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ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح ابانوب امٌر اٌوب ذكى مستجد ١١٠٩٥٤١

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗاحمد رشدى دمحم ابوالمعاطى ربٌع مستجد ٢١٠٩٥٤٢

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗاحمد عبد الكرٌم احمد عبد العال مستجد ٣١٠٩٥٤٣

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ احمد محسن دمحم صادق مستجد ٤١٠٩٥٤٤

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةاسراء رزق رزق رزق حسن مستجد ٥١٠٩٥٤٥

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض اسماء محسن ابراهٌم توكل سعود مستجد ٦١٠٩٥٤٦

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذاليامنٌه ولٌد سالمه فهمى دمحم مستجد ٧١٠٩٥٤٧

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح انهار على على عبد العال واصل مستجد ٨١٠٩٥٤٨

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙااٌه احمد رزق عبد الرحمن ابو النجا مستجد ٩١٠٩٥٤٩

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙااٌه حمدى الششتاوى دمحم مستجد ١٠١٠٩٥٥٠ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محاٌه مصطفى دمحم عبد هللا عبد الفتاح مستجد ١١١٠٩٥٥١

تسنٌم فرج ابراهٌم عبد الهادى عبد الهادى مستجد ١٢١٠٩٥٥٢
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا حسن دمحم عبد الرحمن دمحم البرعى مستجد ١٣١٠٩٥٥٣ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠ححنان مصطفى دمحم مصطفى لمٌحة مستجد ١٤١٠٩٥٥٤ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٗخالد اشرف بهجت دمحم صالح مستجد ١٥١٠٩٥٥٥ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ دإلىا عماد حمدان المتولى مستجد ١٦١٠٩٥٥٦ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 

راندا رضا ابراهٌم دمحم مستجد ١٧١٠٩٥٥٧
صػُ تؼط ػٍّاء األسش١ف ُِٕٚٙ ش١ٍٕثشض أْ تالد ئٌىٛٔاْ ٚاٌشِٚاْ واْ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ 

ٌّٚارا ؟. األسش١ف١ح ً٘ أٔد ِغ اَ ظذ ٘زا اٌشأٞ 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحرحمه احمد عباس دمحم المتولى مستجد ١٨١٠٩٥٥٨ ِّ َػش 

.ٚظح رٌه.  لأْٛ ٠رؼٍك تاحذٞ أُ٘ ِإسساخ حفع راوشج اٌذٌٚح 1954 ٌسٕح 356اٌمأْٛ سلُ رنا احمد دمحم عبد الفتاح نور مستجد ١٩١٠٩٥٥٩

ذاس٠خ ئٔشاء اٚي ِإسسح أسش١ف١ح ِصش٠ح فٝ اٌؼصش اٌحذ٠س ، ِا ٘ٝ ِؼٍِٛاذه ػٕٙا 1829رٌهام هانً السٌد العرٌان مستجد ٢٠١٠٩٥٦٠
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ساره حسام احمد عبد الفتاح مستجد ٢١١٠٩٥٦١
ف اٌثاحص١ٓ اٌعذد فٝ ِعاي اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ػٓ و١ف١ح االغالع ػٍٝ اٌّحفٛظاخ اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

.اٌؼ١ِّٛح ،اػشض ػاللح اٌذاس تاٌذٚائش اٌحى١ِٛح ٚو١ف١ح االسرغٕاء ػٓ ِا أٔرٟٙ ِذج حفظٗ ِٓ اٌّحفٛظاخ 

.أسثاب ئٔشائٙا ، ِٛلؼٙا ، اٌٍٛائح إٌّظّح ٌٍؼًّ تٙا : اورة ػٓ اٌذفرشخأح اٌّصش٠ح ِٓ ح١س ساره خالد عبد هللا على السٌد مستجد ٢٢١٠٩٥٦٢

سلوى السٌد وهبه حبٌب هالل مستجد ٢٣١٠٩٥٦٣
ف صِالئه تاأللساَ اٌؼ١ٍّح األخشٜ تى١ٍح اٌىذاب تأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

اٌؼ١ِّٛح

"األػّاس اٌصالشح ٌٍٛش١مح " اورة فٝ اٌؼّش األٚي ٌٍٛش١مح ٚفما ٌٍٕظش٠ح اٌفشٔس١ح عائشه السعٌد السٌد منصور شهاب مستجد ٢٤١٠٩٥٦٤

