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 إشراف 
 مدير عام مركز المعلومات و التوثيق

عمرو زكريا البلتاجى/ م   
 
 
 
عدادإ  
دارة النشرإ   

 
                  الحميد       عبد الدين حسام. أ            ةــعطي يدـالس نعيمة .أ      

                             دــيمجال عبد محمد خالد. أ                  إسماعيل احمد نسمة. أ             
 اته نصر   ـــجورج شح. أ             

 
 

 
عداد و تحرير و مراجعة نھائيةإ  

 عبدهللا ستارعبد اليمان إ .أ
 
 
 

كترونىالعداد إ  
 لبنى ممدوح الدسوقى .م 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

بكل الفخر  أن تقدم إدارة النشر بمركز المعلومات والتوثيقيسعد       
من دليل الجوائز للطالب المتفوقين بكليات الجامعة  الجديداإلصدار

ومعاھدھا المختلفة ،آملة وھي تقدم ھذا العمل أن تدخل السعادة على قلوب 
المتفوقين الحاصلين على الجوائز ، وأن يكون ھذا بمثابة جزء من التكريم 

 .المعلقةعليھم اآلمال تحقيق يتمكنوامن كي االذي يستحقونھ

. أبنائنا الطالب فئة تمتلك قدرات خاصة تحتاج إلى الرعاية والمتفوقون من 
وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لھم لكي نستطيع استثمار ھذه القدرات 

.وتحقيق آمالھم وطموحاتھم  

ً لھم  إذاو  َ فإن ھذا العمل يعتبر تكريماَ أدبيا ، كانت الجوائز تكريماً ماديا
ق للمحافظة على القمة التي وصلوا وحافزاَ على مواصلة الجھد وبذل العر

ويكون ذلك في نفس الوقت حافزاَ ألقرانھم على أن يحذوا حذوھم  ،إليھا
وينالوا ما نالوه من تكريم مادي  ، لكي يصلوا إلى ما وصل إليه زمالؤھم

 .وأدبي

وأن  .لمصرنا الحبيبة كل الخير قونوتأمل اإلدارة أن يحمل ھؤالء المتفو
يكونوا حملة مشاعل العلم والحضارة في مختلف مجاالت تخصصھم ، وأن 

وأمتنا العربية  ،ووطننا الحبيب ،يرتفعوا بمستوى جامعتنا العريقة
 .واإلسالمية 

وندعو هللا في النھاية أن يحفظ مصر وشعبھا ،وأن يحمل المستقبل لھا كل 
 .الخير

 

ــــةدمـقـالم  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



مركز المعلومات والتوثيق -  دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ / ٢٠١٤

الفھرس

الصفحة

 

كلية اآلداب ٩-١

كلية الحقوق ١٩-٢

كلية االقتصاد والعلوم السياسية ٥٩-٣

كلية التجارة ٧٥-٤

كلية العلـوم ٧٧-٥

كلية الطب ٧٩-٦

كلية طب الفم واالسنان ٨١-٧

كلية الصيدلة ٨٣-٨

كلية الزراعة ٩٥-٩

كلية دار العلوم ٩٩-١٠

كلية اإلعالم ١٠٣-١١

كلية اآلثار ١٠٥-١٢

معھد الدراسات والبحوث االحصائية ١١١-١٣

بيان احصائى بعدد الجوائز وعدد الطالب الحاصلين عليھا                      ١١٤



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

كلية اآلداب



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في امتحان مادة التاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم 
.بالسنة الثانية

جائزة أ.د /   عبدالعزيز صالح ١-

٤٩ جنيهسارة محمد حسن

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اللغويات فى امتحانى الفرقة الثالثة والرابعة ومادة 
.االمتياز من المصريين فى قسم اللغة االنجليزية 

جائزة أ.د /   عفاف مصطفى المنوفى ٢-

٥٧٢,١ جنيهريھام محمد حسين

تمنح للطلبة األوائل بالسنوات األربع بقسم الجغرافيا بشعبتيه تمنح للطالب األول في شعبة 
.خرائط السنة الثالثة والرابعة

جائزة أ.د /   محمد صبحي عبد الحكيم ٣-

أول الفرقة  الثانية

٧٠٠ جنيهأحمد عاطف رمضان

أول الفرقة األولى

٧٠٠ جنيهمحمد علي محمد أحمد

أول الفرقة الثالثة

٧٠٠ جنيهأسماء رمضان عبدالعاطي

٧٠٠ جنيهياسمين أشرف محمد

أول شعبة خرائط

٧٠٠ جنيهمونيكا مجدي جرجس

أول شعبة عامة

٧٠٠ جنيهسلمى ممدوح أحمد

تمنح الجائزة للطالب الحاصل على أعلى درجات مادة األدب الشعبي بشرط حصوله على جيد 
.جداً بقسم اللغة العربية 

جائزة أ.د/ نبيلة إبراھيم سالم ٤-

٦٦٦,٦٦ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح الول قسم الفلسفة
جائزة أ.د.عاطف العراقى ١-

٩٤.٥٢ جنيهمنى سعيد عبدالغني

تمنح ألول شعبة مكتبات لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات
جائزة أ.د /   أحمد انور عمر ٢-

١٥٧.٥ جنيهھبة محمود عبدالسالم

ـ تمنح ألول شعبة الخرائط بقسم الجغرافيا ـ تمنح ألول الشعبة العامة بقسم الجغرافيا
جائزة أ.د /   أحمد حسنين باشا ٣-

أول شعبة خرائط

٥٢.٢٤ جنيهمونيكا مجدي جرجس

أول شعبة عامة

٥٢.٢٤ جنيهسلمى ممدوح أحمد

تمنح ألول خريجى قسم التاريخ
جائزة أ.د /   أحمد عزت عبد الكريم ٤-

٣٠٠ جنيهمنى مجدي أحمد

تمنح ألقسام الكلية سنويا بالتبادل بشرط أال يكون لھذا القسم جائزة ثانية وتصرف حسب ترتيب 
.ھذا القسم لالئحة الكلية وتمنح الجائزة ھذا العام ألول خريجي قسم اللغة اليابانية 

جائزة أ.د /   أحمد لطفى السيد باشا ٥-

٥٢.٣٧ جنيهرحاب حمدي بدر طنطاوي

تمنح ألول قسم الدراسات اليونانية والالتينية
جائزة أ.د /   ثروت عكاشة ٦-

١٥٧.٥ جنيهإشراق هللا أسامة عبدالرؤوف

تمنح ألول قسم اللغة العربية
جائزة أ.د /   جيھان صفوت رؤوف ٧-

٣٠ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للطالبين الحاصلين على أعلى درجات في مادة الحضارة اإلسالمية بالفرقة الرابعة قسم 
.التاريخ 

جائزة أ.د /   حسن الباشا ٨-

٥٤.٧٢ جنيهتقى حمدي محمد

٥٤.٧٢ جنيهمحمد عبدالجواد محمود

تمنح ألول وثانى قسم التاريخ
جائزة أ.د /   حسنين محمد ربيع ٩-

أول القسم

١٥٠ جنيهمنى مجدي أحمد

ثاني القسم

١٥٠جنيهفاطمة سلطان مھدي

تمنح ألول وثانى قسم اللغة العربية من كل عام
جائزة أ.د /   حسين نصار ١٠-

٦٠٠ جنيهمصطفى عبدالمجيد علي

٦٠٠ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد

تمنح ألول قسم تاريخ
جائزة أ.د /   رؤوف عباس حامد ١١-

١٢٣٦.٨٩ جنيهمنى مجدي أحمد سليم

تمنح ألول قسم اللغة الفرنسية
جائزة أ.د /   سامية اسعد ١٢-

٥٠ جنيهابتھال علي عبدالمنعم



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للخمسة األوائل من قسم التاريخ
جائزة أ.د /   سيد احمد الناصرى ١٣-

١- أول القسم

١٥٠جنيهمنى مجدي أحمد

٢- ثان القسم

١٥٠جنيهفاطمة سلطان مھدي

٣- ثالث القسم

١٥٠جنيهمحمد محمد خليفة

٤- رابع القسم

١٥٠جنيهمحمد سعيد مدبولي

٥- خامس القسم

١٥٠جنيهأحمد حنفي محمود

تمنح ألول قسم اللغة العربية
جائزة أ.د /   شوقى ضيف ١٤-

٥٧٦.٠٦ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد

تمنح ألول قسم اللغة العربية
جائزة أ.د /   طه حسين ١٥-

٥٧٦.٠٦ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد

ـ تمنح ألول وثانى قسم علم النفس
جائزة أ.د /   عبد الحليم محمود السيد ١٦-

أول القسم

٣٠٠ جنيهشيرين عالء الدين سعيد

ثان القسم

٣٠٠ جنيهرضوى ھشام محمد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح مناصفة بين قسمي تاريخ ومكتبات ووثائق ومعلومات بشرط الحصول على تقدير جيد 
.جداً على األقل وحجبت عن أول شعبة الوثائق لحصولھا على تقدير جيد فقط 

جائزة أ.د /   عبداللطيف إبراھيم علي ١٧-

أول قسم تاريخ

١٠٤.٧٢ جنيهمنى مجدي أحمد

تمنح ألول قسم اإلجتماع بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على األقل
جائزة أ.د /   فاروق محمد العادلى ١٨-

٧٨٤.٨٥ جنيهروان سامي صبحي

تمنح ألول وثاني قسم االجتماع
جائزة أ.د /   فاطمة الكبيسي ١٩-

أول القسم

١٠٠٠ جنيهروان سامي صبحي

ثان القسم

٥٠٠ جنيهسارة محمد وحيد

تمنح ألول قسم اللغة االنجليزية
جائزة أ.د /   مراد يوسف وھبة ٢٠-

١١٤.٤٢ جنيهأسماء عثمان محمد عثمان

تمنح للطالب الحاصل على أعلى الدرجات فى مادة اللغة الالتينية وآدابھا طوال السنوات 
.األربع 

جائزة أ.د /   ھانم محمد فوزى ٢١-

٢٦١.١٨ جنيهإشراق هللا أسامة عبدالرؤوف

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة تراكمية فى فروع اللغويات التي تدرس بالقسم في 
السنوات األربعة بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على األقل في فروع النحو والصرف ،

.علم اللغة العام ، األصوات ،الداللة، المعاجم 

جائزة أ.د /   وفاء كامل فايد ٢٢-

٣٠٠ جنيهمحمد نبيل علي عبدالحميد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح ألول قسم الفلسفة
جائزة أ.د / زكى نجيب محمود ٢٣-

٢٢١ جنيهمنى سعيد عبدالغني

تمنح للطالب الحاصل على اعلى ادرجات فى مواد اللغة الفارسية فى الليسانس
جائزة أ.د/ عبد الحفيظ يعقوب ٢٤-

٥١٠ جنيهھدير حمدي قرني

تمنح ألول الليسانس من المصريين فى أقسام الكلية حسب ترتيبھا في الالئحة وقد فاز بھا ھذا 
.العام قسم اللغة الفرنسية

جائزة المرحوم الرئيس محمد انور السادات ٢٥-

٥٢.٥ جنيهابتھال علي عبدالمنعم

تمنح الول قسم الفلسفة
جائزة مسيو/ اندريه الالند ٢٦-

٥٢.٣٧ جنيهمنى سعيد عبدالغني



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

تمنح ھذه الجائزة لطالب دبلوم علم النفس التطبيقي الحاصلين على أعلى درجة في مادة 
من طلبة دبلوم علم النفس التطبيقي) فحوص واختبارات سيكولوجية (

جائزة أ / صفية اسماعيل مجدي ١-

٤٩٧٥ جنيهإيمان معتز سيد عبدهللا

صاحب أفضل رسالة  -١: تمنح ھذه الجائزة لطالب قسم التاريخ المصريين بالتساوى كاآلتى
صاحب أفضل رسالة   -٢دكتوراه فى التاريخ اإلقتصادى واإلجتماعى لمصر الحديثة 

الطالب الحاصل على المركز  -٣ماجستير فى التاريخ اإلقتصادى واإلجتماعى لمصر الحديثة 
األول فى مرحلة الليسانس بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على األقل

جائزة أ.د /   رؤوف عباس حامد ٢-

أفضل رسالة ماجستير

١٢٣٦.٨٩ جنيهسماح عبدالعزيز أبورواش

ريع الجائزة للطالب للحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في موضوع  ٩/٥ــ يمنح 
.يتصل بفلسفة العلوم 

جائزة أ.د /   زكى نجيب محمود ٣-

٢٧٦.٥٠ جنيهمينا ستي يوسف

تمنح للطالب الحاصل على درجة الماجستير فى التاريخ الحديث بتقدير ممتاز على األقل و 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى

