
   
 
 
 

 
 دليــــــل الطـــــــالب المتفــــــوقـــين

 
 " حاضر متميز ورؤية مستقبليــــــة "

 
 ٢٠١٥/٢٠١٦  

 
 جامعة القاهرة

 مركز المعلومات والتوثيق
 النشر إدارة

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 امـــــعالر ــــديــــــمال
 م . وجدان زكريا عبد المجيد

  
 أشــــــراف

 نعيمة السيد عطية أ / 
 

 إعداد وتنسيق الكترونـــي
 نسمة أحمد إسماعيل

 
 فريق العمل

 دمحم فاروق حسن
  حسام الدين حسني

 عبد الستار عبد هللا  إيمان
 خالد دمحم عبد المجيد
 جورج شحاته نصرى

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ةكلمة االستاذ الدكتور/ رئيس الجامع
 

     
 

 اً من شباب هذا الوطن تفوقوا في دراساتهم ورم الجامعة إلي وطنها وأمتها زهدفي كل عام تق      
 

 وذلك وفاء  ..وحصلوا علي أعلي الدرجات وأصبحوا مؤهلين للمساهمة في تقدم مصرنا العزيزة 
 

  .لرسالتها  
 

  .كل التمنيات لهم بمستقبل باهر وحياة عملية وعلمية موفقة بإذن هللا    
 

 
 

 رئيس الجامعــــة       
 

 أ.د/ جابر جاد نصار                                                                                                    
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 مدير مركز المعلومات والتوثيقكلمة 
 
 

 ير واإلعزاز لهم ، وايماناً منا بأن تقدم بالدنا الحبيبة كل الفخر بأبنائنا الشباب المتفوقين وكل التقد
 

 اليمكن أن يستمر بدون االهتمام بالمتفوقين من أبنائنا الشباب وإسهاماً منا في تعزيز هذا التفوق 
 

 نقدم هذا الكتاب الذي يقدم لنا نماذج من شبابنا الواعي الذي جعل من التفوق هدفاً له .
 

 هذا العلم وهذا التفوق في رفعة وتقدم وطنهم الغالي "مصر" .وندعو هللا أن يكرسوا 
 

 المدير العــــام                                                                               
 
 م . وجدان زكريا عبد المجيد                 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 مقـــــدمـــة
 

األمل والطموح يحدون لهذا العام ،    هابمركز المعلومات والتوثيق أن تصدر  دليل يسعــد إدارة النشر

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

دليل محفًزا لغيرهم  من المتفوقين من أبناء جامعة القاهرة في مختلف كلياتها ومعاهدها ، آملين أن يكون هذا ال

 الطالب علي أن يحذوا حذوهم ،  مما يؤدي في النهاية إلي رفع شأن مصرنا العزيزة.

 
    إدارة النشـــر

 
 نعيمة السيد عطية أ /

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كلية اآلداب

ياسمين زكريا محمود دمحم

اللغة اليابانية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

داليا هالل كامل حسن حجاج

علم النفس

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

هميس محمود دمحم أحمد

اللغة الصينية وآدابها

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية مكرر الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية اآلداب

علياء عاطف فتحي علي البنا

اللغة اإليطالية وآدابها

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

يحيى أحمد لبيب السيد

قسم اللغات الشرقية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

منال نجم خضري دمحم

اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الحقوق

بدر رجب عبد المجيد عبد الجواد

الليسانس

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

إيمان حسين دمحم حسين

الليسانس

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

علي عبد السالم هاشم دسوقي

الليسانس

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الحقوق

دمحم مصطفى دمحم شعيب

الليسانس

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أسماء حسن أحمد حسن

الليسانس

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية االقتصاد والعلوم السياسية

دانا هشام دمحم عبدربه

علوم سياسية ـ إنجليزي

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أحمد علي دمحم إبراهيم عثمان

إحصاء ـ عربي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

مي أسامة سليمان علي شلقامي

علوم سياسية ـ عربي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية االقتصاد والعلوم السياسية

عبير عادل زكي عبد المنعم الكرداوي

إقتصاد ـ انجليزي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

نهى مجدي إسماعيل دمحم مصطفى

إقتصاد ـ إنجليزي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التجارة

قطب سمير قطب فازورة

محاسبة

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

عمرو أشرف دمحم عبد العليم

محاسبة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

نورهان أسامة حسين خليفة

محاسبة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التجارة

إيمان عبد الرازق أحمد أحمد

محاسبة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

شيماء ماهر سعد عليوه

محاسبة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية العلوم

آيه علي مصطفى دمحم

مزدوج التقنيه الحيوية / الكيمياء الحيوية الجزئية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

