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

  في بعض الكليات  )دكتوراه  –ماجستير ( لطالب البحث العلمي بشأن قيد وتسجيل الدرجات العلمية        
ــن  الفترة  في  ١٩/٦/٢٠١٦  حــتى ٢٢/٥/٢٠١٦مـ

  

 الدرجة االسم الكلية 

  دار العلوم 
  هاله عبد الواحد راضى عبد الواحد -١
  هالة أبو نعامة عزيز فاخرى -٢

  رماجستي
   رماجستي

  التربية

  رانيا جمال عبد الوهاب حميده  -١
  عبد الفتاحنشوى عبد الفتاح صوفى  -٢
  عبد اللطيفسالمه حسنى عبد الرحيم  -٣
  حازم ابراهيم عثمان السيد -٤
  ثمان اسماعيل شيماء عفان ع -٥
  نجوى ابراهيم الدسوقى رمضان  -٦
  هانى فوزى محمد ابو الخير  -٧
  عصام احمد محمد احمد -٨
  عادل على محمود محمد -٩

  سمر عصام طه عبد الرحمن  -١٠
  احمد عبد الحميد احمد جاد  -١١
  فاطمه عشرى حسن محمد  -١٢
 سالى قرنى عبد المنعم عبد الفتاح -١٣
  م متولى حسنعمر عبد الكري -١٤
  دعاء هالل السيد عبد الحفيظ  -١٥
  شيماء سعيد محمود شعبان  -١٦
  محمد عبد المقصود السيد ابراهيم -١٧
  عبير عبد الرحمن عبد الحميد سيد -١٨
  مايسة محمد سعيد جاد الرب -١٩
  سمر عوض منصور محجوب  -٢٠
  محمد حمدى ابراهيم جبيلى  -٢١
  محمد عبد النبى عيد بطران  -٢٢

  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي

  رماجستي 
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  ر ماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي



  هند قطب حسان قطب  -٢٣
  هند عطا عبد الوهاب عطا -٢٤
  راندا عبداهللا عبد الشفيع محمد  -٢٥
  ندا ابو سيف محمد ابو سيف -٢٦
  خلف رجب حافظ عبد الرسول  -٢٧
  محمد السيد احمد احمد  -٢٨
  ايمن حامد سعيد سيد -٢٩
  اميمة عبد العزيز مصطفى صالح -٣٠
  غادة زكريا محمود محمد -٣١
  محمد محمود عبد الهادىرضا  -٣٢
  اسماء محمد حسن احمد -٣٣
  عائشة محمد كامل محمد  -٣٤
  ناهد محمد عبد الفتاح مصطفى  -٣٥
  وسام نبيل حمدى احمد زكريا  -٣٦
  محمد غبارى السيد حسن  -٣٧

  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي
  رماجستي

  ماجستير

  الطب 

  زينب ماهر حسن  -١
  رانيا قدرى عصره  -٢
  مايسه احمد الجميل  -٣
  عبد التواب مصطفى محمود -٤
  ياسمين عبد الرحمن كامل  -٥
  نورهان محمد سيد نصر  -٦
  مروان محمد اشرف صوفى  -٧
احمد عاصم محمد محمود                                                                                                  -٨

  ماجستير 
  جستيرما

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

  االثار 

  صالح السيد سيد رضوان -١
  حسين ركابى حامد حمد -٢
  محمود انيس همام حسن -٣
  عبدالرحمن محمد عبد الرحمن محمد -٤
  خلود على عبد العزيز على الدسوقى -٥
  دعاء فتحى شلبى محمد  -٦

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  رماجستي

  ماجستير
  ماجستير



  الهندسة 

  حاتم خالد احمد امام الخشاب  -١
  منال مجدى فؤاد فريد -٢
  اسماء مرزوق عبد الحميد عثمان  -٣
  مى ابراهيم محمد عبد اهللا -٤
  ريهام رمضان حسنى عبد الرحمن -٥
  فاطمه حسن محمد السيد الجبيلى  -٦
  مايكل رفعت حبيب واصف -٧
  ادر احمد جمال احمد عبد الق -٨

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه

  السياحه والفنادق 
  عبد الحميد محمود احمد  -١
  محمد فتحى محمد  -٢
  امنيه حسنى جاير  -٣

  ماجستير 
  ماجستير
  دكتوراه

  العلوم
  مصطفى حسين فيتورى عبد اهللا  -١
  هبه عالم محمد عالم  -٢

  ماجستير
  دكتوراه 

  الخدمة االجتماعية 

  على السيد محمد جوده -١
             محمود محمد عبد الحميد محمد  -٢
  شادية فوزى مصطفى علوان -٣
  ممدوح رفعت فهمى السيد -٤
  ابراهيم السيد محمد ابراهيم  -٥

  ماجستير 
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه
  دكتوراه

  االداب 

  ريهام سعيد عبد المنعم  -١
  الحميد توفيق  محمود عبد -٢
  عالء الدين عبد التواب حسين  -٣
  ايمان عطية سيد احمد  -٤
  ايات شعبان عبد الحميد -٥
  ندا مختار محمد عويس -٦
  هند عبد العاطى محمد -٧
  آن محمد رضا محمد ابراهيم  -٨
  فاطمه بكر عبد ربه -٩

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

  كتوراهد 
  دكتوراه ٩  ماجستير ٧١   االجمالى 

  


