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إشراف
مدير عام مركز المعلومات و التوثيق
م  /عمرو زكريا البلتاجى
مدير إدرة النشر
األستاذة  /إيمان خالد محمد محسن

إعداد
إدارة النشر
أ .حسام الدين حسنى عبد الحميد
أ .نعيمة السيد عطية
أ .جورج شحاته نصر

أ .مظھر عبدﷲ عمارة
أ .نسمة احمد إسماعيل
أ .خالد محمد عبد الحميد

إعداد و تحرير و مراجعة نھائية
أ .إيمان عبد الستار عبدﷲ

إعداد اليكترونى
م  .لبنى ممدوح الدسوقى

٣

المقدمة
تصدر إدارة النشر بمركز المعلومات والتوثيق بكل الفخر النسخة الجديدة
من دليل الجوائز للطالب المتفوقين بكليات الجامعة ومعاھدھا المختلفة
،آملة وھي تقدم ھذا العمل أن تدخل السعادة على قلوب المتفوقين
الحاصلين على الجوائز  ،وأن يكون ھذا بمثابة جزء من التكريم الذي
يستحقونه.
وإذا كانت الجوائز تكريما ً ماديا َ فإن ھذا العمل يعتبر تكريما َ أدبيا ً لھم ،
وحافزاَ على مواصلة الجھد وبذل العرق للمحافظة على القمة التي وصلوا
إليھا ،ويكون ذلك في نفس الوقت حافزاَ ألقرانھم على أن يحذوا حذوھم
لكي يصلوا إلى ما وصل إليه زمالؤھم  ،وينالوا ما نالوه من تكريم مادي
وأدبي.
وتأمل اإلدارة أن يحمل ھؤالء المتفوقون لمصرنا الحبيبة كل الخير في
مستقبل األيام  ،وأن يكونوا حملة مشاعل العلم والحضارة في مختلف
مجاالت تخصصھم  ،وأن يرتفعوا بمستوى جامعتنا العريقة ،ووطننا
الحبيب ،وأمتنا العربية واإلسالمية .
وندعو ﷲ في النھاية أن يحفظ مصر وشعبھا ،وأن يحمل المستقبل لھا كل
الخير.

٥

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣/ ٢٠١٢

الفھرس
الصفحة
اوال  :جوائز الكليات والمعاھد
 - ١كلية اآلداب

١١

 - ٢كلية الحقوق

٢١

 - ٣كلية االقتصاد والعلوم السياسية

٢٧

 - ٤كلية التجارة

٤٣

 - ٥كلية العلـوم

٤٩

 - ٦كلية الطب

٥٣

 - ٧كلية طب الفم واالسنان

٥٥

 - ٨كلية الصيدلة

٥٧

 - ٩كلية الزراعة

٦١

 - ١٠كلية دار العلوم

٦٣

 - ١١كلية اإلعالم

٦٥

 - ١٢كلية اآلثار

٦٧

 - ١٣معھد الدراسات والبحوث االحصائية
ثانيا  :جائزة احسن رسالة علمية
ثالثا  :ھبة المرحوم االستاذ الدكتورأھاب إسماعيل

٧

٧٣
٧٧
٨٣

٨

جوائز الكليات والمعاھد

٩

١٠

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

١١

كلية اآلداب

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

أوائل الفرق
 - ١جائزة أ.د  /عبد المعطى شعراوى
تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع درجات فى مواد اللغة اليونانية واألدب اليونانى
والنصوص اليونانية .
مي كمال ابراھيم

 ٥٠٠جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /عبدالعزيز صالح
تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في امتحان مادة التاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم
بالستة الثانية.
اسماء حسن عبدالرحمن

 ٧٤.٦٣جنيه

 - ٣جائزة أ.د  /عفاف مصطفى المنوفى
تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اللغويات فى امتحانى الفرقة الثالثة والرابعة ومادة
االمتياز من المصريين فى قسم اللغة االنجليزية .
أسماء يحيى محمد

 ٢٨٦جنيه

١٢

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

أوائل الفرق
 - ٤جائزة أ.د  /محمد صبحي عبد الحكيم
تمنح للطلبة األوائل بالسنوات األربع بقسم الجغرافيا بشعبتيه تمنح للطالب األول في شعبة
خرائط السنة الثالثة والرابعة.
اول شعبة خرائط
ابتھال يوسف المغاوري
اول الفرقة االولى

 ١٧٥جنيه

دعاء عويس صاوي
اول الفرقة الثالثة

 ٧٠٠جنيه

سلمى ممدوح احمد
اول الفرقة الثانية

 ٧٠٠جنيه

احمد رضا دسوقي
اول شعبة عامة

 ٧٠٠جنيه

آية احمد زكي
شادي عبدالمحسن سعد
ھبة مصطفى عبدﷲ
ھند كمال عطية

 ٧٠٠جنيه
 ١٧٥جنيه
 ١٧٥جنيه
 ١٧٥جنيه

 - ٥جائزة أ.د /حسين نصار
تمنح الجائزة ألول وثان قسم اللغة العربية
سارة أشرف محمد
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٥٠٠جنيه
 ٥٠٠جنيه

 - ٦جائزة أ.د /شوقي ضيف
تمنح الجائزة ألول قسم اللغة العربية
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٦٢٦.٨٦جنيه

 - ٧جائزة أ.د /طه حسين
تمنح الجائزة ألول قسم اللغة العربية .
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٦٢٦.٨٦جنيه

١٣

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

أوائل الفرق
 - ٨جائزة أ.د /نبيلة إبراھيم سالم
تمنح الجائزة للطالب الحاصل على أعلى درجات مادة األدب الشعبي بشرط حصولة على جيد
جداً بقسم اللغة العربية .
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٦٦٦.٦٦جنيه

١٤

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

خريجين
 - ١جائزة أ.د  /أحمد انور عمر
تمنح ألول شعبة مكتبات لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات
احمد عبدالحميد حسين

 ٣١٣.٤٣جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /أحمد حسنين باشا
ـ تمنح ألول شعبة الخرائط بقسم الجغرافيا ـ تمنح ألول الشعبة العامة بقسم الجغرافيا
أول شعبة خرائط
ابنھال يوسف المغاوري
أول شعبة عامة

 ٧٨.٣٦جنيه

آية احمد زكي أمين

 ٧٨.٣٦جنيه

 - ٣جائزة أ.د  /أحمد عزت عبد الكريم
تمنح ألول خريجى قسم التاريخ
احمد سمير الشھاوي

 ٢٥٠جنيه

 - ٤جائزة أ.د  /أحمد لطفى السيد باشا
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 االسبانية .
جواھر محمود توفيق

 ٥٢.٢٤جنيه

 - ٥جائزة أ.د  /ثروت عكاشة
تمنح ألول قسم الدراسات اليونانية والالتينية
أميرة سيد عبدالرحمن

 ٣١٣.٤٢جنيه

 - ٦جائزة أ.د  /حسن الباشا
تمنح للطالبين الحاصلين على أعلى درجات في مادة الحضارة اإلسالمية بالفرقة الرابعة قسم
التاريخ .
أحمد سمير الشھاوي
ايمان حسنه عبدالحميد

 ٥٧.٢١جنيه
 ٥٧.٢١جنيه

١٥

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

خريجين
 - ٧جائزة أ.د  /حسنين محمد ربيع
تمنح ألول وثانى قسم التاريخ
احمد سمير الشھاوي
ايمان أسامة سيد

 ١٠٠جنيه
 ١٠٠جنيه

 - ٨جائزة أ.د  /حسين نصار
تمنح ألول وثانى قسم اللغة العربية من كل عام
سارة اشرف محمد
ھشام زغلول عبدالحميد

 ٥٠٠جنيه
 ٥٠٠جنيه

 - ٩جائزة أ.د  /رؤوف عباس حامد
تمنح ألول قسم تاريخ
عالء محمد حسن

 ٨٥٩.٨٩جنيه

 - ١٠جائزة أ.د  /زاكية محمد رشدى
تمنح ألول شعبة اللغات السامية بقسم اللغات الشرقية .
فاطمة فوزي جابر

 ٣٠٠جنيه

 - ١١جائزة أ.د  /سيد احمد الناصرى
تمنح للخمسة األوائل من قسم التاريخ
احمد سمير الشھاوي
ايمان اسامة سيد
بسنت اسامة ابوالوفا
مدحت كامل عزيز مسعود
محمد سليم ھشام

 ١٢٠جنيه
 ١٢٠جنيه
 ١٢٠جنيه
 ١٢٠جنيه
 ١٢٠جنيه

 - ١٢جائزة أ.د  /شوقى ضيف
تمنح ألول قسم اللغة العربية
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٦٢٦.٨٦جنيه

١٦

كلية اآلداب

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

خريجين
 - ١٣جائزة أ.د  /طه حسين
تمنح ألول قسم اللغة العربية
ھشام زغلول عبدالفتاح

 ٦٢٦.٨٦جنيه

 - ١٤جائزة أ.د  /عبد الحليم محمود السيد
ـ تمنح ألول وثانى قسم علم النفس
ايمان معنز عبدﷲ
رحاب محمد احمد

 ٣٠٠جنيه
 ٣٠٠جنيه

 - ١٥جائزة أ.د  /عبداللطيف إبراھيم علي
تمنح مناصفة بين قسمي تاريخ ومكتبات ووثائق ومعلومات بشرط الحصول على تقدير جيد
جداً على األقل  .وحجبت ھذا العام عن أول شعبة وثائق لعدم توافر الشروط .
قسم التاريخ
احمد سمير الشھاوي
قسم الوثائق

 ٨٥.٣١جنيه

علياء رضا عبدالعظيم

 ٨٥.٣١جنيه

 - ١٦جائزة أ.د  /فاروق محمد العادلى
تمنح ألول قسم اإلجتماع بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على األقل
حسناء العربي محمود

 ٢٦١.١٩جنيه

 - ١٧جائزة أ.د  /فاطمة الكبيسي
تمنح ألول وثاني قسم االجتماع
حسناء العربي محمود
مي طارق محمد صبحي

 ١٠٠٠جنيه
 ٥٠٠جنيه

١٧

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

خريجين
 - ١٨جائزة أ.د  /محمد محمد الھادى
تمنح بالتساوى بين أوائل قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
اول شعبة مكتبات
احمد عبدالحميد حسين
اول شعبة معلومات

 ١٥٠جنيه

مھا محمد عبدالحليم
اول شعبة وثائق

 ١٥٠جنيه

علياء رضا عبدالعظيم

 ١٥٠جنيه

 - ١٩جائزة أ.د  /مراد يوسف وھبة
تمنح ألول قسم اللغة االنجليزية
عبدالرحمن ناصر عصام

 ١٧١.٦٣جنيه

 - ٢٠جائزة أ.د  /ھانم محمد فوزى
تمنح للطالب الحاصل على أعلى الدرجات فى مادة اللغة الالتينية وآدابھا طوال السنوات
األربع .
ھاجر محمود األمير

