
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دليل جوائز
 طالب جامعة القاھرة 

 ٢٠١١/٢٠١٢العام الجامعى 



 
 
 

 
 كلمة المدير العام

 
ا  ام بأبنائن ه االھتم في إطار اھتمامات المركز وإصداراته المتنوعة ال يفوت

ة  دھا المختلف ا ومعاھ ي كلياتھ ة ف ن طالب الجامع وقين م اء ، المتف ذا ج ل
لإصدار  ذلوه من  دلي ا ب اَ بم د عرفان ذي يع وقين وال الجوائز للطالب المتف

ة  مستقبلھم بناء جھد كبير من أجل د ورافعي راي اء الغ وليكونوا نواة لعلم
ى  التقدم والتطوير ،ومحفزاَ لغيرھم من الطالب على بذل الجھد للوصول إل

وق  ن تف ه م لوا إلي ا وص دنا .م ة بل ي رفع ة ف ي النھاي ه يصب ف ذا كل وھ
 .وتقدمه 

 
رة وأقل  ما يقوم به المركز ھو توثيق ذلك التكريم ليظل ھذا التكريم في ذاك

 .الجامعة عقوداَ عديدة وأزمنة مديدة
 

ة  ز الجامع دعو المرك ام ي ذا المق ي ھ ى أنوف ذه تتبن ادة ال ھ ة زي سياس
ا  افس الشريف فيم ى التن االھتمام بجوائز الطالب تحفيزاَ لھم وتشجيعاَ عل

 .بينھم 
و أن يتخط  ا نرج ل كم ي ك وق ف باب المتف ل دور الش ى تفعي ريم إل ى التك

و  دم والنم اء التق ي بن اتھم ف ارھم وطاق ن أفك تفادة م اة واالس احي الحي من
 .لبلدنا العزيز 



 
 
 
 

 كلمة إدارة النشر
 

ات  وقين بكلي ل الجوائز للطالب المتف يصدر مركز المعلومات والتوثيق دلي
ات  الجامعة ومعاھدھا لھذا العام في ظروف مختلفة ، حيث تضع الدولة لبن

ة ( بناء مصر الحديثة  ة الثاني ة في ) الجمھوري ة مھم ر ذو دالل ذا أم ، وھ
الط ام ب ي االھتم ل ف ياق يتمث ذا الس ذلك ھ جيعھم ، وك وقين وتش الب المتف

 .بركب التميز والتفوق  قاللحاتحفيز غيرھم من الطالب على 
 

المتفوقين في ام ب إن االھتم ة المجاالت يصب في  وتأسيساَ على ذلك ف كاف
ر  ادة ، وينتش ات الري ك مقوم ذي يمتل يم ال دنا العظ الح بل ي ص ة ف النھاي
ة إال  نھض مصر في النھاي ن ت ورة ، ول مثقفوه ومبدعوه في أرجاء المعم

 .بفكر أبنائھا وسواعدھم 
 

ر  ر، وينتظواألمل كل األمل في ھؤالء الشباب  ر والكثي وطن الكثي نھم ال م
 .ء والتنمية البنافي مجاالت 

 
ا  ى م ا إل وفي النھاية ندعو هللا أن يحفظ مصر وشعبھا ، وأن يوفق أبناءھ

 .فيه خيرھا حتى تحتل مكانتھا الالئقة بين األمم 



 
 

 إشراف 
 مدير عام مركز المعلومات و التوثيق

عمرو زكريا البلتاجى/ م   
 
 

درة النشرإمدير   
 محسن محمد خالد إيمان  /األستاذة

 
 
عدادإ  
دارة النشرإ  

 
 احمد مغربى محمد. أ    مظھر عبدهللا عمارة. أ          
   عطية دالسي نعيمة .أ      الحميد       عبد حسنى الدين حسام. أ          
 الحميد عبد محمد خالد. أ                        إسماعيل احمد نسمة. أ          

 
 

 
عداد و تحرير و مراجعة نھائيةإ  

 ستارعبد اليمان إ .أ
 

عداد اليكترونىإ  
 لبنى ممدوح الدسوقى .م 

 



مركز المعلومات والتوثيق -  دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ / ٢٠١٢

الفھرس

اوال  : جوائز الكليات والمعاھد

الصفحة

 

كلية اآلداب ٦-١

كلية االقتصاد والعلوم السياسية ١٤-٢

كلية التجارة ٣٠-٣

كلية العلـوم ٣٨-٤

كلية الطب ٤٠-٥

كلية طب الفم واالسنان ٤٢-٦

كلية الصيدلة ٤٤-٧

كلية الھندسة ٥٣-٨

كلية الزراعة ٥٧-٩

كلية دار العلوم ٦٠-١٠

كلية اإلعالم ٦٢-١١

كلية اآلثار ٦٥-١٢

معھد الدراسات والبحوث االحصائية ٧٤-١٣

معھد البحوث والدراسات االفريقية ٧٧-١٤

ثانيا : جائزة احسن رسالة علمية                                                                 ٧٩



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

كلية اآلداب



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

تمنح للطالب الحاصل على أعلى مجموع درجات فى مواد اللغة اليونانية واألدب اليونانى 
.والنصوص اليونانية 

جائزة أ.د /   عبد المعطى شعراوى ١-

٥٠٠جھدير محمود عادل

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

جائزة أ.د /   عبدالعزيز صاع ٢-

٧٤.٦٣جندا محمد أحمد

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 ٣-

١١٤.٤٢جرؤى محمد نبيل



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

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

جائزة أ.د /   محمد صبحي عبد الحكيم ٤-

أول الفرقة األولى بقسم الجغرافيا

٣٥٠جغادة محمد حسام

أول الفرقة الثالثة شعبة خرائط

٧٠٠جابتھال يوسف المغاوري

أول الفرقة الثالثة شعبة عامة بقسم الجغرافيا

٧٠٠جھدير محمد توفيق

أول الفرقة الثانية بقسم الجغرافيا

٧٠٠جسلمى ممدوح أحمد

أول الفرقة الرابعة شعبة خرائط

٧٨٠.٣٦جمھا كمال سليم

أول مكرر الفرقة األولى بقسم الجغرافيا

٣٥٠جھاجر عزت عرفة

تمنح الجازة ألول وثان قسم اللغة العربية
جائزة أ.د/ حسين نصار ٥-

٥٠٠جإيمان سيد أحمد

٥٠٠جأمنة كاظم صابر

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

٢٨٧.٣جإيمان سيد أحمد

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

٢٨٧.٣جإيمان سيد أحمد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

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

جائزة أ.د/ نبيلة إبراھيم سالم ٨-

٢٠٠جمحمد عبد الحكيم توفيق

٢٠٠جمحمد مصطفى محمد

٢٠٠جھبة محمد أحمد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح ألول خريجى قسم التاريخ
جائزة أ.د /   أحمد عزت عبد الكريم ١-

١٠٠جعالء محمد حسن

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 ٢-

٧٨.٣٦جرنا وجية شمس الدين

تمنح ألول قسم الدراسات اليونانية والالتينية
جائزة أ.د /   ثروت عكاشة ٣-

٣١٣.٤٢جأسماء ثابت أحمد

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

جائزة أ.د /   حسن الباشا ٤-

٥٧.٢١جمنى محمد إبراھيم

٥٧.٣١جعالء محمد حسن

تمنح ألول وثانى قسم التاريخ
جائزة أ.د /   حسنين محمد ربيع ٥-

١٠٠جعالء محمد حسن

١٠٠جمحمد حلمي محمد

تمنح ألول قسم تاريخ
جائزة أ.د /   رؤوف عباس حامد ٦-

١٠٠جعالء محمد حسن

.تمنح ألول شعبة اللغات السامية بقسم اللغات الشرقية 
جائزة أ.د /   زاكية محمد رشدى ٧-

٥٢.٢٥جإعتماد جمال محمد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح للخمسة األوائل من قسم التاريخ
جائزة أ.د /   سيد احمد الناصرى ٨-

٨٥٩.٨٩جعالء محمد حسن

١٠٠جمحمد حلمي محمد

١٠٠جدنيا محمد غريب

١٠٠جشيماء ممدوح عبد العاطي

١٠٠جسماح رجب ربيع

تمنح مناصفة بين قسمي تاريخ ومكتبات ووثائق ومعلومات بشرط الحصول على تقدير جيد 
.وحجبت ھذا العام عن أول شعبة وثائق لعدم توافر الشروط . جداً على األقل 

جائزة أ.د /   عبداللطيف إبراھيم علي ٩-

١٥٧.٥جعالء محمد حسن

تمنح ألول قسم اللغة االنجليزية
جائزة أ.د /   مراد يوسف وھبة ١٠-

١١٤.٤٢جرؤى محمد نبيل

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

جائزة أ.د /   ھانم محمد فوزى ١١-

٥٦١.٩جإيمان محمد أبو الفتوح

تمنح ألول الليسانس من المصريين فى أقسام الكلية حسب ترتيبھا في الالئحة وقد فاز بھا ھذا 
العام قسم اللغات الشرقية بشعبتيھا