إسالم عبد المجيد حسن قاسم

مزدوج التقنيه الحيوية / الكيمياء الحيوية الجزئية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

يمنى ممدوح أحمد عبد الرحيم

مزدوج كيمياء / كيمياء حيويه

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية العلوم

عمر مراد دمحم أبو اليزيد

علوم حاسب منفرد

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

إبراهيم أسامة دمحم علي

كيمياء منفرد

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الطب

محمود فتحي دمحم عبد العال

ممتاز

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

سارة احمد ربيع احمد

ممتاز

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

مي عبد القادر سعد

ممتاز

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الطب

جوزيف جرجس وهيب وهبه

ممتاز

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

يوسف رفيق رزق هللا جرجس

ممتاز

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



 كلية التمريض

دمحم أحمد فتح هللا

عام

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

شيماء حسن عبد العاطي

عام

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أسماء حسن عبد العاطي

عام

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



 كلية التمريض

شيماء حيدر عبد الحميد أحمد

عام

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

محمود فكري عبد المنعم قاسم

عام

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية العالج الطبيعي

أسيل رشيد دمحم مصطفى

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

وفاء عادل دمحم محمود

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

هدى عادل دمحم حسن

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية العالج الطبيعي

سعدية أحمد عبد الحميد دمحم

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دمحم علي فتحي خليل إبراهيم

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية طب الفم واألسنان

هنا عادل حسن عدوي

أسنان

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

آالء إبراهيم إبراهيم غازي مخيمر

أسنان

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

منه هللا عالء الدين دمحم السيد نافع

أسنان

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية طب الفم واألسنان

أندرو هاني أمين فهمي

أسنان

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ياسمين دمحم عبد المنعم حمد السيد الفقي

أسنان

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الصيدلة

شيماء عطية دمحم عطية

بكالوريوس صيدلة

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

صادق أحمد صادق عبد الحميد

بكالوريوس صيدلة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أحالم دمحم عادل محمود هاشم

بكالوريوس صيدلة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الصيدلة

مريهان أسامة عبد الغني هندام

بكالوريوس صيدلة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أسماء أشرف دمحم نمر سمك

بكالوريوس الصيدلة

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الهندسة

أدهم محمود زكي دمحم

هندسة القوى الميكانيكية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

شادي فهيم حسن فهيم

الهندسة الكيميائية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دمحم عزيز يوسف دمحم موسى

هندسة القوى الميكانيكية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الهندسة

سلمى دمحم عبد الفتاح محمود الشريف

الهندسة المدنية

ممتاز مع رتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

مهاب عاطف محمود أبو السعود

هندسة القوى الميكانيكية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الزراعة

أحمد عبد الجواد سيد عبد الغني

اإلنتاج النباتي

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

يسرا جابر الباز الدسوقي األتربي

التكنولوجيا الحيوية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دمحم هشام دمحم الحفناوي

الزراعة العضوية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الزراعة

دعاء دمحم دمحم السيد حجازي

التكنولوجيا الحيوية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

يمنى حسن إبراهيم مصطفى

التكنولوجيا الحيوية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الطب البيطري

أحمد فتحي عبد الخالق محمود

بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

رحمه دمحم ربيع مصطفى

بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

محمود إبراهيم مندوه إبراهيم

بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الطب البيطري

صباح علي دمحم عتريس

بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دينا عماد الدين دمحم المصباح دمحم المنير

بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية دار العلوم

مرام عدلي دمحم سعيد عبده

لغه عربية وآدابها وعلوم إسالمية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

فيروز علي أحمد علي طبوشة

لغه عربية وآدابها و علوم إسالمية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

تميم دمحم السيد عبد الواحد اللبان

لغة عربية وآدابها وعلوم إسالمية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية دار العلوم

دعاء جميل علي دمحم عرابي

لغة عربية وآدابها وعلوم إسالمية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دمحم محمود أحمد محمود مهدي

لغة عربية وآدابها وعلوم إسالمية

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية اإلعالم

كريستين سعد اسكندر جرجس

شعبه اإلعالم باللغه اإلنجليزيه

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ندى إيهاب إبراهيم دمحم مغاوري

شعبه اإلعالم باللغه اإلنجليزيه

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ساندرا سمير خليل فوزي اسكندر

شعبه اإلعالم باللغه اإلنجليزيه

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية اإلعالم

لمياء أحمد شعبان عواد إمام

العالقات العامة واإلعالن

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ليلى خالد عزت عباس

شعبه اإلعالم باللغه اإلنجليزيه

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية اآلثار

والء أيمن فرحات دمحم الغريب

آثار مصري

ممتاز

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

شيماء سيد عبد العزيز عبد الفتاح

ترميم اآلثار

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أمين عبد المنعم عبد السميع فهيم