 ٧٨٣.٥٥جنيه

 - ٢١جائزة أ.د  /زكى نجيب محمود،أ.د.عاطف العراقى  ،السيدة  /عصمت قنديل ،مسيو /اندريه
الالند
تمنح ألول قسم الفلسفة
حكمة فاضل علي

 ٤٨٦.٤١جنيه

 - ٢٢جائزة أ.د /عبد الحفيظ يعقوب
تمنح للطالب الحاصل على اعلى ادرجات فى مواد اللغة الفارسية فى الليسانس
زينب سيد عبدالحميد

 ٥٤٧جنيه

 - ٢٣جائزة المرحوم الرئيس محمد انور السادات
تمنح ألول الليسانس من المصريين فى أقسام الكلية حسب ترتيبھا في الالئحة وقد فاز بھا ھذا
العام قسم اللغة االنجليزية
عبدالرحمن ناصر عصام

 ٥٢.٤٢جنيه

١٨

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ  /صفية اسماعيل مجدي
تمنح ھذه الجائزة لطالب دبلوم علم النفس التطبيقي الحاصلين على أعلى درجة في مادة
)فحوص واختبارات سيكولوجية ( من طلبة دبلوم علم النفس التطبيقي
ھدى سعيد احمد

 ٢٦٦٥جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /رؤوف عباس حامد
تمنح ھذه الجائزة لطالب قسم التاريخ المصريين بالتساوى كاآلتى -١ :صاحب أفضل رسالة
دكتوراه فى التاريخ اإلقتصادى واإلجتماعى لمصر الحديثة  -٢صاحب أفضل رسالة
ماجستير فى التاريخ اإلقتصادى واإلجتماعى لمصر الحديثة  -٣الطالب الحاصل على المركز
األول فى مرحلة الليسانس بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على األقل
محمد السيد عبدﷲ
نرمين عبدالمنعم حنفي

 ٤٩٢.٩٤جنيه
 ٤٩٢.٩٤جنيه

 - ٣جائزة أ.د  /عبد العزيز األھوانى
تمنح بالشروط اآلتية١ :ـ أن يكون من خريجى قسم اللغة العربية )مصرى الجنسية ( ٢ـ أن
يتقدم ببحث نال به الماجستير بتقدير ممتاز أو الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى فى )ادب
اندلسى ـ شعبى ـمصرى( ٣ـ أن يكون من المدرسين بقسم اللغة العربية ٤ـ اذا تساوى اكثر من
مرشح تقسم بالتساوى
سحر محمد فتحي

 ٦٨٥.١٠جنيه

 - ٤جائزة أ.د  /عبد المحسن طه بدر
تمنح للحاصل على أعلى درجة ماجستير و دكتوراه فى األدب العربى الحديث بقسم اللغة
العربية
تامر محمد فايز

 ٤٤٢.٧٨جنيه

 - ٥جائزة أ.د  /محمود حسن صالح منسى
تمنح للطالب الحاصل على درجة الماجستير فى التاريخ الحديث بتقدير ممتاز على األقل و
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى
محمد السيد عبدﷲ
نرمين عبدالمنعم حنفي

 ١٠٠.٧٤جنيه
 ١٠٠.٧٤جنيه

١٩

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلداب

مرحلة الدراسات العليا
 - ٦جائزة أ.د  /وفاء كامل فايد
تمنح للحاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز وكذلك الحاصل على الدكتوراه بمرتبة
الشرف األولى فى قسم اللغة العربية فى أحد المجاالت االتية  -١علم األصوات التجريبى -٢
علم األسلوب اإلحصائي -٣-اللغويات الحاسوبية  -٤علم المعاجم-٥-المرئيات الصوتية-٦-
الدراسات اللغويةفى العربية الفصيحة المعاصرة  -٧الدراسات التجريبية للھجات المعاصرة
ھشام زغلول عبدالفتاح
احمد محمد حسان

 ٤٠٠جنيه
 ٤٠٠جنيه

 - ٧جائزة أ.د .نصر حامد ابوزيد
تمنح الجائزة للطالب الحاصل على البحث الفلسفي في علوم التأويل
علي محمد مبروك

١٠٠٠جنيه

 - ٨جائزة أ.د /عبد الحفيظ يعقوب
تمنح للطالب الحاصل على الماجستير او الدكتوراه فى تخصص اللغة الفارسية
ريم سيد محمد السيد

 ٥٤٧جنيه

 - ٩جائزة أ.د/سيد حنفي حسنين
تمنح الجائزة للمساھمة في طباعة أفضل رسالة دكتوراه في الفلسفة
محمود رمضان عبدالتواب

 ١٠٠٠جنيه
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كلية الحقوق

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ.د  /أحمد لطفى السيد
تمنح ألول الناجحين فى دبلوم القانون العام
عطوة حسين عطوة
عاطف عمر محمد
اسامة محمد عبدالظاھر
احمد مصطفى محمد
 - ٢جائزة أ.د  /سليمان مرقص
تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى مع التعمق بدبلوم القانون الخاص
جليلة محسن صبحي
 - ٣جائزة أ.د  /عائشة راتب مقدمة من د .على حامد الغتيت
تمنح ألعلى درجة فى مادة القانون الدولى العام بدبلومى القانون العام والقانون الدولى مناصفة
محمد مجدي حامد
محمود حسن محمود
 - ٤جائزة أ.د  /على جمال الدين عوض مقدمة من د .على حامد الغتيت
تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع درجات فى مادة القانون البحرى والتجارى بدبلوم
القانون الخاص بقسم الدراسات العليا بشرط النجاح
منى ابوطالب محمد
محمد منصور ابوالحديد
 - ٥جائزة أ.د  /فؤاد عبد المنعم رياض مقدمة من د.على حامد الغتيت
تمنح ألعلى درجة فى مادة القانون الدولى الخاص بدبلوم القانون الدولى
نھلة مجدي احمد
 - ٦جائزة أ.د  /محسن شفيق
تمنح ألنبغ طالب فى القانون التجارى بدبلوم القانون الخاص واألول بدبلوم التجارة
واالستثمارات الدولية
الھام عبدالحليم محمد
محمد منصور ابو الحديد
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مرحلة الدراسات العليا
 - ٧جائزة أ.د  /محمد القطب محمد
تمنح ألحسن رسالة دكتوراه فى الشريعة االسالمية مناصفة
زين مرعي طنطاوي
 - ٨جائزة أ.د  /محمد زكى عبد البر
تمنح لكل من- :األول فى دبلوم الشريعة اإلسالمية -ألحسن الحاصلين على الدكتوراه فى
الشريعة االسالمية
زين مرعي طنطاوي
محمد احمد عبدالعاطي
 - ٩جائزة أ.د  /محمود سمير الشرقاوى
ـ تمنح للطالب األول بدبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية
الھام عبدالحليم محمد
 - ١٠جائزة أ.د  /نعمان جمعة
تمنح ألنبغ طالب فى القانون المدنى مع التعمق بدبلوم القانون الخاص
جليلة محسن صبحي
 - ١١جائزة أ.د  /يحيى الجمل
تمنح لكل من  :ـ األول بدبلوم القانون العام ـ األول بدبلوم العلوم االدارية  -الحاصل على
أعلى تقدير في رسالة الدكتوراة في القانون الدستوري
ھبة محمد محمد ھزاع
شادي السعيد ھاشم
اسامة محمد عبدالظاھر
احمد مصطفى محمد
 - ١٢جائزة أ.د  /أنور احمد رسالن مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح ألول دبلوم العلوم االدارية
شادي السعيد ھاشم
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مرحلة الدراسات العليا
 - ١٣جائزة أ.د  /توفيق فرج مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح للطالب الحاصل علي أعلي درجة في مادة المدني مع التعمق بدبلوم القانون الخاص
جليلة محسن صبحي
 - ١٤جائزة أ.د  /حامد سلطان مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح الول دبلوم الدولي العام
نھلة مجدي احمد نوار
 - ١٥جائزة أ.د  /سامية راشد مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح للطالب الحاصل علي أعلي درجة في مادة تنازع القوانين بدبلوم التحكيم
مينا عزت نجيب
محمد عبدﷲ بيومي
 - ١٦جائزة أ.د  /طعيمة عبد الحميد الجرف مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح ألول دبلوم القانون العام )مناصفة(
اسامة محمد عبدالظاھر
احمد مصطفى محمد
 - ١٧جائزة أ.د  /عبد الفتاح عبد الباقي مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح للطالب الحاصل علي أعلي درجة في مادة المدني المقارن بدبلوم القانون الخاص
حماده صابر شعبان
 - ١٨جائزة أ.د  /فتحي والي مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح ألول دبلوم العلوم القضائية
شريف رضا صديق
 - ١٩جائزة أ.د  /محمد يوسف مرسي مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح ألول دبلوم الشريعة االسالمية
محمد احمد عبدالعاطي
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مرحلة الدراسات العليا
 - ٢٠جائزة أ.د /عبد الرازق السنھوري
تمنح ألنبغ طالب في القانون المدني المقارن بدبلوم القانون الخاص
حمادة صابر شعبان
 - ٢١جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي العام
تمنح ألنبغ طالب في القانون الدولي العام المقارن بدبلوم القانون العام
محمود حسن محمود
 - ٢٢جائزة العميد  /محمود محمود مصطفي مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح ألول دبلوم العلوم الجنائية
محمود محمد السيد الفقي
 - ٢٣جائزة المرحوم المستشار محمد صميدة
تمنح ألنبغ طالب فى دبلوم العلوم االدارية
شادي السعيد ھاشم
 - ٢٤جائزة فضيلة الشيخ  /محمد أبو زھرة مقدمة من أ.د  /أھاب اسماعيل
تمنح الول دبلوم الشريعة االسالمية
محمد احمد عبدالعاطي
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أوائل الفرق
 - ١جائزة الفقيه أ.د  /محمد عصفور أنشأھا أ.د .ابراھيم درويش وفا ًء ألستاذه
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيه -تمنح
للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة القانون الدستورى التى تدرس بالفرقة الثالثة علوم
سياسية  ،وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة يتم اقتسام المبلغ بينھم
سلمى عبدالستار عبدالاله
 - ٢جائزة المرحوم أ.د .محمد فتح ﷲ الخطيب
ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٢٠٠٠جنيه تمنح لكل من  :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
نيرة عدلي حسين متولي
دانا ھشام محمد
 - ٣جائزة أ.د  /أحمد رشيد حسين
ريع وديعة بمبلغ  ٩٢١٥جنيه 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
فاطمة مندي أحمد
 - ٤جائزة أ.د  /بھجت محمد قرنى
عبارة عن ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى المصرى قيمتھا  ٤٠٠٠جنيه تمنح مناصفة بين أول
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
حامد عبدالمنعم عبدالمبدي
نورھان طوسون ابراھيم