جائزة أ.د /   محمود حسن صالح منسى ٤-

الدكتوراة

٢٤٨.٩٤ جنيهراضي محمد جودة

الماجستير

٢٤٨.٩٤ جنيهسماح عبدالعزيز أبورواش

تمنح ألفضل رسالة أو بحث أو نشاط علمي في موضوع الترجمات العربية القديمة لتدعيم  -
.العالقات بين الفكر اليوناني والفكر العربي 

جائزة أ.د.  حسن حنفي حسين ٥-

٢٥٠٠ جنيهنشوى جمعة راضي هللا



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

تمنح للطالب الحاصل على الماجستير او الدكتوراه فى تخصص اللغة الفارسية
جائزة أ.د/ عبد الحفيظ يعقوب ٦-

٥١٠ جنيهسامح حسين يوسف

ريع الجائزة للحاصلين على أعلى درجة تراكمية في فروع اللغويات التي تدرس  ٣/١ـ تمنح 
النحو (بالقسم في السنوات األربع بشرط اال يقل العام فيھا عن جيد جداً وھذه الفروع ھي 

 ٣/١ـ تمنح ) . والصرف ـ علم اللغة أو الفقه اللغة ـ علم األصوات ـ علم الداللة ـ علم المعاجم
الريع بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه  ٣/١ريع الجائزة للحاصلين على درجة الماجستير و 

من قسم اللغة العربية وتمنح الجائزة للحاصل على درجة الماجستير بتقديرممتاز وكذا للحاصل 
.على الدكتوراه 

جائزة أ.د/ وفاء أحمد كامل ٧-

٣٠٠ جنيهيوسف محمد يوسف

٣٠٠ جنيهعالء فاروق محمود

تمنح للطالب الحاصل على أفضل بحث أو رسالة أو موضوع في الشعر العربي فإن لم يوجد 
.ففي الشعر العربي الحديث

جائزة أ.د/سيد حنفي حسنين ٨-

٢٥٠٠ جنيهمعتز سالمة أحمد عبدهللا

الحضارة اليونانية القديمة : ( تمنح للطالب الذي يعد أحسن بحث في أحد الموضوعات التالية 
)التاريخ  -الفلسفة  -في األدب 

جائزة أرستفرون وحرمه ٩-

قسم التاريخ

١٣٩.٢٥ جنيهصفاء يوسف حامد

من الريع للحاصل على الماجستير فى الفلسفة بمرتبة الشرف الثانية على األقل % ٦٠ـ يمنح 
لمدة ثالث سنوات متتالية حتى ينال درجة الدكتوراه

جائزة الشيخ / مصطفى عبد الرازق ١٠-

١٨٨.٠٥ جنيهمحمد سيد عيد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية الحقوق



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د /   أحمد حشمت أبو شنب مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ١-

القسم االنجليزي

منار صبري محمد السنوسي
القسم العام

انجي متولي عبدالمغني

٢/تمنح ألنبغ طالب في اقتصاد 
جائزة أ.د /   أحمد رشدي موسى مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٢-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

علي عبدالسالم ھاشم

٣/تمنح ألنبغ طالب في مادة دولي خاص 
جائزة أ.د /   أحمد عز الدين مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٣-

القسم االنجليزي

محمد سامي سمير سامي
القسم العام

فاطمة الزھراء فايز العربي

٣/تمنح ألنبغ طالب في مادة تجاري 
جائزة أ.د /   أيمن محمد بدر مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٤-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي سليمان
القسم العام

طارق السيد عشماوي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

١/تمنح ألنبغ طالب في دستوري 
جائزة أ.د /   السيد صبري مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٥-

القسم االنجليزي

سامح ميخائيل يوسف
القسم العام

والء منصور سيد

٢/تمنح ألنبغ طالب في جنائي 
جائزة أ.د /   توفيق الشادي مقدمة من أ .د اھاب اسماعيل ٦-

القسم االنجليزي

محمد محمود معوض
القسم العام

شيرين أشرف أحمد

٢/ تمنح النبغ طالب في اداري 
جائزة أ.د /   ثروت بدوي مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٧-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

بدر رجب عبدالمجيد

٣تمنح النبغ طالب في مادة مدني 
جائزة أ.د /   جميل الشرقاوي مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٨-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

ھشام عبدالنبي اسماعيل



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٣/تمنح ألنبغ طالب في مادة مالية عامة 
جائزة أ.د /   حسين خالف مقدمة من أ.د / اھاب اسماعيل ٩-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

رضوى رمضان عوض

٣/تمنح النبغ طالب في مادة الشريعة 
جائزة أ.د /   زكريا البرديسي مقدمة من أ.د / اھاب اسماعيل ١٠-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

آية عبدالمحسن محمد

٢/تمنح ألنبغ طالب فى االقتصاد 
جائزة أ.د /   زكى عبد المتعال مقدمة من د.  زكى ھاشم ١١-

القسم االنجليزي

أحمد معتز علي إبراھيم
القسم العام

علي عبدالسالم ھاشم

١/أنبغ طالب فى مادة دستورى : تمنح لكل من 
جائزة أ.د /   سعاد الشرقاوى ١٢-

القسم االنجليزي

سامح ميخائيل يوسف
القسم العام

والء منصور سيد



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب في اقتصاد 
جائزة أ.د /   سعاد النجار مقدمة من أ .د اھاب اسماعيل ١٣-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

علي عبدالسالم ھاشم

٢/تمنح النبغ طالب في شريعة 
جائزة أ.د /   سالمة مدكور مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ١٤-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

بدر رجب عبدالمجيد

١/تمنح ألنبغ طالب فى المدخل 
جائزة أ.د /   سليمان مرقص مقدمة من أ.د.  زكى ھاشم ١٥-

القسم االنجليزي

إسراء محمود علي عبدالغفار
القسم العام

فھد جمال جبريل

٣ـ تمنح ألنبغ طالب فى مادة التجارى 
جائزة أ.د /   سميحة القليوبى ١٦-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي
القسم العام

طارق السيد عشماوي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب في دولي عام 
جائزة أ.د /   عائشة راتب مقدمة من أ .د اھاب اسماعيل ١٧-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

محمود محمد سعد

٢/أنبغ طالب فى التنظيم الدولى _ ١/ـ أنبغ طالب فى التنظيم الدولى : تمنح لكل من
جائزة أ.د /   عائشة راتب مقدمة من أ.د.على حامد الغتيت ١٨-

الفرقة األولى انجليزي

سامح ميخائيل يوسف
الفرقة األولى عام

أميرة رمضان فھمي
الفرقة الثانية انجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
الفرقة الثانية عام

محمود محمد سعد

٣/تمنح ألنبغ طالب فى المالية العامة 
جائزة أ.د /   عاطف صدقى ١٩-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

رضوى رمضان عوض



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

١/تمنح ألنبغ طالب فى االقتصاد 
جائزة أ.د /   عبد الحكيم الرفاعى مقدمة من د.زكى ھاشم ٢٠-

القسم االنجليزي

اسراء محمود علي
القسم العام

محمد رشوان عبدالعال
شيرين أحمد كمال عواد

أحمد محمد محمود سليمان

٣/تمنح ألنبغ طالب في مادة اداري 
جائزة أ.د /   عبد الحميد حشيش مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٢١-

القسم االنجليزي

محمد طارق سعد
القسم العام

أحمد عبيد رشدي

٢/تمنح ألنبغ طالب فى التزام
جائزة أ.د /   عبد الرازق السنھورى مقدمة من د.  زكى ھاشم ٢٢-

القسم االنجليزي

منار صبري محمد السنوسي
القسم العام

انجي متولي عبدالمغني

٢/ـ تمنح ألنبغ طالب فى االلتزام 
جائزة أ.د /   عبد المعطى خيال مقدمة من أ.د.  عبد المنعم الشرقاوى ٢٣-

القسم االنجليزي

منار صبري محمد السنوسي
القسم العام

انجي متولي عبدالمغني



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٣/تمنح ألنبغ طالب فى المرافعات 
جائزة أ.د /   عبد المنعم الشرقاوى ٢٤-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر أبوشعلة
القسم العام

محمد عمر اسماعيل

٢/تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د /   عبد الودود يحيى مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٢٥-

القسم االنجليزي

منار صبري محمد السنوسي
القسم العام

انجي متولي عبدالمغني

٢/تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د /   عبدالمنعم فرج مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٢٦-

القسم االنجليزي

منار صبري محمد السنوسي
القسم العام

انجي متولي عبدالمغني

٢/تمنح ألنبغ طالب في اداري 
جائزة أ.د /   عثمان خليل مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٢٧-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

بدر رجب عبدالمجيد



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب في جنائي 
جائزة أ.د /   علي بدوي ٢٨-

القسم االنجليزي

محمد محمود معوض
القسم العام

شيرين أشرف أحمد

٢/تمنح ألنبغ طالب في جنائي 
جائزة أ.د /   علي بدوي مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٢٩-

القسم االنجليزي

محمد محمود عوض
القسم العام

شيرين أشرف أحمد

٣/تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى التجارى 
جائزة أ.د /   على جمال الدين عوف مقدمة من د.على حامد الغتيت ٣٠-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي
القسم العام

طارق السيد عشماوي

١/تمنح ألنبغ طالب في تاريخ نظم 
جائزة أ.د /   فتحي المرصفاوي مقدمة من أ.د/ ايھاب اسماعيل ٣١-

القسم االنجليزي

أمنية محمد عبدالعليم
القسم العام

حسام السيد عشماوي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

وفى حالة التساوى يفضل الحاصل  ٣/تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مرافعات
على أعلى مجموع تراكمى

جائزة أ.د /   فتحى والى ٣٢-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر ابو شعلة
القسم العام

محمد عمر اسماعيل

٣/تمنح ألنبغ طالب في التحكيم التجاري 
جائزة أ.د /   محسن شفيع مقدمة من أ.د/ أھاب اسماعيل ٣٣-

القسم االنجليزي

أمين ريمون أمين

٣تمنح ألنبغ طالب في مادة مرافعات 
جائزة أ.د /   محمد حامد فھمي مقدمة من أ.د /اھاب اسماعيل ٣٤-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر ابوشعلة
القسم العام

محمد عمر اسماعيل



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

أنبغ طالب فى تاريخ القانون -أنبغ طالب فى تاريخ نظم الفرقةاألولى -: تمنح لكل من 
الفرقةالثانية

جائزة أ.د /   محمد عبد المنعم بدر ٣٥-

الفرقة األولى انجليزي

أمنية محمد عبدالعليم
الفرقة األولى عام

حسام السيد عشماوي
الفرقة الثانية انجليزي

أحمد معتز علي إبراھيم
الفرقة الثانية عام

إبراھيم سيف عبدالحميد

٢/تمنح ألنبغ طالب في تاريخ قانون 
جائزة أ.د /   محمد عبدالمنعم بدر مقدمة من أ .د اھاب اسماعيل ٣٦-

القسم االنجليزي

ھدى أحمد محمد كمال
أحمد معتز علي إبراھيم

القسم العام

إبراھيم سيف عبدالحميد

٣/تمنح ألنبغ طالب فى المرافعات 
جائزة أ.د /   محمد قمحة بك ٣٧-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر ابوشعلة
القسم العام

محمد عمر إسماعيل عمر



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح ألنبغ طالب فى مادة قانون العقوبات الفرقة الثالثة
جائزة أ.د /   محمد مصطفى القللى ٣٨-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

أحمد عبدالمنعم أحمد

٣/تمنح ألنبغ طالب فى الجنائى 
جائزة أ.د /   محمد مصطفى القللى مقدمة من د.  زكى ھاشم ٣٩-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

أحمد عبدالمنعم أحمد

٢/تمنح ألنبغ طالب في تاريخ قانون 
جائزة أ.د /   محمود السقا مقدمة من أ.د اھاب اسماعيل ٤٠-

القسم االنجليزي

ھدى أحمد محمد كمال
أحمد معتز علي إبراھيم

القسم العام

إبراھيم سيف عبد الحميد

٣/تمنح ألنبغ طالب في اداري 
جائزة أ.د /   محمود حافظ مقدمة من أ.د/ ايھاب اسماعيل ٤١-

القسم االنجليزي

محمد طارق سعد أحمد
القسم العام

أحمد عبيد رشدي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب فى الدولى العام 
جائزة أ.د /   محمود سامى جنينة مقدمة من د.  زكى ھاشم ٤٢-

القسم االنجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
القسم العام

محمود محمد سعد

تمنح ألنبغ طالب فى القانون التجارى بالفرقة الثالثة
جائزة أ.د /   محمود سمير الشرقاوى ٤٣-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي
القسم العام

طارق السيد عشماوي

٣المدنى  -  ٢المدنى  -  ١المدخل  -: تمنح النبغ طالب فى 
جائزة أ.د /   نعمان جمعة ٤٤-

