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كلمة مدير عام مركز املعلوماث والتوثيق

تقدم  ب�أن  من�  و�إمي�نً�   ، لهم  و�لإعز�ز  �لتقدير  وكل  �ملتفوقني  �ل�شب�ب  ب�أبن�ئن�  �لفخر  كل 

بالدن� �حلبيبة ل ميكن �أن ي�شتمر بدون �لإهتم�م ب�ملتفوقني من �أبن�ئن� �ل�شب�ب .

و�إ�شه�مً� من� فى تعزيز هذ� �لتفوق نقدم هذ� �لكت�ب �لذى يقدم لن� من�ذج من �شب�بن� �لو�عى 

�لذى جعل من �لتفوق هدفً� له .

وندعو �هلل �أن يكر�شو� هذ� �لعلم وهذ� �لتفوق فى رفعة وتقدم وطنهم �لغ�ىل »م�شر« .

املدير العام

أ. سوزان رشاد القصبجى
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كلية الآداب
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فرق  أوائل ال

                                                                               
                                            

ػثض اٌّؼطٝ شؼغاٜٚ/  ص .جائؼج أ 1-

 ج1000ٗ١ِٕغٚج أدّض ػاصي ػثض اٌذ١ّض اٌـ١ض

                                                                                  
               

ػثضاٌؼؼ٠ؼ طاٌخ/  ص .جائؼج أ 2-

 ج25ٗ١ٕؿ١ض طثغٞ ِذّض أدّض

                                                                                    
                                            

ػفاف ِظطفٝ إٌّٛفٝ/  ص .جائؼج أ 3-

 ج575ٗ١ٕأؿّاء ؿ١ٍّاْ فغض ػثض إٌّؼُ
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فرق  أوائل ال

                                                                                  
                             

ِذّض طثذٟ ػثض اٌذى١ُ/  ص .جائؼج أ 4-

أٚي اٌفغلح االٌٚٝ جغغاف١ا ػاَ
 ج700ٗ١ٕئ٠ّاْ ِذّض أدّض ِذّض

أٚي اٌفغلح اٌصا١ٔح جغغاف١ا ػاَ
ِٕٝ عِضاْ ػثض اٌغدّٓ ػثض

اٌثاعٞ
 ج700ٗ١ٕ

أٚي اٌفغلح اٌصاٌصح جغغاف١ا ػاَ
 ج700ٗ١ٕئ٠ّاْ ٔاطغ طاتغ ِذّض دجاػٞ

أٚي اٌفغلح اٌغاتؼح جغغاف١ا ػاَ
 ج700ٗ١ٕآالء ساٌض ػثض اٌٍّه ػثض اٌرٛاب

أٚي اٌفغلح اٌصاٌصح جغغاف١ا سغائظ
 ج700ٗ١ِٕذّض ػٍٟ ِذّض أدّض اٌث١ح

أٚي اٌفغلح اٌغاتؼح جغغاف١ا سغائظ
 ج700ٗ١ٕصػاء ػ٠ٛؾ طاٚٞ

                                                                                  
                  

جائؼج اٌش١ز ِظطفٝ ػثض اٌغاػق 5-

 ج227ٗ١ٕشاصٞ ٌط١ف فٛػٞ



كلية الآداب مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016  

17

خريجين

                    
ػاطف اٌؼغالٝ.ص.جائؼج أ 1-

 ج95ٗ١ٕأدّض أؿاِح دـٓ ِذّض اٌشغت١ٕٟ

                                                      
أدّض أٛع ػّغ/  ص .جائؼج أ 2-

 ج157.5ٗ١ِٕظطفٝ ِذّض ئتغا١ُ٘ ٠ٛؿف

                                                                              
أدّض دـ١ٕٓ تاشا/  ص .جائؼج أ 3-

أٚي شؼثٗ ػاِٗ
 ج15ٗ١ٕآالء ساٌض ػثض اٌٍّه ػثض اٌرٛاب

أٚي شؼثٗ سغائظ
 ج15ٗ١ٕصػاء ػ٠ٛؾ طاٚٞ

                          
أدّض ػؼخ ػثض اٌىغ٠ُ/  ص .جائؼج أ 4-

 ج300ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض ػثض اٌٍط١ف

                                                                                     
                                                                              

أدّض ٌطفٝ اٌـ١ض تاشا/  ص .جائؼج أ 5-

 ج٠68ٗ١ٕذ١ٝ أدّض ٌث١ة اٌـ١ض

                                         
شغٚخ ػىاشح/  ص .جائؼج أ 6-

 ج157.5ٗ١ٕآ٠ٗ س١غٞ ِـؼض طٗ

                          
ج١ٙاْ طفٛخ عؤٚف/  ص .جائؼج أ 7-

 ج50ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض أتٛ اٌّؼاطٟ
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خريجين

                                                                                  
         

دـٓ اٌثاشا/  ص .جائؼج أ 8-

 ج55ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض ػثض اٌٍط١ف
 ج55ٗ١ٕأؿّاء ػثض اٌرٛاب

                          
دـ١ٕٓ ِذّض عت١غ/  ص .جائؼج أ 9-

االٚي
 ج175ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض ػثض اٌٍط١ف

اٌصأٟ
 ج175ٗ١ِٕذّض ئتغا١ُ٘ ِذّٛص ِذّض

                                          
دـ١ٓ ٔظاع/  ص .جائؼج أ 10-

األٚي
 ج600ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض أتٛ اٌّؼاطٟ

اٌصأٟ
 ج600ٗ١ٕػؼج ِجضٞ فرذٟ ػثض اٌؼاطٟ

                  
عؤٚف ػثاؽ داِض/  ص .جائؼج أ 11-

 ج1765ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض

                                                  
ػاو١ح ِذّض عشضٜ/  ص .جائؼج أ 12-

 ج300ٗ١ٕػّغ ِجضٞ ػثض اٌغدّٓ ػٍٟ
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خريجين

                           
ؿا١ِح اؿؼض/  ص .جائؼج أ 13-

 ج50ٗ١ٕ٘اجغ أشغف دـ١ٓ ػثض اٌماصع

                                 
ؿ١ض ادّض إٌاطغٜ/  ص .جائؼج أ 14-

األٚي
 ج150ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض ػثض اٌٍط١ف

اٌصأٟ
 ج150ٗ١ِٕذّض ئتغا١ُ٘ ِذّٛص

اٌصاٌس
 ج150ٗ١ٕأؿّاء ػثض اٌرٛاب ِجٍٟ ػط١ٗ

اٌغاتغ
 ج150ٗ١ٕطٗ ِذّض ِذّض ِشغف

اٌشاِؾ
 ج150ٗ١ٕأ٠ّٓ طٍؼد تش١د

                          
شٛلٝ ض١ف/  ص .جائؼج أ 15-

 ج262.5ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض اتٛ اٌّؼاطٟ

                          
طٗ دـ١ٓ/  ص .جائؼج أ 16-

 ج42ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض أتٛ اٌّؼاطٟ
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خريجين

                              
ػثض اٌذ١ٍُ ِذّٛص اٌـ١ض/  ص .جائؼج أ 17-

األٚي
 ج300ٗ١ٕصا١ٌا ٘الي واًِ دـٓ

اٌصأٟ
 ج300ٗ١ٕش١ّاء ِذّض ػاعف ػثض اٌغدّٓ

                                                                             
               

ػثضاٌٍط١ف ئتغا١ُ٘ ػٍٟ/  ص .جائؼج أ 18-

أٚي لـُ ذاع٠ز
 ج97.5ٗ١ِٕذّض داػَ ِذّض ػثض اٌٍط١ف

                                                          
فاعٚق ِذّض اٌؼاصٌٝ/  ص .جائؼج أ 19-

 ج262.5ٗ١ِٕغفد أدّض ٌطفٟ ١ٌصٟ

                          
فاطّح اٌىث١ـٟ/  ص .جائؼج أ 20-

األٚي
 ج1000ٗ١ِٕغفد أدّض ٌطفٟ ١ٌصٟ

اٌصأٟ
 ج500ٗ١ٕآالء ِظطفٝ ػثض اٌغد١ُ
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خريجين

                                                                                  
               

ِذّض ِذّض اٌٙاصٜ/  ص .جائؼج أ 21-

أٚي شؼثٗ ِىرثاخ
 ج400ٗ١ِٕظطفٝ ِذّض ئتغا١ُ٘

أٚي شؼثٗ ِؼٍِٛاخ
 ج٠400ٗ١ٕاؿ١ّٓ أدّض ػاِغ دـٓ

                            
ِغاص ٠ٛؿف ٚ٘ثح/  ص .جائؼج أ 22-

 ج115ٗ١ِٕٕاي ٔجُ سضغٞ ِذّض

                                                                                
       

٘أُ ِذّض فٛػٜ/  ص .جائؼج أ 23-

 ج243ٗ١ٕآ٠ٗ س١غٞ ِـؼض طٗ

                    
ػوٝ ٔج١ة ِذّٛص/ ص .جائؼج أ 24-

 ج555ٗ١ٕأدّض أؿاِح دـٓ ِذّض اٌشغت١ٕٟ

-                      
ػظّد لٕض٠ً. ص.جائؼج أ 25-

 ج500ٗ١ٕأدّض أؿاِح دـٓ ِذّض اٌشغت١ٕٟ

                                                                     
ػثض اٌذف١ع ٠ؼمٛب/ ص.جائؼج أ 26-

 ج٠300ٗ١ٕذ١ٝ أدّض ٌث١ة اٌـ١ض
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خريجين

                                                                             
                           

ٔث١ٍح ئتغا١ُ٘ ؿاٌُ/ ص.جائؼج أ 27-

 ج700ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض أتٛ اٌّؼاطٟ

                                                                               
                                                                                  

                                                                                 

ٚفاء أدّض واًِ/ ص.جائؼج أ 28-

 ج525ٗ١ٕأدّض وّاي ؿؼض أتٛ اٌّؼاطٟ

-                                                                                  
                     

جائؼج اٌش١ز ِظطفٝ ػثضاٌغاػق 29-

 ج227ٗ١ٕشاصٞ ٌط١ف فٛػٞ

                                                                                    
                                       

جائؼج اٌّغدَٛ اٌغئ١ؾ ِذّض أٛع اٌـاصاخ 30-

أٚي لـُ اٌضعاؿاخ ا١ٌٛٔا١ٔح ٚاٌالذ١ٕ١ح
 ج52.5ٗ١ٕآ٠ٗ س١غٞ ِـؼض طٗ

                    
أضع٠ٗ الالٔض/ جائؼج ِـ١ٛ 31-

 ج40ٗ١ٕأدّض أؿاِح دـٓ ِذّض اٌشغت١ٕٟ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                              
                                                            

طف١ح اؿّاػ١ً ِجضٞ/ جائؼج أ  1-

 ج5000ٗ١ٕذمٝ ساٌض اٌـ١ض ِذّض اٌضعص٠غ

                                                            -                 
                                                    -                          

                                            -                                  
                                                    

عؤٚف ػثاؽ داِض/  ص .جائؼج أ 2-

اٌضورٛعاٖ
 ج1765ٗ١ٕعػق دـٓ أدّض ٔٛعٞ

اٌّاجـر١غ
 ج1765ٗ١ٕأدّض س١ّؾ ِذّٛص فغاض

                                                                                 
                                                                                 

                                                                                     
                  

ػثض اٌؼؼ٠ؼ األ٘ٛأٝ/  ص .جائؼج أ 3-

اٌضورٛعاٖ
 ج713ٗ١ٕأٔٛاع ِظطفٝ أدّض

                                                                             
       

ػثض اٌّذـٓ طٗ تضع/  ص .جائؼج أ 4-

اٌضورٛعاٖ
 ج395ٗ١ٕأدّض ػاصي دـٓ ػّاع
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                                
                                 

ِذّٛص دـٓ طاٌخ ِٕـٝ/  ص .جائؼج أ 5-

اٌضورٛعاٖ
 ج399ٗ١ٕعػق دـٓ أدّض ٔٛصٞ

اٌّاجـر١غ
 ج133ٗ١ٕأدّض س١ّؾ ِذّٛص فغاض

 ج133ٗ١ٕأدّض ئتغا١ُ٘ ِذّض
 ج133ٗ١ٕعا١ٔا جّاي ِذّض

-                                                                              
                                          

دـٓ دٕفٟ دـ١ٓ. ص.جائؼج أ 6-

ذُ طغف اٌجائؼج ٌّإذّغ ساص
تمـُ اٌفٍـفح

                                                                                 
                                                                                  

                                                                                         
                                                                             

                                                                                   
                           

ٚفاء أدّض واًِ/ ص.جائؼج أ 7-

اٌّاجـر١غ
 ج525ٗ١ٕ٘شاَ ِذّض ػٛع
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كلية احلقوق
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فرق  أوائل ال

                         
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.أدّض دشّد أتٛ شٕة ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 1-

اٌمـُ اٌؼاَ
دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض

ػ٠اص ِذّض ؿ١ض
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                           
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.أدّض عشضٞ ِٛؿٝ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 2-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض اٌّؼؼ ػثض اٌّذـٓ

ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

أ١ِغج ؿاٌُ ِذّض ؿاٌّح

                                  
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.أدّض ػؼ اٌض٠ٓ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 3-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٌثٕٝ داػَ ػثض اٌفراح غاٌٟ
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فرق  أوائل ال

                               
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.أ٠ّٓ ِذّض تضع ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 4-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض

                           
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.اٌـ١ض طثغٞ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 5-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاعج ػثضإٌثٟ ِذّض شِٛاْ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئٔجٟ أ٠ّٓ ػثضاٌغدّٓ اٌشغلاٚٞ