اورة فٝ اٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح حسة ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشحعلى اٌهاب على المتولى الحسٌنى مستجد ٢٥١٠٩٥٦٥

.لسّد ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشح ح١اج اٌٛش١مح اٌٝ أػّاس شالشح اػشض اٌؼّش اٌصاٌس تاٌرفص١ً على بٌومى عبدهللا عبٌد مستجد ٢٦١٠٩٥٦٦

فٕا تاٌّإسساخ االسش١ف١ح اٌٛس١طح، اٌٙذق ِٓ ئٔشائٙا، ٚظائفٙا، ٚششٚغ اخر١اس اٌّٛلغ اٌزٞ سرماَ ػ١ٍٗ عمر حسٌن مسعود دمحم مسعود مستجد ٢٧١٠٩٥٦٧ ِّ .َػش 

فوزٌه ٌوسف صادق ابراهٌم الفرخ مستجد ٢٨١٠٩٥٦٨
حذشٕا ػٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١ح اٌرٝ ذحفع داخً اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ٚاألِٛس اٌرٝ ٠عة ٚظؼٙا فٝ 

االػرثاس ػٕذ اخر١اس ِٛلفا س١خصص ٌحفع األسش١فاخ

ٚظح و١ف ٠صً اٌّؼّاسٜ اٌمائُ ترص١ُّ ِثٕٟ ِإسسح أسش١ف١ح ذاس٠خ١ح ئٌٝ ألصٟ حذ ِٓ اٌّالئّحكرٌم احمد مسعد احمد عبد الفتاح مستجد ٢٩١٠٩٥٦٩

.اورة فٝ اٌّؼٕٝ االصطالحٟ ٌألسش١ف١اخ ٚاٌرع١ٙضاخ اٌالصِٗ ٌّثأٟ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خح دمحم محمود دمحم دروٌش رجب مستجد ٣٠١٠٩٥٧٠

دمحم ٌاسر وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٣١١٠٩٥٧١
فٕا تاٌشخص إٌّٛغ تٗ اٌم١اَ تٕشاغ أٚ أوصش ِٓ األٔشطح اٌف١ٕح تاٌّإسساخ األسش١ف١ح ٚاُ٘ اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة  ِّ َػش 

أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا

مرام احمد دمحم دمحمستٌت مستجد ٣٢١٠٩٥٧٢
اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ذعُ أشىاالً ِرذسظح " ِّٙا اخرٍفد ٚذٕٛػد اٌّإسساخ األسش١ف١ح فاْ داس اٌٛشائك 

.ِٓ اٌّٛاد األسش١ف١ح ، ً٘ ٌه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا 

.ٚت١ٓ اٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح " اٌّرىاٍِح األسش١ف١ح " ٚظح اٌؼاللح ت١ٓ اٌٛحذج األسش١ف١ح اٌّرىاٍِح مرٌم دمحم دمحم الدمٌاطً مستجد ٣٣١٠٩٥٧٣

فشق ت١ٓ اٌم١ّح األ١ٌٚح ٚاٌم١ّح اٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائكمنار اشرف فرج دبور مستجد ٣٤١٠٩٥٧٤

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ مها فٌصل عبد الحلٌم متولى مستجد ٣٥١٠٩٥٧٥

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك مى جمعه عبد الرسول المتولى عمل مستجد ٣٦١٠٩٥٧٦

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حمٌاده فتحى عبد العزٌز عبد العزٌز عبٌد مستجد ٣٧١٠٩٥٧٧

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك نادر السٌد على عبدهللا حرمى مستجد ٣٨١٠٩٥٧٨

ندا السٌد دمحم سلٌمان مستجد ٣٩١٠٩٥٧٩
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

ندا ٌوسف السٌد ٌوسف عبود مستجد ٤٠١٠٩٥٨٠
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 
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ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح ندي دمحم عوض خمٌس مستجد ٤١١٠٩٥٨١

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗنرمٌن ناصر علوان متولى على مستجد ٤٢١٠٩٥٨٢

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗنوران الدمحمى سلٌمان الدمحمي مستجد ٤٣١٠٩٥٨٣

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ نوران دمحم عبد العزٌز الهوارى مستجد ٤٤١٠٩٥٨٤

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةهاجر احمد عبد التواب احمد المتولى مستجد ٤٥١٠٩٥٨٥