جائزة المرحوم الرئيس محمد انور السادات ١٢-

أول األمم اإلسالمية قسم اللغات الشرقية

٥٢.٢٥جسارة حامد خميس

أول اللغات السامية قسم اللغات الشرقية

٢٠٠جاعتماد جمال محمد



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

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-

٤٦٨جھبة كمال حسين

ـ تمنح للطالب الحاصلين على أفضل رسالة الدكتوراه أو الماجستير فى تاريخ العلوم وتاريخ 
ـ تمنح الجائزة يصرف ريع ھذة الجوائز ألول قسم الفلسفة وتمنح .  .الفكر الحديث في الفلسفة 

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

جائزة أ.د /   زكى نجيب محمود ٢-

حاصل على درجة الماجستير في موضوع يتصل بفلسفة العلوم

٧٠٦.٣٥جكريم أحمد عبد الباقي

٣٥٠جمينا سيتي يوسف

تمنح للحاصل على أعلى درجة ماجستير و دكتوراه فى األدب العربى الحديث بقسم اللغة 
العربية

جائزة أ.د /   عبد المحسن طه بدر ٣-

أعلى درجة دكتوراه

١٣٥.٥٧جحسام فتحي نايل

أعلى درجة ماجستير

١٣٥.٥٧ججمال محمد عطا

تمنح الجائزة للمساھمة في طباعة أفضل رسالة دكتوراه في الفلسفة
جائزة أ.د/ حسن حنفي حسنين ٤-

١٠٠٠جكرم عباس عرفة



كلية اآلدابمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

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

 ١/٣ـ تمنح ) . والصرف ـ علم اللغة أو الفقه اللغة ـ علم األصوات ـ علم الداللة ـ علم المعاجم
الريع بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه  ١/٣ريع 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 ٥-

٨٠٠جعبد الرحمن محمد طعمة



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا ( 
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

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

وليد عاطف فخري عبد الدايم

لكل ) جنيه ٢٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا (
ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة مبادئ السياسة التى تدرس فى السنة األولى : من 

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-

األول في مادة مبادئ السياسة بالسنة األولى

ھدى عاصم محمد جمعة
مرقس مجدي جرجس مسيحة

األول في مادة نظم سياسية غربية بالسنة الثالثة

محمد عزت قطب رحيم نصر

ج تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة اإلدارة العامة التى  ٩٢١٥ريع وديعة بمبلغ 
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 ٣-

رشا عبد السميع أحمد بغدادي

تمنح مناصفة بين ) جنيه ٤٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى المصرى قيمتھا ( 
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

جائزة أ.د /   بھجت محمد قرنى ٤-

محمد خالد عبد الحميد خضر
رشا عبد السميع أحمد بغدادي



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

) 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 يقسم العائد بالتساوى بينھم

جائزة أ.د /   سعيد النجار للتفوق العلمى ٥-

األول في مادة اإلقتصاد الدولي بالسنة الثالثة إقتصاد

ھاجر عبد المنعم على محمد الزين
األول في مادة تاريخ الفكر اإلقتصادي بالسنة الرابعة إقتصاد

نيللي يوسف لويس وليم المالح

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة ) جنيه ٤٠٠٠عبارة عن الريع السنوى لوديعة قيمتھا ( 
فى مادة مبادئ القانون التى تدرس بالفرقة األولى بالكلية ، وفى حالة حصول أكثر من طالب 

على نفس الدرجة يتم اقتسام المبلغ بينھم

جائزة أ.د /   سھام إبراھيم صبحى المحامية أنشأھا إبنھا أ.د.  أيمن رفعت المحجوب ٦-

مھيتاب صبحي محمد محمد علي

) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا ( 
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 يتم اقتسام المبلغ 

بينھما

جائزة أ.د /   عبد الحميد متولى أنشأھا تلميذه أ.د.  إبراھيم درويش وفاءا ألستاذه ٧-

وليد عاطف فخري عبد الدايم
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 أوائل الفرق

تمنح مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى ) جنيه 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 ٨-

أول مادة النظام السياسي في مصر بالفرقة الثانية علوم سياسية

سلمى عبد الستار عبد الاله
أول مادة النظم السياسية في الوطن العربي بالفرقة الرابعة علوم سياسية

سارة نصر الدين إبراھيم السيد

: تمنح مناصفة بين كل من ) جنيه ١٠٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا ( 
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

جائزة أ.د /   عمرو محى الدين ٩-

األول في مادة التنمية اإلقتصادية بالسنة الثالثة إقتصاد

والء محمد إبراھيم عباس
األول في مادة التنمية السياسية بالسنة الثالثة علوم سياسية

ھالة محمد عادل خلف عبد الجواد

تمنح ) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا (
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 

جائزة أ.د /   لبيب شقير ١٠-

األول في مادة بحث إقتصادي في إقتصاديات مصر في السنة الثالثة

ميرنا وجدي أمين سامي فلتس
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تمنح مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى درجة فى ) جنيه ٢٠٠٠٠ريع شھادات بمبلغ (
والطالب الحاصل على أعلى ) عربى(مادة السياسة الخارجية بالفرقة الرابعة قسم علوم سياسية 

وفى حالة ، )عربى(درجة فى مادة العالقات السياسية الدولية بالفرقة الثالثة قسم علوم سياسية
حصول أكثر من طالب على نفس الدرجة تقسم بينھما بالتساوى

جائزة أ.د /   محمد السيد سليم ١١-

أول مادة السياسة الخارجية بالفرقة الرابعة علوم سياسية

محمد عزت محمد ھالل العجوز
أول مادة العالقات السياسية الدولية بالفرقة الثالثة علوم سياسية

رانا محمود محمد السيد حبيب

توزع بين الطالب الثالثة الحاصلين على أعلى ) جنيه ٤٥٠٠٠ريع شھادات استثمار بمبلغ (
وفى حالة زيادة العدد عن ثالثة تتم المفاضلة ، درجة فى مادة النقود والبنوك بالفرقة الثانية 

بينھم وفقا للمجموع الكلى للطالب

جائزة أ.د /   محى الدين الغريب ١٢-

ياسمين عماد الدين عبده إسماعيل
أسماء خيري عبد الراضي
غدير طارق إبراھيم سالم

جنيه ي مناصفة بين الطالب الحاصل على أعلى درجة  ٥٠٠٠٠ريع شھادات استثمار قيمتھا 
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

جائزة أ.د /   مصطفى محمد مصطفى الفقي ١٣-

األول في مادة قضايا دولية معاصرة بالفرقة الرابعة علوم سيلسية

حبيبة أشرف شريف شريف
األول في مادة نظرية العالقات الدوليةبالفرقة الثانية علوم سياسية

رشا عبد السميع أحمد بغدادي
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جنيه للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة االقتصاد  ٥٠٠٠٠ريع شھادات استثمار بمبلغ 
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 ١٤-

جمال طعيمة حمدي محمد

ج تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة التنمية  ٢٥٠٠٠ريع وديعة قدرھا 
وفي حالة حصول أكثر من طالب على نفس ) إقتصاد(اإلقتصادية التي تدرس بالفرقة الثالثة 

.الدرجة تمنح لمن يحصل على أعلى مجموع كلي 

جائزة األستاذ الدكتور / منى ابرادعي ١٥-

والء محمد إبراھيم عباس

تمنح للطالب ) جنيه ٥٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى قدرھا ( 
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

جائزة السفير الدكتور/ محمد نعمان جالل ١٦-

رشا عبد السميع أحمد بغدادي

) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا (
ـ الطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الفكر اإلقتصادى بالسنة : تمنح لكل من 

الرابعة قسم إقتصاد وإن حصل أكثر من طالب على نفس الدرجة منحت للحاصل على أعلى 
ـ الطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة حسابات قومية بالسنة الثالثة قسم . مجموع كلي 

اإلحصاء ،فإن حصل أكثر من طالب على أعلى درجة منحت لمن يحصل على مجموع كلى 
أعلى فإن إشترك أكثر من طالب وزعت بالتساوى

جائزة المرحوم أ.د.  أحمد حسنى أحمد ١٧-

األول في مادة تاريخ الفكر اإلقتصادي بالسنة الرابعة من قسم اإلقتصاد

نيللي يوسف لويس وليم المالح
األول في مادة حسابات قومية بالسنة الثالثة من قسم اإلحصاء

شروق سمير محمد معوض
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تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى ) جنيه ١٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية قيمتھا ( 
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-

مروة محمد جمال الدين على

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى ) جنيه ٥٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ ( 
، وفى حالة التساوى فى )عربى(مادة نظرية العالقات الدولية بالفرقة الثانية علوم سياسية 

الدرجة تتم المفاضلة وفقا للمجموع الكلى لدرجات الفرقة

جائزة المرحوم أ.د.  ابراھيم صقر ١٩-

رشا عبد السميع أحمد بغدادي

تمنح مناصفة بين الطالبين الحاصلين على ) جنيه ١٠٠٠٠الريع السنوى لوديعة قيمتھا (  
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-

