
 القرارات        
  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحـــوث / الصادرة من األستاذ الدكتور    

  في بعض الكليات  )دكتوراه  –ماجستير ( لطالب البحث العلمي بشأن قيد وتسجيل الدرجات العلمية        
  ٢٢/١١/٢٠١٥  حــتى ١٨/١٠/٢٠١٥مـــن  الفترة  في

  

 الدرجة ماالس الكلية 

  الطب

  احمد محمد عبد العليم  -١
 هبه مصطفى بكرى محمد -٢
 نرمين احمد محمد ابو سيف -٣
 مصطفى كمال الدين ابراهيم -٤
 احمد مجدى محمد -٥
 اسماء عباس عبد الفتاح  -٦
 فيبى عزت شاكر  -٧
 سيد احمد معوض  -٨

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه
 دكتوراه

  دار العلوم 

 راهيم على عبد الحفيظ على اب -١
  شيرين محمد عبد العزيز  -٢
  أشرف حلمى عبد اهللا -٣
  أسماء عيد ربيع  -٤
  محمود عطيه محمود -٥
  داليا حسن دسوقى  -٦
  أحمد عبد اهللا عبد الغفار  -٧
  أروى أحمد محمد -٨
  رهام حمدى جمعه -٩

  محمود عبد المنجى محمود -١٠
  هشام عبد السالم محمد  -١١
  اجر محمد أشرف ه -١٢
  صبرى محمد عبد العظيم  ١٣
 محمد عبد السميع السيد  -١٤
 عيد شعيب محمد -١٥
  محمد خميس رجب مبروك -١٦
  محمد عبد الوهاب محمد سعد -١٧
  رحاب محمود يوسف محمود  -١٨

   ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  اجستيرم 
  ماجستير
  ماجستير
   ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  ماجستير 
  ماجستير عزيزة جودة أحمد جودة -١  العلوم



 انجى رجائى راضى عبد المقصود -٢
  امانى محمد محمد رياض -٣
  سمر جمال ثابت محمد -٤

  دكتوراه
   دكتوراه
   دكتوراه

  الزراعة 

  أحمد عادل محمود السيد -١
 أحمد عبد الغنى عبد الجيد توفيق  -٢
 ام فتوح محمد فتوحإكر  -٣
 محمد مصطفى محمد عبد العظيم -٤
 كريمان عز الدين سليمان عبد العال -٥
 رغدة جمال الدين سليمان -٦
 آيات جمعة السيد عبد المنعم -٧
 مريم عامر محمد محمد  -٨
 وسام عبد النبى بدران منصور  -٩
  حاتم حمدى سعيد على الحاج -١٠  

  عمرو السيد إسماعيل غانم -١١
  حمود عبد اللطيفعال عالء الدين م -١٢
  أسماء محمد حسن حسين -١٣
  سيد جابر فرح فرج اهللا-١٤
  أحمد محمد فاروق أبو زيد-١٥
  محمد حامد السيد صالح-١٦
  أحمد حسن طة توفيق-١٧
  إيمان جمال محمد عبد اهللا-١٨
  محمد جمال عبود أحمد-١٩
  يسرا مصطفى النحاس الحسن-٢٠
  آثار مصطفى قرنى-٢١
  السالمعبد السالم سيد عبد -٢٢

  أحمد صبرة عبد الهادى عبد السالم - ٢٣
   جمال عزمى تمام حماده - ٢٤
  على عاشور شعبان سيد - ٢٥
  أمانى أحمد عبد الهادى محمد-٢٦
  منار محمد أحمد أحمد-٢٧
  آيات محمود أحمد السيد-٢٨
  محمد عبد التواب حامد الجيوشى-٢٩
  أسماء جمال عبد اهللا عبد الصمد-٣٠
  محمد حسنىمحمد عبد المنعم -٣١

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  ماجستير 
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  جستيرما
  ماجستير 

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه



  نهلة حسن محمد الصعيدى-٣٢
  دعاء عصام عبد التواب محمد-٣٣
  رنا على السيد -٣٤

   محمد يس على يس-٣٥

  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه

  دكتوراه  ليلى عبد النبى سليم  -١  الخدمة االجتماعية

  الهندسة 
  محمد جمال عبد الوهاب  -١
  أندرو سميح صبحى أمين  -٢

  ماجستير  
   ماجستير 

  ماجستير    ايناس محمد عبد الفتاح محمد  -١  االثار 

  االداب 

  عبد اهللا عمر عبد القادر -١
  صالح الضوى على ياسين  -٢
  سمر احمد محمد مبارك -٣
  نجوى عبد الحميد احمد -٤
  احمد صالح حامد مهدلى  -٥
  اسماء السيد على يوسف -٦
  عال محمد محمود محمد  -٧
  سحر على صالح فرج -٨
  طاهر مفرح عطيه على  -٩

  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  
  ماجستير  

  ماجستير   
  ال يوجد  السياحه والفنادق

  ال يوجد                                            التربية

  دكتوراه١٧    ماجستير    ٦١  االجمالى 
 


