمد البالسي ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط ألمراض النساء والتوليد
وجراحتھا
 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /محمود جالل زراع علي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي

١١١٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /رانيا سعيد عبد الواحد عبد الرحمن ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١١٨

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية العالج الطبيعى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٢٠

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /مريم حمدي لمعي فارس ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١٢١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /ريم فرج أحمد إبراھيم العسال ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١٢٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /أميرة أحمد محمد المتولي النجار ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١٢٣

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /ھيثم أمين محمد أحمد العيسوي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط للجراحة

١١٢٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /حسام محمد محمد السيد ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العصبي العضلي

١١٢٥

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١٢٦

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١٢٧

٢٠١٦/٠٥/٠٩

١١٢٩

٢٠١٦/٠٥/٠٩

رقم القرار

التاريخ

ـ منح الطالبة  /رحمه ﷲ مصطفى محمد محمود ـ درجة الماجستير في
العالج الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري
التنفسي والمسنين
ـ منح الطالب  /أحمد بسيوني سيد حسن علي ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز الدوري التنفسي
والمسنين
ـ منح الطالب  /معاذ رجب رياض أمين ـ درجة الماجستير في العالج الطبيعي
بتقدير جيد جداً ـ تخصص ع.ط إلضطرابات الجھاز العضلي الحركي
وجراحتھا
ـ منح الطالبة  /نوران أحد إبراھيم أحمد إبراھيم ـ درجة الماجستير في العالج
الطبيعي بتقدير جيد جداً ـ تخصص العلوم األساسية للعالج الطبيعي

كلية طب الفم واالسنان
القرار

١١٧٢

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /دينا محمد مصطفى عطعوط ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

١١٧٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /دعاء عبد العزيز شكري سعودي ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص العالج التحفظي لألسنان

١١٧٤

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /فھمي شريف فھمي غالي ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

١١٧٥

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /دينا محمد مصطفى عطعوط ـ درجة ماجستير في علوم طب
األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص اإلستعاضة الصناعية لألسنان

١١٧٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /مصطفى أحمد مصطفى المصري ـ درجة ماجستير في علوم
طب األسنان اإلكلينيكية ـ تخصص جراحة الفم والوجة والفكين

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٠٨

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /ھبه عبد العزيز أبو بكر أبو حمده ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكا
ـ منح الطالب  /علي كريم رزاق األسدي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /منى محمد محمود محمد موسى ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص ھندسة الحاسبات

١٠١٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالب  /محمد عطية عطية محمد عوض ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص الھندسة المعمارية

١٠١٣

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالب  /أحمد وفيق عبد المحسن أبو النصر ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة الكيميائية

١٠١٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /نھى حسني حموده حموده ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة المعمارية

١٠٣٢

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٣٣

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٣٤

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٣٥

٢٠١٦/٠٥/٠٥

١٠٣٦

٢٠١٦/٠٥/٠٥

ـ منح الطالب  /أحد عبد ﷲ محمد الطويل ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /معتصم محمود علي أحمد الشوربجي ـ درجة دكتوراه الفلسفة
ـ تخصص ھندسة الحاسبات
ـ منح الطالب  /محمد حسن أحمد إسماعيل المشتولي ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /إيھاب خطاب محمد الشحات ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالبة  /داليا عامر أحمد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الكيميائية
ـ منح الطالب  /عبد ﷲ سيد أحمد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الكيميائية
ـ منح الطالبة  /أميرة اليمني علي محمد حسن ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالب  /أحمد أشرف حمود صالح ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية
ـ منح الطالبة  /دينا خالد أمين فتح ﷲ ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

١١٣٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالب  /محمد أحمد عبد الفتاح السيد وھدان ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكيا
ـ منح الطالب  /شريف صالح زكي أبو المجد ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكيا
 ٢٠١٦/٠٥/٠٩ـ منح الطالبة  /فاطمة الزھراء محمود محمد محمود ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة الكيميائية
ـ منح الطالب  /أحمد ممدوح السيد عبد النبي نصر ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

١٠١١

١١٣٨

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٣٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /أميرة شعبان عبد المحسن سيد أحمد عمر ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص ھندسة القوى الميكانيكية
ـ منح الطالب  /محمد عيد محمد علي ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى الميكانيكية
 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /عماد محمد محمود خليل إبراھيم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة الري والھيدروليكيا

