
 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   ٢٠/٧/٢٠١٦  حــتى ١٩/٦/٢٠١٦مـ

 
 

 الدرجة االسم الكلية 

  التربية

 جيالن ميزار جباىل فاضل -١
 بسمة مصطفى حممود مصطفى -٢
 أماىن أسامة مجال الدين حممد -٣
 أمساء مجال الدين على خليل -٤
 رانيا فتحى على حافظ جاد الكرمي -٥
 ميىن امين مجال الدين إبراهيم -٦
 صفاء عطا عبد النىب إبراهيم -٧
 محادة سعد أبو بكر سعداوى -٨
 أمل السيد السيد حممد احلنفى -٩

 اميان عبد العزيز رمضان عبد العزيز -١٠
 شرين حممد حممود عبد السميع -١١
 هيام عفيفى توفيق حممد -١٢
  مىن سيد حممد عثمان -١٣
 رياض حممد كمال الدين رياض -١٤
  أمساء على حممد عبد القوى -١٥
  هند نور الدين أمحد عبد الوهاب -١٦
م عبد  -١٧   املقصود جودةمها ز
  ملياء عويس جماهد منصور -١٨
  أمساء صالح امحد حممد -١٩
  حممود أمحد السيد حممد -٢٠
  رمضان مصباح عبد القوى مصباح -٢١

  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ريماجست

  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  دكتوراه

  ماجستري   مسرية مسري حممد عبد اخلالق  -١  االثار 

  حممد رجب زكى قناوى  -١  العلوم 
  يامسني عادل كيالىن حممد  -٢

  دكتوراه
  دكتوراه



  الهندسة 
  

 أمحد عثمان عثمان حممد -١
 أمحد حممد قرىن حممد -٢
 حممد فايز امحد حممد -٣
 آمنة مازن على مازن -٤
 نورهان حسام حسن أمحد -٥
 االء صالح حممد أمحد -٦
 مسر عصام حممد سامل -٧
  ملياء حممد عمر على -٨

  ماجستري       
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
  ماجستري
 ماجستري
 ماجستري
  دكتوراة

  السياحه والفنادق 

 امحد حممد عبد العزيز  -١
 حممد رمضان رجب عبد اهلادى  -٢
 د اجلبار حممد فاتن عب -٣
 كارين أكمل لبيب نصيف  -٤
 مجعه صابر حممد عبد التواب -٥
 علياء راضى جالل عبد القادر -٦
  رشا شوقى حممد عبد الفتاح  -٧

  ماجستري
  ماجستري

  ماجستري 
  ماجستري

  ماجستري 
  ماجستري 
  دكتوراه

  دار العلوم

  حممد حسن حممد عبد املعطى -١
 ياسر قرىن جابر جودة -٢
 فاطمة حممد عليش متوىل -٣
 ام حممد عبد الرؤوف عبد احلميدإهل -٤
 طارق عبد املنعم على خبيت -٥
 أمحد عبد احلميد علواىن عبد اهللا -٦
 عمرو على أمحد عبد احلفيظ -٧
 حممد شريف عباس أمحد -٨
  مسر حمروس فتحى مهدى -٩

  ماجستري
  ماجستري

  ماجستري 
  ماجستري

  ماجستري 
  ماجستري

  ماجستري 
  ماجستري
  ماجستري

  اآلداب

  يلاميان حسن حممد إمساع -١
 سارة حبىب عبد الفتاح -٢
 إصالح عبد الناصر عبد الرمحن -٣
  عائشة عبد اهللا عبد القادر -٤

  ماجستري 
  ماجستري
  دكتوراه
  دكتوراه

   
  المدیر العام                                                                                                                           

  
 أحمد شتا/ أ                                                                                                                          