٢٨

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢
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أوائل الفرق
 - ٥جائزة أ.د  /سعيد النجار للتفوق العلمى
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه تمنح
مناصفة لكل من :ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفكر اإلقتصادى 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 يقسم العائد بالتساوى بينھم
الفرقة الثالثة
أحمد شريف كمال
الفرقة الرابعة
دينا عبدالعظيم أحمد
 - ٦جائزة أ.د  /سھام إبراھيم صبحى المحامية أنشأھا إبنھا أ.د .أيمن رفعت المحجوب
عبارة عن الريع السنوى لوديعة قيمتھا  ٤٠٠٠جنيه 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.
قمر محمد حسن
 - ٧جائزة أ.د  /عبد الحميد متولى أنشأھا تلميذه أ.د .إبراھيم درويش وفاءا ألستاذه
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيه تمنح
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.
سلمى عبدالستار عبدالاله
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أوائل الفرق
 - ٨جائزة أ.د  /على الدين ھالل
ريع شھادات استثمار بمبلغ  ٢٠٠٠٠جنيه تمنح مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى
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
الفرقة الثانية
يمنى أسامة محمد
الفرقة الرابعة
سلمى أحمد السيد
 - ٩جائزة أ.د  /عمرو محى الدين
ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا  ١٠٠٠٠جنيه تمنح مناصفة بين كل من  :ـ الطالب
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.
قسم االقتصاد
ياسمين عمادالدين عبده
قسم العلوم السياسية
رشا عبدالسميع أحمد
 - ١٠جائزة أ.د  /لبيب شقير
ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيه تمنح للحاصل على أعلى
درجة فى مادة بحث إقتصادى فى إقتصاديات مصر بالسنة الثالثة إقتصاد  ،وفى حالة التساوى
في نفس الدرجة تمنح لمن يحصل على أعلى مجموع كلي .
سارة فوكيه فؤاد
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أوائل الفرق
 - ١١جائزة أ.د  /محمد السيد سليم
ريع شھادات استثمار البنك األھلي المصري بمبلغ  ٢٠٠٠٠جنيه تمنح مناصفة بين الطالب
الحاصل على أعلى درجة فى مادة السياسة الخارجية بالفرقة الرابعة قسم علوم سياسية
)عربى( والطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة العالقات السياسية الدولية بالفرقة الثالثة
قسم علوم سياسية)عربى( ،وفى حالة حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت لمن
يحصل على أعلى مجموع كلي.
الفرقة الثالثة
سارة حسين محمد
الفرقة الرابعة
محمد عزت قطب
 - ١٢جائزة أ.د  /محى الدين الغريب
ريع شھادات استثمار بمبلغ  ٤٥٠٠٠جنيه 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
ماريان عبدالنور عطاﷲ
ھدى عاصم محمد
منى عادل حامد
 - ١٣جائزة أ.د  /مصطفى محمد مصطفى الفقي
ريع شھادات استثمار قيمتھا  ٥٠٠٠٠جنيه 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
الفرقة الثالثة
نورھان طوسون ابراھيم
الفرقة الرابعة
محمد عزت قطب
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أوائل الفرق
 - ١٤جائزة أ.د  /ھناء خير الدين
ريع شھادات استثمار بمبلغ  ٥٠٠٠٠جنيه 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 .
محمد ناصر محمد غرابة
 - ١٥جائزة األستاذ الدكتور  /منى البرادعي
ريع وديعة قدرھا  ٢٥٠٠٠جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة التنمية
اإلقتصادية التي تدرس بالفرقة الثالثة )إقتصاد( وفي حالة حصول أكثر من طالب على نفس
الدرجة تمنح لمن يحصل على أعلى مجموع كلي .
ياسمين عمادالدين عبده
 - ١٦جائزة السفير الدكتور /محمد نعمان جالل
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى قدرھا  ٥٠٠٠جنيه تمنح للطالب
الحاصل على 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
مھيتاب صبحي محمد
 - ١٧جائزة المرحوم أ.د .أحمد حسنى أحمد
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيه تمنح
لكل من  :ـ الطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفكر اإلقتصادى بالسنة
الرابعة قسم إقتصاد وإن حصل أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت للحاصل على أعلى
مجموع كلي  .ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة حسابات قومية بالسنة الثالثة قسم
اإلحصاء ،فإن حصل أكثر من طالب على أعلى درجة منحت لمن يحصل على مجموع كلى
أعلى فإن إشترك أكثر من طالب وزعت بالتساوى
ھبة ﷲ ھشام أنور
اسماء ماھر امام
دينا عبدالعظيم احمد
مصطفى طارق حسين
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كلية االقتصاد والعلوم السياسية

أوائل الفرق
 - ١٨جائزة المرحوم أ.د .أحمد رشيد حسين أنشأھا زميله أ.د .إبراھيم درويش وفا ًء له
ريع وديعة سنوية قيمتھا  ١٠٠٠جنيه 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
ياسمين عمادالدين عبده
 - ١٩جائزة المرحوم أ.د .أحمد محمد عمر
ريع شھادات استثمار البنك االھلي المصري مجموعة )ب( قيمتھا  ١٠٠٠جنيه تمنح الجائزة
لكل من :ـ أول المتخرجين من قسم اإلحصاء ـ أول الناجحين فى امتحان نھاية العام فى السنة
الثالثة شعبة اإلحصاء
منال محمود عزت
مروة صبري عبدالمنعم
 - ٢٠جائزة المرحوم أ.د .ابراھيم صقر
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ٥٠٠٠جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة نظرية
العالقات الدولية بالفرقة الثانية علوم سياسية )عربى( ،وفى حالة التساوى فى الدرجة تتم
المفاضلة وفقا للمجموع الكلى لدرجات الفرقة
أسماء رمضان زكي
 - ٢١جائزة المرحوم أ.د .جالل عبد ﷲ معوض أنشأھا تلميذه األستاذ  /خالد عبد الحميد مسعود
العواملة وفا ًء ألستاذه
الريع السنوى لوديعة قيمتھا  ١٠٠٠٠جنيه 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
الفرقة الثالثة
سارة حسن محمد
الفرقة الثانية
يمنى أسامة محمد
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أوائل الفرق
 - ٢٢جائزة المرحوم أ.د .جالل معوض أنشأھا تلميذه الدكتور /عبد العزيز شحادة المنصور وفا ًء
له وتخليداً لذكراه
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ٢٠٠٠جنيه 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
علي خالد علي كامل
 - ٢٣جائزة المرحوم أ.د .حافظ اسماعيل
ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا  ٢٠٠٠٠جنيه توزع بين للطالب الحاصلين على أعلى
مجموع للدرجات فى قسم العلوم السياسية فى الفرقة الثانية والثالثة والرابعة
الفرقة الثالثة
سارة حسن حرفوش
الفرقة الثانية
يمنى اسامة محمد
الفرقة الرابعة
محمد عزت قطب
 - ٢٤جائزة المرحوم أ.د .حسين خالف
عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٢٠٠٠جنيھتمنح للطالب
الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة المالية العامة التى تدرس بالسنة الثالثة قسم العلوم
السياسية بالكلية
سارة حسين محمد حرفوش
 - ٢٥جائزة المرحوم أ.د .رفعت المحجوب
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه 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.
أسماء جمال أبا يزيد
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أوائل الفرق
 - ٢٦جائزة المرحوم أ.د .صليب روفائيل
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٤٠٠٠جنيه تمنح
الجائزة للطالب الحاصل على أعلى درجة فى  :ـ مادة مبادئ الرياضة بالسنة األولى ـ مادة
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
الفرقة االولى
أحمد علي محمد ابراھيم
الفرقة الثالثة
منال محمود عزت
الفرقة الثانية
زينب عبدالخالق محمد
الفرقة الرابعة
مروة صبري عبدالمنعم
 - ٢٧جائزة المرحوم أ.د .فؤاد ھاشم عوض
عبارة عن العائد السنوى لوديعة بمبلغ  ٢٥٠٠٠جنيه 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
فريدة خالد عبدالستار
ھنادي عصام جمال الدين
منى عادل حامد
ماريان عبدالنور عطاﷲ
ھدى عاصم محمد
 - ٢٨جائزة المرحوم أ.د .محمد زكى شافعى )أ(
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيھا يمنح
الريع للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالسنة الثانية
وفى حالة التساوى في نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي
ماريان عبدالنور عطاﷲ
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أوائل الفرق
 - ٢٩جائزة المرحوم أ.د .محمد زكى شافعى )ب(
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٣٠٠٠جنيه تمنح
للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالسنة الثانية بين
الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا
ماريان عبدالنور عطاﷲ
 - ٣٠جائزة المرحوم أ.د .مقبل محمود الغنام
الريع السنوى ألربعة من سندات القرض الوطنى قيمتھا  ٢٠٠جنيه تمنح للحاصل على أعلى
تقدير وأعلى درجة فى مادة أصول اإلقتصاد بالسنة األولى وفى حالة التعدد يكون التفضيل
للحاصل على أكبر مجموع فى النتيجة العامة
سلمى خالد محمد عبدالعزيز
 - ٣١جائزة المرحوم السفير الدكتور  /أشرف غربال
عائد شھادة إستثمار البنك األھلي المصري بمبلغ  ٥٠٠٠٠جنيه توزع بين الحاصلين على  :ـ
أعلى درجة في مادة نظرية العالقات الدولية التي تدرس في الفرقة الثانية )سياسة(  .ـ أعلى
درجة في مادة تنظيم دولي التي تدرس بالفرقة الثالثة )سياسة(  .ـ أعلى درجة في ماده نظم
دبلوماسية وقنصلية التي تدرس الفرقة الرابعة )سياسة(  .وفي حالة حصول أكثر من طالب
على نفس الدرجة منحت لمن يحصل على أعلى مجموع كلي .
الفرقة الثالثة
رشا عبدالسميع أحمد
الفرقة الثانية
نورھان طوسون ابراھيم
الفرقة الرابعة
مصطفى يس أسعد بجاتو
 - ٣٢جائزة المرحومة أ.د .منال ابراھيم حلمى
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ٥٠٠٠جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة النقود
والبنوك بالفرقة الثانية اقتصاد  ،وفى حالة التساوى فى الدرجة تتم المفاضلة وفقا للمجموع
الكلى للدرجات
ماريان عبدالنور عطاﷲ
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أوائل الفرق
 - ٣٣جائزة د /ھدى صالح أنشأھا أ.د /كمال المنوفي وفا ًء لزوجتة
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ١٠٠٠٠ج تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة تطبيقات
الحاسب اآللي في مجتمعات المعلومات المعاصرة بالفرقة الثانية قسم علوم سياسية
يمنى أسامة محمد
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خريجين
 - ١جائزة أ.د  /إسماعيل فھمى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مصر األسبق
ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا  ٣٠٠٠٠جنيه تمنح الجائزة لكل من  :ـ الطالب 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
يوسف صابر حنا
محمد عزت قطب
 - ٢جائزة أ.د  /بطرس بطرس غالى
عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ١٠٠٠جنيه( تمنح ألول
خريجى قسم العلوم السياسية
محمد عزت قطب رحيم
 - ٣جائزة أ.د  /عبد الحميد الغزالى
عبارة عن العائد السنوى لوديعة بمبلغ  ١٥٠٠٠جنيه تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة
فى مادة المحاسبة القومية التى تدرس للفرقة الرابعة )إقتصاد( ،وفى حالة حصول أكثر من
طالب على الدرجة نفسھا يتم تقسيم الجائزة بالتساوى بين الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز
فى مجموع درجات الفرقة الرابعة )وليس التراكمى (
نھلة السيد عبدالجواد
 - ٤جائزة أ.د  /فائقة الرفاعى
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى بمبلغ  ٥٠٠٠٠جنيه توزع بين أول
خريجى القسم العربى وأول خريجى قسمى اإلنجليزى والفرنسى فى عام التخرج )الفرقة
الرابعة ( فى تخصص اإلقتصاد  ،وفى حالة تساوى المجموع تمنح ألول خريجى قسمى
اإلنجليزى والفرنسى يوزع نصف العائد بالتساوى بينھما
أول القسم االنجليزي والفرنسي
مصطفى طارق حسين
أول القسم العربي
دينا عبدالعظيم أحمد
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خريجين
 - ٥جائزة أ.د  /محمد عبد الرحمن البدرى
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٢٠٠٠دوالر
تمنح ألول خريجى شعبة اإلحصاء
مروة صبري عبدالمنعم
 - ٦جائزة البنك العقارى
عائد سندات قيمتھا  ١٠٠٠جنيه تمنح ألول الخريجين من قسم اإلقتصاد
مصطفى طارق حسين
 - ٧جائزة البنك المركزى المصرى
الريع السنوى لسندات حكومية قيمتھا  ٢٠٠٠جنيه تمنح الجائزة مناصفة بين أول المتخرجين
من قسم اإلقتصاد وأول المتخرجين من قسم اإلحصاء
قسم االحصاء
مروة صبري عبدالمنعم
قسم االقتصاد
مصطفى طارق حسين عباس
 - ٨جائزة المرحوم أ.د .أحمد محمد عمر
ريع شھادات إستثمار البنك األھلي المصري مجموعة )ب( قيمتھا  ١٠٠٠ج تمنح ألول
الخريجين من شعبة االحصاء وأول الناجحين في امتحان نھاية العام في السنة الثالثة شعبة
إحصاء.
منال محمود عزت
مروة صبري عبدالمنعم
 - ٩جائزة المرحوم أ.د .جالل معوض
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه تمنح ألول خريجى قسم العلوم السياسية
محمد عزت قطب
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خريجين
 - ١٠جائزة المرحوم أ.د .زكى ھاشم المحامى
الريع السنوى لسندات قيمتھا  ٢٠٠٠جنيه تمنح مناصفة بين أول المتخرجين من قسم اإلقتصاد
وأول المتخرجين من قسم العلوم السياسية
قسم االقتصاد
مصطفى طارق حسين
قسم العلوم السياسية
محمد عزت قطب
 - ١١جائزة المرحوم أ.د .عبد المجيد فراج عميد معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
مبلغ  ١٤٠٠جنيه لتمويل  ٧جوائز قيمة كل منھا اإلسمية  ٢٠٠جنيه فى شكل شھادات استثمار
المجموعة ب ويخص كلية اإلقتصاد  ١٠٠٠جنيه تمنح الطالب المتفوقين من طالب معھد
االحصاء وكلية االقتصاد
محمد عزت قطب
مصطفى طارق حسين
مروة صبري عبدالمنعم
 - ١٢جائزة المرحوم أ.د .مدنى الدسوقى مصطفى
عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا  ٥٠٠٠جنيه تمنح مناصفة
بين :ـ أول خريجى قسم اإلحصاء ـ الطالب الحاصل على أعلى الدرجات فى مجموع درجتى
مادة نظرية اإلحصاء فى العامين الثالث والرابع من كل عام بخالف أول الدفعة
شروق سمير محمد معوض
مروة صبري عبدالمنعم
 - ١٣جائزة المرحوم أ.د .يوسف النحاس
عبارة عن الريع السنوى لسندات قيمتھا  ٢٠٠٠جنيه تمنح ألول خريجى قسم اإلقتصاد
مصطفى طارق حسين
 - ١٤جائزة بنك إيران للتنمية
تمنح ألول دفعة إقتصاد
مصطفى طارق حسين