                          
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ذٛف١ك اٌشاصٞ ِمضِح ِٓ أ /  ص .جائؼج أ 6-

اٌمـُ اٌؼاَ
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِذّض فا٠ض ِذّض إٌجاع
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فرق  أوائل ال

                           
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.شغٚخ تضٚٞ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 7-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ذٙأٟ ٔج١ة طاٌخ ؿ١ٍّاْ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
اترـاَ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

                             
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ج١ًّ اٌشغلاٚٞ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 8-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِح

                                    
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص .دـ١ٓ سالف ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 9-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّٛص شاتد ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ
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فرق  أوائل ال

                                                  
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ػوغ٠ا اٌثغص٠ـٟ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 10-

(4أطٛي فمٗ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثضاٌذ١ّض

(4أطٛي فمٗ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ِٕاي أدّض ِذّض دـٓ س١ًٍ

(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
عٔا ػاعف ػثضاٌذ١ٍُ س٠ٍٛض
ٌثٕٝ داػَ ػثض اٌفراح غاٌٟ

ِغ٠ُ جّاي دـٓ اٌراتٟ

                            
ػوٝ ٘اشُ. ػوٝ ػثض اٌّرؼاي ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 11-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض اٌّؼؼ ػثض اٌّذـٓ

ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

أ١ِغج ؿاٌُ ِذّض ؿاٌُ
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فرق  أوائل ال

                                                                       
ؿؼاص اٌشغلاٜٚ/  ص .جائؼج أ 12-

(4ػمٛص ئصاع٠ح)اٌمـُ اٌؼاَ 
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

(4ػمٛص ئصاع٠ح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ئٔجٟ أ٠ّٓ ػثض اٌغدّٓ اٌشغلاٚٞ

                           
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ؿؼاص إٌجاع ِمضِح ِٓ أ /  ص .جائؼج أ 13-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض

٘شاَ ػثض اٌّؼؼ ػثض اٌّذـٓ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

أ١ِغج ؿاٌُ ِذّض ؿاٌُ



كلية احلقوق مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016  

32

فرق  أوائل ال

                          
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ؿالِح ِضوٛع ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 14-

اٌمـُ اٌؼاَ
أدّض ِذّض ػثضاٌؼاي
٠اؿ١ّٓ ِذّض عضا

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

ِذّض ٔث١ً ِذّٛص ؿالِٗ

                           
ػوٝ ٘اشُ. ص.ؿ١ٍّاْ ِغلض ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 15-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض
اٌمـُ اٌفغٔـٟ

عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض
ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض
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فرق  أوائل ال

                                                                                  
                   

ؿ١ّذح اٌم١ٍٛتٝ/  ص .جائؼج أ 16-

(4ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض شؼ١ة

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

(4ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أ١ِٕٗ أؿاِح أدّض أدّض

(4تذغٞ ٚجٛٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

                             
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ػائشح عاذة ِمضِح ِٓ أ /  ص .جائؼج أ 17-

اٌمـُ اٌؼاَ
أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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فرق  أوائل ال

                                                                         
ػٍٝ داِض اٌغر١د.ص.ػائشح عاذة ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 18-

(2صٌٟٚ ػاَ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
(1ذٕظ١ُ صٌٟٚ)اٌمـُ اٌؼاَ 

ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ
(2صٌٟٚ ػاَ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
(1ذٕظ١ُ صٌٟٚ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

                                   
ػاطف طضلٝ/  ص .جائؼج أ 19-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّٛص شاتد ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

                            
ػوٝ ٘اشُ.ػثض اٌذى١ُ اٌغفاػٝ ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 20-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاعج ػثضإٌثٟ ِذّض شِٛاْ
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فرق  أوائل ال

                               
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ػثض اٌذ١ّض دش١ش ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 21-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ػّغ س١غٞ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

                       
ػوٝ ٘اشُ. ػثض اٌغاػق اٌـٕٙٛعٜ ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 22-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                              
ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٜٚ. ص.ػثض اٌّؼطٝ س١اي ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 23-

(2ِضٟٔ)اٌمـُ اٌؼاَ 
دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض

ػ٠اص ِذّض ؿ١ض
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

(2ِضٟٔ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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فرق  أوائل ال

                              
ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٜٚ/  ص .جائؼج أ 24-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

                         
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ػثض اٌٛصٚص ٠ذ١ٝ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 25-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                         
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ػثضإٌّؼُ فغض ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 26-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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فرق  أوائل ال

                          
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ػصّاْ س١ًٍ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 27-

اٌمـُ اٌؼاَ
ذٙأٟ ٔج١ة طاٌخ ؿ١ٍّاْ

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
اترـاَ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

                          
ػٍٟ تضٚٞ/  ص .جائؼج أ 28-

اٌمـُ اٌؼاَ
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي
تضع عجة ػثض اٌّج١ض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِذّض فا٠ض ِذّض إٌجاع

ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا

                          
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ػٍٟ تضٚٞ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 29-

اٌمـُ اٌؼاَ
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِذّض فا٠ض ِذّض إٌجاع
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فرق  أوائل ال

                              
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.فرذٟ اٌّغطفاٚٞ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 30-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض

                                                                           
                                                          

فرذٝ ٚاٌٝ/  ص .جائؼج أ 31-

(4ذٕف١ظ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

(3ِغافؼاخ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

(4ذٕف١ظ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(3ِغافؼاخ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

(4ذٕف١ظ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص أ٠ٛب

(3ِغافؼاخ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض
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ا٘اب اؿّاػ١ً/ص .ِذّض داِض فّٟٙ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 32-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

              -                                   -                           
             

ِذّض ػثض إٌّؼُ تضع/  ص .جائؼج أ 33-

(1ذاع٠ز ٔظُ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

(2ذاع٠ز لأْٛ)اٌمـُ اٌؼاَ 
أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

(1ذاع٠ز ٔظُ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض

(2ذاع٠ز لأْٛ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                                
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ِذّض ػثضإٌّؼُ تضع ِمضِح ِٓ أ /  ص .جائؼج أ 34-

اٌمـُ اٌؼاَ
أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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ِذّض لّذح ته/  ص .جائؼج أ 35-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

                                                                                     
              

ِذّض ِظطفٝ اٌمٍٍٝ/  ص .جائؼج أ 36-

(3جٕائٟ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػّغٚ أشغف فاعٚق

ػظاَ أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

(3جٕائٟ )لـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

(3ػمٛتاخ)لـُ اٌفغٔـٟ 
عٔا ػاعف ػثض اٌذ١ٍُ س٠ٍٛض
آ٠ٗ هللا ا٠ٙاب طٗ ػٍٟ ػٍٟ
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ػوٝ ٘اشُ. ِذّض ِظطفٝ اٌمٍٍٝ ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 37-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

ػظاَ أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ػّغٚ أشغف فاعٚق

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
آ٠ٗ هللا ئ٠ٙاب طٗ ػٍٟ ػٍٟ
عٔا ػاعف ػثض اٌؼ١ٍُ س٠ٍٛض

                                
ص ا٘اب اؿّاػ١ً.ِذّٛص اٌـما ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 38-

اٌمـُ اٌؼاَ
أ٠ّٓ ؿالِح واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                          
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ِذّٛص دافع ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 39-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ػّغ س١غٞ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ
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ػوٝ ٘اشُ. ِذّٛص ؿاِٝ ج١ٕٕح ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 40-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

                                                                                
              

ِذّٛص ؿ١ّغ اٌشغلاٜٚ/  ص .جائؼج أ 41-

(4تذغٞ ٚجٛٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض اٌـ١ض ػثض اٌشاٌك ِذّض

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

(4تذغٞ ٚجٛٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض
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                    -           -           -                       
ٔؼّاْ جّؼح/  ص .جائؼج أ 42-

(2ِضٟٔ )اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

(1ِضسً)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛ ػ٠ض
(4ِضٟٔ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 

ِذّض ػظاَ ِذّض ؿ١ض أدّض
ِغ٠ُ ِذّض ِذّٛص ؿ١ض ٘الي

(1ِضسً)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض

ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض
(4ِضٟٔ )اٌمـُ اٌؼاَ 

٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً
(3ِضٟٔ )اٌمـُ اٌؼاَ 

ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

(2ِضٟٔ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

(1ِضسً )اٌمـُ اٌؼاَ 
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

(4ِضٟٔ )اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أدّض ِؼرؼ ئتغا١ُ٘ طض٠ك
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(3ِضٟٔ )اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِح

                               
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ٔٛع اٌض٠ٓ عجائٟ ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 43-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض

                         
ا٘اب اؿّاػ١ً/ص .ٚص٠غ فغض ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 44-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

                           
ػوٝ ٘اشُ. ٚص٠غ فغض ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 45-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ
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٠ذ١ٝ ػٍٟ ِذّض اٌشؼغاٚٞ/  ص .جائؼج أ 46-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

                                   
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .جائؼج أ 47-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

                                                              
ػثض اٌذى١ُ اٌغفاػٝ/ ص .جائؼج أ 48-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّٛص شاتد ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ
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                    -         -         -                      
ِذّض ػوٟ ػثض اٌثغ/ ص .جائؼج أ 49-

(4أطٛي فمٗ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(1شغ٠ؼح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛ ػ٠ض

(2شغ٠ؼح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ

(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ِٕاي أدّض ِذّض دـٓ س١ًٍ

(4أطٛي فمٗ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

(1شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌؼاَ 
دّضٞ ػظاَ ػٍٟ ط١ٍة

(2شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌؼاَ 
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

٠اؿ١ّٓ ِذّض عضا
(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌؼاَ 

ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض
(1شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 

ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض
عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض

(2شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

ِذّض ٔث١ً ِذّٛص ؿالِٗ
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(3شغ٠ؼح)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ِغ٠ُ جّاي دـٓ اٌراتٟ

ٌثٕٝ داػَ ػثض اٌفراح غاٌٟ
عٔا ػاعف ػثض اٌذ١ٍُ س٠ٍٛض

                           
أ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.ٚد١ض عأفد ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 50-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئٔجٟ أ٠ّٓ ػثض اٌغدّٓ اٌشغلاٚٞ

-                                      
شغٚخ تضٜٚ/ ص.جائؼج أ 51-

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

(2ئصاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ذٙأٟ ٔج١ة طاٌخ ؿ١ٍّاْ

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ

(2ئصاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ئترـاَ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

(1صؿرٛعٞ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 
ئٔجٟ أ٠ّٓ ػثض اٌغدّٓ اٌشغلاٚٞ
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-                                                  
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.دـٓ ِذّض دـٓ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 52-

اٌمـُ اٌؼاَ
دّضٞ ػظاَ ػٍٟ ط١ٍة

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض
اٌمـُ اٌفغٔـٟ

عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض
ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض

                                        
عِؼٞ ؿ١ف/ ص.جائؼج أ 53-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض
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أ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.شف١ك شذاذح ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 54-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض
اٌمـُ اٌفغٔـٟ

عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض
ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض

                                 
ص ػٍٟ داِض.ػثض إٌّؼُ ع٠اع ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 55-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٌثٕٝ داػَ ػثض اٌفراح غاٌٟ

                                        
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ػٍٟ أدّض عشضٞ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 56-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِذّض ؿاٌُ ِذّض ؿاٌُ
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أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.فٛػ٠ح ػثض اٌـراع ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 57-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

ػظاَ أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ػّغٚ أشغف فاعٚق

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
آ٠ٗ هللا ئ٠ٙاب طٗ ػٍٟ ػٍٟ
عٔا ػاعف ػثض اٌؼ١ٍُ س٠ٍٛض

                   
ِذـٓ شف١ك/ ص.جائؼج أ 58-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض

                            
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ِظطفٝ وّاي ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 59-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ
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جائؼج اٌجّؼ١ح اٌّظغ٠ح ٌإللرظاص ٚاٌرشغ٠غ 60-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

                        
جائؼج اٌجّؼ١ح اٌّظغ٠ح ٌٍمأْٛ 61-

(3/4صٌٟٚ)اٌمـُ اٌؼاَ 
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

(2صٌٟٚ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
(3/4صٌٟٚ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض
(2صٌٟٚ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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(1)ِذّض عشضٞ/ جائؼج اٌّغدَٛ  62-

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض
(4ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 

ِذّض ِظطفٝ ِذّض شؼ١ة
(3ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض
(4ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

             -                                   -                                    
(2)ِذّض عشضٞ/ جائؼج اٌّغدَٛ  63-

(1ئلرظاص)اٌمـُ اٌؼاَ 
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

(2ئلرظاص)اٌمـُ اٌؼاَ 
٘شاَ ػثض اٌّؼؼ ػثض اٌّذـٓ

ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض
(1ئلرظاص)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ
(2ئلرظاص)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

أ١ِغج ؿاٌُ ِذّض ؿاٌُ
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فاعٚق ػثض اٌثغ. جائؼج اٌّغدَٛ اٌّـرشاع ص 64-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ؿاعج ػثض إٌثٟ ِذّض شِٛاْ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئٔجٟ أ٠ّٓ ػثض اٌغدّٓ اٌشغلاٚٞ

                                                             
طٛفٝ أتٛ طاٌة/ جائؼج اٌّغدَٛ ص 65-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ أتٛػ٠ض

                                     
جائؼج اٌّغوؼ اٌمِٛٝ ٌٍثذٛز االجرّاػ١ح 66-

اٌمـُ اٌؼاَ
ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِذّض ؿاٌُ ِذّض ؿاٌُ اٌضفٕٟ
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             -                                            -                             
        -                                     