أول الفرقة الثالثة علوم سياسية

محمد عزت قطب رحيم نصر
أول الفرقة الثانية علوم سياسية

رشا عبد السميع أحمد بغدادي

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى ) جنيه ٢٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ ( 
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-

مرقس مجدي جرجس مسيحة
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توزع بين للطالب ) جنيه ٢٠٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بالبنك األھلى قيمتھا ( 
الحاصلين على أعلى مجموع للدرجاتفى قسم العلوم السياسية فى الفرقة الثانية والثالثة والرابعة

جائزة المرحوم أ.د.  حافظ اسماعيل ٢٢-

أول الفرقة الثالثة

محمد عزت قطب رحيم نصر
أول الفرقة الثانية

رشا عبد السميع أحمد بغدادي
أول الفرقة الرابعة

فرح ھاني جورج رمزي

تمنح ) جنيه ٢٠٠٠عبارة عن ريع شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا ( 
للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة المالية العامة التى تدرس بالسنة الثالثة قسم 

العلوم السياسية بالكلية

جائزة المرحوم أ.د.  حسين خالف ٢٣-

محمد عزت قطب رحيم نصر

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة ) جنيه ١٠٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ ( 
فى مادة المالية العامة التى تدرس بالسنة الثالثة قسم اقتصاد ، وفى حالة التساوى فى الدرجة 

تقسم الجائزة بين الحاصلين على نفس الدرجة

جائزة المرحوم أ.د.  رفعت المحجوب ٢٤-

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

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

جائزة المرحوم أ.د.  صليب روفائيل ٢٥-

األول في مادة التحليل الرياضي بالسنة الثانية إحصاء

جمال عطية حمدي محمد
األول في مادة تصميم التجارب بالسنة الرابعة إحصاء

سيلفانا صبحي منير ونيس
األول في مادة مبادئ الرياضة بالسنة األولى

إسالم بكري محي سليمان القناوي
غادة أسامة أبو بكر عشري

األول في ماده العينات بالسنة الثالثة إحصاء

حنان عماد جالل أحمد

تمنح للطالب الخمسة الحاصلين على ) جنيه ٢٥٠٠٠عبارة عن العائد السنوى لوديعة بمبلغ ( 
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-

ياسمين عماد الدين عبده إسماعيل
أسماء خيري عبد الراضي
غدير طارق إبراھيم سالم

عمرو عطية خميس إبراھيم
أسماء جمال أبا يزيد عبدون

مي عادل صالح إبراھيم
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) جنيھا  ١٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا ( 
يمنح الريع للطالب الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة النقود والبنوك التى تدرس بالسنة 

الثانية وفى حالة التساوى تقسم الجائزة بين الحاصلين على نفس الدرجة

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

ياسمين عماد الدين عبده إسماعيل

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

بين الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا

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

ياسمين عماد الدين عبده إسماعيل

تمنح للحاصل على أعلى ) جنيه 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-

عبير عبد العال زكي علي

ـ : ج 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-

أول مادة تنظيم دولي بالفرقة الثالثة سياسة

محمد عزت قطب رحيم نصر
أول مادة نظرية العالقات الدولية بالفرقة الثانية سياسة

رشا عبد السميع أحمد بغدادي
أول مادة نظم دبلوماسية وقنصلية بالفرقة الرابعة سياسة

حبيبة أشرف شريف شريف



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى ) جنيه ٥٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ (
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-

ياسمين عماد الدين عبدة إسماعيل

ج تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة في مادة تطبيقات  ١٠٠٠٠ريع وديعة سنوية بمبلغ 
الحاسب اآللي في مجتمعات المعلومات المعاصرة بالفرقة الثانية قسم علوم سياسية

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

رشا عبد السميع أحمد بغدادي



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ الطالب : توزع بين ) جنيه ٣٠٠٠٠عبارة عن ريع 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-

األول في مادة السياسة الخارجية بالسنة الرابعة علوم سياسية

محمد عزت محمد ھالل العجوز
األول في مادة قضايا دولية معاصرة بالسنة الرابعة علوم سياسية

حبيبة أشرف شريف شريف

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

جائزة أ.د /   بطرس بطرس غالى ٢-

فرح ھاني جورج رمزي

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة ) جنيه ٥٠٠٠عبارة 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-

نيللي يوسف لويس وليم المالح



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

توزع بين أول ) جنيه ٥٠٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى بمبلغ ( 
الفرقة (خريجى القسم العربى وأول خريجى قسمى اإلنجليزى والفرنسى فى عام التخرج 

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

جائزة أ.د /   فائقة الرفاعى ٤-

أول قسم إنجليزي

نيللي يوسف لويس وليم المالح
أول قسم عربي

منى محمد أحمد محمد السيد
أول قسم فرنسي

نادين عالء على دسوقي

) دوالر ٢٠٠٠عبارة عن ريع شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة ب قيمتھا ( 
تمنح ألول خريجى شعبة اإلحصاء

جائزة أ.د /   محمد عبد الرحمن البدرى ٥-

وفاء إبراھيم محمد إبراھيم

تمنح ألول الخريجين من قسم اإلقتصاد) جنيه ١٠٠٠عبارة عن عائد سندات قيمتھا (
جائزة البنك العقارى ٦-

منى محمد أحمد محمد السيد

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

جائزة البنك المركزى المصرى ٧-

األول من قسم اإلحصاء

وفاء إبراھيم محمد إبراھيم
األول من قسم اإلقتصاد

منى محمد أحمد محمد السيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

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 ٨-

أول الخريجين من شعبة إحصاء

وفاء إبراھيم محمد إبراھيم
أول الناجحين في السنة الثالثة شعبة اإلحصاء

شيماء البيطار محمود نعمان

تمنح ألول خريجى قسم العلوم السياسية) جنيه ١٠٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ ( 
جائزة المرحوم أ.د.  جالل معوض ٩-

فرح ھاني جورج رمزي

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

جائزة المرحوم أ.د.  زكى ھاشم المحامى ١٠-

األول من قسم اإلقتصاد

منى محمد أحمد محمد السيد
األول من قسم العلوم السياسية

فرح ھاني جورج رمزي

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

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

جائزة المرحوم أ.د.  مدنى الدسوقى مصطفى ١١-

أول دفعة اإلحصاء

وفاء إبراھيم محمد إبراھيم
األول في مجموع درجتي مادة نظرية اإلحصاء

خديجة حسن علي سيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح ألول خريجى قسم اإلقتصاد) جنيه ٢٠٠٠عبارة عن الريع السنوى لسندات قيمتھا ( 
جائزة المرحوم أ.د.  يوسف النحاس ١٢-

منى محمد أحمد محمد السيد

تمنح ألول دفعة إقتصاد
جائزة بنك إيران للتنمية ١٣-

٥٠٠ جمنى محمد أحمد محمد السيد

تمنح ألول خريجى شعبة اإلقتصاد
جائزة بنك اإلسكندرية ١٤-

٢٠٠ جمنى محمد أحمد محمد السيد

جنيه توزع  ١٥٠٠جنيه مشتركة مع كلية التجارة ويخص كلية اإلقتصاد  ٥٠٠٠قيمتھا ( 
تمنح ألوائل الشعب الثالث فى مرحلة البكالوريوس للفرقة الرابعة) بالتساوى بين المستحقين 

جائزة بنك تشيس األھلى ١٥-

أول قسم إقتصاد

منى محمد أحمد محمد السيد
أول قسم اإلحصاء

وفاء إبراھيم محمد إبراھيم
أول قسم العلوم السياسية

فرح ھاني جورج رمزي

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

جائزة تخليد ذكرى محمد طلعت حرب ١٦-

منى محمد أحمد محمد السيد



 كلية االقتصاد والعلوم السياسيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

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

جائزة أ.د /   على الصاوى ١-

جوي ماھر فھيم غالي

تمنح ألحد الباحثين الذين تقبل بحوثھم فى ) جنيه ١٠٠٠٠عبارة عن ريع وديعة سنوية بمبلغ (
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-

محمود السعيد محمود
عصام أبو القاسم أحمد



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية التجارة



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

جنيه تمنح للحاصل على أعلى  ٩٠٠٠بمبلغ )ب(عائد شھادات استثمار البنك األھلى مجموعة(
انجليزى كذلك الحاصل على أعلى درجة فى بحوث /درجة فى مادة التسويق سنة ثانية عربى 

انجليزى/التسويق سنة رابعة عربى 

جائزة أ.د /   محمود صادق بازرعة ١-

(جورجيا) شعبة تسويق

يمنى حمدي حامد شكري

ج تمنح   للحاصل على أعلى تقدير فى مادة التأمين الفرقة  ٥٠٠٠) ب(عائد شھادات مجموعة 
.الثالثة دور الحاصل على أعلى تقدير فى شعبة التأمين 