آثار إسالمي

ممتاز

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية اآلثار

سلوى مصطفى عامر محمود

ترميم اآلثار

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

سماح أنور بسطا

ترميم اآلثار

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التخطيط العمراني

أحمد مصطفى دمحم أحمد سلطان

التنمية اإلقليمية والعمرانية

ممتاز مع مرتبة الشرف

األول الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أحمد خميس عبد المحسن عبد هللا

التخطيط البيئي والبنية األساسية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أحمد محمود دمحم عبد الوهاب

التصميم العمراني

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التخطيط العمراني

كريم أحمد فؤاد علي عياد

التخطيط العمراني

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

محمود علي دمحم إسماعيل ديب

التصميم العمراني

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الحاسبات والمعلومات

هبة أحمد عبد الحليم السيد

علوم الحاسب

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

هدى عبد الكريم قاسم عقالن

تكنولوجيا المعلومات

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

إسالم أسامة دمحم إبراهيم

نظم المعلومات

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالث الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية الحاسبات والمعلومات

محمود دمحم حداد دمحم سعد

علوم الحاسب

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابع الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

دمحم رمضان عبد المقصود محمود

نظم المعلومات

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامس الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التربية للطفولة المبكرة

إيمان عالء الدين أحمد حلمي البديوي

رياض أطفال

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

سارة عبد المجيد سعيد كامل

رياض األطفال

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

مارين مجدي خليل إبراهيم

رياض األطفال

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التربية للطفولة المبكرة

زينب طارق عبد العاطي فهيم سعيد

رياض األطفال

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

مادونا وجيه بولس فان

رياض األطفال

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التربية النوعية

أسماء دمحم عبد الفتاح دمحم القاشوطي

اإلعالم التربوي

ممتاز مع مرتبة الشرف

األولى الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ندى ممدوح دمحم حسنين علي

تربية فنية

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثانية الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

أسماء نعيم دمحم عبد الحليم

اإلعالم التربوي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الثالثة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



كلية التربية النوعية

أمل دمحم دمحم حسين سليمان

اإلعالم التربوي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الرابعة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 

ماريانا ميالد فهمي مسعد

اإلعالم التربوي

ممتاز مع مرتبة الشرف

الخامسة الترتيـــب : 

التقديـــــر : 

التخصص : 



 

 الخاتمــــــة
 

ليكون  تصبح موضع اهتمام وتطبيقوفي النهاية توصلنا إلي أجماع كبير علي عدة مقترحات نتمنى أن 
 لجامعتنا األم الريادة علي مستوي مصر والعالم العربي .

 
 -وهذه المقترحات هي :

 .التطورات العالمية من جهة وتلبي احتياجات المجتمع من جهة أخري تطوير مناهج التعليم لتواكب -
 زيادة الجانب العملي في الدراسة للربط بين الحياة النظرية والعملية .. -
 دية للكليات لكي تمكنهم من تطبيق دراستهم العملية في مجاالتهم المختلفة .زيادة الموارد الما -
واستخدام األساليب  التكنولوجية  علي المشاركة والتفاعل بشكل كبيرتطوير أساليب التدريس ليكون اعتمادها  -

 بدال من التلقي . الحديثة
 أن تحمل جامعة القاهرة راية تطوير التعليم الجامعي في مصر . -
 ير أساليب االمتحانات بحيث تعتمد علي فهم الطالب وليس الحفظ .تطو -
 توحيد االمتحانات في الكليات التي بها أكثر من مجموعة بما يتماشي مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب . -
 التوسع في أماكن الدراسة بما يتناسب مع األعداد المتزايدة من الطالب .  -
 

                                                                                                       
 

            
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
 ٢٩ كلية الصيدلة ٥ كلمة أ.د/ رئيس الجامعة

 ٣١ كلية الهندسة ٧ كلمة مدير عام المركز
 ٣٣ كلية الزراعة ٩ المقدمـــة

 ٣٥ لبيطريكلية الطب ا ١١ كلية اآلداب
 ٣٧ كلية دار العلوم ١٣ كلية الحقوق

 ٣٩ كلية اإلعالم ١٥ كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 ٤١ كلية اآلثار ١٧ كلية التجارة
 ٤٣ كلية التخطيط العمراني واإلقليمي ١٩ كلية العلوم

 ٤٥ كلية الحاسبات والمعلومات ٢١ كلية الطب البشري
 ٤٧ التربية للطفولة المبكرةكلية  ٢٣ كلية التمريض

 ٤٩ كلية التربية النوعية ٢٥ كلية العالج الطبيعي
 ٥١ الخاتمة ٢٧ كلية طب الفم واألسنان