١- الفرقة األولى عام

فھد جمال جبريل
٢- الفرقة األولى انجليزي

إسراء محمود علي عبدالغفار
٣- الفرقة الثانية عام

إنجي متولي عبدالمغني
٤- الفرقة الثانية انجليزي

منار صبري محمد السنوسي
٥- الفرقة الثالثة عام

ھشام عبدالنبي اسماعيل
٦- الفرقة الثالثة انجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٣/تمنح النبغ طالب في مادة تجاري 
جائزة أ.د /   نور الدين رجائي مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٤٥-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي سليمان
القسم العام

طارق السيد عشماوي

٣/تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د /   وديع فرج مقدمة من أ.د /ايھاب اسماعيل ٤٦-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

ھشام عبدالنبي إسماعيل

٣/تمنح ألنبغ طالب فى المدنى 
جائزة أ.د /   وديع فرج مقدمة من د.  زكى ھاشم ٤٧-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

ھشام عبدالنبي إسماعيل

٣/تمنح للطالب الحاصل على أعلى تقدير فى مادة عمل 
جائزة أ.د /   يحيى علي محمد الشعراني ٤٨-

القسم االنجليزي

محمود محمد ھاني
القسم العام

فاطمة الوھراء فايز العربي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح ألنبغ طالب فى مالية عامة بالفرقة الثالثة بشرط جيد على األقل
جائزة أ.د / عبد الحكيم الرفاعى ٤٩-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

رضوى رمضان عوض

٣شريعة  - ٢شريعة  - ١شريعة  -: تمنح النبغ طالب في 
جائزة أ.د / محمد زكي عبد البر ٥٠-

شريعة ١ انجليزي

سامح ميخائيل يوسف
شريعة ١ عام

نيرة بكر عبدالحميد
شريعة ٢ انجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
شريعة ٢ عام

بدر رجب عبدالمجيد
شريعة ٣ انجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
شريعة ٣ عام

آية عبدالمحسن محمد

١/تمنح ألنبغ طالب في دستوري 
جائزة أ.د / وحيد رأفت مقدمة من أ.د/ أھاب إسماعيل ٥١-

القسم االنجليزي

سامح ميخائيل يوسف سالمة
القسم العام

والء منصور سيد منصور



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

١/تمنح ألنبغ طالب في الشريعة 
جائزة أ.د/ حسن حامد حسان مقدمة من أ.د/ أھاب اسماعيل ٥٢-

القسم االنجليزي

سامح ميخائيل يوسف
القسم العام

نيرة بكر عبدالحميد

تمنح ألنبغ طالب في مرافعات الفرقة الثالثة
جائزة أ.د/ رمزي سيف ٥٣-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر ابوشعلة
القسم العام

محمد عمر اسماعيل

١/تمنح ألنبغ طالب في مدخل 
جائزة أ.د/ شفيق شحاتة مقدمة من أ.د/ أھاب إسماعيل ٥٤-

القسم االنجليزي

اسراء محمود علي عبدالغفار
القسم العام

فھد جمال جبريل الغمراني

٣/تمنح ألنبغ طالب في الدولي الخاص 
جائزة أ.د/ عبد المنعم رياض مقدمة من أ.د علي حامد ٥٥-

القسم االنجليزي

محمد سامي سمير سامي
القسم العام

فاطمة الزھراء فايز العربي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

١/ تمنح ألنبغ طالب في علم اإلجرام والعقاب 
جائزة أ.د/ علي أحمد رشدي مقدمة من أ.د/ أھاب اسماعيل ٥٦-

القسم االنجليزي

نورھان ھشام علي
القسم العام

فھد جمال جبريل

٣/تمنح ألنبغ طالب في جنائي 
جائزة أ.د/ فوزية عبد الستار ٥٧-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

أحمد عبدالمنعم أحمد

١/ تمنح ألنبغ طالب في اقتصاد 
جائزة أ.د/ مصطفى كامل مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٥٨-

القسم العام

والء منصور سيد

بشرط جيد جدا ٣/ تمنح ألنبغ طالب في مادة قانون عمل 
جائزة الجمعية المصرية لإلقتصاد والتشريع ٥٩-

القسم االنجليزي

محمود ھاني إسماعيل
القسم العام

فاطمة الزھراء فايز العربي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٢/تمنح ألنبغ طالب في الدولي 
جائزة الجمعية المصرية للقانون ٦٠-

القسم االنجليزي

خالد أحمد أبوالوفا
القسم العام

محمود محمد سعد سيد

٣/تمنح النبغ طالب في قانون تجارى 
جائزة المرحوم / محمد رشدي(١) ٦١-

القسم االنجليزي

محمد عادل زكي
القسم العام

طارق السيد عشماوي

أنبغ طالب في االقتصاد الفرقة الثانية -أنبغ طالب في اإلقتصاد الفرقة األولى  -تمنح لكل من  
جائزة المرحوم / محمد رشدي(٢) ٦٢-

الفرقة األولى انجليزي

اسراء محمود علي
الفرقة األولى عام

شيرين أحمد كمال
أحمد محمد محمود سليمان

الفرقة الثانية انجليزي

بسنت أيمن عبدالھادي
الفرقة الثانية عام

علي عبدالسالم ھاشم



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

١/تمنح ألنبغ طالب فى مادة نظم سياسية ودستوري 
جائزة المرحوم المستشار د.  فاروق عبد البر ٦٣-

القسم االنجليزي

سامح ميخائيل يوسف
القسم العام

والء منصور سيد منصور

.تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى تاريخ النظم الفرقة األولى
جائزة المرحوم د/ صوفى أبو طالب ٦٤-

القسم االنجليزي

أمنية محمد عبدالعليم
القسم العام

حسام السيد عشماوي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

أنبغ -أنبغ طالب في الجنائي الفرقة الثانية  -أنبغ طالب في المدني الفرقة الثانية  -: تمنح لكل من
طالب في المرافعات الفرقة الثالثة

جائزة المستشار / عادل برھان ٦٥-

جنائي ٢ انجليزي

محمد محمود معوض
جنائي ٢ عام

شيرين أشرف أحمد
مدني ٢ انجليزي

منار صبري محمد السنوسي
مدني ٢ عام

انجي متولي عبدالمغني
مرافعات ٣ انجليزي

محمد عبدالناصر ابوشعلة
مرافعات ٣ عام

محمد عمر اسماعيل

تمنح ألنبغ طالب فى الجنائى الفرقة الثانية
جائزة د.  العميد على بدوى مقدمة من د.عبد المنعم الشرقاوى ٦٦-

القسم االنجليزي

محمد محمود عوض
القسم العام

شيرين أشرف أحمد



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح ألنبغ طالب فى المدنى الفرقة الثالثة
جائزة د.  وديع فرج ٦٧-

القسم االنجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح
القسم العام

ھشام عبدالنبي إسماعيل

أنبغ طالب فى تنظيم دولى بالفرقة -أنبغ طالب فى تنظيم دولى بالفرقة األولى -تمنح لكل من 
الثانية

جائزة د.حامد سلطان ٦٨-

الفرقة األولى انجليزي

سامح ميخائيل يوسف
الفرقة األولى عام

أميرة رمضان فھمي
الفرقة الثانية انجليزي

خالد أحمد ابوالوفا
الفرقة الثانية عام

محمود محمد سعد



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

٣أنبغ طالب فى عقوبات - ٢أنبغ طالب فى المدنى -تمنح لكل من  
جائزة سير ملكوم مكاليث ١ ٦٩-

١- الفرقة الثانية عام

انجي متولي عبدالمغني
٢- الفرقة الثانية انجليزي

منار صبري محمد السنوسي
٣- الفرقة الثالثة عام

أحمد عبدالمنعم أحمد
٤- الفرقة الثالثة انجليزي

محمد عبدالناصر عبدالفتاح

٣أنبغ طالب في عقوبات  - ٢انبغ طالب في مدني  - ١أنبغ طالب في شريعة  -: تمنح لكل من
جائزة نقابة المحامين ٧٠-

شريعة ١ (انجليزي)

سامح ميخائيل يوسف
شريعة ١ (عام)

نيرة بكر عبدالحميد محمد
عقوبات ٢ (انجليزي)

محمد محمود عوض
عقوبات ٢ (عام)

شيرين أشرف أحمد
مدني ٢ (انجليزي)

منار صبري محمد السنوسي
مدني ٢ (عام)

انجي متولي عبدالمغني



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح ألنبغ طالب فى إجراءات جنائية بالفرقة الرابعة بشرط جيد جدا
جائزة أ.د /   أحمد فتحى سرور ١-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي

تمنح ألنبغ طالب فى الدولى الخاص بالفرقتين الثالثة والرابعة
جائزة أ.د /   جابر جاد عبد الرحمن ٢-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

تمنح ألنبغ طالب فى مادة الدولى الخاص الفرقة الرابعة والتنظيم الدولى بشرط جيد جدا
جائزة أ.د /   زكى ھاشم ٣-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حسين محمد حسين

٤/٣تمنح ألنبغ طالب فى الدولى الخاص 
جائزة أ.د /   سامية راشد مقدمة من طارق وھالة فؤاد عبد المنعم رياض ٤-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى بالفرقة الرابعة
جائزة أ.د /   صالح الدين حافظ ٥-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

خالد محمد أبوسريع

تمنح ألنبغ طالب فى مادة أصول الفقه سنة رابعة بشرط جيد
جائزة أ.د /   عبد الوھاب خالف ٦-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي

تمنح ألنبغ طالب فى الدولى الخاص الفرقة الرابعة
جائزة أ.د /   عز الدين عبد هللا مقدمة من د.  زكى ھاشم ٧-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حمدي مكرم فنجري

تمنح ألنبغ طالب فى مواد الجنائى والشريعة االسالمية بتقدير جيد جدا
جائزة أ.د /   على بدوى المحامى ٨-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

محمد إبراھيم موسى



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/ تمنح ألنبغ طالب فى القانون الدولى الخاص 
جائزة أ.د /   فؤاد عبد المنعم رياض مقدمة من د.  على حامد الغتيت ٩-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حمدي مكرم فنجري

٤/تمنح ألنبغ طالب في أصول الفقه 
جائزة أ.د /   محمد زكي عبد البر ١٠-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز

تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى الفرقة الرابعة
جائزة أ.د /   محمد لبيب عطية ١١-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

خالد محمد أبوسريع

تمنح ألنبغ طالب فى االجراءات الجنائية الفرقة الرابعة
جائزة أ.د /   محمد مصطفى القللى مقدمة من د.  عبد المنعم الشرقاوى ١٢-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

الخريج الحاصل على أعلى مجموع فى مادة القانون الجنائى الخريج الحاصل : تمنح لكل من
على أعلى مجموع فى مادة القانون الدولى

جائزة أ.د /   محمود شريف بسيونى ١٣-

القسم االنجليزي

أحمد فيصل حافظ
القسم العام

محمد إبراھيم موسى

تمنح ألول الليسانس بشرط حصوله على تقدير جيد جدا فى مواد القانون العام
جائزة أ.د /   يحيى الجمل ١٤-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين

٤/تمنح ألنبغ طالب في العقود اإلدارية 
جائزة أ.د / المرحوم المستشار فاروق عبد البر ١٥-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

أحمد سيد محمد خلف هللا

٤/  ٣تمنح النبغ طالب في مادة الدولي الخاص 
جائزة أ.د / حامد زكي ١٦-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/تمنح ألنبغ طالب في مادة الدولي الخاص
جائزة أ.د / حامد زكي مقدمة من أ.د/ إھاب اسماعيل ١٧-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حمدي مكرم فنجري

٤/ تمنح ألنبغ طالب في مادة الدولي الخاص 
جائزة أ.د / حامد زكي مقدمة من أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي ١٨-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حمدي مكرم فنجري

٤/تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د / خميس خضر مقدمة من أ.د / إھاب اسماعيل ١٩-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

خالد محمد أبوسريع

٤/ تمنح النبغ طالب في العقود االدارية 
جائزة أ.د / سعاد الشرقاوي ٢٠-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

أحمد سيد محمد خلف



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/ تمنح ألنبغ طالب في التشريع الضريبي 
جائزة أ.د / عبد المنعم الطناملي مقدمة من أ.د/ أھاب اسماعيل ٢١-

القسم االنجليزي

أحمد فيصل حافظ
القسم العام

حمدي مكرم فنجري

٤بحرى /تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع درجات فى مادتى تجارى 
جائزة أ.د / علي جمال الدين عوض مقدمة من أ.د/ علي حامد الغتيت ٢٢-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حامد سيد عبدالفضيل

٤/ ٣تمنح ألنبغ طالب في القانون الدولي الخاص 
جائزة أ.د / فؤاد عبد المنعم رياض ٢٣-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

٤/ تمنح ألنبغ طالب في الدولي الخاص 
جائزة أ.د / فؤاد عبد المنعم رياض مقدمة من أ.د/ إھاب اسماعيل ٢٤-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حمدي مكرم فنجري



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

وفى حالة التساوى يفضل الحاصل على  ٤/تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى التنفيذ 
أعلى مجموع تراكمى