 ٥٠٠جنيه
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خريجين
 - ١٥جائزة بنك اإلسكندرية
تمنح ألول خريجى شعبة اإلقتصاد
مصطفى طارق حسين

 ٢٠٠جنيه

 - ١٦جائزة بنك تشيس األھلى
قيمتھا  ٥٠٠٠جنيه مشتركة مع كلية التجارة ويخص كلية اإلقتصاد  ١٥٠٠جنيه توزع
بالتساوى بين المستحقين و تمنح ألوائل الشعب الثالث فى مرحلة البكالوريوس للفرقة الرابعة
قسم االحصاء
مروة صبري عبدالمنعم
قسم االقتصاد
مصطفى طارق حسين عباس
قسم العلوم السياسية
محمد عزت قطب
 - ١٧جائزة تخليد ذكرى محمد طلعت حرب
الريع السنوى لشھادات استثمار مجموعة )ب( قيمتھا  ١٥٠٠جنيه تمنح ألول خريجى قسم
اإلقتصاد
مصطفى طارق حسين

٤١

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية االقتصاد والعلوم السياسية

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ.د  /على الصاوى
عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى قدرھا  ٣٠٠٠جنيه تمنح للطالب
الحاصل على المركز األول فى دبلوم الدراسات البرلمانية
منير فرج أحمد الزناتي
 - ٢جائزة أ.د  /نادية مكارى جرجس
ريع وديعة سنوية بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه 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
د /أميرة شريف محمد
د /ھالة محمد سلطان

٤٢

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

٤٣

كلية التجارة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

أوائل الفرق
 - ١جائزة أ.د  /محمود صادق بازرعة
عائد شھادات استثمار البنك األھلى مجموعة)ب(بمبلغ  ٩٠٠٠جنيه تمنح للحاصل على أعلى
درجة فى مادة التسويق سنة ثانية عربى /انجليزى كذلك الحاصل على أعلى درجة فى بحوث
التسويق سنة رابعة عربى /انجليزى
محمد حمودة عالم
 - ٢جائزة المرحوم احمد زكى حلمى
عائد شھادات مجموعة )ب(  ٥٠٠٠ج تمنح للحاصل على أعلى تقدير فى مادة التأمين الفرقة
الثالثة و الحاصل على أعلى تقدير فى شعبة التأمين .
محمد علي محمد

٤٤

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

خريجين
 - ١جائزة الھيئة العامة للتأمين
تمنح للثالثة األوائل من شعبة التأمين عربى
مؤمن عبدالعزيز ھاشم
بسمة باسل امام
محمد علي محمد

 ٥٠جنيه
 ٧٥جنيه
 ١٠٠جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /عبد العزيز حجازى
عائد  ١٠٠٠ج شھادات إستثمار تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى محاسبة التكاليف
من شعبة المحاسبة
عماد محمد عبده
ھدى رضوان محمد
محمد مدحت فوزي
رضوى محمد سيد
احمد عزالدين ابو دواسن
 - ٣جائزة أ.د  /على عبد المجيد عبده
عائد شھادات إستثمار مجموعة )ب(  ٢٠٠٠ج تمنح للطالب األول على شعبة ادارة األعمال
عربى
نھاد كامل علي
 - ٤جائزة أ.د  /محمد توفيق بلبع
عائد شھادات إستثمار البنك األھلي  ٣٠٠٠ج تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى
مادة محاسبة التكاليف سنة رابعة بواقع  %١٥من العائد واذا تعذر فيتم المفاضلة بينھم فى سنة
ثالثة واذا تعذر يؤخذ بأعلى مجموع تراكمى بناء على أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
عماد محمد عبده

٤٥

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

خريجين
 - ٥جائزة أ.د  /مدحت حسانين
عائد سنوي شھادات إستثمار مجموعة )ب(  ١٠.٠٠٠ج تمنح لألول والثاني الحاصلين على
أعلى درجة في مادة اإلدارة المالية.
آية سمير احمد
خالد عبدالرحمن ابراھيم
محمد احمد قطب
محمد اشرف احمد
 - ٦جائزة أ.د  /منير محمود محمد سالم
تمنح لكل من  - :أول المحاسبة عربى  -أول المحاسبة إنجليزى
أول المحاسبة انجليزي
فاتن عبدالنبي امام
أول المحاسبة عربي

ريع  ٥٠٠٠جنيه

جون عادل لبيب

ريع  ٣٠٠٠جنيه

 - ٧جائزة أ.د  /أحمد عبد الرحمن عنان
٢٥٠٠٠سھم من البنك المصري الخليجي يمنح  ١/٣اإليراد ألوائل الشعب
محمد علي محمد
نھاد كامل علي
جون عادل لبيب
ھدى رضوان محمد
فاطمة الزھراء فتحي ابراھيم
محمد مدحت فوزي
رباب محمود محمد
احمد عزالدين ابو رواسن

٤٦

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

خريجين
 - ٨جائزة الشركة المصرية إلعادة التأمين
تمنح للحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة األعمال األول والثانى )عربى(
آية سمير أحمد
نھاد كامل علي

 ١٠٠جنيه
 ١٥٠جنيه

 - ٩جائزة المرحوم أ.د .سالمة عبد ﷲ
عائد شھادات مجموعة )ب(  ١٠٠٠ج تمنح ألول الخريجين شعبة التأمين عربي
محمد علي محمد
 - ١٠جائزة المرحوم أ.د .منصور فھمى
عائد شھادات إسنثمار  ١٠٠٠ج تمنح للحاصل على أعلى الدرجات فى مادة األفراد والعالقات
اإلنسانية من خريجى شعبة ادارة األعمال عربي
عيد ربيع دسوقي
مي أحمد محمد
آية سمير احمد
 - ١١جائزة المرحوم محمد عبد اللطيف شيحة
تمنح ألول خريجى شعبة ادارة األعمال
نھاد كامل علي

 ٢٠٠جنيه سنويا

 - ١٢جائزة بنك تشيس األھلى
ريع شھادات إستثمار مجموعة)ب(  ٣٥٠٠ج تمنح ألوائل الخريجين من الشعب الثالث
)محاسبة ـ ادارة أعمال ـ تأمين( عربى
محمد علي محمد
شھاد كامل علي
جون عادل لبيب