جائزة المرحوم احمد زكى حلمى ٢-

راندا مصطفى السيد الطحطاوي



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح للثالثة األوائل من شعبة التأمين عربى
جائزة الھيئة العامة للتأمين ١-

١٠٠ جياسمين محمد قاسم عادل إبراھيم

٧٥ جراندا مصطفى السيد الطحطاوي

٥٠ جآية سعيد حنفي محمود

ج شھادات إستثمار تمنح  للطالب الحاصل على أعلى درجة فى محاسبة التكاليف  ١٠٠٠عائد 
من شعبة المحاسبة

جائزة أ.د /   عبد العزيز حجازى ٢-

مجموعة (أ)

أالء محمود السيد أبو العال
أحمد السيد عبد السميع محمد

مجموعة (ج)

محمد طارق حفظي عبد الحكيم
محمد عماد صالح حسن سليمان

مجموعة (د)

منى ممدوح ھمام عبد الرحمن
نھلة عبد المنعم على محمد

مجموعة متميزة

أية عادل أحمد سمير
مجموعة(ب)

حسناء السيد محمد إسماعيل

ج تمنح للطالب األول على شعبة ادارة األعمال  ٢٠٠٠) ب(عائد شھادات إستثمار مجموعة  
عربى

جائزة أ.د /   على عبد المجيد عبده ٣-

إيمان حسن شمردل حسن



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ج يمنح العائد للطالب الحاصل على أعلى درجة فى  ٣٠٠٠عائد شھادات إستثمار البنك األھلي 
من العائد واذا تعذر فيتم المفاضلة بينھم فى سنة % ١٥مادة محاسبة التكاليف سنة رابعة بواقع 

د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.ثالثة واذا تعذر يؤخذ بأعلى مجموع تراكمى  بناء على أ

جائزة أ.د /   محمد توفيق بلبع ٤-

أية عادل أحمد سمير عبد الرحمن

ج تمنح لألول والثاني الحاصلين على  ١٠.٠٠٠) ب(عائد سنوي شھادات إستثمار مجموعة 
.أعلى درجة في مادة اإلدارة المالية

جائزة أ.د /   مدحت حسانين ٥-

متميزة

جھاد سمير سالمة
أحمد محمد عبد المنعم

آية عادل أحمد
إيمان مجدي محمد
آية عادل محمود

مجموعة (أ)

أشرف محمد محمود خميس
آالء أحمد حسين مأمون
إلھام محمد توني أحمد
أماني عبد هللا طه أحمد
أماني عزمي محمد فتوح

مجموعة (د)

نجالء فخري شفيق



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

أول المحاسبة إنجليزى -أول المحاسبة عربى  -: تمنح لكل من 
جائزة أ.د /   منير محمود محمد سالم ٦-

أول محاسبة انجليزي

ريع ٥٠٠٠ جمصطفى سمير السعيد إبراھيم

أول محاسبة عربي

ريع ٣٠٠٠ جإيمان مجدي أحمد محمد

اإليراد ألوائل الشعب ١/٣سھم من البنك المصري الخليجي يمنح  ٢٥٠٠٠قيمتھا 
جائزة أ.د / أحمد عبد الرحمن عنان ٧-

إدارة إنجليزي

أمين أحمد أمين عبد الھادي
إدارة عربي

إيمان حسن شمردل حسن
تأمين

ياسمين محمد قاسم عادل
جورجيا

إيمان محمد يوسف عز الدين
علوم إكتوارية

شانا يوسف عبد هللا محمد
محاسبة إنجليزي

مصطفى سمير السعيد إبراھيم
محاسبة عربي

إيمان مجدي أحمد محمد

)عربى(تمنح للحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة األعمال األول والثانى 
جائزة الشركة المصرية إلعادة التأمين ٨-

١٥٠ جإيمان حسن شمردل حسن

١٠٠ جإسراء محمد حسام الدين البنداري



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ج تمنح ألول الخريجين شعبة التأمين عربي ١٠٠٠) ب(عائد شھادات مجموعة 
جائزة المرحوم أ.د.  سالمة عبد هللا ٩-

ياسمين محمد قاسم عادل إبراھيم

ج ريع سنوي يمنح الريع السنوى للحاصل على أعلى الدرجات  ١٠٠٠عائد شھادات إسنثمار 
فى مادة األفراد والعالقات اإلنسانية من خريجى شعبة ادارة األعمال عربي

جائزة المرحوم أ.د.  منصور فھمى ١٠-

سارة صالح الدين محمد خليل

تمنح ألول خريجى شعبة ادارة األعمال
جائزة المرحوم محمد عبد اللطيف شيحة ١١-

٢٠٠ جإيمان حسن شمردل حسن

ج تمنح ألوائل الخريجين من الشعب الثالث  ٣٥٠٠) ب(ريع شھادات إستثمار مجموعة
عربى) محاسبة ـ ادارة أعمال ـ تأمين(

جائزة بنك تشيس األھلى ١٢-

أول إدارة

إيمان حسن شمردل حسن
أول تأمين عربي

ياسمين محمد قاسم عادل إبراھيم
أول محاسبة

إيمان مجدي أحمد محمد



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح للثانى من ) عربى (تمنح لألول من قسم اللغة اإلنجليزية بشعبه الثالث واألول من التأمين 
تمنح للثالث من قسم اللغة ) عربى(قسم اللغة اإلنجليزية بشعبه الثالث والثانى من التأمين 

)عربى(اإلنجليزية بشعبه الثالث والثالث من التأمين 

جائزة شركة التأمين األھلية ١٣-

شعبة اإلدارة إنجليزي

٥٠٠ جأمين أحمد أمين عبد الھادي

٤٠٠ جلينا محسن محمد خطاب

٣٠٠ جرنا محمد سعد الدين محمود

شعبة التأمين عربي

٥٠٠ جياسمين محمد قاسم عادل إبراھيم

٤٠٠ جراندا مصطفى السيد الطحطاوي

٣٠٠ جآية سعيد حنفي محمود

شعبة العلوم اإلكتوارية

٥٠٠ جشانا يوسف عبد هللا محمد

٤٠٠ جزكريا عبد النبي أحمد عبد الباقي

٣٠٠ جمحمد عصام محمد حسن

شعبة المحاسبة انجليزي

٥٠٠ جمصطفى سمير السعيد إبراھيم

٤٠٠ جادھم مصطفى سعد زغلول

٣٠٠ جھبه ھاني أحمد فتحي أحمد

شعبة جورجيا

إيمان محمد يوسف عز الدين
سليم

٥٠٠ ج

٥٠٠ جريم رأفت فاروق لبيب

٥٠٠ جيمنى حمدي حامد شكري



 كلية التجارةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

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

٤٠ جعفاف عنتر زھري عبد الرحيم

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

٢٥٠ جإلھام فؤاد سليم

٢٠٠ جمحمد حسني مصطفى

٢٠٠ جمنى مھدي السيد أحمد

١٥٠ جأسماء يسري محمود عرفة

١٥٠ جمحمد عبد الواحد عبد هللا أحمد

ريع ثالث آالف ج 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-

ھناء محمد خالد عمر
أسماء محمد طه

وليد حامد سعيد محمد

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

٢٠٠ جسيد محمد كمال أحمد

.الحصول على أعلى الدرجات في دبلومات التأمين 
شركة التأمين األھلية المصرية ٥-

٥٠٠ جسيد عبد الحميد حبيشة

٤٠٠ جمروة السيد حسين محمد إبراھيم

٣٠٠ جسحر رمضان عرابي السيد



كلية العلـوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

كلية العلـوم



كلية العلـوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

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-

محمد صالح الدين األيوبي

ترتيب أول ) فيزياء جوامد ( أو)فيزياء تجريبية(تمنح للطالب األول فى تمھيدى ماجستير
وترتيب ثاني

جائزة أ.د /   لطفية محمد النادى ٢-

١٠٠٠جمحمد عبدالرحيم عبدالباقي

٥٠٠ جميريت مجدي عبدالمجيد

جنيه تمنح الجائزة ألفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه فى قسم  ١٠٠٠٠ريع وديعة مبلغ 
الجيولوجيا

جائزة أ.د /   محمد طه العشرى ٣-

محمود الخضر جاد أحمد

جنيه تمنح الجائزة للحاصل على البكالوريوس  ٢٧٥سداد الرسوم الدراسية مع مكافأة شھرية 
نبات بتقدير جيد جدا و قبلت بتمھيدي ماجستير

