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8201/9201للعام  طلاب الدراسات العليال احصائية بجميع أحداث التسجيل   
 

 حصائية بأعداد الطالب لحدث تسجيل لدرجة ) ماجستير (ا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

التمريضكلية  1  11 
 

30 
 

  

 11 المجموع
 

30 
 

 41 

 ( حصائية بأعداد الطالب لحدث تشكيل لجنة المناقشة والحكم لدرجة ) ماجستيرا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     23    16  كلية التمريض 1

 39    23    16  المجموع

 

 تسجيل لدرجة ) ماجستير (صائية بأعداد الطالب لحدث مد اح

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     15    45  كلية التمريض 1

 60    15    45  المجموع

 حصائية بأعداد الطالب لحدث إلغاء قيد لدرجة ) ماجستير (ا
 عادل عز الدين الباز على شبكه مستخرج البيان/  - 11:22 9/7/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     4    3  كلية التمريض 1

 7    4    3  المجموع

 حصائية بأعداد الطالب لحدث مد قيد لدرجة ) ماجستير (ا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     4    6  كلية التمريض 1

 10    4    6  المجموع

 (ستير صائية بأعداد الطالب لحدث تعديل غير جوهرى لعنوان الرسالة لدرجة ) ماجاح

 الكلية م
2019 

 االجمالى
 وافد مصرى

     3  كلية التمريض 1

 3    3  المجموع

 

 االشراف لدرجة ) ماجستير (حصائية بأعداد الطالب لحدث تعديل لجنة ا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى
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     3    5  كلية التمريض 1

 8    3    5  المجموع

 حصائية بأعداد الطالب لحدث تسجيل لدرجة ) دكتوراه (ا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

 22  1  15    6  كلية التمريض 1

 22  1  15    6  المجموع

 صائية بأعداد الطالب لحدث منح لدرجة ) دكتوراه (اح

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     13    3  كلية التمريض 1

 16    13    3  المجموع

 اح
 ( لدرجة ) دكتوراهصائية بأعداد الطالب لحدث تشكيل لجنة المناقشة والحكم اح

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     16    6  كلية التمريض 1

 22    16    6  المجموع

 صائية بأعداد الطالب لحدث تعديل لجنة االشراف لدرجة ) دكتوراه (اح
 عادل عز الدين الباز على شبكه مستخرج البيان/  - 11:24 9/7/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     5    2  كلية التمريض 1

 7    5    2  المجموع

 

 حصائية بأعداد الطالب لحدث مد تسجيل لدرجة ) دكتوراه (ا

 الكلية م
2018 2019 

 االجمالى
 وافد مصرى وافد مصرى

     1    1  كلية التمريض 1

 2    1    1  المجموع
 

 

 

 