جائزة أ.د / فتحي والي ٢٥-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

٤/تمنح النبغ طالب في المدني 
جائزة أ.د / نعمان جمعة ٢٦-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

خالد محمد ابوسريع

٤/ تمنح ألنبغ طالب في مدني 
جائزة أ.د / نعمان جمعة مقدمة من أ.د/ إھاب اسماعيل ٢٧-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

خالد محمد أبوسريع

٤/تمنح ألنبغ طالب في العقود االدارية 
جائزة أ.د/ سليمان الطحاوي مقدمة من أ.د/ إھاب اسماعيل ٢٨-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

أحمد سيد محمد خلف



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/ تمنح ألنبغ طالب في االجراءات الجنائية 
جائزة أ.د/ محمد مصطفى القللي مقدمة من أ.د/ إھاب اسماعيل ٢٩-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي

تمنح ألنبغ طالب في أكبر مجموع مواد جنائية في السنوات األربع
جائزة أ.د/ محمد نجيب حسني ٣٠-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

محمد إبراھيم موسى

تمنح ألنبغ طالب في القانون البحرى بالفرقة الرابعة
جائزة أ.د/ محمود سمير الشرقاوي ٣١-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حسن أحمد خليل

تمنح ألول الليسانس بشرط حصوله على جيد جدا في مادة القانون العام
جائزة أ.د/ يحيى الجمل مقدمة من أ.د/ اھاب اسماعيل ٣٢-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

ـ أنبغ طالب فى تجارى الفرقة الرابعة  ـ أنبغ طالب في القانون البحري الفرقة :   تمنح لكل من 
الرابعة

جائزة أ.د/سميحة القليوبي ٣٣-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

محمد بديع جيلي
حسن احمد خليل

تمنح ألولى الطالبات الحاصالت على الليسانس
جائزة أ.د١ /  سامية راشد مقدمة من د.  أحمد صادق القشيرى ٣٤-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

اعتدال محمود محمد

تمنح ألول الليسانس
جائزة البنك االھلي المصري ٣٥-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين
القسم الفرنسي

مارك محب راغب



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح ألنبغ طالب في الليسانس بشرط تقدير جيد جدا والحصول على أعلى الدرجات في مادتي 
٤/ ٣العقوبات بالفرقتين 

جائزة الجمعية المصرية للقانون الجنائي ٣٦-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

محمد إبراھيم موسى

٤/  ٣تمنح النبغ طالب في الدولي الخاص 
جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي العام ٣٧-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

تمنح ألنبغ طالب فى التنفيذ الفرقة الرابعة
جائزة الدكتور العميد / محمد حامد فھمى مقدمة من أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي ٣٨-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

تمنح ألولى الطالبات الحاصالت على الليسانس
جائزة السيدة حرم الدكتور /حامد سلطان ٣٩-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

اعتدال محمود محمد



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/تمنح ألنبغ طالب في أصول الفقه 
جائزة الشيخ / عبد الوھاب خالف مقدمة من أ.د / إھاب اسماعيل ٤٠-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز

تمنح ألنبغ طالب فى أصول الفقه الفرقة الرابعة
جائزة الشيخ /عبد الوھاب خالف مقدمة من د.زكى ھاشم ٤١-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز

تمنح ألنبغ طالب فى العقود االدارية الفرقة الرابعة
جائزة المرحوم المستشار محمد صميدة ٤٢-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

أحمد سيد محمد خلف

تمنح الجائزة للطالب الحاصل على أعلى الدرجات في مادة القانون المدني طوال األربع 
.سنوات الدراسية األربع

جائزة المرحوم النقيب/ مصطفى محمد البراوي ٤٣-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

محمد إبراھيم موسى



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/تمنح ألنبغ طالب في قانون تجاري 
جائزة المرحوم/ محمد رشدي ٤٤-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حسن أحمد خليل إبراھيم

تمنح ألنبغ طالب فى علم االجرام والعقاب بشرط جيد جدا
جائزة المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ٤٥-

القسم االنجليزي

نورھان ھشام علي
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي

٤/ تمنح ألنبغ طالب في االجراءات الجنائية 
جائزة المستشار/ عادل برھان ٤٦-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

عمرو وحيد أحمد فھمي

تمنح ألول خريجى الليسانس
جائزة سير جون سكوت ٤٧-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين
القسم الفرنسي

مارك محب راغب



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤تمنح ألنبغ طالب فى قانون المرافعات تنفيذ
جائزة سير ملكوم مكالريث ٤٨-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

تمنح ألول الليسانس
جائزة محمد توفيق باشا ٤٩-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين
القسم الفرنسي

مارك محب راغب

)٤/تنفيذ( تمنح ألنبغ طالب في قانون المرافعات 
جائزة نقابة المحامين ٥٠-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

٤/أنبغ طالب في تنفيذ
جائزه أ.د / رمزي سيف مقدمه من أ.د/ إھاب إسماعيل ٥١-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/تمنح ألنبغ طالب في أصول فقه
جائزه أ.د/ ذكريا البرديسي مقدمه من أ.د/ إھاب إسماعيل ٥٢-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز

٤/تمنح ألنبغ طالب في بحري وجوي 
جائزه أ.د/ سميحه القليوبي مقدمه من أ.د/ إھاب إسماعيل ٥٣-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حسن أحمد خليل

٤/تمنح ألنبغ طالب في تنفيذ
جائزه أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي مقدمه من أ.د /إھاب إسماعيل ٥٤-

القسم االنجليزي

خالد ضياء الدين دياب
القسم العام

حسين محمد حسين

٤/تمنح ألنبغ طالب في تجاري 
جائزه أ.د/ محمود سمير الشرقاوي مقدمه من أ.د/ إھاب إسماعيل ٥٥-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

حسن أحمد خليل



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

٤/ تمنح ألنبغ طالب في أصول فقه 
جائزه الشيخ / علي الخفيف مقدمه من أ.د/ إھاب اسماعيل ٥٦-

القسم االنجليزي

مريم إبراھيم ضياء الدين
القسم العام

عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

تمنح ألول الناجحين فى دبلوم القانون العام
جائزة أ.د /   أحمد لطفى السيد ١-

٤٠ جنيهتغريد ناصر شعبان

تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى مع التعمق بدبلوم القانون الخاص
جائزة أ.د /   سليمان مرقص ٢-

٧٠ جنيهھبة هللا محمد أحمد

تمنح ألعلى درجة فى مادة القانون الدولى العام بدبلومى القانون العام والقانون الدولى مناصفة
جائزة أ.د /   عائشة راتب مقدمة من د.  على حامد الغتيت ٣-

٣٠٠ جنيهمحمود فتحي عبدالعزيز

٣٠٠ جنيهتغريد ناصر شعبان

تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع درجات فى مادة القانون البحرى والتجارى بدبلوم 
القانون الخاص بقسم الدراسات العليا بشرط النجاح

جائزة أ.د /   على جمال الدين عوض مقدمة من د.  على حامد الغتيت ٤-

٦٠٠ جنيهمصطفى حامد محمد

تمنح ألعلى درجة فى مادة القانون الدولى الخاص بدبلوم القانون الدولى
جائزة أ.د /   فؤاد عبد المنعم رياض مقدمة من د.على حامد الغتيت ٥-

٤٩٠ جنيهعبدالغفار سليمان عبدالغفار

تمنح ألنبغ طالب فى القانون التجارى بدبلوم القانون الخاص واألول بدبلوم التجارة 
واالستثمارات الدولية

جائزة أ.د /   محسن شفيق ٦-

٢٠٠ جنيهأحمد مصطفى محمد

٢٠٠ جنيهمصطفى حامد محمد

تمنح ألحسن رسالة دكتوراه فى الشريعة االسالمية مناصفة
جائزة أ.د /   محمد القطب محمد ٧-

١٧٥٠ جنيهھادي محمد ناصر



 كلية الحقوقمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

ألحسن الحاصلين على الدكتوراه فى -األول فى دبلوم الشريعة اإلسالمية -: تمنح لكل من
الشريعة االسالمية

جائزة أ.د /   محمد زكى عبد البر ٨-

٣٣٠ جنيهعلي مصطفى األمين

٣٣٠ جنيهأمين عبدالوھاب أمين

ـ تمنح للطالب األول بدبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية
جائزة أ.د /   محمود سمير الشرقاوى ٩-

٢٥٠ جنيهأحمد مصطفى محمد

تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى مع التعمق بدبلوم القانون الخاص
جائزة أ.د /   نعمان جمعة ١٠-

٤٠٠ جنيهھبة هللا محمد أحمد

الحاصل على  -ـ األول بدبلوم القانون العام  ـ األول بدبلوم العلوم االدارية :  تمنح لكل من 
أعلى تقدير في رسالة الدكتوراة في القانون الدستوري

جائزة أ.د /   يحيى الجمل ١١-

١٠٠٠ جنيهياسر محمد عبدالسالم

١٠٠٠ جنيهيحيى زكريا علم الدين

١٠٠٠ جنيهتغريد ناصر شعبان

تمنح ألنبغ طالب في القانون المدني المقارن بدبلوم القانون الخاص
جائزة أ.د/ عبد الرازق السنھوري ١٢-

٨١٥.٨٥ جنيهھند حنفي حسن

تمنح ألنبغ طالب فى دبلوم العلوم االدارية
جائزة المرحوم المستشار محمد صميدة ١٣-

١٠٠٠ جنيهيحيى زكريا علم الدين



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

جنيه تمنح للطالب  ١٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا 
الحاصل على أعلى درجة فى مادة القانون الدستورى التى تدرس بالفرقة الثالثة علوم سياسية ، 
وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على مجموع كلي 

.أعلى

جائزة الفقيه أ.د /   محمد عصفور أنشأھا أ.د.  ابراھيم درويش وفاًء ألستاذه ١-

أسماء رمضان زكي

: جنيه تمنح لكل من  ١٠٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة مبادئ السياسة التى تدرس فى السنة األولى  ـ 
الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة نظم سياسية غربية التى تدرس فى السنة الثالثة قسم 

سياسة

جائزة المرحوم أ.د.  محمد فتح هللا الخطيب ٢-

نھى عادل محمود خليل
آية يوسف زكي يوسف

جنيه تمنح لخريج قسم االحصاء  ١٢٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلي المصري بمبلغ 
الحاصل على أعلى درجة في مادة االحصاء السكاني التي تدرس بالسنة الثالثة بشرط أال يقل 
المجموع التراكمي لمن يستحق الجائزة عن الحد األدنى لتقدير جيد جداَ وفي حالة حصول أكثر 

.من طالب على نفس الدرجة تقسم بينھم بالتساوي

أ.د/ حسين عبدالعزيز حلمي ٣-

منال محمود عزت عبدالمنعم

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة اإلدارة العامة التى تدرس بالسنة الثانية قسم  
العلوم السياسية ، وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة تمنح للحاصل على أعلى 

مجموع

جائزة أ.د /   أحمد رشيد حسين ٤-

ريع وديعة بمبلغ ٩٢١٥ جنيهمي أسامة سليمان



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

جنيه تمنح مناصفة بين أول  ٤٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى المصرى قيمتھا 
طالب وأول طالبة من الحاصلين على أعلى درجة فى مادة نظرية العالقات الدولية بالفرقة 
الثانية علوم سياسية ، فإن حصل أكثر من طالب على أعلى درجة منحت لمن يحصل على 

مجموع كلى أعلى

جائزة أ.د /   بھجت محمد قرنى ٥-

بسنت أحمد محمد مرسي
أندرو البير شوقي بشاي

جنيه  ١٠٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب  بمبلغ  
ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفكر اإلقتصادى :  تمنح مناصفة لكل من

التى تدرس بالسنة  الرابعة قسم اقتصاد ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة اإلقتصاد 
الدولى التى تدرس بالسنة الثالثة قسم إقتصاد، وإذا تعدد الحاصلون على أعلى الدرجات فى 

إحدى المادتين منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي

جائزة أ.د /   سعيد النجار للتفوق العلمى ٦-

الفرقة الثالثة

مرام حسن أحمد حسن
الفرقة الرايعة

عمرو عطية خميس إبراھيم

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة مبادئ القانون التى تدرس بالفرقة األولى  
بالكلية ، وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى 

.مجموع كلي

جائزة أ.د /   سھام إبراھيم صبحى المحامية أنشأھا إبنھا أ.د.  أيمن رفعت المحجوب ٧-

الريع السنوى لوديعة قيمتھا ٤٠٠٠ جنيهآية يوسف زكي يوسف

جنيه تمنح  ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة القانون الدستورى التى تدرس بالفرقة الثالثة قسم 
علوم سياسية ، وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على 

.أعلى مجموع كلي

جائزة أ.د /   عبد الحميد متولى أنشأھا تلميذه أ.د.  إبراھيم درويش وفاءا ألستاذه ٨-