٤٧

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية التجارة

خريجين
 - ١٣جائزة شركة التأمين األھلية
قيمة وثيقة االھلية  ٢٠٠٠مع االشتراك في االرباح مدفوعة االقساط لمدة  ٣سنوات بدون
كشف طبي لجميع االوائل ) ٥٠٠جنيه لألول  ٤٠٠ -جنيه للثاني  ٣٠٠-جنيه للثالث ( تمنح
لألول من قسم اللغة اإلنجليزية بشعبه الثالث واألول من التأمين )عربى ( تمنح للثانى من قسم
اللغة اإلنجليزية بشعبه الثالث والثانى من التأمين )عربى( تمنح للثالث من قسم اللغة اإلنجليزية
بشعبه الثالث والثالث من التأمين )عربى(
شعبة االدارة انجليزي
رنا زكريا محمد
محمد احمد قطب
محمد اشرف احمد علي
شعبة التأمين العربي
مؤمن عبدالعزيز ھاشم
بسمة باسل امام
محمد علي محمد
شعبة العلوم االكتوارية
سلوى يحيى حامد
فاطمة محمد عمر
سارة عبدالجبار علي
شعبة المحاسبة انجليزي
منار مجدي محمد طه
مرام أسامة احمد
فاتن عبدالنبي امام
شعبة جورجيا
سلمى مجدي عبدالحي
زينب محمد صالح
مريم صبري احمد

٤٨

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية العلـوم

٤٩

كلية العلـوم

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

خريجين
 - ١أ.د /حسن محمد سالم
تمنح للطالب األول على الكيمياء
ص /أسامة جمعة محمود
د /رانية أحمد عالء الدين
أ.د /عصام عبدالحميد عبدالستار

٥٠

 ٢٠٠جنيه
 ٢٠٠جنيه
 ٢٠٠جنيه

كلية العلـوم

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية العلـوم

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ.د  /أحمد فؤاد باشا
ريع شھادات استثمار )ب( بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه تمنح للحاصل على أعلى الدرجات فى
التمھيدى فيزياء جوامد أو فيزياء تجريبية
دينا علي سيد

 ١٢٤٣جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /لطفية محمد النادى
تمنح للطالب األول فى تمھيدى ماجستير)فيزياء تجريبية(أو) فيزياء جوامد ( ترتيب أول
وترتيب ثاني
اسماء محمد اسماعيل
سوزان عبدالعزيز

 ٥٠٠جنيه
 ٥٠٠جنيه

 - ٣جائزة أ.د  /محمد جمال الدين
تمنح الجائزة للطالب الحاصل على أعلى الدرجات فى دبلوم األرصاد الجوية
اميرة ناصر محمد احمد

نصف ريع وديعة  ٥٠٠٠جنيه

 - ٤جائزة أ.د  /محمد طه العشرى
ريع وديعة مبلغ  ١٠٠٠٠جنيه تمنح الجائزة ألفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه فى قسم
الجيولوجيا
احمد زكريا ابراھيم

ريع  ١٠٠٠٠جنيه

 - ٥جائزة أ.د  /مصطفى كمال طلبة
سداد الرسوم الدراسية مع مكافأة شھرية  ٢٧٥جنيه تمنح الجائزة للحاصل على البكالوريوس
نبات بتقدير جيد جدا و قبلت بتمھيدي ماجستير
سارة حسين محمد

ريع  ٥٠٠٠٠جنيه

 - ٦جائزة أ.د  /وفاء محمد أحمد خليل
ريع شھادات استثمار بمبلغ  ٥٠٠٠جنيھـ تمنح للحاصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء
الحيوية بدون تصويبات ) آخر درجة دكتوراه فى شھر عيد الخريجين أو الشھر الذى قبله (
نجوى احمد كامل

 ٢٤٨.٧٥جنيه

٥١

٥٢

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية الطب

٥٣

كلية الطب

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

خريجين
 - ١جائزة أ.د  /انجيل حبيب زكى
تمنح ألعلى درجة فى مادة الكيمياء الحيوية
محمد عبده عبدالغني

 ٥٢جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /محمد الشافعي الظواھري
تمنح للخمسة األوائل على الدفعة
حسام مفرح حمادة
عالء الدين عبدالسالم محمد
عماد احمد عبدالمعطي
فيروز محمد ابوالعزايم
رانيا محمد شريف صالح

 ٦٢.٦٨جنيه
 ٦٢.٦٨جنيه
 ٦٢.٦٨جنيه
 ٦٢.٦٨جنيه
 ٦٢.٦٨جنيه

 - ٣جائزة أ.د /عبد الرحيم فؤاد
تمنح ألعلى درجة في مادة الرمد
فيروز محمد العزايم

 ٦٢٦.٨٦جنيه

 - ٤جائزة المرحوم أ.د .محمد بھى الدين اسماعيل الھوارى
تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة الفارماكولوجي
منى محمد فوزي
كريمان احمد محمد
ابراھيم فوزي ابراھيم

 ١٦.٥جنيه
 ١٦.٥جنيه
 ١٦.٥جنيه

٥٤

كلية الطب

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية طب الفم واالسنان

٥٥

كلية طب الفم واالسنان

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية طب الفم واالسنان

خريجين
 - ١جائزة أ.د  /كمال المتيم
عائد وديعة بمبلغ ) (١٠٠٠٠٠جنيه يمنح ألعلى درجة فى البكالوريوس  ،ومضاف اليھا مادة
طب اسنان األطفال  +مادة التقويم
ياسمين حمدي حسين
 - ٢جائزة أ.د  /محمد عبد الفتاح نظيم الغمراوى
عائد شھادات استثمار البنك األھلى المصرى المجموعة )ب( بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه تمنح ألول
بكالوريوس كلية طب الفم واألسنان
أحمد يوسف سليمان

٥٦

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية الصيدلة

٥٧

كلية الصيدلة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

خريجين
 - ١جائزة الجمعية المصرية لصيادلة المستشفيات
تمنح ألوائل الخريجين
رحاب أشرف محمد حمدي

 ١٠٠جنيه

 - ٢جائزة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية )إيبيكو(
تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج الساعات المعتمدة
ھبة امام ابراھيم

 ١٠٠جنيه

 - ٣جائزة د .وفيق البرديسي
تمنح الجائزة ألوائل الخريجين
ياسمين عبدالعزيز عبدالحميد

 ١٠٠جنيه

 - ٤جائزة شركة العبوات الدوائية
تمنح ألوائل الخريجين
رحاب أشرف محمد حمدي

 ١٠٠جنيه

 - ٥جائزة شركة المھن الطبية
تمنح ألوائل الخريجين
ماھينور شعبان محمود

 ٢٠٠جنيه

 - ٦جائزة شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد
تمنح الجائزة ألوائل الخريجين
ھبة أمام ابراھيم
مروة سعيد يوسف

 ١٠٠جنيه
 ١٠٠جنيه

 - ٧جائزة شركة لونا للتجارة الدولية
تمنح ألوائل الخريجين
ريھام جميل محمد

 ٢٠٠جنيه

 - ٨جائزة معامل ايفا لمسنحضرات التجميل
تمنح ألوائل الخريجين
ريھام جميل محمد

 ٢٠٠جنيه

٥٨

كلية الصيدلة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية الصيدلة

مرحلة الدراسات العليا
 - ١أ.د.المرحوم /عبدالعظيم حفني صابر
تمنح الجائزة لكل من - :أفضل البحوث في العقاقير  -أحسن رسالة دكتور الفلسفة في العلوم
الصيدلية عقاقير  -أحسن رسالة ماجستير الفلسفة في العلوم الصيدلية عقاقير
ص /أسامة جمعة محمود
د /رانية أحمد عالء الدين
أ.د /عصام عبدالحميد عبدالستار

٥٩

 ٢٠٠جنيه
 ٢٠٠جنيه
 ٢٠٠جنيه

٦٠

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية الزراعة

٦١

كلية الزراعة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية الزراعة

خريجين
 - ١جائزة أ.د  /محمد عزيز حجازى
ـ تمنح الجائزة للطالب األول على فسيولوجى نبات  -صندوق التكافل االجتماعي للطلبة -
صندوق التكافل للعاملين
فاطمة شمس لطفي

 ١٠٠جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /ھالل السيد الحطاب
تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
اسماء ماھر متولي

 ٦٠٠جنيه

 - ٣جائزة أ.د /محمد فھمي محمد حسين
تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مقرر الفيزياء االنجليزي ) زراعة دولية (
دعاء محمد محمد السيد حجازي

 ٥٠٠جنيه

 - ٤جائزة أ.د/حسن محمد سالم
تمنح للطالب األول على الكيمياء
أسماء ماھر متولي

 ١٠٠٠جنيه

 - ٥جائزة المرحوم جورج جوليت
تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
اسماء ماھر متولي

 ٥٥٠جنيه

 - ٦جائزة المركز الثقافي بكلية الزراعة
تمنح لكل من - :الطالب األول على الكلية
اسماء ماھر متولي

 ٥٠٠٠جنيه

 - ٧جائزة المھندس  /محمود حلمي القاضي
تمنح أعلى درجة في مقررآفات أكاروسيه بقسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية
محمد عبدﷲ حسين

 ١٥٠٠جنيه

٦٢

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية دار العلوم

٦٣

كلية دار العلوم

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية دار العلوم

خريجين
 - ١جائزة األديب محمد خليفة التونى
ـ تمنح لمن حفظ القرآن الكريم كامال أو نصفه من طلبة الكلية ـ تمنح للشعراء من طلبة الكلية
بالليسانس والدراسات العليا فى الشعر الموزون المقفى  -الطالب األول والثانى فى مادة
الدراسات األدبية من الفرقة الرابعة
الشعر الموزون المقفى
محمد عبدالشافي عبدالسميع
محمود مبروك عبدالسالم
محمود امام احمد
القرآن الكريم

 ٧٢٥جنيه
 ٨٣٠جنيه
 ٧٧٥جنيه

وفاء عاشور السعداوي
سماح حسين
محمد مصطفى عبدالفتاح
وليد محمد ابوالفتوح
عبدالسالم محمد عبدالسالم

 ٣٦٧جنيه
 ٤١٧جنيه
 ٤٦٧جنيه
 ٥١٥جنيه
 ٥٦٥جنيه

٦٤

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اإلعالم

٦٥

كلية اإلعالم

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اإلعالم

خريجين
 - ١جائزة السيد  /طارق نور
الريع السنوي لوديعة)بمبلغ ١٠٠٠٠٠ألف جنيه يمنح للطالب األوائل على قسم العالقات
العامة واإلعالن
مي حسام حسني
 - ٢جائزة المرحوم أ.د محمد أمين يوسف وفائى
ريع  ١٠٠٠٠٠جنيه سنويا يمنح للطالب األول على قسم العالقات العامة واإلعالن
مي حسام حسني
 - ٣جائزة المرحوم صالح عبد القادر
الريع السنوى لشھادة استثمار مجموعة )ب( بمبلغ  ١٠٠٠جنيه تمنح للطالب الحاصل على
أعلى الدرجات على قسم اإلذاعة ) راديو وتليفزيون (
آية محمد علي
 - ٤جائزة جمعية أ .مصطفى أمين وأ.على أمين
تمنح ألول شاب وشابة على قسم الصحافة وتصرف عن طريق الجمعية
ھناء حسين محمد
فتحي عبدالمقصود فتحي