١١٤١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /شيماء سعد الدين عبد المجيد مصطفى ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

١١٤٢

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /أحمد نصر زينھم حسن ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
ھندسة القوى واآلالت الكھربية

١١٤٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /مصطفى ساميمحمد حسانين الكارم ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

١١٤٤

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /مينا جرجس اسحق ميخائيل ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

١١٤٥

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /آية صفوت إبراھيم عكاشة ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية

١١٤٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /سعاد العادل مصطفى أحمد الكربيجي ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة المعمارية

١١٤٧

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /آالء جمال عز الدين محمد إبراھيم موافي ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

١١٤٨

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /آية إبراھيم محمد أحمد سالمة الشافعي ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة المعمارية

١١٤٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /إسالم أحمد طارق محمد عبد القادر ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

١١٥٠

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /خالد أحمد عطية محمد عبيس ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص الھندسة اإلنشائية

١١٥١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /أماني محمد صادق حامد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة المعمارية
ـ منح الطالبة  /ياسمينا شريف أسعد مرسى سرحان ـ درجة ماجستير العلوم
ـ تخصص الھندسة المعمارية
 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /محمد فرج زكي فرج ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة اإلنشائية

١١٥٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /أحمد ماجد بكري محمود الحلبي ـ درجة ماجستير العلوم ـ
تخصص ھندسة القوى واآلالت الكھربية
ـ منح الطالب  /محمد مصيلحي حسين محمد مصطفى ـ درجة ماجستير
العلوم ـ تخصص الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات

١١٤٠

١١٥٢

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الھندسة
رقم القرار

١١٥٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /دعاء علي أحمد موسى ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية والطبية والمنظومات
ـ منح الطالبة  /أميرة جابر محمود أحمد ـ درجة ماجستير العلوم ـ تخصص
الھندسة الحيوية والطبية والمنظومات

كلية الزراعة
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٢٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /مي محمد جالل الدين أحمد ريحان ـ درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص أراضي
ـ منح الطالبة  /سلمى سيد أحمد عبد الفتاح ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة
ـ منح الطالب  /محمد عبد السميع سيد خليفة ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة
 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /آالء أحمد محمد محي الدين الزھري ـ درجة الماجستير في
العلوم الزراعية ـ تخصص كيمياء حيوية

١٠٢٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /سالي فرج دسوقي محمد ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص نبات زراعي
ـ منح الطالبة  /نورھان ممدوح محمد حسنين ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص حيوان زراعي
ـ منح الطالب  /يسري نصر أحمد محمد ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص اقتصاد زراعي
 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالب  /أحمد أحمد محمد إبراھيم جعفر ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص إقتصاد زراعي
ـ منح الطالبة  /منال صبحي عبد الحميد إبراھيم عبد الواحد ـ درجة
الماجستير في العلوم الزراعية ـ تخصص إقتصاد زراعي
ـ منح الطالبة  /رشا كمال عثمان حماد ـ درجة الماجستير في العلوم الزراعية
ـ تخصص ميكروبيولوجيا زراعية
ـ منح الطالبة  /رشا نور الدين محمد علي ـ درجة الماجستير في العلوم
الزراعية ـ تخصص علوم األلبان
 ٢٠١٦/٠٥/٠٥ـ منح الطالبة  /إيمان محمد السيد محمد حسين ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص بساتين الزينة
ـ منح الطالبة  /شرين عبد الرحمن يس علي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص إنتاج حيواني
ـ منح الطالبة  /إيمان حسن محمد السبعاوي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
العلوم الزراعية ـ تخصص إنتاج حيواني

١٠٢٨

١٠٣٠

١٠٣١

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

١١٥٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /محمد علي سيد علي ـ درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص باثولوجيا عام وخاص وتشريح مرضي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية الطب البيطرى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٦٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /ھناء ھاني محمد علي ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص باثولوجيا

١١٦٧

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /سحر عبد الفتاح حسين ـ درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص أمراض معدية