جائزة أ.د /   مصطفى كمال طلبة ٤-

سارة حسن محمد

جنيھـ 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 ٥-

ميرھان مصطفى سيد



كلية الطبمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

كلية الطب



كلية الطبمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

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

٢٠.٨٠ججوليت بھجت مالك

٢٠.٨٠جدينا عبد هللا عباس محمد

٢٠.٨٠جمنال عادل عبد الفتاح إبراھيم

٢٠.٨٠جمينا فايق دانيال

٢٠.٨٠جھاجر السيد عبد الغني عنتر

تمنح للخمسة األوائل على الدفعة
جائزة أ.د /   محمد الشافعي الظواھري ٢-

٣١.٣٤جھاجر السيد عبد الغني عنتر

٣١.٣٤جمريم مھيب محمد المھدي

٣١.٣٤جباقلي معوض حنا معوض

٣١.٣٤جشادي محمد طارق جمال الدين

٣١.٣٤جعالء الدين أبو أحمد حامد

تمنح ألعلى درجة فى النساء فى السنة الخامسة
جائزة أ.د /   محمد صادق فودة ٣-

١١٥.٠٠جبافلي معوض حنا معوض

تمنح ألعلى درجة فى مادة الرمد فى البكالوريوس فى الدفعة األساسية
جائزة أ.د /   يحيى عبد الرحمن الجمال ٤-

٢٨.٠٠جبافلي معوض حنا معوض

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة الفارماكولوجي
جائزة المرحوم أ.د.  محمد بھى الدين اسماعيل الھوارى ٥-

٤٩.٥٠جمنه هللا جابر أحمد محمد



 كلية طب الفم واالسنانمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية طب الفم واالسنان



 كلية طب الفم واالسنانمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

+ يمنح ريع الوديعة ألعلى درجة فى البكالوريوس ، ومضاف اليھا مادة طب اسنان األطفال 
مادة التقويم

جائزة أ.د /   كمال المتيم ١-

١٠٠ جھبة السيد كامل عقل

ألول بكالوريوس كلية طب ) ب(يمنح عائد شھادات استثمار البنك األھلى المصرى المجموعة 
الفم واألسنان

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

١٠٠٠٠ جھبة السيد كامل عقل



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية الصيدلة



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ تمنح للسبعة األوائل لدفعة برنامج الفصلين الدراسيين ـ تمنح لالول على دفعة برنامج 
الساعات المعتمدة

جائزة أ.د /   عزة أغا عميد الكلية ١-

األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين

١٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

١٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

١٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

١٠٠جنھال جمال فھمي محمد

١٠٠جمي أحمد توفيق رزق

١٠٠جسمر أسامة السيد جودة

١٠٠جمارينا زھير زاھر غطاس

األول على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

١٠٠جايريني يسري قسطنطين اسكندر

 -. 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 ٢-

الثاني على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

١٠٠جنسمة أحمد عبد الرحمن محمد

من الثامن إلى الرابع عشر األوائل

١٠٠جأحمد حسين وھبة عديل

١٠٠جمحمد عبد الباسط محمد أحمد

١٠٠جآية مصطفى عبد اللطيف محمد

١٠٠جمايكل مجدي فرج عبد المالك

١٠٠جمي مجدي عبد الفتاح على

١٠٠جخالد عادل عبد الرحمن غندور

١٠٠جآية أحمد محمد أحمد عبد هللا



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

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

جائزة أ.د /   منال مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ٣-

األوائل على دفعة برنامج الفصلين الدراسيين

١٠٠جنھى  محمد إبراھيم إبراھيم

١٠٠جياسمين محمد نسيم بسيوني

١٠٠جنھلة ربيع إبراھيم على حسنين

١٠٠جمارتن نادي سعد قرقار

١٠٠جنورھان السيد حسيني سالم

١٠٠جأحمد خالد بن الوليد فاروق

الثالث على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

١٠٠جنورا أسامة عبد الرشيد

ج ريع شھادة استثمار تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر العقاقير في مرحلة ٥٠٠
.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

٤-

إسالم سمير رجب إبراھيم

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

٥-

أول برنامج الفصليين الدراسيين

٥٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

أول مقرر العقاقير

٥٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

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

٦-

١٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

١٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

١٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

١٠٠جنھال جمال فھمي محمد

١٠٠جمي أحمد توفيق رزق

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

٧-

أعلى الدرجات في مجموع مقرر العقاقير

١٠٠جاسالم سمير رجب إبراھيم

العشرة األوائل على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

١٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

١٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

١٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

١٠٠جنھال جمال فھمي محمد

١٠٠جمي أحمد توفيق رزق

١٠٠جسمر أسامة السيد جودة

١٠٠جمارينا زھير زاھر غطاس

١٠٠جأحمد حسين وھبة عديل

١٠٠جمحمد عبد الباسط محمد أحمد

١٠٠جآية مصطفى عبد اللطيف محمد



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

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 ٨-

١٥٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

ـ تمنح من الحادي والعشرون إلى السابع والعشرون األوائل على دفعة برنامج الفصليين 
الدراسيين

جائزة الدكتور / آمال أحمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٩-

١٠٠جآالء علي أحمد على حسن

١٠٠جمحمود عبد الباري عبد هللا

١٠٠جإسراء فھمي محمد فھمي

١٠٠جمريم على عبد المنعم على

١٠٠جسارة يحيى عويضة عوض

١٠٠جماريان ممدوح شاكر يعقوب

١٠٠جياسمين فريد أحمد عبد العال

تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين
جائزة الدكتور / روزالين رابح رتيب ١٠-

١٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

١٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

١٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

١٠٠جنھال جمال فھمي محمد

١٠٠جمي أحمد توفيق رزق

مجموعة من المؤلفات 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 ١١-

إسالم سمير رجب إبراھيم



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ج تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر علم األدوية ٥٠٠ريع شھادة استثماربمبلغ  
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

١٢-

اسالم سمير رجب إبراھيم

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

١٣-

٢٠٠جمي أحمد توفيق رزق

٢٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

٢٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

٢٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

٢٠٠جمي مجدي عبد الفتاح على الطويل

ج ريع شھادة إستثمار تمنح للحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الكيمياء الحيوية في  ١٠٠
مرحلة البكالوريوس دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة الدكتور / مصطفى إبراھيم محمد نقيب صيادلة القاھرة األسبق وسكرتير عام نادي
الصيادلة وحرمة الدكتورة / مرفت محمود طه

١٤-

إسالم سمير رجب إبراھيم

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

١٥-

األول في مقرر الكيمياء العضوية

٥٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

األول على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

٥٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج الساعات المعتمدة
جائزة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) ١٦-

٦٠٠جإيريني يسري قسطنطين اسكندر

٥٠٠جنسمة أحمد عبد الرحمن محمد

٤٠٠جنورا أسامة عبد الرشيد

٣٠٠جفادي رأفت فؤاد فايق

٢٠٠جآالء عاطف محمد محمد

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 ١٧-

٢٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

٢٠٠جنھال جمال فھمي محمد

٢٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

٢٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

٢٠٠جأحمد حسين وھبة عديل

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 ١٨-

٢٥٠جإسالم سمير رجب إبراھيم



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

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 ١٩-

الثالثة األوائل على دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

٥٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

٣٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

٢٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

الخمس األوائل على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

٣٠٠جإيريني يسري قسطنطين اسكندر

٢٠٠جنسمة أحمد عبد الرحمن محمد

٢٠٠جنورا أسامة عبد الرشيد

٢٠٠جفادي رأفت فؤاد فايق

٢٠٠جآالء عاطف محمد محمد

تمنح لألثنين األوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في مقرر الصيدلة الصناعية في مرحلة 
البكالوريوس دفعة برنامج الفصليين الدراسيين

جائزة شركة إبن سينا لألدوية ٢٠-

٢٠٠جمي أحمد توفيق رزق

٢٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف



 كلية الصيدلةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ تمنح للخمس األوائل الحاصليين على أعلى الدرجات في مقرر الصيدلة الصناعية في مرحلة 
ـ تمنح للخمس األوائل على دفعة برنامج . البكالوريوس دفعة برنامج الفصليين الدراسيين 

.الساعات المعتمدة 

جائزة مجموعة شركات فاركو لألدوية ٢١-

الخمس األوائل على دفعة برنامج الساعات المعتمدة

٢٠٠جإيريني يسري قسطنطين اسكندر

٢٠٠جنسمة أحمد عبد الرحمن محمد

٢٠٠جنورا أسامة عبد الرشيد

٢٠٠جفادي رأفت فؤاد فايق

٢٠٠جآالء عاطف محمد محمد سيد

الخمس األوائل في مقرر الصيدلة الصناعية

٢٠٠جمي أحمد توفيق رزق

٢٠٠جوئام وديع إبراھيم يوسف

٢٠٠جإسالم سمير رجب إبراھيم

٢٠٠جرقية محمود محمد محمود خليل

٢٠٠جمي مجدي عبد الفتاح على



 كلية الھندسةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية الھندسة



 كلية الھندسةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

الطالب الحاصلين على أعلى درجات في مادة ميكانيكا التربة بالفرقة الرابعة ـ قسم الھندسة 
) .المدنية(اإلنشائية 

جائزة رواد معمل ميكانيكا التربة واألساسيات ١-

٥٠٠جمحمد شريف أبو الفتوح

٥٠٠جصفوة حسن حسين رمضان

٥٠٠جمحمد جمال أبو القاسم سالمة

تمنح ألول العمارة البيئية
جائزة أ.د /   أحمد رضا عابدين ٢-

١٠٠٠جأسماء أشرف صالح عيد

ـ أول عمارة  و الحاصل على أعلى درجات فى مادة نظريات العمارة: تمنح لكل من
جائزة أ.د /   على رأفت ٣-