 ١٠٠٠جنيه
 ١٠٠٠جنيه

 - ٥جائزة د .إبراھيم عبده
الريع السنوي لشھادة استثمار مجموعة )ب( بمبلغ  ١٠٠٠جنيه تمنح للطالب األول على قسم
الصحافة
ھناء حسين محمد
 - ٦جائزة د .إجالل ھانم خليفة
الريع السنوي لوديعة )بمبلغ  ٢٠٠٠٠جنيه( تمنح للطالب األول على قسم الصحافة  ،وباقى
ريع المبلغ لرعاية الطالب المحتاجين من أبناء الكلية وفقا لقواعد الجامعة ورعاية الشباب
ھناء حسين محمد
 - ٧جائزة د .عبد اللطيف حمزة
الريع السنوى لوديعه بمبلغ )بمبلغ  ٥٠٠٠جنيه( تمنح للطالب األول على قسم الصحافة
ھناء حسين محمد

٦٦

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

٦٧

كلية اآلثار

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

أوائل الفرق
 - ١جائزة أ.د  /حسن الباشا
تمنح لكل من :ـ أول الطالب بالسنة الثانية قسم اآلثار اإلسالمية ـ أول الطالب بالسنة الثالثة
قسم اآلثار اإلسالمية ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة كتابات أثرية بالسنة الثالثة اسالمى
سمر عيد مبروك
سلوى حمدي احمد
أمينة محمد عربي
نسمة زكريا محمد
لمياء حمادة عبدالعزيز

ريع ١٠٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /حسنى نويصر
تمنح لكل من  :ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة عمارة اسالمية بالسنة الثالثة اسالمى ـ
الحاصل على أعلى درجة فى مادة آثار وحضارة اسالمية بالسنة األولى عام
تسنيم صالح يوسف
حورية السيد محمد

ريع  ١٠٠٠جنيه
ريع  ١٠٠٠جنيه

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

ريع  ١٠٠٠جنيه

 - ٤جائزة أ.د  /سعاد ماھر محمد
تمنح لكل من الحاصلين على أعلى درجة فى  :ـ مادة عمارة اسالمية بالسنة الثانية اسالمى ـ
مادة عمارة اسالمية بالسنة الثالثةاسالمى ـ مادة عمارة اسالمية بالسنة الرابعة اسالمى
احمد حسين ابراھيم
إيمان عطية متولي
اسماء عطية محمد

ريع ١٠٠٠جنيه
ريع ١٠٠٠جنيه
ريع ١٠٠٠جنيه

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

ريع ١٠٠٠جنيه
ريع ١٠٠٠جنيه

٦٨

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

أوائل الفرق
 - ٦جائزة أ.د  /صالح الدين البحيرى
تمنح الجائزة لكل من  :ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة آثار وحضارة اسالمية بالسنة
األولى عام ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر اإلسالميةبالسنة األولى عام
اسراء عبدالرحمن محمود
شيماء سيد عبدالعليم
سماح انور بسطا

ريع  ٢٠٠٠جنيه
نصف ريع  ٥٠٠جنيه
نصف ريع  ٥٠٠جنيه

 - ٧جائزة أ.د  /عبد العزيز صالح
تمنح الجائزة لكل من  :ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر القديم بالسنة األولى
عام ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ مصر القديم بالسنة الرابعة مصرى
سھا كمال عطا
منھل غريب عبدالفتاح

ريع  ١٠٠٠جنيه
ريع  ٥٠٠جنيه

 - ٨جائزة أ.د  /عبد العزيز عبد الدايم
تمنح لكل من  :ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الدولة العربية بالسنة األولى اسالمى
ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ اسالمى بالسنة الرابعة اسالمى
مرفت لطفي محمد
حمدي علي حمدي

ريع  ٥٠٠جنيه
ريع  ٥٠٠جنيه

 - ٩جائزة أ.د  /على رضوان
تمنح للحاصلين على أعلى درجة فى المواد التالية  :ـ مادة تاريخ الفن بالسنة األولى عام ـ مادة
اآلثار المصرية بالسنة الثانية مصرى ـ مادة آثار ما قبل التاريخ بالسنة الثانية مصرى ـ مادة
فن المتاحف بالسنة الثالثة مصرى وترميم ) وھى عبارة عن ريع  ٢٠٠٠جنيھا (
ھند شرف الدين محمد
ھدير كمال سعداوي
ياسمين محمود مصطفى
نھلة أشرف عبداللطيف

ريع  ٢٠٠٠جنيه
ريع  ٢٠٠٠جنيه
ريع  ٢٠٠٠جنيه
ريع  ٢٠٠٠جنيه

 - ١٠جائزة أ.د  /محمد ابراھيم مرسى
تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اآلثار المصريةبالسنة الثالثة مصرى
آالء فوزي احمد

ريع  ٥٠٠جنيه

٦٩

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

أوائل الفرق
 - ١٠جائزة أ.د  /محمد ابراھيم مرسى
تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة اآلثار المصريةبالسنة الثالثة مصرى
 - ١١جائزة أ.د  /محمد رياض العتر
تمنح لكل من الحاصلين على أعلى درجة فى  :ـ مادة تصوير اسالمى بالسنة الثانية اسالمى ـ
مادة تصوير اسالمى بالسنة الثالثة اسالمى _ مادة تصوير اسالمى بالسنة الرابعة اسالمى
آيات عبدالغفار نصير
أمل صالح سعيد
ھبة ﷲ سمير عبدالحميد
ھبة جمال عبدالعزيز
مي جالل عبدالباقي
فاطمة محمد نصار

نصف ريع  ٢٥٠٠جنيه
نصف ريع  ٢٥٠٠جنيه
نصف ريع  ٢٥٠٠جنيه
نصف ريع  ٢٥٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه
نصف ريع ١٠٠٠جنيه

 - ١٢جائزة أ.د  /مصطفى األمير
تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة الھيراطيقى بالسنة الثالثة مصرى
اسماء عبدالعزيز محمد

ريع ٥٠٠جنيه

 - ١٣جائزة أ.د  /مصطفى شيحة
تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفن بالسنةالثانيةاسالمى
اسراء خليل عبده

ريع  ٥٠٠جنيه

 - ١٤جائزة أ.د /أحمد فخري
ـ ريع  ٤٥٠٠جنيه تمنح للحاصلين على أعلى درجة في مادة حضارة مصر والشرق القديم  .ـ
أعلى درجة في مادة تاريخ مصر القديم .
زينب ابراھيم غريب
ھدير ابراھيم محمد
منار االسالم محسن
سمية محمود ابراھيم
مصطفى عبدالحليم

٧٠

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

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

ريع ١٠٠٠جنيه

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

ريع  ٥٠٠جنيه

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

ريع  ٥٠٠جنيه

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

ريع  ٥٠٠جنيه

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

ريع  ١٠٠٠جنيه

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

ريع ١٠٠٠جنيه

٧١

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

كلية اآلثار

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ.د  /ابراھيم رزقانة
تمنح ألول خريجي دبلوم آثار ما قبل التاريخ
محمود ابراھيم
سمر محمود محمد
 - ٢جائزة أ.د  /احمد قدري
تمنح ألحد الزمالء العاملين في الحقل األثري ) آثار مصرية ،آثار إسالمية  ،ترميم اآلثار(
بھيئة اآلثار المصرية وعلى أن يكون قد حصل في
ھند علي علي محمد
صفوت محمد عبدالعاطي
 - ٣جائزة أ.د  /سيد توفيق
تمنح ألحد المقيدين بكلية اآلثار والحاصل في نفس العام على درجة الماجستير في تخصص
آثار مصرية أو تاريخ مصر القديم أو اللغة المصرية القديمة .
فاطمة حسن احمد
 - ٤جائزة أ.د  /ياسين زيدان
تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة عالج وصيانة المنسوجات بالسنة الثانية دبلوم
ترميم اآلثار
علي حسين محمود
 - ٥جائزة أ.د /محمد عبدالحليم نور الدين
تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة عالج وصيانة المنسوجات بالسنة الثانية دبلوم
ترميم اآلثار.
نورا محمود عبدالناصر

٧٢

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

معھد الدراسات والبحوث
االحصائية

٧٣

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا
 - ١جائزة أ.د  /أحمد عبادة سرحان)(١
تمنح لالول فى السنة التمھيدية لماجستيراإلحصاء السكانى
سوزان عبدالرحمن محمد

 ٤٧.٥جنيه

 - ٢جائزة أ.د  /أحمد عبادة سرحان)(٣
تمنح لالول فى السنة التمھيدية ماجستيراحصاء
شيماء محيى احمد

 ٤٧.٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

 - ٤جائزة أ.د  /سعد الدين محمد الشيال
تمنح لالول فى مادة  eco ٥٠٥بدبلوم االحصاء
اسامة ابراھيم محمد

 ٩٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

٧٤

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

مرحلة الدراسات العليا
 - ٩جائزة أ.د  /محمد مرسى أحمد
تمنح لالول فى السنة التمھيدية ماجستير احصاء
شيماء محيى احمد

 ٤٧.٥جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

 - ١١جائزة أ.د /أحمد سيف النصر
تمنح لكل من - :األول في دبلوم االحصاء السكاني  -االول في تمھيدي ماجستير االحصاء
السكاني
سوزان عبدالرحمن محمد
سيدة مصطفى كامل

 ٥٠٠جنيه
 ١٠٠٠جنيه

 - ١٢جائزة المجلس القومى للسكان
تمنح للطالب االول فى دبلوم االحصاء السكانى
سيدة مصطفى كامل محمد

 ١٩٠جنيه

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

 ٤٧.٥جنيه

 - ١٤جائزة د .ربيع زكى عامر
تمنح لالول فى مادة  stata ٥١١بدبلوم االحصاء
صفا عبدالباسط محمد
اريج احمد عبده

 ٢٣٧.٧٥جنيه
 ٢٣٧.٧٥جنيه

٧٥

مركز المعلومات و التوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

بيان احصائى بعدد جوائز الكليات والمعاھد وعدد الطالب الحاصلين عليھا

الكلية  /المعھد

اوائل الفرق

الخريجين

الدراسات العليا

عدد الجوائز عدد الطالب عدد الجوائز عدد الطالب عدد الجوائز عدد الطالب
كلية اآلداب

٨

١٦

٢٣

٣٦

كلية الحقوق
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

٣٣

٥٨

١٧

٣

٢

٢

١٣

٤٩

كلية العلـوم

١

٣

كلية طب الفم واالسنان

٢

٢

كلية الزراعة

٧

٧

كلية دار العلوم

١

٨

٦

٦

كلية التجارة

كلية اآلثار

١٤

٣٨

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
كلية الطب

٤

١٠

كلية اإلعالم

٧

٨

كلية الصيدلة

االجمالى

٥٧

١١٤

٩

١٢

٢٤

٣٦

٢

٣

٦

٧

٥

٧

١٤

١٧

٨

٩

١

٣

٨٩

١٤١

٦١

٨٥

جائزة أفضل رسالة علمية
تمنح الجائزة طبقا إلستيفاء الشروط االتية :
 ١ـ مدى األھمية القومية للرسالة ودورھا فى خدمة المجتمع
 ٢ـ مدى استخدام النظم العلمية الحديثة فى كتابة الرسالة
 ٣ـ مدى احتواء الرسالة على أبحاث علمية فى أكثر من فرع من فروع البحث العلمى
 ٤ـ المردود االقتصادى للرسالة
 ٥ـ القيمة العلمية للرسالة