ػاصي تغ٘اْ/ جائؼج اٌّـرشاع  67-

(4ئجغاءاخ جٕائ١ح)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

(3ِغافؼاخ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

(2جٕائٟ)اٌمـُ اٌؼاَ 
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

ِذّض عجة أدّض اٌذظغٞ
(4ئجغاءاخ جٕائ١ح)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘
(3ِغافؼاخ )اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿالِٗ
(2جٕائٟ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ِذّض فا٠ض ِذّض إٌجاع
(3ِغافؼاخ )اٌمـُ اٌفغٔـٟ 

ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض
(4ئجغاءاخ جٕائ١ح)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 

ئٔجٟ ِذّض ِجضٞ ِّضٚح
ؿٍّٝ أدّض ػثض اٌرٛاب ػثض اٌّج١ض
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ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٜٚ.اٌؼ١ّض ػٍٝ تضٜٚ ِمضِح ِٓ ص. جائؼج ص 68-

(2جٕائٟ)اٌمـُ اٌؼاَ 
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

ِذّض عجة أدّض اٌذظغٞ
(2جٕائٟ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

ِذّض فا٠ض ِذّض إٌجاع
(2ِغافؼاخ)اٌمـُ اٌفغٔـٟ 

ٔٙٝ ِذّض دافع أدّض

                                       
ٚص٠غ فغض. جائؼج ص 69-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ
اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ

ؿاِخ ١ِشائ١ً ٠ٛؿف ؿ١ٍّاْ

            -                                      -                              
       

داِض ؿٍطاْ.جائؼج ص 70-

(2صٌٟٚ ػاَ)اٌمـُ اٌؼاَ 
أ٠ّٓ ؿالِٗ واًِ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

ئتغا١ُ٘ ػث١ض ِذّض ػث١ض
(1ذٕظ١ُ صٌٟٚ )اٌمـُ اٌؼاَ 

ش١غ٠ٓ أٔٛع ػثض اٌذى١ُ اٌظاٚٞ
(2صٌٟٚ ػاَ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 

٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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             -                      -                                             
1جائؼج ؿ١غ ٍِىَٛ ِىال٠س  71-

(4ذٕف١ظ  )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

(3ػمٛتاخ  )اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ

ػظاَ أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ
ػّغٚ أشغف فاعٚق

(2ِضٟٔ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

(3ػمٛتاخ )لـُ اٌفغٔـٟ 
آ٠ٗ هللا ئ٠ٙاب طٗ ػٍٟ ػٍٟ
عٔا ػاعف ػثض اٌذ١ٍُ س٠ٍٛض

(4ذٕف١ظ)لـُ اٌفغٔـٟ 
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص أ٠ٛب

(4ذٕف١ظ)لـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض اتٛ اٌٛفا ِذّض

(3ػمٛتاخ)لـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ

(2ِضٟٔ)لـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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             -                      -                     -                       
                       

جائؼج ٔماتح اٌّذا١ِٓ 72-

(1شغ٠ؼح)لـُ ئٔج١ٍؼٞ 
آالء جّاي ػاِغ دغتٟ

عٚاْ عشضٞ شذاذٗ
(1شغ٠ؼح)لـُ فغٔـٟ 

عٔا ذاِغ ػّغ ؿ١ض ِذّض
ِٕٗ هللا ٠ذ١ٝ ػوغ٠ا اٌـ١ض

(4ذٕف١ظ)لـُ فغٔـٟ 
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص

(4ذٕف١ظ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

(2ِضٟٔ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ػّغٚ أدّض ئؿّاػ١ً أدّض

دـاَ ػاصي ِذّض ؿ١ض
ػ٠اص ِذّض ؿ١ض

(2ػمٛتاخ)اٌمـُ اٌؼاَ 
أدّض ِذّض ػثض اٌؼاي

(1شغ٠ؼٗ)اٌمـُ اٌؼاَ 
دّضٞ ػظاَ ػٍٟ ط١ٍة

(4ذٕف١ظ)لـُ ئٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(2ِضٟٔ)لـُ ئٔج١ٍؼٞ 
٘شاَ دـ١ٕٓ ِذّٛص ؿ١ٍّاْ
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(2ػمٛتاخ)لـُ ئٔج١ٍؼٞ 
أدّض ِظطفٝ اٌّذّضٞ اٌفمٟ
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خريجين

                                                             
أدّض فرذٝ ؿغٚع/  ص .جائؼج أ 1-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ئتغا١ُ٘ طاصق

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئٔجٟ ِذّض ِجضٞ ِّضٚح

ؿٍّٝ أدّض ػثض اٌرٛاب ػثض اٌّج١ض

                                                         
جاتغ جاص ػثض اٌغدّٓ/  ص .جائؼج أ 2-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

                                                                               
ػوٝ ٘اشُ/  ص .جائؼج أ 3-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ػّغ ٘أٟ ِذّٛص أدّض
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خريجين

                                  
ؿا١ِح عاشض ِمضِح ِٓ طاعق ٚ٘اٌح فإاص ػثض إٌّؼُ ع٠اع/  ص .جائؼج أ 4-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

                                                
طالح اٌض٠ٓ دافع/  ص .جائؼج أ 5-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ِذّض ػظاَ ِذّض ؿ١ض أدّض

ِغ٠ُ ِذّض ِذّٛص دـٓ ٘الي

                                                        
ػثض اٌٛ٘اب سالف/  ص .جائؼج أ 6-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثضاٌـالَ ٘اشُ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا
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ػوٝ ٘اشُ. ػؼ اٌض٠ٓ ػثض هللا ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 7-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ػثض اٌؼاطٟ اٌفّٟٙ

                                          
ػٍٝ داِض اٌغر١د. فإاص ػثض إٌّؼُ ع٠اع ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 8-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ػثض اٌؼاطٟ اٌفّٟٙ

                                               
ِذّض ٌث١ة ػط١ح/  ص .جائؼج أ 9-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ِذّض ػظاَ ِذّض ؿ١ض أدّض

ِغ٠ُ ِذّض ِذّٛص دـٓ ٘الي
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خريجين

                                                  
ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٜٚ. ِذّض ِظطفٝ اٌمٍٍٝ ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 10-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛجٛص أ٠ٛب

ئٔجٟ ِذّض ِجضٞ
ؿٍّٝ أدّض ػثض اٌرٛاب

                                                                 
ِذّٛص شغ٠ف تـ١ٛٔٝ/  ص .جائؼج أ 11-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                                                    
٠ذ١ٝ اٌجًّ/  ص .جائؼج أ 12-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض
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خريجين

                                   
اٌّغدَٛ اٌّـرشاع فاعٚق ػثض اٌثغ/ ص .جائؼج أ 13-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                         
داِض ػوٟ/ ص .جائؼج أ 14-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                     
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.داِض ػوٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 15-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ػثض اٌؼاطٟ اٌفّٟٙ

                                       
ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٚٞ/ ص.داِض ػوٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 16-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ػثض اٌؼاطٟ اٌفّٟٙ
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خريجين

                         
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .س١ّؾ سضغ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 17-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ِذّض ػظاَ ِذّض ؿ١ض أدّض

ِغ٠ُ ِذّض ِذّٛص دـٓ ٘الي

                                     
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ػثض إٌّؼُ اٌطٕاٍِٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 18-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػظاَ أدّض ػثض اٌرٛاب

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                                                           
                                   

ػٍٟ داِض اٌغر١د/ ص.ػٍٟ جّاي اٌض٠ٓ ػٛع ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 19-

(4ذجاعٞ ٚتذغٞ ٚجٛٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

(3ذجاعٞ )اٌمـُ اٌؼاَ 
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

(4ذجاعٞ ٚتذغٞ ٚجٛٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

(3ذجاعٞ )اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ 
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض
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خريجين

                                           
فإاص ػثض إٌّؼُ ع٠اع/ ص .جائؼج أ 20-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ٌثٕٝ داػَ ػثض اٌفراح غاٌٟ

                                  
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.فإاص ػثض إٌّؼُ ع٠اع ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 21-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ػثض اٌؼاطٟ اٌفّٟٙ

                          
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ٔؼّاْ جّؼح ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 22-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ِذّض ػظاَ ِذّض ؿ١ض أدّض

ِغ٠ُ ِذّض ِذّٛص دـٓ ٘الي
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خريجين

                                 
اٌظاٚٞ ٠ٛؿف اٌمثأٟ/ ص.جائؼج أ 23-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

                              
ج١ًّ اٌشغلاٜٚ/ ص.جائؼج أ 24-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض اٌـ١ض ػثض اٌشاٌك ِذّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                   
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ؿ١ٍّاْ اٌطّاٚٞ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 25-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                        
ِأِْٛ ؿالِح/ ص.جائؼج أ 26-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض
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خريجين

                                       
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ِذّض ِظطفٝ اٌمٍٍٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 27-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘ طض٠ك

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئٔجٟ ِذّض ِجضٞ ِّضٚح

ؿٍّٝ أدّض ػثض اٌرٛاب ػثض اٌّج١ض

                                                               
ِذّٛص ٔج١ة دـٕٟ/ ص.جائؼج أ 28-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا

                                                              
ا٘اب اؿّاػ١ً/ ص.٠ذ١ٝ اٌجًّ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 29-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض
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خريجين

                                       
أدّض طاصق اٌمش١غٜ. ؿا١ِح عاشض ِمضِح ِٓ ص /  1ص.جائؼج أ 30-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِٕاع طثغٞ ِذّض اٌـٕٛؿٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
١ِغ٠اَ جٛعض واًِ اٌضا٠ح

                 
جائؼج اٌثٕه االٍٟ٘ اٌّظغٞ 31-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
١ِغ٠اَ جٛعض واًِ اٌضا٠ٗ

                                                                                
                       

جائؼج اٌجّؼ١ح اٌّظغ٠ح ٌٍمأْٛ اٌجٕائٟ 32-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أدّض ِؼرؼ ػٍٟ ئتغا١ُ٘ طاصق
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خريجين

                                        
ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٚٞ/ ص.ِذّض داِض فّٙٝ ِمضِح ِٓ أ/ جائؼج اٌضورٛع اٌؼ١ّض  33-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص أ٠ٛب

                                       
داِض ؿٍطاْ/جائؼج اٌـ١ضج دغَ اٌضورٛع  34-

اٌمـُ اٌؼاَ
ئ٠ّاْ دـ١ٓ ِذّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ِٕاع طثغٞ اٌـٕٛؿٟ

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
١ِغ٠اَ جٛعض اٌضا٠ٗ

                               
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ػثض اٌٛ٘اب سالف ِمضِح ِٓ أ/ جائؼج اٌش١ز  35-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض
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خريجين

                                           
ػوٝ ٘اشُ.ػثض اٌٛ٘اب سالف ِمضِح ِٓ ص/جائؼج اٌش١ز  36-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                                                              
                     

ِظطفٝ ِذّض اٌثغاٚٞ/ جائؼج اٌّغدَٛ إٌم١ة 37-

اٌمـُ اٌؼاَ
٘شاَ ػثض إٌثٟ ئؿّاػ١ً

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ش١ّاء ؿالِٗ ػٍٟ أدّض

                       
ط١ّضٖ ػثض اٌظّض ٔائة عئ١ؾ ِجٍؾ اٌضٌٚٗ األؿثك/ جائؼج اٌّـرشاع  38-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض
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خريجين

                            
آؿ١ً داِض اٌفضاٌح/ جائؼج اٌّـرشاعج اٌضورٛعج  39-

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ
ئتغا١ُ٘ ؿ١ف ػثض اٌذ١ّض

(4ذجاعٞ)اٌمـُ اٌؼاَ 
ِذّض ِظطفٝ ِذّض شؼ١ة

(3ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
أ١ِٕح أؿاِح أدّض أدّض

(4ذجاعٞ)اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                                 
فٛػ٠ح ػثض اٌـراع/ جائؼج ص 40-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                  
جائؼج ؿ١غ جْٛ ؿىْٛ 41-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
١ِغ٠اَ جٛعض واًِ اٌضا٠ٗ
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خريجين

                 
جائؼج ِذّض ذٛف١ك تاشا 42-

اٌمـُ اٌؼاَ
تضع عجة ػثض اٌّج١ض ػثض اٌجٛاص

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
١ِغ٠اَ جٛعض واًِ اٌضا٠ٗ

                    
ئ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.عِؼٞ ؿ١ف ِمضِٗ ِٓ أ/ ص .جائؼٖ أ 43-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص أ٠ٛب

                              
ئ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.ؿ١ّذٗ اٌم١ٍٛتٟ ِمضِٗ ِٓ أ/ ص.جائؼٖ أ 44-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض اٌـ١ض ػثض اٌشاٌك ِذّض

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛ اٌٛفا ِذّض
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خريجين

                         
ئ٘اب ئؿّاػ١ً/ص .ػثض إٌّؼُ اٌشغلاٚٞ ِمضِٗ ِٓ أ/ ص.جائؼٖ أ 45-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

اٌمـُ اٌفغٔـٟ
ئتغا١ُ٘ ٚائً ػثض اٌٛصٚص أ٠ٛب

                          
ئ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.ِذّٛص ؿ١ّغ اٌشغلاٚٞ ِمضِٗ ِٓ أ/ ص.جائؼٖ أ 46-

اٌمـُ اٌؼاَ
ِذّض ِظطفٝ ِذّض شؼ١ة

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض أدّض أتٛاٌٛفا ِذّض

                              
ئ٘اب اؿّاػ١ً/ ص.ػٍٟ اٌشف١ف ِمضِٗ ِٓ أ/ جائؼٖ اٌش١ز  47-

اٌمـُ اٌؼاَ
ػٍٟ ػثض اٌـالَ ٘اشُ صؿٛلٟ

اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ
ساٌض ادّض أتٛ اٌٛفا ِذّض
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مرحلة الدراسات العليا