١١٦٨

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /ھبه محمد ضياء عبد الحفيظ ـ درجة دكتوراة الفلسفة في
العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص بكتريولوجيا ـ اميونولوجيا ـ ميكولوجيا

١١٦٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /أحمد بدر عبد الوھاب علي ـ درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم
الطبية البيطرية ـ تخصص سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتھا

١١٧٠

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /الزھراء محمد عبد الرسول عبد العاطي ـ درجة دكتوراة
الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ـ تخصص التغذية والتغذية اإلكلينيكية

١١٧١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /نيفين ناجي وھيب بسطا ـ درجة الماجستير في العلوم الطبية
البيطرية ـ تخصص ميكروبيولوجيا

كلية دار العلوم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٦٠

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /أحمد رمضان محمد علي ـ درجة الماجستير في النحو
والصرف والعروض بتقدير ممتاز

١١٦١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /إبراھيم عبد كاظم المجمعي ـ درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية بتقدير جيد جداً

١١٦٢

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /سھير محمد عيد حسن ـ درجة الماجستير في الفلسفة
اإلسالمية بتقدير ممتاز

١١٦٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /محمد جماعة محمد القويضي ـ درجة الدكتوراه في الشريعة
اإلسالمية بمرتبة الشرف الثانية

١١٦٤

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /عبد الحميد العفاقي الفالح ـ درجة الدكتوراه في النحو
والصرف والعروض بمرتبة الشرف األولى

١١٦٥

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /محمد فتحي محمد عبد الجليل ـ درجة الماجستير في الشريعة
اإلسالمية بتقدير ممتاز

كلية االعالم
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٤٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /معتصم بالل جمعة عبد ﷲ المعصم ـ درجة الدكتوراه في
اإلعالم بمرتبة الشرف األولى ـ تخصص العالقات العامة واإلعالن

١٠٤٧

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /سمر علي حسن محمد عبد المنعم ـ درجة الماجستير في
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص صحافة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

كلية االعالم
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٤٨

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /دينا محمد نجيب عبد السالم محمد مكي ـ درجة الماجستير في
اإلعالم بتقدير ممتاز ـ تخصص عالقات عامة وإعالن

١٠٤٩

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سحر محمد صوفي محمود السيد ـ درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

١١٣٠

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩منح الطالبة  /فداء محمد عبد العزيز عبد الدايم ـ درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص صحافة

١١٣١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩منح الطالبة  /رنا خالد أبو الفتوح قطب عرفات ـ درجة الماجستير في اإلعالم
بتقدير ممتاز ـ تخصص صحافة

١١٣٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٩منح الطالب  /أحمد طه محمد إبراھيم ـ درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير
ممتاز ـ تخصص اإلذاعة

كلية اآلثار
رقم القرار

١٠٦٨
١٠٦٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /جھاد محمد حج عباس ـ درجة الماجستير في الفن المصري
القديم بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجاعة وتبادلھا مع
الجامعات األخرى ـ تخصص اآلثار المصرية
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالب  /عمر حسين شريف ـ درجة الماجستير في آثار ما قبل التاريخ
بتقدير جيد جداً ـ تخصص اآلثار المصرية

كلية الحاسبات والمعلومات
رقم القرار

١١٥٧

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /ابتھال يحيى عبد الباقي نصار ـ درجة الماجستير ـ تخصص
نظم المعلومات

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٤٠

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /راندا أحمد السيد مقلد ـ درجة الماجستير ـ تخصص اإلحصاء

١٠٤١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /شيماء سالم عبد الغفار سالم ـ درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء

١٠٤٢

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /رويدا علي عبد الباري عطية ـ درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء

١٠٤٣

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالبة  /شيماء فاروق حسن حنفي ـ درجة الماجستير ـ تخصص
اإلحصاء

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٤٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /عمر حسين سيد محمد عبد النبي ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص علوم الحاسب

١٠٤٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٥منح الطالب  /أحمد محمد عبد العزيز محمد ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص علوم الحاسب

معھد األورام القومى
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٥٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /مروة حمد فتحي أحمد علي السويفي ـ درجة الدكتوراه ـ
تخصص الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

١١٩٣

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /غادة محمد عبد السالم أحمد ـ درجة الدكتوراه ـ تخصص
باثولوجيا األورام