أسماء رمضان زكي إسماعيل



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

جنيه تمنح مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى  ٢٠٠٠٠ريع شھادات استثمار بمبلغ  
درجة فى مادة النظام السياسى فى مصر بالفرقة الثانية قسم علوم سياسية والطالب الحاصل 
على أعلى درجة فى مادة النظم السياسية فى الوطن العربى بالفرقة الرابعة قسم علوم سياسية 
وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة يكون التمييز بينھما على أساس إجمالى 

مجموع الطالب

جائزة أ.د /   على الدين ھالل ٩-

١- الفرقة الثانية علوم سياسية

ياسمين حمدي محمد عبدالغني
٢- الفرقة الرابعة علوم سياسية

سارة حسين محمد حرفوش

ـ الطالب : جنيه تمنح مناصفة بين كل من  ١٠٠٠٠ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا   
الحاصل على أعلى درجة فى مادة التنمية اإلقتصادية بالسنة الثالثة شعبة اقتصاد  ـ الطالب 
الحاصل على أعلى درجة فى مادة التنمية السياسية بالسنة الثالثة شعبة علوم سياسية وفي حالة 

.التساوي في الدرجة يتم اختيار الحاصل على أعلى مجموع

جائزة أ.د /   عمرو محى الدين ١٠-

قسم االقتصاد

محمد محمود يوسف بدوي
قسم العلوم السياسية

أسماء رمضان زكي إسماعيل

جنيه تمنح للحاصل على أعلى  ١٠٠٠ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
درجة فى مادة بحث إقتصادى فى إقتصاديات مصر بالسنة الثالثة إقتصاد ، وفى حالة التساوى 

.في نفس الدرجة تمنح لمن يحصل على أعلى مجموع كلي 

جائزة أ.د /   لبيب شقير ١١-

إيمان حسن محمد أحمد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

جنيه تمنح مناصفة بين الطالب  ٢٠٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلي المصري بمبلغ   
الحاصل على أعلى درجة فى مادة السياسة الخارجية بالفرقة الرابعة قسم علوم سياسية 

والطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة العالقات السياسية الدولية بالفرقة الثالثة ) عربى(
وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن ، )عربى(قسم علوم سياسية

.يحصل على أعلى مجموع كلي

جائزة أ.د /   محمد السيد سليم ١٢-

الفرقة الثالثة

عدنان أحمد رمضان موسى
الفرقة الرابعة

سارة حسين محمد خرفوش

، توزع بين الطالب الثالثة الحاصلين على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك بالفرقة الثانية   
وفى حالة زيادة العدد عن ثالثة تتم المفاضلة بينھم وفقا للمجموع الكلى للطالب

جائزة أ.د /   محى الدين الغريب ١٣-

ھانيا أحمد ھشام محمد
ندى حمدي محمد حداد

ريع شھادات استثمار بمبلغ ٤٥٠٠٠ جنيهسلمى خالد محمد عبدالعزيز

تمنح مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة نظرية العالقات الدولية بالفرقة  
الثانية قسم علوم سياسية والطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة قضايا دولية معاصرة 
بالفرقة الرابعة قسم علوم سياسية وفي حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة تتم 

.المفاضلة بينھم وفقاَ للمجموع الكلي للطالب 

جائزة أ.د /   مصطفى محمد مصطفى الفقي ١٤-

الفرقة الثانية

ريع شھادات استثمار قيمتھا ٥٠٠٠٠ جنيهأندرو البير شوقي بشاى

الفرقة الرابعة

نيرة عدلي حسين متولي



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة االقتصاد الجزئي بالفرقة الثانية قسمى  
االقتصاد واالحصاء من شعبة اللغة العربية وفي حالة حصول أكثر من طالب على نفس 

.الدرجة يكون التمييز على أساس إجمالي مجموع الطالب 

جائزة أ.د /   ھناء خير الدين ١٥-

ريع شھادات استثمار بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيهمنار العربي محمد سليمان

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة التنمية اإلقتصادية التي تدرس بالفرقة الثالثة   
وفي حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة تمنح لمن يحصل على أعلى ) إقتصاد(

.مجموع كلي 

جائزة األستاذ الدكتور / منى البرادعي ١٦-

ريع وديعة قدرھا ٢٥٠٠٠ جنيهمحمد محمود يوسف بدوي

جنيه تمنح للطالب الحاصل على  ٥٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى قدرھا   
أعلى درجة فى مادة تطور الفكر السياسى التى تدرس بالفرقة الثانية قسم علوم سياسية ، وإذا 

تعدد الحاصلون على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على مجموع كلى أعلى

جائزة السفير الدكتور/ محمد نعمان جالل ١٧-

نورا بنداري عبدالحميد

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة اإلدارة العامة بالسنة الثالثة إقتصاد ، وفى  
حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة يمنح العائد للحاصل على أعلى مجموع

جائزة المرحوم أ.د.  أحمد رشيد حسين أنشأھا زميله أ.د.  إبراھيم درويش وفاًء له ١٨-

ريع وديعة سنوية قيمتھا ١٠٠٠ جنيهأسماء محمد إبراھيم أبوالمعاطي

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة نظرية العالقات الدولية بالفرقة الثانية علوم  
، وفى حالة التساوى فى الدرجة تتم المفاضلة وفقا للمجموع الكلى لدرجات )عربى(سياسية 
الفرقة

جائزة المرحوم أ.د.  ابراھيم صقر ١٩-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهإبراھيم فوزي إبراھيم



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح مناصفة بين الطالبين الحاصلين على المركز األول فى الفرقتين الثانية والثالثة بقسم   
العلوم السياسية ، وفى حالة تساوى طالبين أوأكثر فى المركز األول فى إحدى الفرقتين يوزع 

المبلغ المخصص ألول ھذه الفرقة بينھم بالتساوى

جائزة المرحوم أ.د.  جالل عبد هللا معوض أنشأھا تلميذه األستاذ / خالد عبد الحميد مسعود
العواملة وفاًء ألستاذه

٢٠-

يمنى أسامة محمد سليمان
أسماء رمضان زكي اسماعيل
مريم عبدالسالم أحمد موسى

الريع السنوى لوديعة قيمتھا ١٠٠٠٠ جنيهمي أسامة سليمان علي

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة مبادئ العلوم السياسية من القسم العربى ،  
وفى حالة التساوى فى الدرجة تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع فى التقدير العام ، وفى 
حالة التساوى فى الدرجة والتقدير العام تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع فى الثانوية 

العامة

جائزة المرحوم أ.د.  جالل معوض أنشأھا تلميذه الدكتور/ عبد العزيز شحادة المنصور وفاءً 
له وتخليداً لذكراه

٢١-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ٢٠٠٠ جنيهآية يوسف زكي

جنيه توزع بين للطالب الحاصلين على  ٢٠٠٠٠ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا   
أعلى مجموع للدرجات فى قسم العلوم السياسية فى الفرقة الثانية والثالثة والرابعة

جائزة المرحوم أ.د.  حافظ اسماعيل ٢٢-

١- الفرقة الثانية

مي أسامة سليمان
٢-   الفرقة الثالثة

أسماء رمضان زكي
٢- الفرقة الثالثة

مريم عبدالسالم أحمد
يمنى أسامة محمد

٣- الفرقة الرابعة

سلمى عبدالستار عبدالاله



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

جنيه توزع بين للطالب الحاصلين على  ٢٠٠٠٠ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا   
أعلى مجموع للدرجات فى قسم العلوم السياسية فى الفرقة الثانية والثالثة والرابعة

جائزة المرحوم أ.د.  حافظ اسماعيل ٢٢-

جنيه تمنح للطالب الذى يحصل على أعلى درجة  ٢٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية قيمتھا  
فى مادة المالية العامة التى تدرس بالسنة الثالثة قسم العلوم السياسية بالكلية وفي حالة التساوي 

.في الدرجة يتم اختيار الحاصل على أعلى مجموع 

جائزة المرحوم أ.د.  حسين خالف ٢٣-

أسماء رمضان زكي إسماعيل
مريم عبدالسالم أحمد موسى

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة المالية العامة التى تدرس بالسنة الثالثة قسم   
.اقتصاد ، وفى حالة التساوى فى الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي

جائزة المرحوم أ.د.  رفعت المحجوب ٢٤-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيهنورھان عبدالحميد سيد

جنيه تمنح  ٤٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا   
ـ مادة مبادئ الرياضة بالسنة األولى  ـ مادة : الجائزة للطالب الحاصل على أعلى درجة فى 

التحليل الرياضى بالسنة الثانية إحصاء  ـ مادة العينات بالسنة الثالثة إحصاء  ـ مادة تصميم 
التجارب بالسنة الرابعة شعبة إحصاء وفى حالة التساوى فى الدرجة يتم إختيار الحاصل على 

أعلى مجموع

جائزة المرحوم أ.د.  صليب روفائيل ٢٥-

١- الفرقة األولى

آية ماھر ياسين محمود
٢- الفرقة الثانية

ياسمين ھشام نيقوال منصور
٣- الفرقة الثالثة

مريم حسين وجدي المصري
٤- الفرقة الرابعة

منال محمود عزت عبدالمنعم



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

تمنح للطالب الخمسة الحاصلين على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالفرقة   
الثانية إقتصاد ، وفى حالة زيادة العدد عن خمسة يتم المفاضلة بينھم وفق المجموع الكلى 

لدرجات الفرقة

جائزة المرحوم أ.د.  فؤاد ھاشم عوض ٢٦-

محمد طارق عبداللطيف عيسى
نورا أحمد محمد عبدالوھاب

ھانيا أحمد ھشام محمد
ندى حمدي محمد حداد

العائد السنوى لوديعة بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيهسلمى خالد محمد عبدالعزيز

جنيھا تمنح  ٣٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالسنة الثانية وفي 

.حالة التساوي في نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي

جائزة المرحوم أ.د.  محمد زكى شافعى (أ) ٢٧-

سلمى خالد محمد عبدالعزيز

جنيه تمنح  ٣٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا   
للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالسنة الثانية بين 

الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا

جائزة المرحوم أ.د.  محمد زكى شافعى (ب) ٢٨-

سلمى خالد محمد عبدالعزيز

جنيه تمنح للحاصل على أعلى  ٢٠٠الريع السنوى ألربعة من سندات القرض الوطنى قيمتھا   
تقدير وأعلى درجة فى مادة أصول اإلقتصاد بالسنة األولى وفى حالة التعدد يكون التفضيل 

للحاصل على أكبر مجموع فى النتيجة العامة

جائزة المرحوم أ.د.  مقبل محمود الغنام ٢٩-

آية يوسف زكي يوسف



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

ـ : جنيه توزع بين الحاصلين على  ٥٠٠٠٠عائد شھادة إستثمار البنك األھلي المصري بمبلغ  
ـ أعلى ) . سياسة(أعلى درجة في مادة نظرية العالقات الدولية التي تدرس في الفرقة الثانية 

ـ أعلى درجة في ماده نظم ) . سياسة(درجة في مادة تنظيم دولي التي تدرس بالفرقة الثالثة 
وفي حالة حصول أكثر من طالب ) . سياسة(دبلوماسية وقنصلية التي تدرس الفرقة الرابعة 

.على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي 

جائزة المرحوم السفير الدكتور / أشرف غربال ٣٠-

١- الفرقة الثانية

أندرو البير شوقي بشاي
٢- الفرقة الثالثة

اروى إبراھيم أحمد خضر
٣- الفرقة الرابعة

سلمى عبدالستار عبدالاله

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك بالفرقة الثانية اقتصاد ، وفى   
حالة التساوى فى الدرجة تتم المفاضلة وفقا للمجموع الكلى للدرجات

جائزة المرحومة أ.د.  منال ابراھيم حلمى ٣١-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهسلمى خالد محمد عبدالعزيز

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة تطبيقات الحاسب اآللي في مجتمعات  
المعلومات المعاصرة بالفرقة الثانية قسم علوم سياسية وفي حالة حصول أكثر من طالب على 

.نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي

جائزة د/ ھدى صالح أنشأھا أ.د/ كمال المنوفي وفاًء لزوجتة ٣٢-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ١٠٠٠٠ جمي أسامة سليمان علي



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

ـ الطالب :  جنيه تمنح الجائزة لكل من ٣٠٠٠٠ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا  
الحاصل على أعلى درجة فى مادة السياسة الخارجية التى تدرس بالسنة الرابعة قسم علوم 
سياسية ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة قضايا دولية معاصرة التى تدرس بالسنة 
الرابعة قسم علوم سياسية، وفى حالة التساوى فى الحصول على أعلى درجة فى ذات 

المقررين يكون الترجيح بينھم وفقا للمجموع الكلى لدرجات الفرقة الرابعة

جائزة أ.د /   إسماعيل فھمى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مصر األسبق ١-

