
   
 
 
 

 
 دليــــــل الطـــــــالب المتفــــــوقـــين

 
 "حاضر متميز ورؤية مستقبليــــــة " 

 
 ٢٠١٣/٢٠١٤  

 
 جامعة القاھرة

 مركز المعلومات والتوثيق
 النشر إدارة

 
 
 



 

 
 

 امـــــعالر ــــديــــــمال
 عمرو زكريا البلتاجــــي/ أ

  
 أشــــــراف

 إيمان خالد محمد محسن/ السيدة 
 مدير إدارة النشر

 
 إعداد وجمع البيانات
 نسمة أحمد إسماعيل

 
 إدخال وتنسيق الكترونـــي

 حنان محمد رفعت
 

 فريق العمل
 نعيمة السيد عطية  -مظھر عبد هللا عمارة 

  حسام الدين حسني –عبد الستار عبد هللا  إيمان
 



 

 
 ةرئيس الجامع/ كلمة االستاذ الدكتور

 
     

 
 اً من شباب ھذا الوطن تفوقوا في دراساتھم ورم الجامعة إلي وطنھا وأمتھا زھدفي كل عام تق      

 
 وذلك وفاء  ..وحصلوا علي أعلي الدرجات وأصبحوا مؤھلين للمساھمة في تقدم مصرنا العزيزة 

 
  .لرسالتھا  

 
 .ة وعلمية موفقة بإذن هللا كل التمنيات لھم بمستقبل باھر وحياة عملي    
 

 
 

 رئيس الجامعــــة       
 

 جابر جاد نصار / د.أ                                                                                                   
 



 

 
 
 

 مدير مركز المعلومات والتوثيقكلمة 
 
 

 ب المتفوقين وكل التقدير واإلعزاز لھم ، وايماناً منا بأن تقدم بالدنا الحبيبة كل الفخر بأبنائنا الشبا
 

 اليمكن أن يستمر بدون االھتمام بالمتفوقين من أبنائنا الشباب وإسھاماً منا في تعزيز ھذا التفوق 
 

 .نقدم ھذا الكتاب الذي يقدم لنا نماذج من شبابنا الواعي الذي جعل من التفوق ھدفاً له 
 

 " .مصر"وندعو هللا أن يكرسوا ھذا العلم وھذا التفوق في رفعة وتقدم وطنھم الغالي 
 

 المدير العــــام                                                                                           
 
 عمرو زكريا البلتاجى/ أ                        
 
 



 

 
 

 
 مقـــــدمـــة

 
األمل والطموح يحدون لھذا العام ،    ھايسعــد إدارة النشر بمركز المعلومات والتوثيق أن تصدر  دليل

في أن تلحق مصر بركاب الدول المتقدمة ،  ولن يتم ذلك إال بالعلم واألخذ بأدواته ،  وھا نحن نصدر دليل 

اتھا ومعاھدھا ، آملين أن يكون ھذا الدليل محفًزا لغيرھم  من المتفوقين من أبناء جامعة القاھرة في مختلف كلي

 .الطالب علي أن يحذوا حذوھم ،  مما يؤدي في النھاية إلي رفع شأن مصرنا العزيزة

 
 مدير إدارة النشـــر

 
 إيمان خالد محســن

 
 



كلية اآلداب

بسمة عبد الحليم محمد عبد الحليم

اللغة الصينية
ممتاز
األولى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ھميس محمود محمد أحمد

اللغة الصينية
ممتاز
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

إيمان حماد مكرم توفيق

اللغة الصينية
ممتاز
الثالث الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية اآلداب

 سمية السيد ابراھيم ربيع

اللغة األسبانية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

سارة جمال الدين علي صدقي

اللغة األلمانية
ممتاز

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الحقوق

حسين محمد حسين محمد

ممتاز
األول الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ضياء عبد العاطي شحاته

جيد جداً مع مرتبه الشرف
الثانى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

محمد إبراھيم موسي إبراھيم

جيد جداً مع مرتبه الشرف
الثالث الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية الحقوق

جرجس إسحق ميخائيل

جيد جداً مع مرتبة الشرف
الرابع الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

محمود عبد هللا السيد الصاوي

جيد جدا مع مرتبة الشرف
الخامس الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية االقتصاد والعلوم الساسية

سلمي عبد الستار عبد الاله عبد الرحمن

علوم سياسية عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

ساره حسين محمد حرفوش

علوم سياسية عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

محمد خالد عبد الحميد خضر

علوم سياسية عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية االقتصاد والعلوم الساسية