٧٧

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢
القطاع الطبي
الكلية

نوع
الرسالة
دكتوراه دينا محمد احمد حسن

٣٠٠٠جنيه

دكتوراه ارينى اليا ميخائيل بشاى
دكتوراه شريف مصطفى محمد احمد جوھر

٣٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

دكتوراه منى فرج المتولى شبانه
ماجستير نھى عادل محفوظ

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

ماجستير امنبه محمد محمد سعد طنطاوى
ماجستير ايناس انس عبد المنعم حرب

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

ماجستير منال على عبد المحسن على
ماجستير فاطمه جابر ابراھيم

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

دكتوراه مى حمدى ابو الفتوح
دكتوراه رانيا احمد حلمى سالمه

٣٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

ماجستير نوران فؤاد سيف الدين
ماجستير سلمى بالل عيد محمد

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

الصيدله

دكتوراه عزه محمد عبد التواب يحى
ماجستير سيد عبد المنعم حسن

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

المعھد القومي لألورام

دكتوراه مروة محمود حسين محمود
دكتوراه نھى حسن محمد رضوان

٣٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

ماجستبر رشا محمود محمود عالم
ماجستبر امنيه محمد ابو العزم بسيونى

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

العالج الطبيعي

دكتوراه خالد محمد على الشوربجى
ماجستبر رضوى طلعت محمد الشوربجى

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

التمريض

دكتوراه امل شعبان عبد المنعم الشامى

٣٠٠٠جنيه

الطب

طب الفم واألسنان

اسم الباحث

٧٨

قيمة الجائزة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع العلوم الھندسية
الكلية

نوع
الرسالة
دكتوراه محمد عبد الرحمن عبد السالم امام

٣٠٠٠جنيه

دكتوراه ايمن سيد عبود محمد
ماجستير محمد احمد الشحات ابو صالح

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

ماجستير طارق احمد امين بشارى
دكتوراه مروة سيبوه حامد

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

ماجستير محمد عبد الرحمن صديق حامد
ماجستير مھا محمد عز الدين السيد

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

حاسبات ومعلومات

دكتوراه نداء محمد عزت السيد عجمى
ماجستير عالء يحى محمود راسم

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

معھد الدراسات والبحوث االحصائية

دكتوراه ياسمين يوسف عبدﷲ محمد
ماجستير محمود محمد عبد الوھاب

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

الھندسة

التخطيط اإلقليمي والعمراني

اسم الباحث

٧٩

قيمة الجائزة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع العلوم األساسية
الكلية
العلوم

الزراعه
المعھد القومي لعلوم الليزر

اسم الباحث

نوع
الرسالة
دكتوراه صفاء سيد محمود حسن

٣٠٠٠جنيه

دكتوراه ماجده فكرى محمود محمد
ماجستبر ھاجر خليل حسن ابراھيم

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

ماجستير سيد محمود ايراھيم الرفاعى
دكتوراه منار مصطفى سند سليمان

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

دكتوراه محمد السيد يحى على السيد
ماجستبر عالء الدين عيد عبد العزيز رجب

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

٨٠

قيمة الجائزة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع العلوم األنسانية
الكلية

نوع
الرسالة
دكتوراه محمد ايراھيم محمد سيد

٣٠٠٠جنيه

دكتوراه غاده محمد على االخر
ماجستير انجى نبيه اسحاق صالح

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

دار العلوم

ماجستبر احمد ابراھيم عبد الراضى عبدﷲ
دكتوراه احمد صالح محمد ابراھيم

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

االثار

ماجستبر احمد عطيه صابر عبد اللطيف
دكتوراه ھانى جاد الرب السيد محمد

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

ماجستير محمد زين الدين محمد
ماجستير فاطمه حسن احمد على

٢٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

دكتوراه ابراھيم الدسوقى عوض ﷲ توفيق
ماجستبر مروة محمد جمال الدين

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

رياض االطفال

ماجستير عبير احمد على احمد
دكنوراه احالم عبد العظيم حامد احمد

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

التربية النوعية

ماجستير االء رضا رزق ابراھيم حبيب
دكتوراه بسام عبد الستار محمد سلمان

٢٠٠٠جنيه
٣٠٠٠جنيه

دكتوراه احمد محمد رفعت خليل
ماجستير ابراھيم محمد خطاب

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

االداب

معھد الدراسات والبحوث التربوية

اسم الباحث

٨١

قيمة الجائزة

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع العلوم األجتماعية
الكلية

نوع
الرسالة
ماجستير نسمه مادى محمد درويش

٢٠٠٠جنيه

التجاره

دكتوراه نرمين صبحى محمد حسن
ماجستير سمر عادل سعد مصطفى

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

االعالم

دكتوراه نھى سمير طه محجوب
ماجستير جوزيف انطون مترى جرجس

٣٠٠٠جنيه
٢٠٠٠جنيه

اإلقتصاد والعلوم السياسية

اسم الباحث

٨٢

قيمة الجائزة

ھبة المـرحوم
االستاذ الدكتورأھاب إسماعيـل
ﺗﻘدﻳم :
ﺗﻔﺿﻝ اﻟﻣـرﺣوم اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور  /أﻫﺎب إﺳﻣﺎﻋﻳـﻝ اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﻔرغ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟـﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻣن ﻣواردﻩ
اﻟذاﺗﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ) اﺛﻧﻳن ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﻪ ( ﻳوزع ﻋﺎﺋدﻫﺎ اﻟﺳﻧوي ﻟﻌدد ﻣن ﺟواﺋـز اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻧﺢ
ﻟﺑﺣوث أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن وﺑﻌض ﺻور اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب
واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟـﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻰ ارﺗﺑط ﺑﻬﺎ طواﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻣﻧذ ﺗﺧرﺟﻪ ﻣن ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺷوار
ﺣﻳﺎﺗﻪ .
وﻗد أطﻠق ﺳﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﺋز واﻟﻣﻧﺢ أﺳﻣﺎء ﺑﻌض أﺳﺎﺗذﺗﻪ وزﻣﻼﺋﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ٕواﺧواﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
اﻟذﻳن ﺗرﻛوا ﺑﺻﻣﺎت ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬم وﺗﻌﺎوﻧوا ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺷوار ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺗﺳﺟﻳﻼ ﻻدوارﻫم ﺑﺎﻟﻌرﻓﺎن واﻟﺗﻘدﻳر ،وﺗﺷرﻳﻔﺎ ﻟﻬم
ان ﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز أﺳﻣﺎءﻫم اﻟﻛرﻳﻣﺔ .

٨٣

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

١

ريع مبلغ  ٥٠٠٠جنيه )

٦١٠

جنيه (

للمتفوقين من الحاصلين على درجة ) الدكتوارة  -الماجستير ( بجامعة القاھرة فى تخصص االستاذ الذى يطلق
اسمه على الجائزة
م

اسم الجائزة

 ١أ.د  /إبراھيم جميل بدران

رئيس جامعة القاھرة األسبق

 ٢أ.د  /أحمد عبد المقصود ھيكل األستاذ بكلية دار العلوم جامعة
القاھرة ووزير الثقاقة األسبق

جھة الترشيح

المستحق للجائزة

كلية الطب

خالد صالح احمد عبداللطيف

كلية دار العلوم

صبري الشربيني

كلية دار العلوم

احمد خليل محمد الشال
مروة خيري عبدالحميد
صالح احمد محمد

 ٣أ.د  /ابراھيم العدوى

نائب رئيس جامعة القاھرة االسبق

 ٤أ.د  /احمد عبادة سرحان

العميد األسبق لمعھد الدراسات
والبحوث االحصائية

كلية التجارة

 ٥أ.د  /حسن احمد الشريف

وزير التأمينات االجتماعية االسبق

كلية التجارة

عمرو محمد صالح الدين
 ٦أ.د  /حسن حمدي إبراھيم

رئيس جامعة القاھرة األسبق

كلية الطب

محمد علي عشرة

 ٧أ.د  /حسن محمد اسماعيل

رئيس جامعة القاھرة األسبق

كلية الھندسة

ھاني جمعة احمد

 ٨أ.د  /حسن محمود امام

نائب رئيس جامعة القاھرة االسبق

كلية الھندسة

ھدى محمد حلمي

 ٩أ.د  /حلمي محمود نمر

رئيس جامعة القاھرة األسبق

كلية التجارة

انحي محمد محمود
سالي فتحي ابراھيم

 ١٠أ.د  /سليمان احمد حزين

وزير الثقافة األسبق

 ١١أ.د  /عبد العزيز حجازي

رئيس وزراء مصر األسبق

معھد البحوث
والدراسات األفريقية
كلية التجارة

غادة حسن عبدالموجود
انجي محسن فھمي
نور الدين مرتاح حسن

٨٤

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

١

ريع مبلغ  ٥٠٠٠جنيه )

٦١٠

جنيه (

للمتفوقين من الحاصلين على درجة ) الدكتوارة  -الماجستير ( بجامعة القاھرة فى تخصص االستاذ الذى يطلق
اسمه على الجائزة
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

 ١٢أ.د  /علي عبدالمجيد عبده

األستاذ بكلية التجارة جامعة
القاھرة

 ١٣أ.د  /على على النعسان

نائب رئيس مركز التعليم المفتوح
السابق

كلية التجارة

المستحق للجائزة
احمد ھاشم خميس

كلية الطب البيطري محمد محمد علي احمد
جيھان زكريا مصطفى

 ١٤أ.د  /فؤاد محي الدين

رئيس وزراء مصر األسبق

كلية الطب

اسالم احمد شحاتة

 ١٥أ.د  /محمد حمدي إبراھيم

نائب رئيس جامعة القاھرة

كلية اآلداب

ايمان محمد حامد

 ١٦أ.د  /محمد سعيد سليمان

نائب رئيس جامعة القاھرة لشئون
فرع الفيوم

كلية الطب البيطري عزة عبدالوھاب محمد
سحر زايد عبدالموجود

 ١٧أ.د  /محمد صبحي عبد الحكيم رئيس مجلس الشورى السابق

كلية اآلداب

شحاتة سيد احمد طلبه

 ١٨أ.د  /محمد طلبة عويضة

رئيس جامعة الزقازيق األسبق
واألستاذ بكلية العلوم جامعة
القاھرة

كلية التجارة

ھاجر سيد محمد شلبي

 ١٩أ.د  /محمد عوض محمد

وزير المعارف األسبق

معھد البحوث
والدراسات األفريقية

جمال محمد عطية

 ٢٠أ.د  /محمد محمود الجوھري

رئيس جامعة حلوان السابق
واألستاذ بكلية اآلداب جامعة
القاھرة

كلية اآلداب

نيرة محمد محمد علوان

 ٢١أ.د  /محى الدين الغريب

االستاذ االسبق بكلية االقتصاد
والعلوم السياسية

كلية التجارة

احمد مصطفى مرعى

 ٢٢أ.د /حسنين ربيع

نائب رئيس مركز التعليم المفتوح

كلية اآلداب

ھويدا عبدالمنعم سالم

٨٥

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

١

ريع مبلغ  ٥٠٠٠جنيه )