نيرة عدلي حسين
منة هللا جمال عبدالناصر

تمنح ألول ) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا 
خريجى قسم العلوم السياسية

جائزة أ.د /   بطرس بطرس غالى ٢-

سلمى عبدالستار عبدالاله

جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة  ١٥٠٠٠عبارة عن العائد السنوى لوديعة بمبلغ 
، وفى حالة حصول أكثر من )إقتصاد(فى مادة المحاسبة القومية التى تدرس للفرقة الرابعة 

طالب على  الدرجة نفسھا يتم تقسيم الجائزة بالتساوى بين الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز 
)وليس التراكمى (فى مجموع درجات الفرقة الرابعة 

جائزة أ.د /   عبد الحميد الغزالى ٣-

مي عادل صالح إبراھيم

جنيه توزع بين أول خريجى  ٦٠٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى بمبلغ   
فى ) الفرقة الرابعة (القسم العربى وأول خريجى قسمى اإلنجليزى والفرنسى فى عام التخرج 

تخصص اإلقتصاد ، وفى حالة تساوى المجموع تمنح ألول خريجى قسمى اإلنجليزى 
والفرنسى يوزع نصف العائد بالتساوى بينھما

جائزة أ.د /   فائقة الرفاعى ٤-

أول القسم االنجليزي والفرنسي

ياسمين عمادالدين عبده
أول القسم العربي

أسماء جمال بايزيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

دوالر  ١٩٦٦عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
تمنح ألول خريجى شعبة اإلحصاء

جائزة أ.د /   محمد عبد الرحمن البدرى ٥-

منال محمود عزت

جنيه تمنح للحاصلين على تقدير ١٠٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلي المصري بمبلغ  -
عام ممتاز مع مرتبة الشرف من بين خريجي قسم االقتصاد بالكلية بالتساوي فيما بينھم فإن لم 
يوجد فبالتساوي بين الحاصلين منھم على تقدير ممتاز فإن لم يوجد فبالتساوي بين الحاصلين 

.منھم على المركز األول

جائزة أ.د.  أحمد حسني أحمد ٦-

أسماء جمال أبايزيد عبدون

جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى  ١٠٠٠٠شھادات استثمار البنك األھلي المصري بمبلغ 
درجة في مادة الوطن العربي في السياسة الدولية التي تدرس بالسنة الرابعة وفي حالة حصول 

أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على مجموع كلي أعلى

جائزة أ.د/ أحمد يوسف أحمد ٧-

مھاب عادل حسن

جنيه تمنح ألول الخريجين من قسم اإلقتصاد ١٠٠٠عائد سندات قيمتھا  
جائزة البنك العقارى ٨-

أسماء جمال أبايزيد

جنيه تمنح الجائزة مناصفة بين أول المتخرجين  ٢٠٠٠الريع السنوى لسندات حكومية قيمتھا 
من قسم اإلقتصاد وأول المتخرجين من قسم اإلحصاء

جائزة البنك المركزى المصرى ٩-

قسم االحصاء

منال محمود عزت
قسم االقتصاد

أسماء جمال أبايزيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

ج تمنح ألول  ١٠٠٠قيمتھا ) ب(ريع شھادات إستثمار البنك األھلي المصري مجموعة 
الخريجين من شعبة االحصاء وأول الناجحين في امتحان نھاية العام في السنة الثالثة شعبة 

.إحصاء

جائزة المرحوم أ.د.  أحمد محمد عمر ١٠-

عبير عبدالعال زكي
منال محمود عزت

تمنح ألول خريجى قسم العلوم السياسية - 
جائزة المرحوم أ.د.  جالل معوض ١١-

ريع وديعة سنوية بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيهسلمى عبدالستار عبدالاله

جنيه تمنح مناصفة بين أول المتخرجين من قسم اإلقتصاد  ٢٠٠٠الريع السنوى لسندات قيمتھا  
وأول المتخرجين من قسم العلوم السياسية

جائزة المرحوم أ.د.  زكى ھاشم المحامى ١٢-

قسم االقتصاد

أسماء جمال أبايزيد
قسم العلوم السياسية

سلمى عبدالستار عبدالاله

جنيه فى شكل شھادات استثمار  ٢٠٠جوائز قيمة كل منھا اإلسمية  ٧جنيه لتمويل  ١٤٠٠مبلغ 
جنيه تمنح الطالب المتفوقين من طالب معھد  ١٠٠٠المجموعة ب ويخص كلية اإلقتصاد 

االحصاء وكلية االقتصاد

جائزة المرحوم أ.د.  عبد المجيد فراج عميد معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية ١٣-

شعبة اإلحصاء

منال محمود عزت
شعبة االقتصاد

أسماء جمال أبايزيد
شعبة العلوم السياسية

سلمى عبدالستار عبدالاله



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

جنيه تمنح مناصفة  ٥٠٠٠عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  
ـ أول خريجى قسم اإلحصاء  ـ الطالب الحاصل على أعلى الدرجات فى مجموع درجتى : بين

مادة نظرية اإلحصاء فى العامين الثالث والرابع من كل عام بخالف أول الدفعة

جائزة المرحوم أ.د.  مدنى الدسوقى مصطفى ١٤-

رحمة هللا كمال دياب
منال محمود عزت

جنيه  تمنح ألول خريجى قسم اإلقتصاد ٢٠٠٠عبارة عن الريع السنوى لسندات قيمتھا 
جائزة المرحوم أ.د.  يوسف النحاس ١٥-

أسماء جمال أبايزيد

تمنح ألول خريجي شعبة اإلقتصاد
جائزة بنك إيران للتنمية ١٦-

٥٠٠ جنيهأسماء جمال أبايزيد

تمنح ألول خريجى شعبة اإلقتصاد
جائزة بنك اإلسكندرية ١٧-

٢٠٠ جنيهأسماء جمال أبايزيد

تمنح ألوائل الشعب الثالث فى مرحلة البكالوريوس للفرقة الرابعة 
جائزة بنك تشيس األھلى ١٨-

قسم اإلحصاء

منال محمود عزت
قسم االقتصاد

أسماء جمال بايزيد
قسم العلوم السياسية

قيمتھا ٥٠٠٠ جنيه مشتركة مع كلية التجارةسلمى عبدالستار عبدالاله



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

جنيه تمنح ألول خريجى قسم  ١٥٠٠قيمتھا ) ب(الريع السنوى لشھادات استثمار مجموعة 
اإلقتصاد

جائزة تخليد ذكرى محمد طلعت حرب ١٩-

أسماء جمال أبايزيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

جنيه  تمنح للطالب الحاصل على  ٣٠٠٠ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى قدرھا 
المركز األول فى دبلوم الدراسات البرلمانية

جائزة أ.د /   على الصاوى ١-

تقى عادل محمود النجار

تمنح ألحد الباحثين الذين تقبل بحوثھم فى المؤتمر البحثى السنوى والذى ينظمه قسم   
اإلحصاء بشرط أن يتم نشر البحث فى أحد الدوريات العلمية الدولية المتخصصة وعلى أن 
يكون تاريخ النشر أو القبول بالنشر فى ھذه الدورية الحقا لتاريخ انعقاد المؤتمر الذى ألقى فيه 

البحث

جائزة أ.د /   نادية مكارى جرجس ٢-

أ.د/ آية أنس
أ.د/ محمود السعيد
ريع وديعة سنوية بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيهأ.د/ رمضان حامد



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية التجارة



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

.تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في تمھيدي الماجستير من المعيدين بالكلية
جائزة أ.د /   أحمد عبدالوھاب باشا ١-

٤٠ جنيهأحمد سامي سعيد العزب

.تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في التأمينات العامة وتأمينات الحياة
جائزة الشركة المصرية إلعادة التأمين ٢-

٢٠٠ جنيهسمر محمد صبري

٢٠٠ جنيهغادة محمد فھمي

٢٥٠ جنيهصابر عطية خلف

ريع ثالث آالف جنيه توزع بنسب أقرھا مجلس الكلية وبيانھا بالحسابات تمنح للحاصل على 
.أعلى الدرجات في تمھيدي الدكتوراة وتمھيدي الماجستير ودبلوم التكاليف

جائزة المرحوم أ.د.  محمد توفيق بلبع ٣-

عمرو نجيب عبدالحميد
سلوى سعيد عبدالنبي
رحاب عادل صالح
ريم عصام محمد

.تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في تمھيدي ماجستير من المعيدين بالكلية
جائزة المرحوم.  محمد عبداللطيف شيحة ٤-

٢٠٠ جنيهعبدالحميد قطب محمد



كلية العلـوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

كلية العلـوم



كلية العلـوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

جنيه تمنح للحاصل على أعلى الدرجات فى  ١٠٠٠٠بمبلغ ) ب(ريع شھادات استثمار 
التمھيدى فيزياء جوامد أو فيزياء تجريبية

جائزة أ.د /   أحمد فؤاد باشا ١-

١٢٥٠ جنيهشيماء مصطفى ابراھيم

تمنح الجائزة ألفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه فى قسم الجيولوجيا 
جائزة أ.د /   محمد طه العشرى ٢-

ريع وديعة مبلغ ١٠٠٠٠ جنيهمحمد سيد مبروك

جنيه تمنح لطالب منحة واحدة يختاره  ٢٧٥جنيه سداد الرسوم الدراسية ومكافأة شھر ٢٣٤٤
.قسم النبات بعد اجتيازه تمھيدي ماجستير

جائزة أ.د /   مصطفى كمال طلبة ٣-

سارة حسين محمد

جنيه تمنح للحاصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء  ٥٠٠٠ريع شھادات استثمار بمبلغ  
)آخر درجة دكتوراه فى شھر عيد الخريجين أو الشھر الذى قبله ( الحيوية بدون تصويبات 

جائزة أ.د /   وفاء محمد أحمد خليل ٤-

١٢٥ جنيهمحمد محمود فتحي

١٢٥ جنيهنھى محمد سيد

.تمنح ألحسن رسالة دكتوراة أحدھما للرجال واالخرى للسيدات وتمنح بإسم البروج الرحمن -
جائزة أ.د/ سلطانة نھار ٥-

عائد ١٠٠٠٠ دوالرأسماء علي حمودة



كلية الطبمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

كلية الطب



كلية الطبمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

الجائزة التشجيعية ١-

٣٠,٠٠٠ جنيهد.  تامر محمود الطنطاوي

الجائزة التقديرية ٢-

١٠٠,٠٠٠ جنيهد.  محمد سراج الدين زكريا

١٠٠,٠٠٠ جنيهد.  ألفت جميل أحمد شاكر

جائزة التفوق ٣-

٥٠,٠٠٠ جنيهد.. فؤاد عبدالمنعم عبدهللا

٢٥,٠٠٠ جنيهد.أكمل نبيل المازني

جائزة التميز ٤-

٢٠٠,٠٠٠ جنيهد.  محمود محمد عمرو



 كلية طب الفم واالسنانمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية طب الفم واالسنان



 كلية طب الفم واالسنانمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

مادة التقويم+ تمنح  ألعلى درجة فى البكالوريوس ، ومضاف اليھا مادة طب اسنان األطفال  -
جائزة أ.د /   كمال المتيم ١-

عائد وديعة بمبلغ (١٠٠٠٠٠) جنيهدينا أيمن أحمد عزالدين

جنيه تمنح  ١٠٠٠٠بمبلغ ) ب(عائد شھادات استثمار البنك األھلى المصرى المجموعة  -  
٢٠٠٤/٢٠٠٥ألول بكالوريوس كلية طب الفم واألسنان ابتداء من عام 

جائزة أ.د /   محمد عبد الفتاح نظيم الغمراوى ٢-

محمد محمد علي عارف



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية الصيدلة



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

 -. تمنح للطالب من الثامن إلى الرابع عشر األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين -
تمنح للثاني على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

جائزة أ.د /   منال محمد ماھر وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ١-

١- الثاني

١٠٠ جنيهنرمين صالح الدين عبدالرازق

٢- الثامن

١٠٠ جنيهھدير طارق سلطان

٣- التاسع

١٠٠ جنيهإيمان محمد معاذ

٤- العاشر

١٠٠ جنيهمعتز مجدي فرج

٥- الحادي عشر

١٠٠ جنيهندى مجدي منصور

٦- الثاني عشر

١٠٠ جنيهمنة هللا ماجد محمد

٧- الثالث عشر

١٠٠ جنيهھدير سعد سيد

٨- الرابع عشر

١٠٠ جنيهرانيا محمد أحمد كمال

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر العقاقير في مرحلة البكالوريوس دفعة برنامج   
.الفصلين الدراسيين 

جائزة أسرة المرحوم الدكتور / عبد العظيم حفني صابر عميد الكلية األسبق في الفترة من
١٩٥٦/٩/٢٧ إلى ١٩٦٦/١٠/١٦