                                        
أدّض ٌطفٝ اٌـ١ض/  ص .جائؼج أ 1-

٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة

                                                               
ؿ١ٍّاْ ِغلض/  ص .جائؼج أ 2-

ػّغٚ ؿالِح ػثض اٌذف١ع ػصّاْ

                                                                                        
ػٍٝ داِض اٌغر١د. ػائشح عاذة ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 3-

ِاصج اٌمأْٛ اٌضٌٟٚ اٌؼاَ
جٙاص ؿ١ض أدّض س١ًٍ ئتغا١ُ٘

٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة
أدّض تش١د أدّض ػؼ اٌض٠ٓ

ػّغٚ أدّض دـٓ ِذّض
ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ ػثض اٌٛادض

ِاصج اٌمأْٛ اٌضٌٟٚ
ِذّٛص ساٌض ِذّٛص أدّض اٌشّغٞ

                                                                               
                                              

ػٍٝ داِض اٌغر١د. ػٍٝ جّاي اٌض٠ٓ ػٛع ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 4-

أدّض ؿ١ّغ ِذّض ِذّضٞ

                                                                 
ػٍٝ داِض اٌغر١د.فإاص ػثض إٌّؼُ ع٠اع ِمضِح ِٓ ص/  ص .جائؼج أ 5-

٠اؿ١ّٓ ػٍٟ ػثض هللا ػثض اٌؼؼ٠ؼ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                              
                                                                             

                                                

فرذٟ فىغٞ/  ص .جائؼج أ 6-

اٌضؿرٛعٞ
ف١ظً ػثض اٌظّض ِذّض اٌّغاص

اإلصاعٞ
ِذّٛص دـ١ٓ ِٛؿٝ ػثض اٌٛ٘اب

                                                                            
                   

ِذـٓ شف١ك/  ص .جائؼج أ 7-

اٌمأْٛ اٌرجاعٞ تضتٍَٛ اٌمأْٛ اٌشاص
أدّض ؿ١ّغ ِذّض دّضٞ

صتٍَٛ لأْٛ اٌرجاعٖ ٚاإلؿرصّاعاخ اٌض١ٌٚح
٘ثٗ هللا ِذّٛص ِذّض ػثض اٌذ١ّض

                                        
أ٘اب اؿّاػ١ً. ص.ِذـٓ شف١ك ِمضِح ِٓ أ/  ص .جائؼج أ 8-

٘ثٗ هللا ِذّٛص ِذّض ػثض اٌذ١ّض

                                                 
ِذّض اٌمطة ِذّض/  ص .جائؼج أ 9-

ِذّٛص ِذّض ػٍٟ أغ١ٕٗ
أدّض ؿؼض ػثض اٌـ١ّغ ؿ١ٍّاْ
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مرحلة الدراسات العليا

             -                              -                               
               

ِذّض ػوٝ ػثض اٌثغ/  ص .جائؼج أ 10-

األٚي فٟ صتٍَٛ اٌشغ٠ؼح اإلؿال١ِح
ِذّض ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض ئؿّاػ١ً

ألدـٓ اٌذاط١ٍٓ ػٍٝ اٌضورٛعاٖ فٟ اٌشغ٠ؼح اإلؿال١ِح
ِذّٛص ِذّض ػٍٟ أغ١ٕح

أدّض ؿؼض ػثض اٌـ١ّغ ؿ١ٍّاْ

                                                 
ِذّض ػثضهللا اٌؼغتٟ/  ص .جائؼج أ 11-

٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة

                                                           
ِذّٛص ؿ١ّغ اٌشغلاٜٚ/  ص .جائؼج أ 12-

٘ثٗ هللا ِذّٛص ِذّض ػثض اٌذ١ّض

                                                               
ٔؼّاْ جّؼح/  ص .جائؼج أ 13-

ػّغٚ ؿالِٗ ػثض اٌذف١ع ػصّاْ

                                                                         -            
                                                 

٠ذ١ٝ اٌجًّ/  ص .جائؼج أ 14-

اٌمأْٛ اٌؼاَ
٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة

اٌؼٍَٛ اإلصاع٠ح
ؿّاح ِذّٛص ِذّض دـٓ

اٌمأْٛ اٌضؿرٛعٞ
ئ٠ٕاؽ وّاي واًِ أتٛ داِض
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مرحلة الدراسات العليا

                             
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .أٔٛع ادّض عؿالْ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 15-

ؿّاح ِذّٛص ِذّض اٌـؼ١ض

                           
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .داِض ؿٍطاْ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 16-

ِذّٛص ساٌض ِذّٛص أدّض

                                                                      
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ؿا١ِح عاشض ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 17-

ِذّض ِذّٛص ِذّض ؿ١ض أدّض

                                     
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .طؼ١ّح ػثض اٌذ١ّض اٌجغف ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 18-

٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة

                                                                            
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ػثض اٌفراح ػثض اٌثالٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 19-

أدّض عِضاْ ِذّٛص ئتغا١ُ٘

                              
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .فرذٟ ٚاٌٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 20-

ؿاعج ِذّض طالح اٌض٠ٓ اٌـما

                              
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ِذّض ٠ٛؿف ِغؿٟ ِمضِح ِٓ أ/ ص .جائؼج أ 21-

ِذّض ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض ئؿّاػ١ً
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                        
                           

ؿ١ّذح اٌم١ٍٛتٝ/ ص.جائؼج أ 22-

صتٍَٛ اٌمأْٛ اٌشاص فٟ ِاصج اٌمأْٛ اٌرجاعٞ
أدّض ؿ١ّغ ِذّض ِذّضٞ اٌماضٟ

صتٍَٛ لأْٛ اٌرجاعج ٚاإلؿرصّاعاخ اٌض١ٌٚح
٘ثٗ هللا ِذّٛص ِذّض ػثض اٌذ١ّض

                                                             
ػثض اٌغاػق اٌـٕٙٛعٞ/ ص.جائؼج أ 23-

أدّض عِضاْ ِذّٛص ِذّض

                                                         
آ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.ػثض هللا اٌؼغ٠اْ ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 24-

اٌّؼرؼ تاهلل ِذّٛص اٌـ١ض عفؼد
ػثض اٌجٛاص ِذّض ػثض اٌذ١ّض

                                                          
آ٘اب ئؿّاػ١ً/ ص.فغض ذٛف١ك ِمضِح ِٓ أ/ ص.جائؼج أ 25-

ػّغٚ ؿالِٗ ػثض اٌذف١ع ػصّاْ

-                           -                          
ِأِْٛ ؿالِح. ص.جائؼج ا 26-

صتٍَٛ اٌؼٍَٛ اٌجٕائ١ٗ
١ٌٚض ػاصي شا١٘ٓ ػثض اٌشافٟ

صتٍَٛ اٌؼٍَٛ اٌمضائ١ٗ
ؿاعج ِذّض طالح اٌض٠ٓ اٌـما
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                   
جائؼج اٌجّؼ١ح اٌّظغ٠ح ٌٍمأْٛ اٌضٌٟٚ اٌؼاَ 27-

جٙاص ؿ١ض أدّض س١ًٍ ئتغا١ُ٘
٘ثٗ عفاػٟ س١ًٍ دث١ة

أدّض تش١د أدّض ػؼ اٌض٠ٓ
ػّغٚ أدّض دـٓ ِذّض

ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ ػثض اٌٛادض

                              
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٟ ِمضِح ِٓ أ/ جائؼج اٌؼ١ّض  28-

١ٌٚض ػاصي شا١٘ٓ ػثض اٌشافٟ

                                      
جائؼج اٌّغدَٛ اٌّـرشاع ِذّض ط١ّضج 29-

ؿّاح ِذّٛص ِذّض دـٓ اٌـؼ١ض

                                                       
أؿ١ً داِض اٌفضاٌح/ جائؼج اٌّـرشاعج اٌضورٛعج  30-

أدّض ؿ١ّغ ِذّض ِذّضٞ

                              
أ٘اب اؿّاػ١ً/ ص .ِذّض أتٛ ػ٘غج ِمضِح ِٓ أ/ جائؼج فض١ٍح اٌش١ز  31-

ِذّض ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض ئؿّاػ١ً
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كلية العلوم
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                               
جٛعض ف١ٍة/ ص.أ 1-

512.49ػّغٚ أدّض ؿ١ٍُ

                                                                        
                                       

أدّض فإاص تاشا/  ص .جائؼج أ 2-

4309.50تـّح ػثض إٌاطغ ػثض اٌغٕٟ ِغؿٟ

                                 
ٌطف١ح ِذّض إٌاصٜ/  ص .جائؼج أ 3-

 ج500ٗ١ٕ+ ١ِضا١ٌح اٌرفٛق ِذّٛص دافع طوٟ ػثض اٌؼاي
 ج500ٗ١ٕ+ ١ِضا١ٌح اٌرفٛق فاطّح ِذّض ػثض هللا اٌشٙغٞ

                                                                             
                         

ِذّض جّاي اٌض٠ٓ/  ص .جائؼج أ 4-

322.95ػث١غ ػصّاْ ئؿّاػ١ً دـٓ

                                                                           
             

ِذّض طٗ اٌؼشغٜ/  ص .جائؼج أ 5-

 ج267ٗ١ِٕذّض لغٟٔ ئؿّاػ١ً

                                                               
ِظطفٝ وّاي طٍثح/  ص .جائؼج أ 6-

2344.25ؿّغ دـٕٟ ػثض اٌشاٌك
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                               
                                                                                

ٚفاء ِذّض أدّض س١ًٍ/  ص .جائؼج أ 7-

 ج250ٗ١ِٕٕٝ ؿؼض اٌض٠ٓ ئتغا١ُ٘ إٌىالٚٞ
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فرق  أوائل ال

                                                                                      
                 

جائؼٖ اٌطالب األٚائً ػٍٝ ِـرٜٛ اٌى١ٍح 1-

 ج500ٗ١ٕطاٌخ طٗ ِذّض س١ٍفح
 ج500ٗ١ٕجٛعض تمطغ جٛعض تمطغ

 ج500ٗ١ِٕاعن جغجؾ تـّاعن فٍـط١ٓ
 ج500ٗ١ِٕاعذ١ٕا ِجضٞ ٌث١ة صٚؽ

 ج500ٗ١ٕآ٠ٗ ِفراح شؼثاْ ػثض اٌغد١ُ
 ج500ٗ١ٕإِٔٗ طاعق ِظطفٝ لطة

 ج500ٗ١ٕٔٙاي جّاي ِذّض ِرٌٟٛ
 ج٠500ٗ١ٕاؿ١ّٓ ئؿّاػ١ً جّؼح ؿ١ض دـٓ

 ج500ٗ١ٕئتغا١ُ٘ ِذّض ػؼخ ِذّض
 ج500ٗ١ٕٔأـٟ ػثض اٌغؤف أدّض فغض هللا

 ج500ٗ١ٕش١غٞ ت١شٜٛ عاذة جغؽ
 ج500ٗ١ٕئؿالَ ػظاَ ػف١فٟ اٌـ١ض ػف١فٟ

 ج500ٗ١ٕئؿالَ ِجضٞ ػثض اٌـراع ِذّض ػٍٟ
 ج500ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ِذّض أدّض اٌشمٕم١غٞ
 ج500ٗ١ٕؿاٌٟ طثذٟ ج١ًّ ٚاطف ٔشٕٛر

 ج500ٗ١ِٕذّض طٗ ِذّض ػثض اٌذ١ّض
 ج500ٗ١ِٕغ٠اَ عفؼد ؿؼ١ض تطغؽ
 ج500ٗ١ٕطاعق ِظطفٝ سٍف ػٍٟ

 ج500ٗ١ِٕاعؿ١ً ٔج١ة غطاؽ شاوغ
 ج500ٗ١ٕؿاعج شغ٠ف ئتغا١ُ٘

 ج500ٗ١ٕأرٟٛٔ ئتغا١ُ٘ دٍّٟ ِرغٞ
 ج500ٗ١ِٕذّٛص أشغف ػثض اٌضا٠ُ
 ج500ٗ١ٕأدّض ٔجاذٟ ِذّض دّاص

 ج500ٗ١ٕأضعٚ ِجضٞ اؿذك ػطا هللا
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فرق  أوائل ال

 ج500ٗ١ٕجٛعض فضً واع٠ُ شاوغ
 ج٠500ٗ١ٕاؿ١ّٓ ٔاطغ أدّض فاضً

 ج500ٗ١ِٕذّض طٗ شاوغ ػثض اٌظا٘غ
 ج500ٗ١ٕتـٕد ٔث١ً ِظطفٝ أدّض
 ج500ٗ١ٕ٘شاَ ِذّض ؿ١ض اٌذض٠ضٞ

 ج500ٗ١ٕذمٝ جاتغ أدّض ؿ١ٍّاْ
 ج500ٗ١ِٕظطفٝ ِذّض أدّض ؿؼض

 ج500ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ِذّض أدّض ؿ١ٍّاْ
 ج500ٗ١ٕػث١غ ئ٠ٙاب ِذّض أدّض اٌمـظ