٦١٠

جنيه (

للمتفوقين من الحاصلين على درجة ) الدكتوارة  -الماجستير ( بجامعة القاھرة فى تخصص االستاذ الذى يطلق
اسمه على الجائزة
م

اسم الجائزة
األستاذ بكلية التجارة وعضو
مجلس جامعة القاھرة وزير شئون
قطاع األعمال

 ٢٣أ.د /عاطف عبيد

٢

جھة الترشيح

ريع مبلغ  ١٠٠٠جنيه )

١٢٢

كلية التجارة

المستحق للجائزة
نرمين احمد عبدالمنعم

جنيه (

خمس جوائز تمنح للطالب المتفوقين فى االنشطة الطالبية بجامعة القاھرة
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

المستحق للجائزة

 ١السيد  /حسين سمير عبد النبى ) نشاط فنى (

االدارة العامة
لرعاية الشباب

فتحي اسماعيل فتحي

 ٢السيد  /سيد البرماوى

) نشاط فنى (

االدارة العامة
لرعاية الشباب

محمد ابراھيم مصطفى

 ٣السيد  /محمود فھمى

) نشاط رياضى (

االدارة العامة
لرعاية الشباب

محمد احمد محمد حسن

 ٤السيد  /نبيل البشبيشى

) نشاط ثقافي (

االدارة العامة
لرعاية الشباب

محمد ابراھيم قنديل

 ٥السيدة  /نفيسة زكريا

) نشاط فنى (

االدارة العامة
لرعاية الشباب

نعمة ابراھيم علي

٣

ريع مبلغ  ١٠٠٠جنيه )

١٢٢

جنيه (

للطالب المتفوقين بكلية الحقوق ) النبغ الطالب فى تخصص االستاذ الذى يطلق اسمه على الجائزة (
م
 ١أ.د  /أنور أحمد رسالن

جھة الترشيح

اسم الجائزة
عميد كلية الحقوق جامعة القاھرة

٨٦

كلية الحقوق

المستحق للجائزة
شادي السعيد ھاشم

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

٣

ريع مبلغ  ١٠٠٠جنيه )

١٢٢

جنيه (

للطالب المتفوقين بكلية الحقوق ) النبغ الطالب فى تخصص االستاذ الذى يطلق اسمه على الجائزة (
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

المستحق للجائزة

 ٢أ.د  /توفيق فرج

استاذ القانون المدني وعميد كلية
الحقوق األسبق جامعة االسكندريه

كلية الحقوق

جليلة محمد صبحي

 ٣أ.د  /حامد سلطان

استاذ القانون الدولي العام األسبق
بكلية الحقوق جامعة القاھرة

كلية الحقوق

نھلة مجدي احمد نوار

 ٤أ.د  /ساميه راشد

االستاذة السابقة بكلية الحقوق
جامعة القاھرة

كلية الحقوق

محمد عبدﷲ بيومي

 ٥أ.د  /طعيمه عبد الحميد
الجرف

استاذ القانون العام بكلية الحقوق
جامعة القاھرة

كلية الحقوق

 ٦أ.د  /عبد الفتاح عبد الباقي

استاذ قانون مدني اسبق بكلية
الحقوق جامعة القاھرة

كلية الحقوق

حمادة صابر شعبان

 ٧أ.د  /عبد ﷲ العريان

القاضي األسبق بمحكمة العدل
الدولية

كلية الحقوق

محمد عزالدين احمد

 ٨أ.د  /فتحى والى

عميد كلية الحقوق جامعة القاھرة
األسبق

كلية الحقوق

شريف رضا صديق

 ٩أ.د  /محسن شفيق

استاذ قانون تجارى اسبق بكلية
الحقوق جامعة القاھرة

كلية الحقوق

الھام عبدالحليم محمد

 ١٠أ.د  /محمود محمود مصطفى

عميد كلية الحقوق جامعة القاھرة
األسبق

كلية الحقوق

محمود محمد السيد

 ١١فضيلة الشيخ  /محمد أبو
زھرة

استاذ الشريعة اإلسالمية األسبق
بكلية الحقوق جامعة القاھرة

كلية الحقوق

محمد احمد عبدالعاطي

٨٧

مينا عزت نجيب جوده
احمد مصطفى محمد
اسامة محمد عبدالظاھر

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

٤

ريع مبلغ  ١٠٠٠جنيه )

١٢٢

جنيه (

للطالب المتفوقين بكلية االعالم ) تمنح النبغ الطالب في تخصص االستاذ الذى يطلق اسمه على الجائزة (
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

المستحق للجائزة

 ١أ.د  /أحمد لطفى حسونه

رئيس تحرير أخبار الجامعات بدار
أخبار اليوم سابقا ً

كلية االعالم

ھبة ﷲ احمد ابراھيم

 ٢أ.د  /اجالل خليفه

األستاذة السابقة بكلية اإلعالم
جامعة القاھرة

كلية االعالم

وفاء عالء الدين عبد السيد

 ٣أ.د  /جالل الدين الحمامصى

رئيس تحرير أخبار اليوم سابقا ً

كلية االعالم

نورھان سامى محمود

 ٤أ.د  /جيھان رشتى

العميد األسبق بكلية اإلعالم جامعة
القاھرة

كلية االعالم

شيماء عيد الرحمن سعد

 ٥أ.د  /خليل صبات

األستاذ األسبق بكلية اإلعالم
جامعة القاھرة

كلية االعالم

مھا يحى محمد على

 ٦أ.د  /سمير حسين

العميد األسبق بكلية اإلعالم جامعة
القاھرة

كلية االعالم

حنان فرج على

 ٧أ.د  /شويكار طويله

رئيس تحرير أخبار الجامعات
بوكالة أنباء الشرق األوسط

كلية االعالم

اميرة احمد سيف النصر

 ٨أ.د  /عبد اللطيف حمزة

رئيس قسم التحرير والترجمة
والصحافة األسبق بكلية اآلداب
جامعة القاھرة

كلية االعالم

مھا خميس ابراھيم

 ٩أ.د  /عبد الملك عوده

العميد األسبق بكلية اإلعالم جامعة
القاھرة

كلية االعالم

زينب سيد محمد

 ١٠أ.د  /على عجوة

وكيل كلية اإلعالم جامعة القاھرة

كلية االعالم

ياسمين محمد حسن

 ١١أ.د  /عواطف عبد الرحمن

األستاذة بكلية اإلعالم جامعة
القاھرة

كلية االعالم

احمد محمد ابراھيم الشحات

٨٨

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

٤

ريع مبلغ  ١٠٠٠جنيه )

١٢٢

جنيه (

للطالب المتفوقين بكلية االعالم ) تمنح النبغ الطالب في تخصص االستاذ الذى يطلق اسمه على الجائزة (
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

المستحق للجائزة

 ١٢أ.د  /فاروق أبو زيد

عميد كلية اإلعالم جامعة القاھرة

كلية االعالم

رانيا الشبراوى احمد

 ١٣أ.د  /فاروق فھمى

رئيس تحرير أخبار الجامعات
بجريدة الجمھورية سابقا ً

كلية االعالم

ايمان عادل محمود

 ١٤أ.د  /كريمة عبد الرازق

رئيس تحرير أخبار الجامعات
بجريدة األخبار

كلية االعالم

ھبة مصطفى الصغير

 ١٥أ.د  /لبيب السباعى

رئيس تحرير أخبار الجامعات
بجريدة األھرام سابقا ً

كلية االعالم

سارة شريف محمد

 ١٦أ.د  /ليلى عبد المجيد

وكيلة كلية اإلعالم جامعة القاھرة

كلية االعالم

امينة عبد العظيم عبد الجليل

 ١٧أ.د  /ماجى الحلوانى

وكيلة كلية اإلعالم جامعة القاھرة

كلية االعالم

رضوى معتمد السيد

 ١٨أ.د  /محمود عارف

رئيس تحرير أخبار الجامعات
بجريدة األخبار

كلية االعالم

بسمة صبرى محمد

 ١٩أ.د  /محمود علم الدين

مدير مركز بحوث الرأى العام
بكلية اإلعالم جامعة القاھرة

كلية االعالم

شيرين السعيد مجدى

 ٢٠أ.د  /منى الحديدى

وكيلة كلية اإلعالم جامعة القاھرة
السابقة

كلية االعالم

منى ياسر سليمان

٨٩

مركز المعلومات والتوثيق  -دليل جوائز طالب جامعة القاھرة العام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٢

٥

ريع مبلغ  ٥٠٠٠جنيه )

٦١٠

جنيه (

للطالب المتفوقين بكلية االعالم ) تمنح النبغ الطالب في تخصص االستاذ الذى يطلق اسمه على الجائزة (
م

جھة الترشيح

اسم الجائزة

 ١السيد المھندس  /سعيد النجار محافظ بنى سويف

المستحق للجائزة

كلية االعالم

اميرة محمود شعبان

 ٢اللواء  /عماد الدين رشدي

محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

ھناء حسين محمد

 ٣اللواء /محمد احمد لبيب

محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

اية خالد رجب السيد

 ٤المستشار /ھاشم محمد قراعى محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

مى حسام حسنى

 ٥المھندس  /سليمان متولي

محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

ميمى جمال الشحات

 ٦أ.د  /محمد أبو الوفا
التفتازانى

رئيس فرع الجامعة بالفيوم وبنى
سويف األسبق

كلية االعالم

ايمان محمد الغريب

 ٧أ.د  /عبد الحميد السيد حرحش رئيس فرع الجامعة ببني سويف
السابق

كلية االعالم

فاطمة الزھراء عبد الحافظ

 ٨أ.د  /محمد احمد الرزاز

األستاذ األسبق بكلية الحقوق
ببني سويف ووزير المالية األسبق

كلية االعالم

ندى احمد حلمى

 ٩أ.د  /محمود كامل الريس

محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

اية محمد على محمد

 ١٠المستشار /السيد إسماعيل
الجوسقى

محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

سارة فوزى احمد

 ١١المستشار /عبد الفتاح غلوش محافظ بنى سويف األسبق

كلية االعالم

خلود ماھر الياس

٩٠
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