٢-

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

ـ تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مجموع مقرر العقاقير في مرحلة البكالوريوس دفعة 
.برنامج الفصليين الدراسيين ـ تمنح ألول الخريجين على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين 

جائزة أسرة المرحوم الدكتور /إبراھيم رجب فھمي عميد الكلية األسبق في الفترة من
١٩٥٥/١٠/١٤ إلى ١٩٥٦/٦/٢٤

٣-

أعلى درجات في العقاقير

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

أول الخريجين

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين

جائزة الدكتور / أحمد عبد الباري عبد الرحمن عميد الكلية األسبق في الفترة من
١٩٩٣/٢/٢٢ إلى ١٩٩٨/٨/١٥

٤-

١- األول

١٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

٢- الثاني

١٠٠ جنيهديانا ادور عزيز

٣- الثالث

١٠٠ جنيهآالء عماد علي فرج

٤- الرابع

١٠٠ جنيهخلود أسامة حسن

٥- الخامس

١٠٠ جنيهمي زكريا محي الدين



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

ـ تمنح للحاصل على أعلى . ـ تمنح العشرة األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين 
.الدرجات في مجموع مقرر العقاقير في مرحلة البكالوريوس دفعة برنامج الفصلين الدراسيين 

جائزة الدكتور / أحمد عطية سعده عميد الكلية األسبق في الفترة من ٢٠٠٣/٨/١ إلى
٢٠٠٦/٧/٣١

٥-

٠١- األول في العقاقير

١٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

٠٢- األول

١٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

٠٣- الثاني

١٠٠ جنيهديانا ادور عزيز

٠٤- الثالث

١٠٠ جنيهآالء عماد علي فرج

٠٥- الخامس

١٠٠ جنيهمي زكريا محي الدين

٠٦- الرابع

١٠٠ جنيهخلود أسامة حسن

٠٧- السادس

١٠٠ جنيهتقى نائل عمر عبدالعزيز

٠٨- السابع

١٠٠ جنيهآية أحمد كمال

٠٩-الثامن

١٠٠ جنيهھدير طارق سلطان

١٠- التاسع

١٠٠ جنيهإيمان محمد معاذ

١١- العاشر

١٠٠ جنيهمعتز مجدي فرج



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الميكروبيولوجيا والمناعة في مرحلة 
البكالوريوس دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة الدكتور / أسامة محمد الطيب أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة المتفرغ ٦-

١٥٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين
جائزة الدكتور / روزالين رابح رتيب ٧-

١٠٠ جنيهمي زكريا محي الدين

١٠٠ جنيهخلود أسامة حسن موسى

١٠٠ جنيهآالء عماد علي فرج

١٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

١٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر علم األدوية والسموم في مرحلة البكالوريوس  - 
.دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة الدكتور / عز الدين سعيد الدنشاري أستاذ علم األدوية والسموم المتفرغ ٨-

مجموعة من المؤلفاتآالء عماد علي فرج

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر علم األدوية والسموم في مرحلة البكالوريوس  -
دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة الدكتور / محمد تقى الدين خيال أستاذ علم األدوية والسموم المتفرغ ووكيل الكلية
األسبق لشئون التعليم والطالب في الفترة من ١٩٨١/١٩٨٧

٩-

٥٠٠ جنيه ريع شھادة استثمار.آالء عماد علي فرج



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للخمس األوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في مقرر الصيدلة الصناعية في مرحلة 
البكالوريوس دفعة برنامج الفصلين الدراسيين

جائزة الدكتور / محمد فريد المليجي األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات وعميد صيدلة جامعة
مصر للعلوم والتكنولوجيا

١٠-

٢٠٠ جنيهندى مجدي منصور

٢٠٠ جنيهعفاف ابوالنصر محمد

٢٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

٢٠٠ جنيهريھام محمود عبدهللا

٢٠٠ جنيهديانا ادور عزيز

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الكيمياء العضوية في مرحلة البكالوريوس دفعة 
برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة الدكتور/ زكريا جاد نقيب صيادلة مصر سابقاً بإسم المرحوم الدكتور/ يحيى محمود أبو
زيد

١١-

٥٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

تمنح للخمس األوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في مقرر العقاقير في مرحلة البكالوريوس 
دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة المرحوم الدكتور / جمال الدين حسين مھران أستاذ العقاقير المتفرغ ١٢-

٢٠٠ جنيهآية أحمد كمال

٢٠٠ جنيهمي زكريا محي الدين

٢٠٠ جنيهخلود أسامة حسن

٢٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

٢٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الصيدالنيات والصيدلة الصناعية والتشريعات 
الصيدلية وتاريخ الصيدلة في مرحلة البكالوريوس دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة المرحوم الدكتور / محمد فريد أبو العز ١٣-

٢٠٠ جنيهتقى نائل عمر عبدالعزيز

٣٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

ـ تمنح للخمس األوائل على دفعة . ـ تمنح للثالثة األوائل على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين 
.برنامج الساعات المعتمدة 

جائزة شركة / مينا فارم لألدوية والصناعات الدوائية ١٤-

٢٠٠ جنيهآالء عماد علي فرج

٣٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح  -. تمنح للطالب من األول إلى السابع األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين -
.للطالب األول على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

جائزة.  أ.د./أيمن سعد نصر الدين الخطيب عميد كلية الصيدلة ١٥-

١- األول

١٠٠ جنيهزيزي أمجد محمد

١٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

٢- الثاني

١٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

٣- الثالث

١٠٠ جنيهآالء عماد علي فرج

٤- الرابع

١٠٠ جنيهخلود أسامة حسن

٥- الخامس

١٠٠ جنيهمي زكريا محي الدين

٦- السادس

١٠٠ جنيهتقى نائل عمر عبدالعزيز

٧- السابع

١٠٠ جنيهآية أحمد كمال زايد

.تمنح لالثنين األوائل في مجموع مقررات العقاقير -
جائزة.أ.د المرحوم / وفاء توفيق إسالم ١٦-

٥٠٠ جنيهديانا ادور عزيز تادرس

٥٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للطالب من الخامس عشر إلى العشرون األوائل على دفعة برنامج الفصلين  -
.تمنح للطالب الثالث على دفعة برنامج الساعات المعتمدة -. الدراسيين

جائزة.أ.د./  آمال أحمد عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. ١٧-

١- الثالث

١٠٠ جنيهنورھان حازم محمد عبدالعال

٢- الخامس عشر

١٠٠ جنيهأسماء محمد أحمد خليل

٣- السادس عشر

١٠٠ جنيهأميرة محمد محسن

٤- السابع عشر

١٠٠ جنيهآية حسين لطفي محمد

٥- الثامن عشر

١٠٠ جنيهندى حسن سعد حسن

٦- التاسع عشر

١٠٠ جنيهنھال أحمد إبراھيم

٧- العشرون

١٠٠ جنيهمونيكا مجدي فرج



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للطالب من الحادي والعشرون إلى السابع والعشرون األوائل على دفعة برنامج  -
.تمنح للرابع على دفعة برنامج الساعات المعتمدة -. الفصلين الدراسيين

جائزة.أ.د./  محمد أحمد النبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ١٨-

١- الرابع

١٠٠ جنيهميريت ماھر وليم

٢- الثاني والعشرون

١٠٠ جنيهعفاف ابوالنصر محمد

٢- الحادي والعشرون

١٠٠ جنيهريھام محمود عبدهللا

٣- الثالث والعشرون

١٠٠ جنيهنوران أحمد حلمي

٤- الرابع والعشرون

١٠٠ جنيهخلود إبراھيم مصري

٥- الخامس والعشرون

١٠٠ جنيهسارة محمد رضا

٦- السادس والعشرون

١٠٠ جنيهمي محمد عبدالمنعم

٧- السابع والعشرون

١٠٠ جنيهصافيناز ھشام محمد

تمنح للحاصل على أعلى درجة في  -. تمنح لألول على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين -
.مجموع مقررات الكيمياء الحيوية في مرحلة البكالوريوس دفعة برنامج الفصلين الدراسيين

جائزة.أ.د/ طارق محمد كمال مطاوع األستاذ بقسم الكيمياء الحيوية حالياَ ورئيس قسم
الكيمياء الحيوية (سابقاَ )

١٩-

أعلى درجة في الكيمياء الحيوية

١٠٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد

األول

١٠٠٠ جنيهنوران أسامة عبدالمجيد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

أحسن رسالة دكتور الفلسفة في العلوم  -أفضل البحوث في العقاقير  -: تمنح الجائزة لكل من
أحسن رسالة ماجستير الفلسفة في العلوم الصيدلية عقاقير -الصيدلية عقاقير 

أ.د.المرحوم/ عبدالعظيم حفني صابر ١-

أفضل البحوث

١٠٠ جنيهد.  عمر محمد محمد صبري

١٠٠ جنيهأ.م.د.  محمد علي علي فرج

دكتوراة

٢٠٠ جنيهم.  مروة إسماعيل عزت

ماجستير

٢٠٠ جنيهص.  مي معتز مصطفى

.تمنح للطالب الحاصل على أحسن درجات في مادة الحاسب اآللي
جائزة أ.د./  محمد فريد المليجي األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات . ٢-

١٠٠ جنيهأكرم علي محمد شلبي

١٠٠ جنيهنجالء مرتضى عبدالاله

١٠٠ جنيهعمر محمد أنور

تمنح ألحسن رسالة دكتوراة في  -. تمنح ألحسن رسالة ماجستير في العلوم الصيدلية عقاقير -
.العلوم الصيدلية عقاقير

جائزة المرحومة/ وفاء توفيق إسالم ٣-

دكتوراة

١٠٠٠ جنيهص.  منى مراد محمد إبراھيم

ماجستير

١٠٠٠ جنيهص.  محمد أحمد البدوي

.تمنح لألول في دبلوم األدوية والسموم -
جائزة شركة مينا فارم أ.د / وفيق البرديسي ٤-

١٠٠ جنيهياسمين عبدالعزيز عبدالحميد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية الزراعة



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

الطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة فسيولوجي نبات السنة  -: تمنح الجائزة لكل من  
.صندوق التكافل للعاملين -صندوق التكافل االجتماعي للطالب  -. الثانية

جائزة أ.د/ محمد عزيز حجازي ١-

١٤٠ جنيهصندوق التكافل االجتماعي للعاملين

١٤٠ جنيهصندوق التكافل االجتماعي للطالب

١٠٠ جنيهياسر خالد حامد



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
جائزة أ.د /   ھالل السيد الحطاب ١-

٦٠٠ جنيهفتحي سمير فتحي

تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
جائزة المرحوم جورج جوليت ٢-

٥٥٠ جنيهفتحي سمير فتحي

الطالب األول على الكلية -: تمنح لكل من
جائزة المركز الثقافي بكلية الزراعة ٣-

٥٠٠٠ جنيهفتحي سمير فتحي

تمنح أعلى درجة في مقرر آفات أكاروسيه بقسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية
جائزة المھندس / محمود حلمي القاضي ٤-

١٥٠٠ جنيهدعاء محمد محمد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 كلية دار العلوم



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

.تمنح ألوائل األقسام اللغوية واألدبية والحاصلين على جائزة فى القصة وجائزة فى الشعر
جائزة أ.د /   حسن بدوى النجار ١-

١- الفرقة األولى

أنھار سعيد مصطفى
٢- الفرقة الثانية

مرام عدلي محمد
٣- الفرقة الثالثة

شھيرة حسن عبدالحفيظ
٤- الفرقة الرابعة

محمد جمال عبدالناصر



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

ـ أوائل الفرق األربع  ـ ثوانى الفرق األربع  ـ ثوالث الفرق األربع: توزع كاآلتى
جائزة أ.د /   عبد السالم البندارى ٢-

٠١- أول الفرقة األولى

أنھار سعيد مصطفى
٠٢- ثاني الفرقة األولى

عبدهللا محمد إبراھيم
٠٣- ثالث الفرقة األولى

صالح ناصر أحمد
٠٤- أول الفرقة الثانية

مرام عدلي محمد
٠٥- ثاني الفرقة الثانية

تميم محمد السيد
٠٦- ثالث الفرقة الثانية

مصطفى عبدالمنعم إبراھيم
٠٧- أول الفرقة الثالثة

شھيرة حسن عبدالحفيظ
٠٨- ثاني الفرقة الثالثة

إسراء محمد أبوزيد
٠٩- ثالث الفرقة الثالثة

أسماء محمد عبدالعاطي
١٠- أول الفرقة الرابعة

محمد جمال عبدالناصر
١١- ثاني الفرقة الرابعة

عبير حمدي محمد مھدي
١٢- ثالث الفرقة الرابعة

يحيى إبراھيم عبدالخالق



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

يوزع الريع على أوائل الطالب
جائزة أ.د / عبدالدايم البقري األنصاري ١-

١- الفرقة األولى

أنھار سعيد مصطفى
٢- الفرقة الثانية

مرام عدلي محمد
٣- الفرقة الثالثة

شھيرة حسن عبدالحفيظ
٤- الفرقة الرابعة

محمد جمال عبدالناصر



كلية اإلعالممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

كلية اإلعالم



كلية اإلعالممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للطالب األوائل على قسم العالقات العامة واإلعالن
جائزة السيد / طارق نور ١-