اول عماره

٥٠٠جمحمد نعمان محمد قطري

مادة نظريات العمارة

٥٠٠جفادي شريف كمال عبد العزيز

تمنح ألول وثاني دفعة المناجم قسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات
جائزة أ.د/ سعيد عبد المجيد العدوي ٤-

٥٠٠جمحمد أشرف عطية حسانين نوفل

٥٠٠جحسام محمد مصطفى إسماعيل

)قسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات (تمنح ألول شعبة الفلزات 
جائزة أ.د/ محمد أحمد عبد الكريم ٥-

٥٠٠جمحمد عبد الحميد رجب محمد



 كلية الھندسةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ أول وثانى و ثالث قسم بترول:  تمنح لكل من 
جائزة المرحوم أ.د.  طاھر الحديدى ٦-

٤٠٠جمدثر محمد السيد محمد

٣٠٠جأحمد جالل الفصبي المتولي

٢٠٠جمحمد جمال سيد رزق

ـ اول كيمياء  ـ ثانى كيمياء ـ ثالث كيمياء:  تمنح لكل من
جائزة المرحوم أ.د.  فؤاد محمد عسل ٧-

٥٠٠جمحمد إسماعيل أحمد

٤٠٠جفاطمة الزھراء محمود محمد

٣٠٠جإسالم حمدي محمد عبد الرحمن

ـ أول وثانى وثالث ھندسة القوى واآلالت الكھربية: تمنح لكل من 
جائزة المرحوم أ.د.  محمد محمود خليفة ٨-

٢٥٠جمحمد إبراھيم عبد العزيز شكيو

٢٠٠جعبد هللا حسين رشاد محمد

٢٠٠جعبد المنعم الصاوي عبد المنعم

ـ أول وثانى تصميم ميكانيكى: تمنح لكل من 
جائزة المرحوم المھندس محمد إبراھيم محمود ٩-

٥٠٠جأحمد حمدي عبد المجيد صقر

٤٠٠جأحمد يحيى صالح عبد المقصود

ـ أول  كھرباء قوى ـ أول ميكانيكا قوى ـ الطالب المحتاجين: تمنح لكل من 
جائزة المھندس شوقى مصطفى ١٠-

٢٠٠جمحمد إبراھيم عبد العزيز شكيو

٢٠٠جمحمد عبد هللا حسن أحمد

١٥٠جصندوق التكافل بالكلية



 كلية الھندسةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ أول وثانى و ثالث قسم اتصاالت  ـ أول وثانى و ثالث قسم حاسبات:  تمنح لكل من 
جائزة المھندس نبيل بسيونى الجبالى ١١-

ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية

٢٥٠جأحمد سمير حامد سيد أحمد

٢٠٠جمحمد أحمد المعتز با السيد

١٧٥جمنال عزت إبراھيم حسن

ھندسة الحاسبات

٢٥٠جدينا أحمد محمد محمد الريدي

٢٠٠جمايكل نشأت نوار إبراھيم

١٧٥جمحمود نبيل محمود أحمد

)الفرقة الرابعة) (المدنية(الطالب الثالثة االولى بقسم الھندسة االنشائية
جائزة معمل ميكانيكا التربة و االساسات ١٢-

١٥٠٠جأحمد نبوي حامد غريب

١٠٠٠جيارا ماجد محمود سليمان

٥٠٠جباسم حسن عبد الباسط عبد العليم

ـ أول وثانى وثالث كھرباء قوى ـ أعلى تقدير بالسنة الرابعة: تمنح لكل من 
جائزة وزارة الكھرباء والطاقة ١٣-

أعلى تقديرات السنة الرابعة ـ القوى واآلالت الكھربية

١٠٠٠جمحمد إبراھيم عبد العزيز شكيو

أوائل قسم القوى واآلالت الكھربية ـ الفرقة الرابعة

١٥٠٠جمحمد إبراھيم عبد العزيز شكيو

١٠٠٠جعبد هللا حسين رشاد محمد

٧٥٠جعبد المنعم الصاوي عبد المنعم



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية الزراعة



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

)ريفي وخضر(تمنح ألول السنة النھائية شعبة اقتصاد منزلى 
جائزة أ.د /   خديجة عبد الحميد صدقى ١-

٩٠٠جدعاء كامل حسن كامل

تمنح للطالب الحاصل على أعلى درجة فى قسم الخضر
جائزة أ.د /   كمال رمزى استينو ٢-

٨٠٠جھند محمد عبد السميع السيد

ـ تمنح الجائزة للطالب األول على فسيولوجى نبات 
جائزة أ.د /   محمد عزيز حجازى ٣-

١٤٠جكامل إبراھيم محمد إبراھيم

تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
جائزة أ.د /   ھالل السيد الحطاب ٤-

٦٠٠جعمرو إبراھيم محمد على

تمنح للطالب الثالثة األوائل على مستوى الكلية
جائزة الجمعية التعاونية بكلية الزراعة ٥-

٢٠٠جنسمة أسامة عبد الرحمن عثمان

٢٠٠جأسماء أحمد مصطفى

٢٠٠جعمرو إبراھيم محمد

تمنح للطالب األول على مستوى الكلية
جائزة المرحوم جورج جوليت ٦-

٥٠٠جعمرو إبراھيم محمد على

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

١٥٠٠جعبد العزيز محمود عبد العزيز



 كلية الزراعةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

جائزة م/ حسان الحمامصي ١-

٧٠٠جمحمد صابر رمضان

١٠٩٥جنورا إبراھيم محمود

٥٢٥جعمرو سعيد محمد



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 كلية دار العلوم



 كلية دار العلوممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

ـ تمنح لمن حفظ القرآن الكريم كامال أو نصفه من طلبة الكلية ـ تمنح للشعراء من طلبة الكلية 
الطالب األول والثانى فى مادة  -بالليسانس والدراسات العليا فى الشعر الموزون المقفى 

الدراسات األدبية من الفرقة الرابعة

جائزة األديب محمد خليفة التونى ١-

األوائل في الشعر الموزون للمقفى

٨٣٠.٠٠جمحمود مبروك  عبد السالم

٧٧٥.٠٠جمحمود إمام أحمد عبد اللطيف

٧٢٥.٠٠جمحمد عبد الشافي عبد السميع

األوائل في القرآن الكريم

٥٦٥.٠٠جعبد السالم محمد عبد السالم

٥١٥.٠٠جوليد محمد أبو الفتوح

٤٦٧.٠٠جمحمد مصطفى عبد الفتاح حسين

٤١٧.٠٠جسماح حسين

٣٦٧.٠٠جوفاء عاشور العداوي

االوئل فى مادتى تاريخ االدب واالدب والنصوص

٤٣٤.٥٠جأحمد عبد الجواد عبد اللطيف

٤٣٤.٥٠جأحمد عبد الرحمن عطية

٤٣٤.٥٠جآالء عبد هللا أمير

٤٣٤.٥٠جإيمان عطية محمد نصر

٤٣٤.٥٠جصبري محمد عبد المحسن



كلية اإلعالممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

كلية اإلعالم



كلية اإلعالممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

يمنح للطالب األوائل على قسم العالقات )ألف جنيه١٠٠٠٠٠بمبلغ (الريع السنوي لوديعة 
العامة واإلعالن

جائزة السيد / طارق نور ١-

أسماء عزالدين خالد
ھالة السيد يسري

َ ١٠٠٠٠بمبلغ (الريع السنوي لوديعة يمنح للطالب األول على قسم العالقات )آالف جنيه سنويا
العامة واإلعالن

جائزة المرحوم أ.د محمد أمين يوسف وفائى ٢-

أسماء عز الدين خالد

جنيه يمنح للطالب الحاصل على  ١٠٠٠بمبلغ ) ب(الريع السنوى لشھادة استثمار مجموعة 
)راديو وتليفزيون ( أعلى الدرجات على قسم اإلذاعة 

جائزة المرحوم صالح عبد القادر ٣-

أماني عزت إبراھيم

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

١٠٠٠جلؤي وحيد مختار

١٠٠٠ جندى محمد محمد

جنيه يمنح للطالب األول على قسم  ١٠٠٠بمبلغ ) ب(الريع السنوي لشھادة استثمار مجموعة  
الصحافة

جائزة د.  إبراھيم عبده ٥-

ندى محمد محمد عبدالرحمن

يمنح للطالب األول على قسم الصحافة ، وباقى )جنيه ٢٠٠٠٠بمبلغ (الريع السنوي لوديعة 
ريع المبلغ لرعاية الطالب المحتاجين من أبناء الكلية وفقا لقواعد الجامعة ورعاية الشباب