 ج500ٗ١ٕشغ٠ف ١ٌٚض ِذّض شثً
 ج500ٗ١ٕش١ّاء جّاي اٌـ١ض ِذّض

 ج500ٗ١ٕأؿّاء طثذٟ ػف١فٟ ِذّض
 ج500ٗ١ِٕذّض ػّاص فٛػٞ ِؼٛع

 ج500ٗ١ٕعٚاْ ِذّض دـٓ ِذّض دـ١ٓ
 ج500ٗ١ٕذمٝ اٌض٠ٓ ئؿّاػ١ً أدّض ؿ١ض

 ج500ٗ١ٕ٘ض٠غ أدّض ِذّض أدّض
 ج٠500ٗ١ٕاؿ١ّٓ أدّض ِذّٛص ػٍٟ

 ج500ٗ١ٕعٔا دّضٞ ِذّض ِذّٛص ػالَ
 ج١ٌ500ٗ١ٍٕٝ ِذّض تـ١ٟٛٔ ػـً

 ج500ٗ١ٕٔاع٠ّاْ ػثض اٌفراح ِذّض اٌـ١ض
 ج500ٗ١ِٕذّض فغ٠ض ػثض اٌذ١ٍُ ػط١ٗ
 ج500ٗ١ٕواذغ٠ٓ ػّاص طّٛئ١ً تٌٛؾ

 ج500ٗ١ٕجٛعض ج١ًّ ػوغ٠ا ٚؿ١ٍٟ
 ج500ٗ١ِٕظطفٝ ػاطُ ِظطفٝ
 ج١ِ500ٗ١ٕٕا ١ِالص فّٟٙ شٕٛصج
 ج500ٗ١ٕؿاعج ِضدد دفٕٟ داِض

 ج١ٌّ500ٗ١ٕاء ِّضٚح أدّض أتٛ اٌذـٓ
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فرق  أوائل ال

 ج500ٗ١ٕأدّض ؿ١ّغ دـٓ ػثض اٌفراح
 ج500ٗ١ٕؿٕضعا طفٛخ تشاٞ عٍِٗ

 ج500ٗ١ٕٔٛعاْ ِذّض ػثض هللا ػرغ٠ؾ
 ج500ٗ١ٕئؿغاء أدّض ؿ١ض أدّض

 ج500ٗ١ٕأٔضعٚ ػاطف شاوغ ؿا٠ٚغؽ
 ج500ٗ١ِٕغ٠ُ أدّض أدّض ؿؼض

 ج500ٗ١ٕفاطّح اٌؼ٘غاء ِذّض ٔث١ً ِذّٛص
 ج500ٗ١ٌٕإٞ طاعق ٠ٛؿف ؿ١ٍّاْ
 ج500ٗ١ِٕذّٛص ِذٟ ِذّض ػاشٛع

 ج٠500ٗ١ّٕٕٝ ػاطُ ِرٌٟٛ ِذّض
 ج500ٗ١ِٕذّض دافع فشغٞ دافع

 ج500ٗ١ِٕٕاع ؿؼ١ض ػٍٟ ِذّض
 ج500ٗ١ٕ٘شاَ أدّض ٘شاَ ِذّض

 ج500ٗ١ٕ٘اجغ ٚجضٞ ػثض اٌغد١ُ جاص
 ج500ٗ١ٕ٘ض٠غ ٘شاَ ذٛف١ك سضغ

 ج500ٗ١ِٕغٚج أؿاِح ِذّض ػثض اٌذى١ُ
 ج١ِٔٛ500ٗ١ٕىا ػاطف ئتغا١ُ٘ ٔـ١ُ

 ج500ٗ١ٕٔٛع٘اْ ػّاص اٌض٠ٓ ػثض اٌغؤٚف
 ج500ٗ١ٕٔٛع٘اْ أؿاِح أدّض ِذّض

 ج٠500ٗ١ٕاؿ١ّٓ دـٓ أدّض ِظطفٝ
 ج500ٗ١ِٕٕٝ لاؿُ ئتغا١ُ٘ ؿ١ض أدّض

 ج500ٗ١ٕئتغا١ُ٘ ِذّض ِمثٛي
 ج500ٗ١ٕػّغٚ أدّض ِذّض ػثض اٌغاضٟ

 ج500ٗ١ٕأدّض اٌـ١ض ِذّض ػٍٟ
 ج500ٗ١ِٕغ٠ُ ساٌض ػثض اٌؼظ١ُ شىغٞ

 ج500ٗ١ٕداِض اٌٙاصٞ ػ١ض ئتغا١ُ٘
 ج500ٗ١ٕأدّض ِذّض دـ١ٓ ؿ١ض
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فرق  أوائل ال

 ج500ٗ١ٕػ١ٍاء ػالء اٌض٠ٓ ِذّض ؿ١ض
 ج500ٗ١ٕؿٙا داػَ ِذّض أ١ِٓ ِشٙٛع

 ج500ٗ١ِٕٕٗ هللا ػٍٟ دـ١ٓ ػثض اٌشاٌك
 ج500ٗ١ِٕذّٛص فرذٟ ِذّض ػثض اٌؼاي

 ج500ٗ١ٕؿاعج أدّض عت١غ أدّض
 ج500ٗ١ِٕٟ ػثض اٌماصع ؿؼض ػثض اٌماصع
 ج500ٗ١ٕجٛػ٠ف جغجؾ ١٘ٚة ٚ٘ثٗ

 ج500ٗ١ٕص٠ٕا ػثض هللا ػثض هللا ِذّض
 ج500ٗ١ٕٔٛعاْ ساٌض أدّض ِّضٚح

 ج٠500ٗ١ٕٛؿف عف١ك عػق هللا جغجؾ
 ج500ٗ١ِٕذّض جّاي أدّض اٌـ١ض

 ج500ٗ١ٕؿاعج عؤٚف ئتغا١ُ٘ تٌٛؾ
 ج500ٗ١ِٕذّض ِذٟ اٌض٠ٓ طاٌخ ػف١فٟ
 ج500ٗ١ِٕذّض أص٠ة فىغٞ تٓ ػٚع ٘أٟ
١ِجاخ دغ٠ؼ تٕد ١ِجاخ ِذّض

أٔٛع
 ج500ٗ١ٕ

 ج500ٗ١ٕعت١ؼح اٌؼض٠ٚح تٕد ِذّض صَٚ
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مرحلة الدراسات العليا

                            
جائؼج اٌرفٛق 1-

 ج500ٗ١ٕأدّض ػظاَ اٌض٠ٓ ػٍٟ
 ج500ٗ١ٕؿٍّٝ ِذّض ػٍٟ

 ج500ٗ١ٕعٔا أدّض ِذّض
 ج500ٗ١ٕع٠ُ ِّضٚح أدّض

 ج500ٗ١ٕصػاء ِذـٓ فضً
 ج٠500ٗ١ٕذ١ٝ ساٌض ِى١ٓ اٌغفاػٟ

 ج١ٔ500ٗ١ٕف١ٓ أتٛ اٌفرٛح ػضٌٟ
 ج500ٗ١ِٕاعذ١ٕا شاتد ٠ٌٛؼ

 ج500ٗ١ٕأدّض ػثض اٌـراع ئتغا١ُ٘
 ج500ٗ١ٕآالء ِذّض تضٚٞ

 ج500ٗ١ٕ٘ثح أدّض ػثض اٌج١ض
 ج500ٗ١ٕ٘ثح هللا ِذّض أدّض
 ج500ٗ١ٕػثض هللا ِضدد ؿ١ض

 ج500ٗ١ٕآ٠ٗ هللا ِذّض ػثض هللا
 ج٠500ٗ١ٕـغا شٛلٟ أدّض

 ج١ِ500ٗ١ٕغ٠ال شغ٠ف ٔظ١ف
 ج500ٗ١ٕعغضج ِذّٛص ِذّض

 ج١ِٔٛ500ٗ١ٕىا ِا٘غ أ١ِٓ ٔٛاع
 ج500ٗ١ٕؿٍّٝ أدّض ػٍٟ
 ج500ٗ١ٕ٘اٌح جّاي ٌطفٟ

 ج١ِ500ٗ١ٕٕا ػظّد ػؼ٠ؼ
 ج500ٗ١ٕٔٛع٘اْ ػالء اٌض٠ٓ دـ١ٓ

 ج500ٗ١ِٕظطفٝ ػالء ِا٘غ
 ج500ٗ١ِٕٕٗ ِذّض اٌفٛاي

 ج500ٗ١ٕئ٠ٙاب ئؿّاػ١ً دـٓ
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مرحلة الدراسات العليا

 ج500ٗ١ٕأدّض ؿف١اْ ػرثح
 ج500ٗ١ِٕظطفٝ ئتغا١ُ٘ ِذّض

 ج500ٗ١ٕٔٛعاْ ِذّض أ١ِٓ
 ج500ٗ١ٕش١غ٠ٓ ِذّض ػثض اٌغؤٚف

 ج500ٗ١ٕػث١غ ِذّض أتٛ اٌؼؼا٠ُ
 ج500ٗ١ِٕاع٠اْ ػثض هللا شاتد

 ج500ٗ١ٕأدّض ػٍٟ ِـؼض
 ج500ٗ١ِٕا٠ىً شاعي أ١ِٓ
 ج500ٗ١ِٕٙا تض٠غ تـ١ٟٛٔ

 ج500ٗ١ِٕذّض دّضاْ ِذّض
 ج500ٗ١ٕٚالء ِذّض ِذّض ؿ١ض

 ج500ٗ١ٕػّغٚ ػثض اٌغدّٓ شذاذٗ
 ج500ٗ١ٕأدّض دـٓ ِذّض

 ج500ٗ١ٕأؿّاء أدّض ػثض اٌظا٘غ
 ج500ٗ١ِٕذّٛص ػثض اٌذ١ّض ِضتٌٟٛ

 ج500ٗ١ِٕغ٠ُ ػالء اٌض٠ٓ ػٍٟ
 ج500ٗ١ٕعِؼٞ عأفد ِذّض
 ج500ٗ١ٕتـٕد ئتغا١ُ٘ ػٍٟ
 ج500ٗ١ِٕذّض جّاي ِذّض

 ج500ٗ١ِٕاع٠ٕا جٛعض فّٟٙ
 ج١ِ500ٗ١ٕغٔا ١ِش١ً ػوٟ

 ج500ٗ١ٕذمٝ دـ١ٓ ؿ١ض
 ج500ٗ١ٕأ١ِغج ػثض اٌذ١ّض ػوٟ
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كلية التجارة
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خريجين

                                                                                      
                                       

أدّض ػثض اٌٛ٘اب تاشا/ اٌّغدَٛ  1-

 ج40ٗ١ٕعغضج ػٍٟ ػثض اٌغدّٓ دـ١ٓ

                                
جائؼج اٌّغدَٛ ِذّض ػثض اٌٍط١ف ش١ذح 2-

 ج200ٗ١ِٕذّٛص ػثض اٌٛ٘اب تىغٞ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                 
جائؼج اٌشغوح اٌّظغ٠ح إلػاصج اٌرأ١ِٓ 1-

صتٍَٛ اٌرأ١ِٕاخ اٌؼاِح
 ج250ٗ١ٕئٌٙاَ ِذّض طفٛخ طضلٟ
 ج200ٗ١ٕعتاب ػثض اٌّم١د ِذّٛص

صتٍَٛ ذأ١ِٕاخ اٌذ١اٖ
 ج200ٗ١ٕئ٠ّاْ ِذّض ػؼ اٌض٠ٓ ِذّض طاٌخ

 ج150ٗ١ٕعٔا ِذّٛص ػثض اٌؼاي ؿغ٠ا

                                                                               
                                                                   

ِذّض ذٛف١ك تٍثغ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 2-

ذ١ّٙضٞ ِاجـر١غ تاٌٍغح اٌؼغت١ح
20:ؿّغ جالي ػثض اٌؼظ١ُ

ذ١ّٙضٞ ِاجـر١غ تاٌٍغح اإلٔج١ٍؼ٠ح
20:آ٠ٗ ػالء ؿ١ض ٔضا

صتٍَٛ ذىا١ٌف
20:ِغٚج ػاصي فإاص ئتغا١ُ٘
ذ١ّٙضٞ صورٛعاٖ اٌفٍـفح اٌّذاؿثح
30:طثاح ػثض اٌذى١ُ اٌـ١ض
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كلية الهند�سة
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خريجين

                        
أدّض عضا ػاتض٠ٓ/  ص .جائؼج أ 1-

 ج1000ٗ١ٕعٔا ػاصي ِذّض ػثض اٌّج١ض ػ٠ٓ

                                                                                
       

ػٍٝ عأفد/  ص .جائؼج أ 2-

األٚي ػّاعج
 ج400ٗ١ٕعٔا ػاصي ِذّض ػثض اٌّج١ض ػ٠ٓ

أػٍٝ صعجاخ فٟ ِاصج ٔظغ٠اخ اٌؼّاعج
 ج200ٗ١ٕعٔا ػاصي ِذّض ػثض اٌّج١ض ػ٠ٓ

                                                                        
ئتغا١ُ٘ ِذّض ِظطفٝ األؿ١ٛطٟ/ ص.جائؼج أ 3-

أٚي ِشغٚع اٌغٞ ٚا١ٌٙضع١ٌٚىا
 ج300ٗ١ٕأدّض ػاطف ػثض اٌؼاي ِذّٛص

أٚي ِىغع ِشغٚع اٌغٞ ٚا١ٌٙضع١ٌٚىا
 ج300ٗ١ٕتٛال عِؼٞ أ١ٔؾ تشاٞ
 ج300ٗ١ِٕذّض عجة لغٟٔ ِذّض