اسماء جمال ابا يزيد عبدون

اقتصاد عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

منال محمود عزت عبد المنعم سالم

احصاء عربي
جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التجارة

سمر جالل عبد العظيم محمد

محاسبة عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

مؤمن طه محمود عبد الحافظ أحمد

محاسبة عربي
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

منة هللا مجدي إسماعيل محمد الجوھر

تسويق (جورجيا)
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التجارة

أحمد أسامة عبد الستار علي

التأمين
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

إيناس حسين عباس محمد

إدارة أعمال
ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

مريم مجدي علي محمد

فيزياء /  فلك. 
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التجارة

الطيب محمد الضو الطيب عدالن

كيمياء /  كيمياء حيوية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

احمد محمد علي محمد

كيمياء /  ميكروبيولوجي
جيد جدا
الثالث الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

أميرة أحمد حامد أحمد

كيمياء /كيمياء حيوية. 
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التجارة

شادي عبد الحميد عبد القادر

جيوفيزياء منفرد
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الطب

محمد أشرف علي محمد بكر

ممتاز مع مرتبة الشرف
األول الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

احمد سمير محمد فرحات

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثانى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ميري عاطف صادق مشرقي

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية الطب

ريھام محي الدين محمد مرسي

ممتاز مع مرتبة الشرف
الرابعة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

عبد الرحمن محمود طلعت محمد الحسني

ممتاز مع مرتبة الشرف
الخامس الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



 كلية التمريض

ريھام ابو السعود احمد عبد المجيد

جيد جداً
األولى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

امل محمد حامد علي مشعل

جيد جداً
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ھند محمود عبد العال علي مشعل

جيد جداً
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



 كلية التمريض

ايمان عثمان السيد الصياغ

جيد جداً
الرابعة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

نورا إبراھيم عبد الجواد

جيد جداً
الخامسة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية العالج الطبيعي

ندي مجدي سعد الدين عبد العزيز

ممتاز مع مرتبة الشرف
األولي الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

بسمة اسامة محمد جالل محمد

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ميرنا مجدي موريس الياس

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية العالج الطبيعي

نھال جمال عمران طلبه

ممتاز مع مرتب الشرف
الرابعة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

عبد هللا محمد كامل محمد

ممتاز مع مرتب الشرف
الخامس الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية طب الفم واألسنان

دينا أيمن أحمد عز الدين

ممتاز
األولى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

فاطمة عبد الناصر عبد الرحيم

ممتاز
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

محمد عصام عثمان إبراھيم

ممتاز
الثالث الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية طب الفم واألسنان

عصام أشرف عبد المنعم علي عامر

ممتاز
الرابع الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ماجي عصام سيد سيد العسكري

ممتاز
الخامسة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية الصيدلة

نوران أسامة عبد المجيد علي العدوي

ممتاز مع مرتبة الشرف
األولى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ديانا أدور عزيز تادرس

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

االء عماد علي فرج عيسي

ممتاز مع مرتبة الشرف
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية الصيدلة

خلود أسامة حسن موسي

ممتاز مع مرتبة الشرف
الرابعة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

مي زكريا محي الدين محمود

ممتاز مع مرتبة الشرف
الخامسة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

زيزي امجد محمد عبد القادر السيسي

صيدلة إكلينكية
 APA(A)

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الصيدلة

نرمين صالح الدين عبد الرازق إسماعيل

صيدلة أكليكنية
GPA(A)

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

نورھان حازم محمد عبد العال مھدلي

صيدلة أكليكنية
GPA(A)

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الھندسة

أحمد اسامة سعيد سعيد

الھندسة المدنية
ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

عمرو أحمد سعد احمد

ھندسة االلكترونيات واالتصاالت ا
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

محمد مصطفي فتحي محمد

ھندسة البترول
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الھندسة

أحمد محمد نجيب عبد السميع

ھندسة االلكترونيات واالتصاالت ا
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

حسن شحات حسن عبد الرؤوف

ھندسة الطيران والفضاء
ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الزراعة

فتحي سمير فتحي عبد المجيد

برنامج االنتاج الحيواني
ممتاز
األول الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

فاطمة شمس لطفي علي محمود

برنامج الكنولوجيا الحيوية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

ابراھيم اسامة (صومالي)

(E) زراعة عضوية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الزراعة

محمد عبد هللا حسين

وقاية نبات
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

طه عدلي احمد ابراھيم

برنامج االنتاج النباتي
ممتاز

الخامس الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الطب البيطري

آية عبد السالم أبو العال شكري

ممتاز مع مرتبة الشرف
األولى الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

غادة محمد محمد أحمد خليل

جيد جداً مع مرتبة الشرف
الثانية الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

أسماء نصر سعد نصر

جيد جداً مع مرتبة الشرف
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية الطب البيطري

سيلفيا سمير ميالد سودة

جيد جداً مع مرتبة الشرف
الرابعة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

ميراي نبيل رمسيس فھمي

جيد جداً مع مرتبة الشرف
الخامسة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية دار العلوم