جائزة د.  إجالل ھانم خليفة ٦-

ندى محمد محمد



كلية اإلعالممركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

يمنح  للطالب األول على قسم الصحافة) جنيه ٥٠٠٠بمبلغ (الريع السنوى لوديعه بمبلغ 
جائزة د.  عبد اللطيف حمزة ٧-

ندى محمد محمد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

كلية اآلثار



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 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-

أول السنة الثالثة قسم آثار إسالمية

ريع ١٠٠٠جأمل صالح سيد عز الدين

أول السنة الثانية قسم آثار إسالمية

ريع ١٠٠٠جإسراء خليل عبده عدلي

أول كتابات أثرية بالسنة الثالثة إسالمي

ريع ١٠٠٠جنورھان عادل السيد عبد العزيز

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-

أول مادة آثار وحضارة إسالمية

ريع ١٠٠٠جشربات فرج محمود

أول مادة عمارة إسالمية

ريع ١٠٠٠جمرفت لطفي محمد السيد

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

نصف ريع ١٠٠٠جإيمان منير إبراھيم

نصف ريع ١٠٠٠جطارق محمد رجب درويش



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

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-

أول عمارة إسالمية بالسنة الثالثة

ريع ١٠٠٠ جنرمين لطفي محمد السيد

أول عمارة إسالمية بالسنة الثانية

ريع ١٠٠٠ جأمنية محمد عربي محمد

أول عمارة إسالمية بالسنة الرابعة

ريع ١٠٠٠ جمصطفى محمود محمد أبو فاطمة

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

ريع ١٠٠٠ جعبد الرحمن محمد فھمي

ريع ١٠٠٠ جبونيكا عاطف عيسى بخيت

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-

أول مادة آثار وحضارة إسالمية

ريع ٥٠٠ جشربات فرج محمود

أول مادة تاريخ مصر اإلسالمية

ريع ٢٠٠٠ جلوجينا عبد الحميد غريب محمد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

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-

تاريخ مصر القديم الفرقة األولى

ريع ٥٠٠ جايمان محمد عبدهللا

ريع ٥٠٠ جيوسف محمد عبدالغفور محمد

تاريخ مصر القديم الفرقة الرابعة

ريع ١٠٠٠ جالشيماء ناصرأحمد محمود

ريع ١٠٠٠ جسماح يوسف عبد هللا

ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ الدولة العربية بالسنة األولى اسالمى : تمنح لكل من 
ـ الحاصل على أعلى درجة فى مادة تاريخ اسالمى بالسنة الرابعة اسالمى

جائزة أ.د /   عبد العزيز عبد الدايم ٨-

أعلى درجة في مادة تاريخ إسالمي بالسنة الرابعة إسالمي

ريع ٥٠٠ جنسمة محمود محمد

أعلى درجة في مادة تاريخ الدولة العربية بالسنة األولى إسالمي

ريع ٥٠٠ جفاطمة حمادة محمد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

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 ٩-

أعلى درجة في مادة آثار ما قبل التاريخ بالسنة الثانية مصري

ريع ٢٠٠٠ جسمر محمد عطية حسن

أعلى درجة في مادة اآلثار المصرية بالسنة الثانية مصري

ريع ٢٠٠٠ جياسمين محمد سمير

أعلى درجة في مادة تاريخ الفن بالسنة األولى

ريع ٢٠٠٠ جلمياء حمادة عبدالعزيز

أعلى درجة في مادة فن متاحف بالسنة الثالثة مصري وترميم

ريع ٢٠٠٠ جدينا إبراھيم حسن عالم

ريع ٢٠٠٠ جمحمد سيد قبيصي عبد الاله

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

نصف ريع ٥٠٠ جأسماء ممدوح عبدالستار

نصف ريع ٥٠٠ جسمر عبد الفتاح مغازي



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 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 ١١-

أعلى درجة في مادة تصوير إسالمي السنة الثالثة

ريع ٢٥٠٠ جمرفت لطفي محمد السيد

ريع ٢٥٠٠ جنرمين إبراھيم عبد القادر

أعلى درجة في مادة تصوير إسالمي السنة الثانية

ريع ٢٥٠٠ جأمنية محمد عربي محمد سقيطه

ريع ٢٥٠٠ جآية مجدي علي السيد

أعلى درجة في مادة تصوير إسالمي السنة الرابعة

ريع ١٠٠٠ جمصطفى محمود محمد أبو فاطمة

ريع ١٠٠٠ جھاني أحمد محمد

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

ريع ٥٠٠ جريھام عماد ضياء الدين

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

ريع ٥٠٠ جأمل صالح سعيد سيد عز الدين



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

 أوائل الفرق

ـ أعلى درجة في . ـ تمنح للحاصل على أعلى درجة في مادة حضارة مصر والشرق القديم 
.مادة تاريخ مصر القديم 

جائزة أ.د/ أحمد فخري ١٤-

أول مادة تاريخ مصر القديم بالفرقة الثالثة

ريع ٤٥٠٠ جمنى سمير عبد الغني

ريع ٤٥٠٠ جنورا محمود عبد الناصر

أول مادة حضارة مصر والشرق القديم بالفرقة األولى

ريع ٤٥٠٠ جياسمين محمود مصطفى

أول مادة حضارة مصر والشرق القديم بالفرقة الثانية

ريع ٤٥٠٠ جسمر محمد عطية



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

خريجين

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

ريع ١٠٠٠ جطارق محمد رجب درويش

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

ريع ٥٠٠ جالشيماء ناصر أحمد محمود

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

ريع ٥٠٠ جمصطفى محمد عبدالرحمن

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

ريع ٥٠٠ جنورا محمود عبد الناصر عبودة

تمنح للحاصل على أعلى درجة فى مادة عالج وصيانة المنسوجات بالسنة الرابعة ترميم
جائزة أ.د /   ياسين زيدان ٥-

ريع ١٠٠٠ جأحمد محمد إبراھيم محمد



كلية اآلثارمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

تمنح ألول خريجي دبلوم آثار ما قبل التاريخ
جائزة أ.د /   ابراھيم رزقانة ١-

٢٠٨,٩٥ جنادر الحسانين عبدالعال



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

معھد الدراسات والبحوث 
االحصائية



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

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

٤٧,٥جمنى السيد أحمد عبدالمجيد

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

٤٧,٥جھبة فتحي محمد ابراھيم

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

٤٧,٥جوليد جودة مرزوق مرسي

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

٩٥ جشيماء محيي أحمد حسين

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

٤٧,٥ جعصمت حامد يوسف

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

٤٧,٥جسمية محسن عبدالرازق

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

٤٧,٥جأحمد السيد أحمد

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

٤٧.٥جوليد جودة مرزوق مرسي



معھد الدراسات والبحوث االحصائيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

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

٤٧.٥ جھبة فتحي محمد إبراھيم

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

٤٧,٥جأحمد نبيل عبدهللا محمد

تمنح للطالب االول فى دبلوم االحصاء السكانى
جائزة المجلس القومى للسكان ١١-

١٩٠جعصمت حامد يوسف

تمنح لالول فى دبلوم االحصاء
جائزة د.  ثابت الشريف ١٢-

٤٧,٥جوليد جودة مرزوق مرسي

بدبلوم االحصاء ٥١١ stataتمنح لالول فى مادة 
جائزة د.  ربيع زكى عامر ١٣-

٤٧٥.٥جمصطفى كمال عبدالرحمن



معھد البحوث والدراسات االفريقيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

معھد البحوث والدراسات االفريقية



معھد البحوث والدراسات االفريقيةمركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

مرحلة الدراسات العليا

ـ : ا تمنح مناصفة لكل من )  ب(عائد شھادات استثمار البنك األھلى المصرى مجموعة 
للطالب األول فى دبلوم المعھد قسم التاريخ ـ للطالب األول فى دبلوم المعھد قسم الموارد 

الطبيعية

جائزة أ.د /   فاروق عبد الجواد شويقة باسم الدكتور المرحوم أ.د.  حسن عثمان كامل ١-

(١)قسم التاريخ

عزام أحمد سالمة
(٢)قسم الموارد الطبيعية

كريم سيد متولي

ـ الطالب األول فى دبلوم : تمنح لكل من ) ب(عائد شھادات البنك األھلى المصرى مجموعة( 
المعھد قسم الجغرافيا  ـ الطالب األول فى دبلوم المعھد قسم األنثروبولوجيا

جائزة من ورثة المرحوم أ.د.  عبد الجواد متولى شويقة ٢-

(١) قسم الجغرافيا

سھا سمير محمد مرسي
(٢) قسم االنثروبولوجيا

محمد عبدالراضي محمود

ـ الطالب األول فى دبلوم : تمنح لكل من ) ريع وديعة البنك األھلى المصرى فرع التكافل ( 
المعھد قسم الجغرافيا ـ الطالب األول فى دبلوم المعھد قسم األنثروبولوجيا

جائزة من ورثة المرحوم أ.د.  محمد السيد غالب ٣-

(١) قسم الجغرافيا

سھا سمير محمد مرسي
(٢) قسم االنثروبولوجيا

محمد عبدالراضي محمود



جائزة أفضل رسالة علمية 

تمنح الجائزة طبقا إلستيفاء الشروط االتية :