الريع السنوي لوديعة بمبلغ ١٠٠٠٠٠ألف جأحمد صالح ابراھيم

تمنح للطالب األول على قسم العالقات العامة واإلعالن 
جائزة المرحوم أ.د محمد أمين يوسف وفائى ٢-

ريع ١٠٠٠٠٠ جنيه سنوياأحمد صالح ابراھيم عبدالوھاب

)راديو وتليفزيون ( تمنح للطالب الحاصل على أعلى الدرجات على قسم اإلذاعة  
جائزة المرحوم صالح عبد القادر ٣-

الريع السنوى لشھادة استثمار مجموعة (ب)دينا تامر حسن مصطفى الصاوي

تمنح ألول شاب وشابة على قسم الصحافة وتصرف عن طريق الجمعية
جائزة جمعية أ.  مصطفى أمين وأ.على أمين ٤-

١٠٠٠ جنيهنھى رضا عبدالحميد محمد

١٠٠٠ جنيهطه عادلي عباس قناوي

تمنح للطالب األول على قسم الصحافة 
جائزة د.  إبراھيم عبده ٥-

الريع السنوي لشھادة استثمار مجموعة (ب)طه عادلي عباس قناوي

تمنح للطالب األول على قسم الصحافة ، وباقى ريع المبلغ لرعاية الطالب المحتاجين من أبناء  
الكلية وفقا لقواعد الجامعة ورعاية الشباب

جائزة د.  إجالل ھانم خليفة ٦-

الريع السنوي لوديعة (بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه)طه عادلي عباس

تمنح  للطالب األول على قسم الصحافة 
جائزة د.  عبد اللطيف حمزة ٧-

الريع السنوى لوديعه بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه)طه عادلي عباس



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

كلية اآلثار



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

ـ أول الطالب بالسنة الثانية قسم اآلثار اإلسالمية ـ أول الطالب بالسنة الثالثة :  تمنح لكل من
قسم اآلثار اإلسالمية ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة كتابات أثرية بالسنة الثالثة اسالمى

جائزة أ.د /   حسن الباشا ١-

ريع ١٠٠٠ جنيهياسمين محمد دسوقي

ريع ١٠٠٠ جنيهياسمين محمود مصطفى

ريع ١٠٠٠ جنيهاسراء مراجع صالح

ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة عمارة اسالمية بالسنة الثالثة اسالمى ـ : تمنح لكل من 
الحاصل على أعلى درجة فى مادة آثار وحضارة اسالمية بالسنة األولى عام

جائزة أ.د /   حسنى نويصر ٢-

ريع ١٠٠٠ جنيهآية شكري أحمد

ريع ١٠٠٠ جنيهفاطمة حمادة محمد

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة فنون اسالمية بالسنة الرابعة اسالمى
جائزة أ.د /   ربيع حامد خليفة ٣-

ريع ١٠٠٠ جنيهأمينة محمد عربي

ـ مادة عمارة اسالمية بالسنة الثانية اسالمى  ـ : تمنح لكل من الحاصلين على أعلى درجة فى  
مادة عمارة اسالمية بالسنة الثالثةاسالمى ـ مادة عمارة اسالمية بالسنة الرابعة اسالمى

جائزة أ.د /   سعاد ماھر محمد ٤-

ريع ١٠٠٠ جنيهنھى مخلص وجيه

ريع ١٠٠٠ جنيهمنة هللا سامي محمد

ريع ١٠٠٠ جنيهمحمد النقراشي عبدالعظيم

ريع ١٠٠٠ جنيهايناس فراج ناصف

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اآلثار المصرية بالسنة األولى عام
جائزة أ.د /   سيد توفيق ٥-

ريع ١٠٠٠ جنيهمحمد جالل عبدالعزيز

ريع ١٠٠٠ جنيهأميرة الشحات محمد بدر



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة آثار وحضارة اسالمية بالسنة : تمنح الجائزة لكل من 
األولى عام ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر اإلسالميةبالسنة األولى عام

جائزة أ.د /   صالح الدين البحيرى ٦-

ريع ٢٠٠٠ جنيهھند إبراھيم عبدالعزيز

ريع ٥٠٠ جنيهھبة فوزي السعداوي

ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر القديم بالسنة األولى : تمنح الجائزة لكل من 
عام ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر القديم بالسنة الرابعة مصرى

جائزة أ.د /   عبد العزيز صالح ٧-

ريع ١٠٠٠ جنيهسمر محمد عطية

ريع ٥٠٠ جنيهغادة نبيل حسن عبدهللا

ـ مادة تاريخ الفن بالسنة األولى عام  ـ مادة : تمنح للحاصلين على أعلى درجة فى المواد التالية 
اآلثار المصرية بالسنة الثانية مصرى ـ مادة آثار ما قبل التاريخ بالسنة الثانية مصرى  ـ مادة 

)جنيھا  ٢٠٠٠وھى عبارة عن ريع ( فن المتاحف بالسنة الثالثة مصرى وترميم 

جائزة أ.د /   على رضوان ٨-

ريع ٢٠٠٠ جنيهعبدالرحمن محمد فھمي

ريع ٢٠٠٠ جنيهلمياء عبدالحكم أحمد

ريع ٢٠٠٠ جنيهسماح عبداللطيف محمد

ريع ٢٠٠٠ جنيهوالء ايمن فرحات محمد

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اآلثار المصريةبالسنة الثالثة مصرى
جائزة أ.د /   محمد ابراھيم مرسى ٩-

ريع ٥٠٠ جنيهمي فتوح فھمي

ـ مادة تصوير اسالمى بالسنة الثانية اسالمى ـ : تمنح لكل من الحاصلين على أعلى درجة فى 
مادة تصوير اسالمى بالسنة الرابعة اسالمى_ مادة تصوير اسالمى بالسنة الثالثة اسالمى 

جائزة أ.د /   محمد رياض العتر ١٠-

ريع ٢٥٠٠ جنيهعزة عبدالباسط السيد

ريع ٢٥٠٠ جنيهأمين عبدالمنعم عبدالسميع

ريع ١٠٠٠ جنيهسلوى حمدي احمد سعيد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

 أوائل الفرق

ـ مادة تصوير اسالمى بالسنة الثانية اسالمى ـ : تمنح لكل من الحاصلين على أعلى درجة فى 
مادة تصوير اسالمى بالسنة الرابعة اسالمى_ مادة تصوير اسالمى بالسنة الثالثة اسالمى 

جائزة أ.د /   محمد رياض العتر ١٠-

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة الھيراطيقى بالسنة الثالثة مصرى
جائزة أ.د /   مصطفى األمير ١١-

ريع ٥٠٠ جنيهھدير كمال سعداوي

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفن بالسنةالثانيةاسالمى
جائزة أ.د /   مصطفى شيحة ١٢-

ريع ٥٠٠ جنيهمنة هللا حسين سيد

.ـ  تمنح للحاصلين علي أعلى درجة في مادة تاريخ مصر القديم بالفرقة األولى 
جائزة أ.د/ أحمد فخري ١٣-

ريع ٤٥٠٠ جنيهعلي عاطف سيد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

خريجين

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة فن متاحف بالسنة الرابعة اسالمى
جائزة أ.د /   آمال العمرى ١-

ريع ١٠٠٠ جنيهسلوى حمدي أحمد

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة فنون صغرى قديمة وقبطية بالسنة الرابعة مصرى
جائزة أ.د /   تحفه حندوسة ٢-

ريع ٥٠٠ جنيهسمر محمد عطية

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة عالج وصيانة المعادن بالسنة الرابعة ترميم
جائزة أ.د /   صالح أحمد صالح ٣-

ريع ٥٠٠جنيهعبدالخالق فتحي عبدالخالق

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اللغة المصرية القديمة بالسنة الرابعة مصرى
جائزة أ.د /   عبد الحليم نور الدين ٤-

ريع ٥٠٠ جنيهياسمين محمد سيد

تمنح ألول الطالب المصريين بالسنة الرابعةاسالمى
جائزة أ.د /   عبد اللطيف إبراھيم ٥-

ريع ١٠٠٠ جنيهأمل صالح سعيد

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة عالج وصيانة المنسوجات بالسنة الرابعة ترميم
جائزة أ.د /   ياسين زيدان ٦-

ريع ١٠٠٠ جنيهھند شرف الدين محمد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

معھد الدراسات والبحوث 
االحصائية



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

تمنح لالول فى السنة التمھيدية لماجستيراإلحصاء السكانى
جائزة أ.د /   أحمد عبادة سرحان(١) ١-

٤٧.٥ جنيهسوزان عبدالرحمن محمد

تمنح لالول فى السنة التمھيدية ماجستير احصاء
جائزة أ.د /   أحمد عبادة سرحان(٣) ٢-

٤٧.٥ جنيهشيماء محيى أحمد

تمنح لالول فى دبلوم االحصاء
جائزة أ.د /   حسن محمد حسين ٣-

٤٧.٥ جنيهصفا عبدالباسط محمد محمود

بدبلوم االحصاء ٥٠٥ ecoتمنح لالول فى مادة 
جائزة أ.د /   سعد الدين محمد الشيال ٤-

٩٥ جنيهأسامة إبراھيم محمد عطية

تمنح لالول فى دبلوم االحصاء السكانى
جائزة أ.د /   عبد المجيد فراج(١) ٥-

٤٧.٥ جنيهسيدة مصطفى كامل محمد

تمنح لالول فى دبلوم علوم الحاسب
جائزة أ.د /   عبد المجيد فراج(٢) ٦-

٤٧.٥ جنيهابتسام الحسيني الحسيني

تمنح لالول فى دبلوم بحوث العمليات
جائزة أ.د /   عبد المجيد فراج(٣) ٧-

٤٧.٥ جنيهأيمن حسين عبدالوھاب

تمنح لالول فى دبلوم االحصاء
جائزة أ.د /   عبد المنعم ناصر الشافعى ٨-

٤٧.٥ جنيهصفا عبدالباسط محمد محمود



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

مرحلة الدراسات العليا

تمنح لالول فى السنة التمھيدية ماجستير احصاء
جائزة أ.د /   محمد مرسى أحمد ٩-

٤٧.٥ جنيهشيماء محيى أحمد

تمنح لالول فى السنة التمھيدية ماجستيرعلوم الحاسب
جائزة أ.د / أحمد عبادة سرحان(٢) ١٠-

٤٧.٥ جنيهمصطفى محمد أمين

االول في تمھيدي ماجستير االحصاء  -األول في دبلوم االحصاء السكاني  -: تمنح لكل من
السكاني

جائزة أ.د/ أحمد سيف النصر ١١-

دبلوم االحصاء السكاني

١٠٠٠ جنيهسيدة مصطفى كامل

ماجستيراالحصاء السكاني

٥٠٠ جنيهسوزان عبدالرحمن محمد

تمنح للطالب االول فى دبلوم االحصاء السكانى
جائزة المجلس القومى للسكان ١٢-

١٩٠ جنيهسيدة مصطفى كامل محمد

تمنح لالول فى دبلوم االحصاء
جائزة د.  ثابت الشريف ١٣-

٤٧.٥ جنيهصفا عبدالباسط محمد محمود

بدبلوم االحصاء ٥١١ stataتمنح لالول فى مادة 
جائزة د.  ربيع زكى عامر ١٤-

صفا عبدالباسط محمد
٤٧٥.٥ جنيه مناصفةأريج أحمد أحمد عبده



مركز المعلومات و التوثيق  -   دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١٣ /  ٢٠١٤

بيان احصائى بعدد جوائز الكليات والمعاھد وعدد الطالب الحاصلين عليھا

 

الدراسات العليا الخريجيناوائل الفرقالكلية / المعھد

عدد الطالبعدد الجوائزعدد الطالبعدد الجوائزعدد الطالبعدد الجوائز

٩كلية اآلداب ٤٢٦٣٦١٠١٢

١٦٩كلية الحقوق ٧٠٥٦١١٤١٣١٨

٥٨كلية االقتصاد والعلوم السياسية ٣٢١٩٢٩٢٤

٤٩كلية التجارة

٥٦كلية العلـوم

٤٦كلية الطب

٢٢كلية طب الفم واالسنان

٢٠٧٩٤١٠كلية الصيدلة

١كلية الزراعة ١٤٤

١٦كلية دار العلوم ٢١٤

٧٨كلية اإلعالم

٢٧كلية اآلثار ١٣٦٦

١٤١٦معھد الدراسات والبحوث االحصائية

٢٨٠االجمالى ١٢٢١٤١٢٨٢٥٦٨١
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