محمد جمال عبد الناصر عبيد

لغة عربية وآدابھا وعلوم إسالمية
ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

عبير حمدي محمد مھدي

لغة عربية وآدبھا وعلوم اسالمية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

يحيي إبراھيم عبد الخالق حسن

لغة عربية وآدبھا وعلوم إسالمية
ممتاز مع مرتبة الشرف

االثالث الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية دار العلوم

حميدة خالد عبد السالم سليمان

لغة عربية وآدبھا وعلوم إسالمية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

ندي علي أحمد طبوشة

لغة عربية وآدابھا وعلوم إسالمية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية اإلعالم

أحمد صالح إبراھيم

العالقات العامة
ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

دينا تامر حسن مصطفي

العالقات العامة
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

سارة جمال يحي محمد

العالقات العامة
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية اإلعالم

طه عدلي عباس قناوي

الصحافة
ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

نانسي ممدوح محمد احمد

عام شعبة انجليزي
ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية اآلثار

ھند شرف الدين محمد السيد ابو العينين

الترميم
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

نوران عاطف احمد عبد الغني

الترميم
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

نرمين مصطفي محمود حسني شوشة

الترميم
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية اآلثار

أمل صالح سعيد سيد عز الدين

إســـالمي
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

عبد الخالق فتحي عبد الخالق صيام

الترميم
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التخطيط العمراني

دعاء حامد أحمد المرعز

شعبة التخطيط العمراني
جيد جدا مع مرتبة الشرف

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

إنجي رمضان مصطفي محمد

شعبة التعليم العمراني
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

محمد حسين ادم االمين

شعبة التخطيط االقليمي
جيد جدا
اآلول الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية التخطيط العمراني

مصطفي يحي عبد المنعم محمد

شعبة التخطيط البيئي
جيد جدا مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الحا سبات والمعلومات

محمد عباس عبد الرحيم يوسف (يمني)

علوم الحاسب
ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

أحمد علي علي عبد الرحيم محمد

علوم الحاسب
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

فاطمة فوزي عبد الستار محمد

تكنولوجيا المعلومات
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية الحا سبات والمعلومات

محمود صبري لطفي محمد مبروك

بحوث العمليات ودعم القرار
جيد جداً
الرابع الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

يوسف صبري عطيه عبد القادر

تكنولوجيا المعلومات
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية رياض األطفال

االء  أحمد كمال محمد عبد الغني

رياض أطفال
ممتاز مع مرتبة الشرف

األولي الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

ياسمين محمد مجدي علي رضا

رياض اطفال
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

زينب عيد محمود غندور

رياض اطفال
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية رياض األطفال

دينا امين سامي احمد عبد الرحيم الفوال

رياض اطفال
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

اسراء حسني شاكر ابو زيد

رياض اطفال
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :



كلية التربية النوعية

محمد السيد حسن عباس محمد

التربية موسيقية
ممتاز
األول الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :

سالمة بنت فايل بن خميس بن عبيد البدري

التربية موسيقية
ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

رحاب رشاد عبد اللطيف احمد

التربية موسيقية
جيد جداً
الثالثة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



كلية التربية النوعية

ھدي محمد اشرف محمد محمد

التربية فنيه
جيد جدا مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب :
التقديـــــر :
التخصص :

اسراء رمضان حسني عبد الغفار

إعالم تربوي
جيد جداً
الخامسة الترتيـــب :

التقديـــــر :
التخصص :



 

 
 الخاتمــــــة

 
ليكون  تصبح موضع اھتمام وتطبيقوفي النھاية توصلنا إلي أجماع كبير علي عدة مقترحات نتمنى أن 

 .لجامعتنا األم الريادة علي مستوي مصر والعالم العربي 
 

 -:وھذه المقترحات ھي 
 .التطورات العالمية من جھة وتلبي احتياجات المجتمع من جھة أخري تطوير مناھج التعليم لتواكب -
 ..زيادة الجانب العملي في الدراسة للربط بين الحياة النظرية والعملية  -
 .ليات لكي تمكنھم من تطبيق دراستھم العملية في مجاالتھم المختلفة زيادة الموارد المادية للك -
واستخدام األساليب  التكنولوجية  علي المشاركة والتفاعل بشكل كبيرتطوير أساليب التدريس ليكون اعتمادھا  -

 .بدال من التلقي  الحديثة
 .أن تحمل جامعة القاھرة راية تطوير التعليم الجامعي في مصر  -
 .يب االمتحانات بحيث تعتمد علي فھم الطالب وليس الحفظ تطوير أسال -
 .توحيد االمتحانات في الكليات التي بھا أكثر من مجموعة بما يتماشي مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب  -
 .التوسع في أماكن الدراسة بما يتناسب مع األعداد المتزايدة من الطالب   -
 

                                                                                                       
 

            
 