١  ـ مدى األھمية القومية للرسالة ودورھا فى خدمة المجتمع

٢  ـ مدى استخدام النظم العلمية الحديثة فى كتابة الرسالة

٣ ـ مدى احتواء الرسالة على أبحاث علمية فى أكثر من فرع من فروع البحث العلمى

٤ ـ المردود االقتصادى للرسالة

٥ ـ القيمة العلمية للرسالة



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

القطاع الطبي 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

٢٠٠٠أحمد مصطفى رفعت حمدىماجستيرالطب األمراض المتوطنة

٢٠٠٠عائشة صفوت سيف الدينماجستير طب الصناعات واألمراض 
المھنية

٢٠٠٠منى حازم النجدى صالحماجستير باثولوجيا اكلينيكية

٢٠٠٠نورمين ھانى علىماجستير باثولوجيا كيميائية

٣٠٠٠أحمد محمد فھمى الدماطىدكتوراه القلب واألوعية الدموية

٣٠٠٠شيماء نصر أمين محمددكتوراه الفسيولوجى

٣٠٠٠نانسى ماھر أحمد لطفىدكتوراه طب وجراحة العين

٢٠٠٠منار عبد الونيس محمدماجستيرطب الفم واألسنان باثولوجيا الفم

٢٠٠٠منة هللا إيھاب مصلحماجستير طب وجراحة الفم واألسنان

٣٠٠٠عمرو رجب رضوان البيليدكتوراه تقويم األسنان

٣٠٠٠كريم محمد فوزيدكتوراه طب الفم وغالج اللثة

٢٠٠٠سعيد عبد المنعم حسنماجستيرالصيدلة كيمياء تحليلية

٣٠٠٠محمد خالد محمددكتوراه كيمياء تحليلية

٢٠٠٠أحمد الحسيني السعيدماجستيرالمعھد القومي لألورام أورام األطفال

٢٠٠٠ممدوح محمد منير أبو العالماجستير جراحة األورام

٣٠٠٠ھالة عزيز شكر هللا مقاردكتوراه طب االورام

١٥٠٠ريم محمد عماد الديندكتوراه األشعة العالجية

١٥٠٠على إسماعيل علىدكتوراه بيولوجيا األورام

١٠٠٠أمانى مسعد أحمد مرزوقماجستيرالتمريض صحة األم وحديثى الوالدة

١٠٠٠ناريمان على محمدماجستير تمريض الصحة النفسية

٣٠٠٠مروة عبد الكريم ابراھيمدكتوراه تمريض االطفال

٢٠٠٠ھبة احمد متولى خليفةماجستيرالعالج الطبيعي ع.ط إلضطرابات الجھاز 
العصبى العضلى وجراتھا

٣٠٠٠ايمان محمد عثمان محمددكتوراه الجراحة



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع العلوم الھندسية 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

٢٠٠٠جوزيف ناجى حليم ابراھيمماجستيرالھندسة المناجم و البترول و الفلزات

٢٠٠٠محمد أشرف سعد زغلولماجستير الرياضيات و الفيزيقا الھندسية

٣٠٠٠عبد السالم أحمد محمد العواددكتوراه األشغال العامة

١٠٠٠ھبة نبيل عبد الحميد قابيلماجستيرالتخطيط اإلقليمي والعمراني التخطيط البيئي والبنية 
األساسية

١٠٠٠عبد هللا فاروق محمد العطارماجستير التصميم العمراني

٣٠٠٠نھي احمد احمد عبد العزيزدكتوراه التصميم العمراني

٢٠٠٠محمد السيد حسين األرنؤطيماجستيرحاسبات ومعلومات علوم الحاسب

٣٠٠٠عبد الرحمن جالل عبد الوھابدكتوراه علوم الحاسب



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع العلوم األساسية 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

٢٠٠٠إكرام حمدى السيد العدسماجستيرالعلوم الكيمياء

٢٠٠٠شريف محمد حسن على شرفماجستير الكيمياء

٣٠٠٠شيرين موسى عزب موسىدكتوراه الكيمياء

٣٠٠٠روبدا عبد الحكيم عبد الجابردكتوراه علم الحيوان

٢٠٠٠ھبه محمد محمد سالمماجستيرالطب البيطري أمراض الطيور واألرانب

٣٠٠٠نيره محمود محمد األطفيحيدكتوراه المعمل المركزى

٢٠٠٠ھاني عبد الستار الكاشفماجستيرالزراعة علوم األلبان

٢٠٠٠ھند محمد سعد إبراھيمماجستير النبات الزراعي

٣٠٠٠أمجد أحمد محمد القاضيدكتوراه الھندسة الزراعية

٣٠٠٠مصطفي محمد عبد الحميددكتوراه اإلنتاج الحيواني

٢٠٠٠احالم محمد سعد حسينماجستيرمعھد اإلحصاء االحصاء الرياضى

٣٠٠٠طارق عبد العزيز محمددكتوراه األحصاء التطبيقي



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع العلوم البينية 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

معھد البحوث والدراسات
اإلفريقية

٢٠٠٠داليا مصطفى حمدي حسنماجستير الموارد الطبيعية

٢٠٠٠ فيفرين سعد عبد المجيدماجستير اللغات

٣٠٠٠جمال محمد عطيه مصطفيدكتوراه الجغرافيا

١٥٠٠تامر محمود أحمد عبد الوھابدكتوراه األنثروبولوجيا

١٥٠٠إلھام أحمد عبد القادردكتوراه الموارد الطبيعية

٢٠٠٠مصطفى محمد عطيةماجستيرالمعھد القومي لعلوم الليزر تطبيقات الليزر فى القياسات 
والكيمياء الضوئية والزراعة

٣٠٠٠أحمد جمعه عبد الوھابدكتوراه الكيمياء الضؤئية



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع العلوم األنسانية 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

٢٠٠٠كريم أحمد عبد الباقي عليماجستيراآلداب الفلسفة

٢٠٠٠حسام الدين مسعد محمدماجستير المكتبات والوثائق وتقنيات 
المعلومات

٣٠٠٠نصرة منصور عبد المجيددكتوراه علم النفس

٣٠٠٠محمد مبروك محمد قطبدكتوراه التاريخ

٢٠٠٠نجاة فتحي سعيدماجستيررياض األطفال علم النفس

١٥٠٠ھناء عبد المنعم عطية كاملدكتوراه العلوم التربوية

١٥٠٠رحاب السيد الصاويدكتوراه العلوم التربوية

١٠٠٠أماني جيد خلف هللاماجستيرتـربيـــة نــوعيــــة التربية الموسيقية

١٠٠٠غادة حسين عبد العزيزماجستير التربية الفنية

٣٠٠٠مصطفي حمدي عبد المجيددكتوراه التربية الفنية

٢٠٠٠إيھاب سعود مرسيماجستيردار العلـــوم النحو والصرف والعروض

٣٠٠٠فاطيما عبدالمطلب محموددكتوراه الدراسات األدبية

٢٠٠٠عبد الرحمن محمد األمينماجستيراآلثــــار الترميم

١٥٠٠منصور محمد عبد الرازقدكتوراه اآلثار االسالمية

١٥٠٠أنور أحمد سليم محمددكتوراه آثار مصرية

١٠٠٠نجالء فتحي أحمد عبد الحليمماجستيرالدراسات والبحوث التربوية دراسات الطفولة

١٠٠٠عاصم عبد المجيد كامل أحمدماجستير علم النفس التربوي

١٥٠٠ھبة مصطفى عبدهللا أحمددكتوراه مناھج و طرق التدريس

١٥٠٠أحمد محمود فخري غريبدكتوراه تكنولوجيا التعليم



مركز المعلومات والتوثيق - دليل جوائز طالب جامعة القاھرة  العام الجامعى  ٢٠١١ /  ٢٠١٢

اسماء الحاصلين على جائزة افضل رسالة علمية عن عام ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع العلوم األجتماعية 

نوع الكلية
الرسالة

قيمة اسم الباحث
الجائزة

التخصص

٢٠٠٠مى أحمد عبد الظاھرماجستيرالتجــارة إدارة األعمال

٣٠٠٠عبلة حامد أحمد حجازىدكتوراه إدارة األعمال

٢٠٠٠نسمة علي محمود صالحماجستيراإلقتصاد والعلوم السياسية االحصاء

٣٠٠٠رشا محمد بھجت الخولىدكتوراه االحصاء

٢٠٠٠شادي راشد محمد عابدماجستيرالحـقــــوق دولي عام

٣٠٠٠محمود توفيق محمد محمددكتوراه القانون الدولي العام

٣٠٠٠محمد وديع عبد المنعمدكتوراه القانون الجنائي

٢٠٠٠إيمان محمد سليمان امينماجستيراإلعالم أذاعة وتليفزيون

٣٠٠٠عثمان فكري عبد الباقيدكتوراه صحافة 
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