                                                                 
ؿؼ١ض ػثض اٌّج١ض اٌؼضٚٞ/ ص.جائؼج أ 4-

األٚي
 ج500ٗ١ٕساٌض ػثض اٌغفاع ِظطفٝ ػثض اٌغفاع

اٌصأٟ
أ١ِغ ػثض اٌٌّٛٝ ػثض اٌٛ٘اب ِذّض

ئتغا١ُ٘
 ج500ٗ١ٕ
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خريجين

                                                            
أصَ ٚائً اٌضجٜٛ/ جائؼج اٌـ١ض 5-

األٚي
ؿٍّٝ ِذّض ػثض اٌفراح ِذّٛص

اٌشغ٠ف
 ج300ٗ١ٕ

اٌصأٟ
 ج300ٗ١ٕأدّض ِذّض عجائٟ لطة ِذّض تضع

اٌصاٌس
 ج300ٗ١ٕأدّض ٠ذ١ٝ ػٍٟ اٌشافؼٟ

اٌغاتغ
 ج300ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ِذّض دـ١ٓ أدّض

اٌشاِؾ
 ج300ٗ١ٕوغ٠ُ ِذّض ِٛؿٝ ػصّاْ

                                                                                  
طا٘غ اٌذض٠ضٜ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 6-

األٚي
 ج300ٗ١ِٕذّض طالح اٌـ١ض ػ١ض

اٌصأٟ
 ج200ٗ١ٕعاِٟ ِذّض ؿؼ١ض ؿؼ١ض

اٌصاٌس
 ج150ٗ١ِٕذّض فٛػٞ ػثضٖ ئتغا١ُ٘
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خريجين

                                                      
فإاص ِذّض ػـً. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 7-

األٚي
 ج500ٗ١ٕشاصٞ ف١ُٙ دـٓ ف١ُٙ

اٌصأٟ
 ج400ٗ١ٕؿاِغ ٘أٟ ِذّض ػثض هللا

اٌصاٌس
 ج300ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ أدّض ِذّض ػٍٟ ِطغ

                                    
ِذّض شف١ك ػجٛع. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 8-

 ج150ٗ١ٕأدّض ِذّض عجائٟ لطة

                                                                        
ِذّض ِذّٛص س١ٍفح. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 9-

األٚي
 ج250ٗ١ٕػثض هللا فٛػٞ ػثض اٌفراح دـٓ

اٌصأٟ
 ج150ٗ١ٕأدّض ٠ذ١ٝ فغض ػثض اٌفراح

اٌصاٌس
 ج100ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ِذّٛص ػثض اٌـالَ ئِاَ

                                          
ِذّٛص ؿؼ١ض ػثض هللا. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 10-

 ج500ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ٔاطغ اٌض٠ٓ ئؿّاػ١ً



مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016                       كلية الهند�سة

102

خريجين

                                                
جائؼج اٌّغدَٛ إٌّٙضؽ ِذّض ئتغا١ُ٘ ِذّٛص 11-

األٚي
 ج450ٗ١ِٕذّٛص ػظاَ ئتغا١ُ٘ ِذّض اٌثمٍٟ

اٌصأٟ
 ج350ٗ١ٕػثض اٌغدّٓ ِذّض ِذّٛص ػٛف

                                                                                      
جائؼج إٌّٙضؽ شٛلٝ ِظطفٝ 12-

طالب)طٕضٚق اٌرىافً اإلجرّاػٟ 
(اٌى١ٍح

 ج200ٗ١ٕ

األٚي وٙغتاء لٜٛ
 ج200ٗ١ٕػثض هللا فٛػٞ ػثض اٌفراح دـٓ

األٚي ١ِىا١ٔىا لٜٛ
 ج200ٗ١ٕأصُ٘ ِذّٛص ػوٟ ِذّض اٌّاٌىٟ
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خريجين

                                                                                 
                                                                 

جائؼج إٌّٙضؽ ٔث١ً تـ١ٛٔٝ اٌجثاٌٝ 13-

أٚي ئذظاالخ
 ج250ٗ١ٕأدّض ٠اؿغ داِض عِؼٞ ػثض اٌؼؼ٠ؼ

شأٟ اذظاالخ
 ج200ٗ١ٕٔٛع٘اْ ٘شاَ ٔظغ ؿ١ض ؿ١ٍّاْ

شاٌس ئذظاالخ
 ج175ٗ١ِٕذّض ػاصي ػط١ٗ اٌٙاصٞ اٌجّاي

أٚي داؿثاخ
 ج250ٗ١ِٕذّض ػاصي ػثض هللا دـٓ

شأٟ داؿثاخ
ػثض هللا ِجضٞ ِذّض دٍّٟ ػثض

اٌفراح
 ج200ٗ١ٕ

شاٌس داؿثاخ
 ج175ٗ١ٕأٔضعٚ ئ١ًِ ٔـ١ُ لالصٖ س١ًٍ
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كلية الزراعــة
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خريجين

                                                                      
أدّض ٔج١ة اٌـ١ض شغف/ ص.أ 1-

 ج٠1000ٗ١ٕـغا جاتغ اٌثاػ األذغتٟ اٌضؿٛلٟ
 ج٠1000ٗ١ّٕٕٝ دـٓ ئتغا١ُ٘ ِظطفٝ

                                             
ِذّض ػؼ٠ؼ دجاػٜ/  ص .جائؼج أ 2-

 ج140ٗ١ٕأ١ِٕح ػثض اٌفراح ِذّض اٌثشالٚٞ
 ج140ٗ١ٕؿاعج ِثاعن أدّض ِذّض

 ج140ٗ١ٕطفاء ِذـٓ أتٛاٌّجض أدّض ػف١فٟ

                                 
٘الي اٌـ١ض اٌذطاب/  ص .جائؼج أ 3-

ٚص٠ؼٗ ٠ٛدض ػائض٘ا ؿ٠ٕٛاأدّض ػثض اٌجٛاص ؿ١ض ػثض اٌغٕٟ

                                      
أدّض ؿؼ١ض ػثض اٌؼؼ٠ؼ/ ص.جائؼج أ 4-

ِذّض ػاصي ػوغ٠ا ػثض اٌٛادض
ػ٘غاْ

ٚص٠ؼٗ ٠ٛدض ػائض٘ا ؿ٠ٕٛا

                                 
جائؼج اٌّغدَٛ جٛعض ج١ٌٛد 5-

 ج550ٗ١ٕأدّض ػثض اٌجٛاص ؿ١ض ػثض اٌغٕٟ

                                                                         
ِذّٛص دٍّٟ اٌماضٟ/ جائؼج إٌّٙضؽ  6-

 ج1500ٗ١ٕأؿّاء أٚؿاِٟ ئتغا١ُ٘ دـٓ
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خريجين

                                         
1956جائؼج صفؼح  7-

 ج5000ٗ١ٕأدّض ػثض اٌجٛاص ؿ١ض ػثض اٌغٕٟ
 ج٠5000ٗ١ٕـغا جاتغ اٌثاػ األذغتٟ اٌضؿٛلٟ
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كلية الطب البيطرى
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فرق  أوائل ال

                       
ِـاتمح صٚعٞ اٌّؼٍِٛاخ اٌؼ١ٍّح 1-

 ج50ٗ١ٕئؿغاء ئؿّاػ١ً

ِـاتمٗ دفع األداص٠س إٌث٠ٛح 2-

 ج260ٗ١ٕأ١ِّح طالح ِذّض
 ج275ٗ١ٕئؿالَ ِذّٛص ػٍٟ

                                              
ِـاتمٗ دفع اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ػٍٝ ِـرٜٛ اٌجاِؼح 3-

(ػشغ٠ٓ جؼء)ِغوؼ ذاؿغ 
 ج360ٗ١ٕئتغا١ُ٘ ِذّض اٌـ١ض

(سّؾ أجؼاء)ِغوؼ أٚي 
 ج250ٗ١ٕؿاعٖ ِذّض ئتغا١ُ٘

                                   
ِٙغجاْ اٌجاِؼح ٌٍؼغٚع اٌّـغد١ٗ اٌمظ١غٖ 4-

شٙاصٖ ذمض٠غٚػض اٌـؼ١ض
شٙاصٖ ذمض٠غئؿغاء ؿاِخ ؿٍطاْ

                                                             
ِٙغجاْ اٌجاِؼح ٌٍّٛا٘ة اٌفغص٠ح ٌٍفْٕٛ اٌرشى١ٍ١ح 5-

ِغوؼ شأٟ عؿُ
 ج90ٗ١ٕئؿغاء ػاصي

ِغوؼ شاٌس وِٛىؾ
 ج80ٗ١ٕٔٙٝ ِذـٓ

ِغوؼ شأٟ أفالَ لظ١غٖ
 ج90ٗ١ِٕذّض ػٍٟ ت١ِٟٛ
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فرق  أوائل ال

                                              
ِٙغجاْ اٌجاِؼح ٌٍّٛا٘ة اٌفغص٠ح ٌٍّٕٛػاخ 6-

ِغوؼ أٚي غٕاء فغصٞ
 ج120ٗ١ٕٔاص٠ٓ أدّض ِذّض

ِغوؼ شأٟ ئٔشاص ص٠ٕٟ
 ج100ٗ١ِٕذّض طاعق ػثض اٌؼظ١ُ

 ج100ٗ١ِٕذّض ػاطف ِذّض

               
ِٙغجاْ ؿثاق اٌّؼٍِٛاخ ػٍٝ ِـرٜٛ اٌجاِؼح 7-

 ج200ٗ١ٕئؿغاء ئؿّاػ١ً ػثض اٌّج١ض
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خريجين

                       
ِـاتمٗ دفع اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ػٍٝ ِـرٜٛ اٌجاِؼح 1-

 ج390ٗ١ٕػّغٚ أدّض ػٍٟ
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كلية دار العلوم
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فرق  أوائل ال

                                                                         
ػثض اٌـالَ اٌثٕضاعٜ/  ص .جائؼج أ 1-

أٚي اٌفغلح اٌغاتؼح
 ج165ٗ١ِٕغاَ ػضٌٟ ِذّض ؿؼ١ض

شأٟ اٌفغلح اٌغاتؼح
 ج165ٗ١ٕف١غٚػ ػٍٟ أدّض ػٍٟ

شاٌس اٌفغلٗ اٌغاتؼح
 ج165ٗ١ٕذ١ُّ ِذّض اٌـ١ض

أٚي اٌفغلٗ األٌٚٝ
 ج165ٗ١ٕئؿالَ ٔاصٞ دـٓ أدّض

شأٟ اٌفغلٗ األٌٚٝ
 ج165ٗ١ٕػوغ٠ا ِذّٛص ػوغ٠ا

شاٌس اٌفغلٗ األٌٚٝ
 ج165ٗ١ٕٔٛاي أدّض ئتغا١ُ٘ ِذّض

أٚي اٌفغلٗ اٌصا١ٔح
 ج165ٗ١ٕٚؿاَ ػٍٟ ِذّض أتٛ تىغ

شأٟ اٌفغلٗ اٌصا١ٔح
 ج165ٗ١ٕؿٍـث١ً ػثض إٌاطغ شاتد

شاٌس اٌفغلٗ اٌصا١ٔح
 ج165ٗ١ِٕذّض اٌـ١ض ػثض اٌذ١ّض

أٚي اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج165ٗ١ٕأٔٙاع ؿؼ١ض ِظطفٝ اٌؼشغٞ

شأٟ اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج165ٗ١ٕأدّض ِذّض وّاي

شاٌس اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج165ٗ١ٕفاطّح ِذّض فّٟٙ ِذّض
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خريجين

                          
ػثضاٌضا٠ُ اٌثمغٞ األٔظاعٞ/ ص .جائؼج أ 1-

أٚي اٌفغلح األٌٚٝ
 ج165ٗ١ٕئؿالَ ٔاصٞ دـٓ أدّض

أٚي اٌفغلح اٌصا١ٔح
 ج165ٗ١ٕٚؿاَ ػٍٟ ِذّض أتٛ تىغ

أٚي اٌفغلح اٌصاٌصح
 ج165ٗ١ٕأٔٙاع ؿؼ١ض ِظطفٝ اٌؼشغٞ

أٚي اٌفغلح اٌغاتؼح
 ج165ٗ١ِٕغاَ ػضٌٟ ِذّض ؿؼ١ض
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كلية طب الأ�سنان
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خريجين

-                                                                                
                           

وّاي اٌّر١ُ/  ص .جائؼج أ 1-

ٕ٘ا ػاصي دـٓ ػضٚٞ

  -                                                                           
                                                          

ِذّض ػثض اٌفراح ٔظ١ُ اٌغّغاٜٚ/  ص .جائؼج أ 2-

ػّاع ٘شاَ فإاص ِذّضٞ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                               
ػثضاٌؼظ١ُ دفٕٟ طاتغ/ اٌّغدَٛ.ص.أ 1-

أفضً تذٛز اٌؼمال١غ
 ج400ٗ١ٕػّغ ِذّض ِذّض طثغٞ

أفضً عؿاٌٗ ِاجـر١غ
 ج200ٗ١ٕتـٕد ِذّٛص ِذّض

 ج200ٗ١ٕشغ٠ف أدّض ِذّض أدّض

-                                                    -                            
                       

ٚفاء ذٛف١ك ئؿالَ/ جائؼج اٌّغدِٛح 2-

أدـٓ عؿاٌٗ صورٛعاٖ
 ج180ٗ١ٕش١ّاء عشاص أدّض ِغؿٟ
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فرق  أوائل ال

                                                                            
                                                                                      
                                                                      

     

اتغا١ُ٘ صع٠ٚش ٚفاًء ألؿراطٖ. ص.ِذّض ػظفٛع أٔشأ٘ا أ/  ص .جائؼج اٌفم١ٗ أ 1-

ِذّٛص أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ ػٍٟ

                                                                              
                                                                                   

                                                                                 
                 

ِذّض فرخ هللا اٌشط١ة. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 2-

اٌـٕٗ األٌٚٝ
ش١غ٠ٓ ِا٘غ ِذّض عِضاْ

اٌـٕٗ اٌصاٌصح
أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ

                                                                                
                                                                                     