١١٩٤

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /حسام محمد ناصر الدين عبد النبي الحريري ـ درجة
الدكتوراه ـ تخصص طب األورام

١١٩٥

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /عفاف محمد محمود سيد درويش ـ درجة الماجستير بتقدير
جيد جداً ـ تخصص طب أورام األطفال وأمراض الدم السرطانية

كلية الدراسات العليا للتربية
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٧٧

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /فاطمة محمد مانع الدوسري ـ درجة الماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص علم النفس التربوي

١١٧٨

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /عبد ﷲ محمد إبرھيم عبد النبي ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص اإلرشاد النفسي

١١٧٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /عمرو رشادعبد اللطيف عبده العبد ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص اإلرشاد النفسي ـ تخصص دقيق تربية خاصة

١١٨٠

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /أمل صالح عبد الرحمن الحنايا ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية ـ تخصص تكنولوجيا التعليم

١١٨١

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /عال عبد الحميد محمد أبو طالب ـ درجة دكتور الفلسفة في
التربية مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ـ تخصص علم النفس
التربوي

المعھد القومى لعلوم الليزر
رقم القرار

١١٨٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /رشا علي حسين ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ تخصص تطبيقات
الليزر الھندسية

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

المعھد القومى لعلوم الليزر
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٨٦

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /أسامة أنور عبد الحميد سلمان ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ـ
تخصص دقيق تطبيقات الليزر في التكنولوجيا الحيوية والزراعة
 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالب  /فراس فائق كاظم ـ درجة دكتواة الفلسفة ـ تخصص تطبيقات
الليزر الھندسية

١١٨٨

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /أسماء سعيد عبد الفتاح قطقط ـ درجة الماجستير في علوم
الليزر وتفاعالته ـ تخصص تفاعل الليزر مع المادة

١١٨٩

 ٢٠١٦/٠٥/١٠ـ منح الطالبة  /دعاء محمد محمد سعدوني ـ درجة دكتوراه الفلسفة ـ
تخصص تطبيقات الليزر الطبية ـ تخصص دقيق تطبيقات الليزر في طب الفم
واألسنان

١١٨٧

كلية رياض االطفال
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٠٦١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /مي زين نبيل محمود ذكي ـ درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
مع التوصية بالتبادل مع الجامعات المختلفة ـ تخصص رياض األطفال قسم
العلوم األساسية
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /نفين نسيم نجيب نسيم ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية

١٠٦٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /إيمان محمد عبد العظيم عبد الحليم الحمادي ـ درجة ماجستير
في التربية بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم التربوية

١٠٦٥

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /بسمة سعد متولي الطناني ـ درجة ماجستير في التربية بتقدير
ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية

١٠٦٦

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /رضا لمعي محمد سالم عشري ـ درجة ماجستير في التربية
بتقدير ممتاز ـ تخصص رياض األطفال قسم العلوم النفسية

١٠٦٣

كلية التربية النوعية
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٧١

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ياسمين مصطفى محمد مصطفى ـ درجة ماجستير التربية
النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز وتطبع على نفقة الجامعة
وتداولھا بين الكليات والمعاھد المتخصصة ـ تخصص بيانو
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /بسمة محمود محمد محمد ـ درجة ماجستير التربية النوعية في
العلوم التربوية والنفسية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادلھا مع الجامعات
األخرى ـ تخصص مناھج وطرق تدريس التربية اإلعالمية
 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /ميادة أحمد محمد عبد الرحيم ـ درجة ماجستير التربية النوعية
في التربية الفنية بتقدير ممتاز ـ تخصص أشغال خشب

١٠٧٤

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /سالي محمد سمير السيد البذرة ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية النوعية في التربية الفنية بتقدير ممتاز ـ تخصص أشغال معادن

١٠٧٢
١٠٧٣

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

 -مايو ٢٠١٦

مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

كلية التربية النوعية
رقم القرار

١٠٧٥

التاريخ

القرار

 ٢٠١٦/٠٥/٠٨منح الطالبة  /دعاء أحمد خميس محمد كريم ـ درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية النوعية في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز ويوصى بطبع الرسالة
وتداولھا بين الجامعات األخرى ـ تخصص مناھج وطرق تدريس التربية
اإلعالمية

