
 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  ٢٤/٨/٢٠١٦  حــتى ٢٠/٧/٢٠١٦مـ

  
 

 الدرجة االسم الكلية 

 السياحه والفنادق

  هبه غانم محمد عبد الناصر -١
 محمد ابراهيم عبد القادر -٢
 محمد السيد عبد العزيز محمد -٣
 مصطفى عبد المولى عبد الستار -٤

  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه
 دكتوراه

  رياض االطفال
  أيه ممدوح السيد -١
 ياسمين مصطفى محمود -٢
 مى مصطفى احمد -٣

  ماجستير 
  ماجستير
 ماجستير

  دسة الهن

  أحمد سمير عبد اهللا على -١
  أيات نبيل حامد راغب -٢
  بسمه محمد عبد الحليم عبد العليم -٣
  غادة حمدى محمد أحمد  -٤
  والء محمد عبد الوهاب -٥

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
 ماجستير

  الخدمة االجتماعية
 مرفت امين احمد مهدلى -١
  مروه فرحات عفيفى السيد  -٢

  دكتوراه
  دكتوراه 

  دكتوراه   فاطمه رجب منصور أبو زميله -١  دار العلوم 

  االداب 

  شيماء فؤاد عبد العال  -١
  شعبان محمد عبد السالم  -٢
  زينب عبد السميع منير  -٢
   محمد سيد حسن سها -٣

  ماجستير
  ماجستير
  دكتوراه
  دكتوراه

  التربية 

  ايه ابراهيم عبد الستار صالح  -١
  شد بن خمبس بن عبد اهللا عزيزه بنت را -٢
  محمود احمد السيد محمد  -٣
  اسماء صالح احمد احمد -٤
  مها زينهم عبد المقصود جودة  -٥

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير



                                                                لمياء عويس مجاهد منصور  -٦
  هبه عبد الروؤف عبد الرحمن سعداوى -٧

  ماجستير
  دكتوراه

  محمود عبد الخالق على عبد الخالق  -١  االثار 
  ساره يوسف عبد النبى  -٢

  ماجستير
  ماجستير

ــــالط   بـــــــــــــــــــــ

  ريهام احمد محمود محمد -١
 مها محمود على جمعة -٢
 فاطمة طه اسماعيل نصار -٣
 ماريانا راضى عبدالشهيد -٤
 بدالعال مبروك ابراهيماسماء ع -٥
 ياسمين خليل محمد شراره -٦
  ريهام احمد محمود محمد -٧
  مى احمد عبدالعزيز عبدالمجيد -٨
 سمراحمد فؤاد احمد -٩

 احمد حافظ محمد حافظ -١٠
 ميرا عاطف فرحات بشاى -١١
 سمر محمد ابو الحسن احمد -١٢
 معاذ اسماعيل عبدالجواد -١٣
 غاده محمد نجيب محمد -١٤
 منى فرج المتولى شبانه -١٥
 علياء عبدالستار محمد حسن -١٦
 سلفانا نادى جابر دوس -١٧
 محمد عمر مصطفى سعداوى -١٨
 احمد حمدى محمود ابراهيم -١٩
 اسماء ميزار عبدالحميد -٢٠
  ريهام أحمد عبد العال -٢١
 ماريهام جورج لوقا يعقوب -٢٢

  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  ماجستير
  رماجستي

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

 هدكتورا

  دكتوراه ٩  ماجستير ٤ا  االجمالى 

 