                                     

أدّض عش١ض دـ١ٓ/  ص .جائؼج أ 3-

ػّغٚ ؿؼض ػٍٟ طمغ

                                                                                  
                                                                                
                                                                           

              

تٙجد ِذّض لغٔٝ/  ص .جائؼج أ 4-

ٔاصع جٛصج ِذّض جٛصج
جٙاص ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض اٌجٕضٞ
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فرق  أوائل ال

                                                                           
                                                                                

                                                                                   
                                                                                   

                                              

ؿؼ١ض إٌجاع ٌٍرفٛق اٌؼٍّٝ/  ص .جائؼج أ 5-

اٌـٕٗ اٌصاٌصح ئلرظاص
ئؿغاء فرذٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٚٞ

اٌـٕٗ اٌغاتؼح ئلرظاص
ٔٛع أدّض ِذّض ػثض اٌٛ٘اب

اٌؼشّاٚٞ
ش١ّاء ػثض اٌٍط١ف ػثض اٌماصع

سطاب
ش١ّاء ػٍٟ عِضاْ ِذّضٞ

                                                                              
                                                                                   

                                        

أ٠ّٓ عفؼد اٌّذجٛب. ص.ؿٙاَ ئتغا١ُ٘ طثذٝ اٌّذا١ِح أٔشأ٘ا ئتٕٙا أ/  ص .جائؼج أ 6-

ٔٙاص ِذّض ػثض اٌٍط١ف
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فرق  أوائل ال

                                                                               
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                  

                        

ػٍٝ اٌض٠ٓ ٘الي/  ص .جائؼج أ 7-

اٌفغلٗ اٌصا١ٔٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
ٔاصع جٛصج ِذّض جٛصج

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
ػ٠ٕة أدّض دـ١ٓ ػّغ

                                                                                  
                                                                                    
                                                                                       

                                                   

ػّغٚ ِذٝ اٌض٠ٓ/  ص .جائؼج أ 8-

لـُ اإللرظاص
ئؿغاء فرذٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٚٞ

لـُ اٌؼٍَٛ اٌـ١اؿ١ح
أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ

                                                                              
                                                                                   

                                                

ٌث١ة شم١غ/  ص .جائؼج أ 9-

ئؿغاء فرذٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٚٞ
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فرق  أوائل ال

                                                                                
                                                                              

                                                                                     
                                                                          

                        

ِذّض اٌـ١ض ؿ١ٍُ/  ص .جائؼج أ 10-

اٌفغلٗ اٌصاٌصح ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح ػغتٟ
أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح ػغتٟ
٠اؿ١ّٓ اٌـ١ض أدّض ػثض اٌـالَ

                                                                              
                                                                                        

                                                 

ِذٝ اٌض٠ٓ اٌغغ٠ة/  ص .جائؼج أ 11-

ٔٛعاْ ِضدد ِذّض طٗ
ِذّض ػثض اٌذ١ّض ِذّض أدّض
ع٠ُ ِاجض فرذٟ ػثض هللا دـٓ

                                                                                
                                                                                       
                                                                                   
                                                                               

                      

ِظطفٝ ِذّض ِظطفٝ اٌفمٟ/  ص .جائؼج أ 12-

اٌفغلٗ اٌصا١ٔٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
جٙاص ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض اٌجٕضٞ

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ
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فرق  أوائل ال

                                                                              
                                                                                    
                                                                               

              

ٕ٘اء س١غ اٌض٠ٓ/  ص .جائؼج أ 13-

لـُ اإللرظاص
ِالن ئتغا١ُ٘ ٔاشض دٕا

                                                                              
                                                                                   
                                                                               

                                                  

أدّض ػثضاٌٛ٘اب اٌغٕضٚع/ ص.جائؼج أ 14-

أؿغاء فرذٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٚٞ
غا١ٌح ػصّاْ شىغٞ ؿ١ٍُ

                                                                             
                                                                                       

                                                   

ئتغا١ُ٘ صع٠ٚش ٚفاءاً ألؿراطج/ ص.ػثض اٌذ١ّض ِرٌٟٛ أٔشأ٘ا ذ١ٍّظج أ/ ص.جائؼج أ 15-

ِذّٛص أدّض ػثض اٌؼؼ٠ؼ ػٍٟ

                                                                           
                                                                                  
                                                                                  

                        

(ب)ػٍٟ اٌض٠ٓ ٘الي / ص.جائؼج أ 16-

أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ
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فرق  أوائل ال

                                                                         
                                                                                     

                                                 

ِٕٝ اٌثغاصػٟ/ جائؼج األؿراط اٌضورٛع  17-

ئؿغاء فرذٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٚٞ

                                                                               
                                                                                      

                                                             

ِذّض ٔؼّاْ جالي/ جائؼج اٌـف١غ اٌضورٛع 18-

ؿٕضؽ داػَ ٠ٛؿف ِذفٛظ

                                                                                
                                                                                     

                     

ئتغا١ُ٘ صع٠ٚش ٚفاًء ٌٗ. ص.أدّض عش١ض دـ١ٓ أٔشأ٘ا ػ١ٍِٗ أ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 19-

ع٠ٙاَ ِذّض ػوٟ ػ١ض

                                                                               
                                                                                     

                   

أدّض ِذّض ػّغ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 20-

أٚي اٌفغلح اٌصاٌصح
ِـٍُ ِجضٞ اٌـ١ض ػثض اٌٛادض

                                                                            
                                                                                   
                                         

اتغا١ُ٘ طمغ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 21-

ٔٛع٘اْ ِذّض أدّض ؿ١ٍّاْ
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فرق  أوائل ال

                                                                                  
                                                                                            

                                                                              

ساٌض ػثض اٌذ١ّض ِـؼٛص/ جالي ػثض هللا ِؼٛع أٔشأ٘ا ذ١ٍّظٖ األؿراط . ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ
اٌؼٛاٍِح ٚفاًء ألؿراطٖ

22-

اٌفغلٗ اٌصا١ٔٗ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
ئٔجٟ ساٌض طالح اٌض٠ٓ أتٛ اٌؼؼا٠ُ

اٌفغلٗ اٌصاٌصح ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ

                                                                                
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ػثض اٌؼؼ٠ؼ شذاصج إٌّظٛع ٚفاًء ٌٗ/ جالي ِؼٛع أٔشأ٘ا ذ١ٍّظٖ اٌضورٛع. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ
ٚذش١ٍضاً ٌظوغاٖ

23-

ش١غ٠ٓ ِا٘غ ِذّض عِضاْ

                                                                                  
                                                                        

دافع اؿّاػ١ً. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 24-

اٌفغلٗ اٌصا١ٔٗ
ئٔجٟ ساٌض طالح اٌض٠ٓ أتٛ اٌؼؼا٠ُ

اٌفغلٗ اٌصاٌصٗ
أؿّاء ؿ١ض ػثض اٌشاٌك ِظطفٝ

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ
صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ
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فرق  أوائل ال

                                                                               
                                                                                             

                                            

دـ١ٓ سالف. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 25-

أ١ِغج ِظطفٝ أدّض دّاص

                                                                                    
                                                                                   

               

عفؼد اٌّذجٛب. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 26-

ِٕٗ هللا شغ٠ف ػثض اٌىغ٠ُ عسا

                                                                                
                                                                                   

                                                                                        
                                                                                   

          

ط١ٍة عٚفائ١ً. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 27-

اٌـٕٗ األٌٚٝ
٘ثٗ ِذّض ػثض اٌثاعٞ

اٌـٕٗ اٌصا١ٔح
ِغاص ِٕرظغ ِذّض أدّض

اٌـٕٗ اٌصاٌصح
ِـٍُ ِجضٞ اٌـ١ض ػثض اٌٛادض

اٌـٕٗ اٌغاتؼح
أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘
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فرق  أوائل ال

                                                                             
                                                                                       

                                                                

فإاص ٘اشُ ػٛع. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 28-

ٔٛعاْ ِضدد ِذّض طٗ
ِذّض ػثض اٌذ١ّض ِذّض أدّض
ع٠ُ ِاجض فرذٟ ػثض هللا دـٓ

٠اؿ١ّٓ ٘شاَ جّاي اٌض٠ٓ
ِغ٠ُ ػثض اٌّج١ض ػثض اٌغدّٓ

                                                                                
                                                                                   

                                                            

(أ)ِذّض ػوٝ شافؼٝ . ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 29-

ٔٛعاْ ِضدد ِذّض طٗ

                                                                                
                                                                                   

                                       

(ب)ِذّض ػوٝ شافؼٝ . ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 30-

لـُ ئلرظاص
ٔٛعاْ ِضدد ِذّض طٗ

                                                                                
                                                                                

                                       

ِمثً ِذّٛص اٌغٕاَ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 31-

ِذّض أشغف ػثض اٌٛ٘اب ِذّض
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فرق  أوائل ال

                                                                                  
                                                                                     

                                                                                    
                                                                                

                                                 

أشغف غغتاي/ جائؼج اٌّغدَٛ اٌـف١غ اٌضورٛع  32-

اٌفغلٗ اٌصا١ٔٗ لـُ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
جٙاص ئتغا١ُ٘ اٌـ١ض أدّض اٌجٕضٞ

اٌفغلٗ اٌصاٌصح لـُ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
آالء ػثض اٌؼظ١ُ ِذّٛص ِذّض

اٌفغلٗ اٌغاتؼح لـُ ػٍَٛ ؿ١اؿ١ح
عٚالْ داِض أدّض ِذّض دـٓ

                                                                                   
                                                                                    

       

ِٕاي اتغا١ُ٘ دٍّٝ. ص.جائؼج اٌّغدِٛح أ 33-

ٔٛعاْ ِضدد ِذّض طٗ

                                                                               
                                                                                   

                                                                  

وّاي إٌّٛفٟ ٚفاًء ٌؼٚجرح/ ص.٘ضٜ طالح أٔشأ٘ا أ/ جائؼج ص 34-

ٔٛع٘اْ ِذّض أدّض ؿ١ٍّاْ
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خريجين

                                                                               
                                                                                
                                                                                 
                                                                                  

                                                           

ئؿّاػ١ً فّٙٝ ٔائة عئ١ؾ اٌٛػعاء ٚٚػ٠غ ساعج١ح ِظغ األؿثك/  ص .جائؼج أ 1-

صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ

                                                                           
                         

تطغؽ تطغؽ غاٌٝ/  ص .جائؼج أ 2-

صأا ٘شاَ ِذّض ػثضعتٗ

                                                                                
                                                                                  

                                                                                     
                                              

ػثض اٌذ١ّض اٌغؼاٌٝ/  ص .جائؼج أ 3-

١ِٔٛىا ػّاص ٔـ١ُ عػق ػٛع

                                                                            
                                                                                  

                                                                   
                                        

فائمح اٌغفاػٝ/  ص .جائؼج أ 4-

أٚي اٌمـُ اٌؼغتٟ
ص٠ٕا عجة ئتغا١ُ٘ صعص٠غ

أٚي اٌمـُ اإلٔج١ٍؼٞ ٚاٌفغٔـٟ
ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ
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خريجين

                                                                               
                     

ِذّض ػثض اٌغدّٓ اٌثضعٜ/  ص .جائؼج أ 5-

أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘ ػصّاْ

-                                                                               
                                                                                     
                                                                                    

                     

أدّض دـٕٟ أدّض. ص.جائؼج أ 6-

ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ
ٔٙٝ ِجضٞ ئؿّاػ١ً ِذّض ِظطفٝ

٘ا١ٔا أدّض ٘شاَ ِذّض داِض
ص٠ٕا عجة ئتغا١ُ٘ صعص٠غ

فاطّح اٌؼ٘غاء أدّض ػثض اٌغدّٓ
ٌثٕٝ ػثض اٌـراع ػثاؽ ٠ٛؿف

ٔٛع أدّض ِذّض ػثض اٌٛ٘اب
ش١ّاء ػٍٟ عِضاْ ِذّضٞ

ِٕاع ِذّض ِذّض ػثض هللا

                                                                               
                                                                                    

                                                            

أدّض ٠ٛؿف أدّض/ ص.جائؼج أ 7-

صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ
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خريجين

                                                                              
                                                                             
                                                                                 
                                                                              

             

دـ١ٓ ػثضاٌؼؼ٠ؼ دٍّٝ/ ص.جائؼج أ 8-

عٚاْ ػغفٗ ئتغا١ُ٘ ػثض اٌذافع

                                                             
جائؼج اٌثٕه اٌؼماعٜ 9-

ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

                                                                                  
                                           

جائؼج اٌثٕه اٌّغوؼٜ اٌّظغٜ 10-

لـُ اإللرظاص
ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

لـُ اإلدظاء
أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘ ػصّاْ

                                                                        
                                                                                  

      

أدّض ِذّض ػّغ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 11-

أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘

                                                             
جالي ِؼٛع. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 12-

صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ
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خريجين

                                                                                   
                                     

ػوٝ ٘اشُ اٌّذاِٝ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 13-

لـُ اإللرظاص
ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

اٌىغصاٚٞ
لـُ اٌؼٍَٛ اٌـ١اؿ١ح

صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ

                                                                                 
                                                                        

                                                   

ػثض اٌّج١ض فغاض ػ١ّض ِؼٙض اٌضعاؿاخ ٚاٌثذٛز اإلدظائ١ح. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 14-

أٚي شؼثٗ اإلدظاء
أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘

أٚي شؼثٗ اإللرظاص
ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

أٚي شؼثٗ اٌؼٍَٛ اٌـ١اؿ١ح
صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ

                                                                              
                                                                             

                                                                     

ِضٔٝ اٌضؿٛلٝ ِظطفٝ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 15-

لـُ اإلدظاء
أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘ ػصّاْ

ِاصج ٔظغ٠ح اإلدظاء
١ٌٕٗ أدّض ػثض اٌفراح ػثض هللا
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خريجين

                                                                         
٠ٛؿف إٌذاؽ. ص.جائؼج اٌّغدَٛ أ 16-

ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

                           
جائؼج تٕه ئ٠غاْ ٌٍر١ّٕح 17-

 ج500ٗ١ٕػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

                           
جائؼج تٕه اإلؿىٕضع٠ح 18-

 ج200ٗ١ٕػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

                                                                            
جائؼج تٕه ذش١ؾ األٍ٘ٝ 19-

لـُ اإللرظاص
ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ

لـُ اإلدظاء
أدّض ػٍٟ ِذّض ئتغا١ُ٘ ػصّاْ

لـُ اٌؼٍَٛ اٌـ١اؿ١ح
صأا ٘شاَ ِذّض ػثض عتٗ

                                                                            
       

جائؼج ذش١ٍض طوغٜ ِذّض طٍؼد دغب 20-

ػث١غ ػاصي ػوٟ ػثض إٌّؼُ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                                 
                                                                                   
                                                                                      

                                  

ٔاص٠ح ِىاعٜ جغجؾ/  ص .جائؼج أ 1-

أؿّاء اٌّٛش١غ
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كلية الإعالم

145
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خريجين

                                                                          
                     

طاعق ٔٛع/ جائؼج اٌـ١ض  1-

ِذّض ػثض اٌج١ًٍ صاٚص اٌـ١ض
ِغٚج ِظطفٝ ػٛع دفٕٟ
١ٌّاء أدّض شؼثاْ ػٛاص اِاَ

                                               
ص ِذّض أ١ِٓ ٠ٛؿف ٚفائٝ.جائؼج اٌّغدَٛ أ 2-

١ٌّاء أدّض شؼثاْ ػٛاص اِاَ

                                                                              
                                               

جائؼج اٌّغدَٛ طالح ػثض اٌماصع 3-

ِغٚج ِظطفٝ ػٛع دفٕٟ

                                                        
ػٍٝ أ١ِٓ.ِظطفٝ أ١ِٓ ٚأ. جائؼج جّؼ١ح أ 4-

ِذّض ػثض اٌج١ًٍ صاٚص اٌـ١ض
ش١ّاء دـٓ ػثض اٌـالَ دـٓ

                                                                                
       

ئتغا١ُ٘ ػثضٖ. جائؼج ص 5-

ِذّض ػثض اٌج١ًٍ صاٚص اٌـ١ض

                                                                                     
                                        

ئجالي ٘أُ س١ٍفح. جائؼج ص 6-

ِذّض ػثض اٌج١ًٍ صاٚص اٌـ١ض
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خريجين

                                  
ػثض اٌٍط١ف دّؼج. جائؼج ص 7-

ِذّض ػثض اٌج١ًٍ صاٚص اٌـ١ض



مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016                                كلية الآثار

149

كلية الآثــار

149
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فرق  أوائل ال

                                                                                      
                                                                                  

دـٓ اٌثاشا/  ص .جائؼج أ 1-

ِاصج وراتاخ أشغ٠ح
 ج١ٕٙا1000ع٠غ صا١ٌا ِذّض ػط١ٗ ِذّض ٔظغ

                                                                                 
                                                                

دـٕٝ ٠ٛٔظغ/  ص .جائؼج أ 2-

اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج1000ٗ١ٕع٠غ ئؿغاء جّاي جاتغ شذاذٗ

                                                                  
عت١غ داِض س١ٍفح/  ص .جائؼج أ 3-

 ج1000ٗ١ٕع٠غ ِٕٗ هللا دـ١ٓ ؿ١ض ػثض هللا ِغاص

                                                                                 
                                                                                    

                                                                   

ؿؼاص ِا٘غ ِذّض/  ص .جائؼج أ 4-

اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج1000ٗ١ٕع٠غ ص٠ٕا ِذّض ػثض هللا ِذّض غ١ُٕ

اٌفغلٗ اٌغاتؼح
 ج1000ٗ١ٕع٠غ ضذٝ ػوغ٠ا ػثض هللا ِذّض

                                                                                   
                                                                       

ػثض اٌؼؼ٠ؼ طاٌخ/  ص .جائؼج أ 5-

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ
 ج١ٕٙا1000ًع٠غ أؿّاء ئِاَ ؿ١ض ػٍٟ
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فرق  أوائل ال

                                                                                           
                                                                                         

                                                                     

ػٍٝ عضٛاْ/  ص .جائؼج أ 6-

ِاصج فٓ ِرادف اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج2000ٗ١ٕع٠غ ٔضا جاتغ ؿ١ض ت١ِٟٛ

 ج2000ٗ١ٕع٠غ ِذّض ػثض هللا ؿٍطاْ ِذّض
 ج2000ٗ١ٕع٠غ ِذّض أدّض ػثض إٌثٟ ِذّض

                                                                                  
                                                                             

ِذّض ع٠اع اٌؼرغ/  ص .جائؼج أ 7-

اٌفغلٗ اٌصاٌصح
 ج2500ٗ١ٕع٠غ صا١ٌا ِذّض ػط١ح ِذّض ٔظغ

اٌفغلٗ اٌغاتؼٗ
 ج1000ٗ١ٕع٠غ أدّض ٠ٛؿف ػثض اٌذ١ّض ػثض اٌّج١ض

                                                                
ِظطفٝ األ١ِغ/  ص .جائؼج أ 8-

 ج500ٗ١ٕع٠غ ِذّض ػثض اٌغد١ُ ِذّض ِظطفٝ
ِذّض ػثض اٌّذـٓ شذاذٗ

اٌـؼٛصٞ
 ج500ٗ١ٕع٠غ 
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خريجين

                                                               
آِاي اٌؼّغٜ/  ص .جائؼج أ 1-

 ج1000ٗ١ٕع٠غ آ٠ٗ ئتغا١ُ٘ ػٍٟ أدّض

                                                                            
ذذفٗ دٕضٚؿح/  ص .جائؼج أ 2-

 ج500ٗ١ٕع٠غ ٚالء أ٠ّٓ فغداخ ِذّض اٌغغ٠ة

                                                                         
طاٌخ أدّض طاٌخ/  ص .جائؼج أ 3-

 ج500ٗ١ٕع٠غ ذـ١ُٕ طالح ٠ٛؿف أدّض

                                                                           
ػثض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ/  ص .جائؼج أ 4-

 ج500ٗ١ٕع٠غ فاطّح أتٛ ؿ١ف ػثض اٌرٛاب دـٓ

                                            
ػثض اٌٍط١ف ئتغا١ُ٘/  ص .جائؼج أ 5-

 ج1000ٗ١ٕع٠غ أ١ِٓ ػثض إٌّؼُ ػثض اٌّـ١خ ف١ُٙ
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مرحلة الدراسات العليا

                                                                                 
                                                                                

                     

ادّض لضعٞ/  ص .جائؼج أ 1-

48.74فاطّح ِذّض عفؼد ِرٌٟٛ ِذّض

                                                                              
                                                         

ؿ١ض ذٛف١ك/  ص .جائؼج أ 2-

فاطّح ِذّض دّاص ػثض اٌؼاطٟ
ئتغا١ُ٘

219.3

                                                                              
                                                        

٠اؿ١ٓ ػ٠ضاْ/  ص .جائؼج أ 3-

292.5ِذّض ػٛع ػثض اٌمٛٞ ػٛع
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كلية التخطيط القليمى والعمرانى
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خريجين

                                                                   
ِذّض عفؼد/ ص.جائؼج أ 1-

ػثض اٌّذـٓ داِض ػثض اٌّذـٓ
ِذّٛص عش١ض طاتغ دـٓ

                                             
(أ)ِذّٛص ٠ـغٞ / جائؼج األؿراط اٌضورٛع  2-

أصُ٘ ِذّٛص ػثض إٌّظف
دـاَ ػثض اٌرٛاب شؼثاْ

ػ٠ٕة تٙاء اٌض٠ٓ ِذّض

                                             
(ب)ِذّٛص ٠ـغٞ / جائؼج األؿراط اٌضورٛع  3-

داػَ دـٓ ػؼاعٖ دـٓ
صػاء ِذّض ػثض اٌظّض ِذّض
ضذٝ ِذّض شذاذٗ صع٠ٚش

وغ٠ُ أدّض فإاص ػٍٟ



مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016                          كلية التخطيط القليمى والعمرانى

158



مركز املعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة العام اجلامعى 2015 / 2016                          معهد الدرا�سات والبحوث الح�سائية

159

معهد الدرا�سات والبحوث الح�سائية
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مرحلة الدراسات العليا

                                                   
(1)أدّض ػثاصج ؿغداْ/  ص .جائؼج أ 1-

 ج47.5ٗ١ِٕظطفٝ عت١غ أدّض ػثض اٌغٕٟ

                                          
(3)أدّض ػثاصج ؿغداْ/  ص .جائؼج أ 2-

 ج47.5ٗ١ِٕٕٗ أؿاِح أدّض وّاي

                         
دـٓ ِذّض دـ١ٓ/  ص .جائؼج أ 3-

 ج٠47.5ٗ١ٕذ١ٝ أدّض ػٍٟ ذٙاِٟ

                  eco                  
ؿؼض اٌض٠ٓ ِذّض اٌش١اي/  ص .جائؼج أ 4-

 ج95ٗ١ِٕذّض ؿؼض أتٛ اٌفرٛح اٌفمٟ

                                 
(1)ػثض اٌّج١ض فغاض/  ص .جائؼج أ 5-

 ج47.5ٗ١ٕ٘اٌح  اٌذـ١ٕٟ ػثض اٌفراح

                              
(2)ػثض اٌّج١ض فغاض/  ص .جائؼج أ 6-

 ج47.5ٗ١ٕأدّض ِذّض ػثض اٌغٕٟ ِذّض

                                
(3)ػثض اٌّج١ض فغاض/  ص .جائؼج أ 7-

 ج47.5ٗ١ٕجّاي أدّض ػٍٟ

                         
ػثض إٌّؼُ ٔاطغ اٌشافؼٝ/  ص .جائؼج أ 8-

 ج٠47.5ٗ١ٕذ١ٝ أدّض ػٍٟ ذٙاِٟ
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مرحلة الدراسات العليا

                                          
ِذّض ِغؿٝ أدّض/  ص .جائؼج أ 9-

 ج47.5ٗ١ِٕٕٗ أؿاِح أدّض وّاي

                                               
(2)أدّض ػثاصج ؿغداْ/ ص .جائؼج أ 10-

 ج23.75ٗ١ٕأدّض ٚد١ض اٌـؼ١ض ٠ٛؿف
 ج23.75ٗ١ٕعاِٟ جاتغ أدّض تضٚٞ

                                          ECO   
غؼاي ػثض اٌؼؼ٠ؼ ػاِغ. ص.جائؼج أ 11-

 ج95ٗ١ِٕذّض ؿؼض أتٛ اٌفرٛح اٌفمٟ

                                        
جائؼج اٌّجٍؾ اٌمِٛٝ ٌٍـىاْ 12-

 ج190ٗ١ٕ٘اٌح اٌذـ١ٕٟ ػثض اٌفراح

                         
شاتد اٌشغ٠ف. جائؼج ص 13-

 ج٠47.5ٗ١ٕذ١ٝ أدّض ػٍٟ ذٙاِٟ

                  stata                  
عت١غ ػوٝ ػاِغ. جائؼج ص 14-

 ج47.5ٗ١ِٕذّض ؿؼض أتٛ اٌفرٛح اٌفمٟ
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بيان احصائى بعدد جوائز الكليات والمعاهد وعدد الطالب الحاصلين عليها

الدراسات العليا الخريجيناوائل الفرقالكلية / المعهد
عدد الطالبعدد الجوائزعدد الطالبعدد الجوائزعدد الطالبعدد الجوائز

١٠كلية اآلداب ٥٣١٤٢٧١١

٣٠٤كلية الحقوق ٧٢٤٧١٢٢٣١٥٠

٧٨كلية العلوم

٩٤كلية الطب ١١٤٨

٢٢٢٨كلية التجارة

١٣٣٥كلية الهندسة

٧١١كلية الزراعة

١٤كلية الطب البيطرى ٧١١

١٢كلية دار العلوم ١١٤

٢٢كلية طب االسنان

٢كلية الصيدلة

٥٨كلية االقتصاد والعلوم السياسية ٣٤٢٠٣٦١١

٧١٠كلية اإلعالم

٢٢كلية اآلثار ٨٥٢

٣كلية التخطيط االقليمى والعمرانى

١٤١٥معهد الدراسات والبحوث االحصائية

٥١٤االجمالى ١٢٨١٣٩٢٦٧٦٥١٤١
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إصدارات مركز المعلومات والتوثيق

1- الن�سرة الر�سمية جلامعة القاهرة.

2 - الن�سرة الإح�سائية الإجمالية.

3 - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة.

4 - دليل قيادات جامعة القاهرة.

5 - دليل ات�سالت جامعة القاهرة.

6 - دليل الطالب املتفوقني بجامعة القاهرة .

7 - خطة التعبئة العامة جلامعة القاهرة .

8 - دليل جامعة القاهرة )كليات - معاهد - اإدارات(.

9 - الدليل املو�سوعى التحليلى للوحدات ذات الطابع اخلا�ص.

10 - دليل مبانى جامعة القاهرة.

11 - دليل �سعارات جامعة القاهرة .

12 - دليل اإ�سدارات جامعة القاهرة.

13 - دليل مكتبات جامعة القاهرة. 
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