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض هاجر جمال محمود ٌوسف عوٌضه مستجد ٤٦١٠٩٥٨٦

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذاليهاجر حسن كمال السٌد رمضان مستجد ٤٧١٠٩٥٨٧

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح هاجر عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل احمد مستجد ٤٨١٠٩٥٨٨

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙاهند دمحم عوض توفٌك السٌد مستجد ٤٩١٠٩٥٨٩

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙاٌارا السٌد السٌد االدٌب مستجد ٥٠١٠٩٥٩٠ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محٌارا اٌمن السٌد االصٌل مستجد ٥١١٠٩٥٩١

ٌاسمٌن حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد ٥٢١٠٩٥٩٢
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا ٌاسمٌن دمحم عبدهللا محمود شعبان مستجد ٥٣١٠٩٥٩٣ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠حٌاسمٌن محمود السٌد دمحم على سالم مستجد ٥٤١٠٩٥٩٤ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٗامجد مصطفى عبد المجٌد سالم مستجد ٥٥١٠٩٥٩٥ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ عال عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٦١٠٩٥٩٦ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 
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ابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل المناوي مستجد ١١٠٩٧٦١
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

احمد ابو الفرح رمضان على زٌدان مستجد ٢١٠٩٧٦٢
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحاحمد اٌهاب دمحم زكرٌا السخاوى مستجد ٣١٠٩٧٦٣

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذالياحمد ذكى جبره عبدربه مستجد ٤١٠٩٧٦٤

احمد رامى دمحم نصر موسى مستجد ٥١٠٩٧٦٥
 إلٔشاء اٌذفرشخأح ، ِا ٘ٝ األسثاب ٚو١ف ذُ ذٕف١ز ٘زا ، ِٚا ٘ٝ اُ٘ اٌّعّٛػاخ 1829ئظطش دمحم ػٍٝ فٝ ػاَ 

األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙا ؟

احمد زٌن العابدٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٦١٠٩٧٦٦
ف اٌٛشائك فٝ ػّش٘ا االٚي تاٌّذٚٔاخ ، ٚفٝ ػّش٘ا اٌصأٟ تاٌّحفٛظاخ ٚفٝ ػّش٘ا اٌصاٌس تاألسش١فاخ  ِّ فُٙ .ذؼَش  ِّ َػش 

ذؼش٠فا ػ١ٍّا ٚٚظح اٌؼاللح ت١ُٕٙ

احمد زٌن منصور شطا مستجد ٧١٠٩٧٦٧
فٝ ذؼش٠ف اٌعاسٞ ٚاٌراس٠خٟ ِٓ اٌٛشائك ٚاٌّإسسح األسش١ف١ح ِٚا " Shellenberg" اورة ػٓ ظٙٛد ٌشٍٕثشض 

٠حفع تذاخٍٙا

ذشذثػ اٌّذٚٔاخ تاٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح ٚظح رٌه تاٌرفص١ًاحمد سعد لمر الزمان دمحم اسماعٌل مستجد ٨١٠٩٧٦٨

احمد دمحم احمد صبحى سلطان مستجد ٩١٠٩٧٦٩
ٚظح و١ف١ح اسرالَ اٌّحفٛظاخ تذاس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح ، ِٚاٟ٘ اإلظشاءاخ اٌّرثؼح ػٕذ غٍة ِصٍحح ِا 

اٌشظٛع ٌثؼط ِحفٛظاذٙا اٌّٛدػٗ تاٌذاس

فٕا تٙا . ذمَٛ تّٙاَ اٌؼًّ داخً داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح شّاْ ئداساخ احمد دمحم احمد عبد الخالك المكرومً مستجد ١٠١٠٩٧٧٠ ِّ .َػش 

ٚظح. ذساُ٘ ِشاوض اٌٛشائك ٚئداسج اٌّسعالخ فٝ ذ١ّٕح ٚخذِح اٌّعرّغ احمد دمحم زكى الشربٌنى مستجد ١١١٠٩٧٧١

ٚظح رٌه. ذشذثػ اٌّحفٛظاخ تاٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح احمد ناجى رشاد ابراهٌم مشالى مستجد ١٢١٠٩٧٧٢

١ِض ت١ٓ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚاٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١حادهم احمد عبد المنعم زكى مستجد ١٣١٠٩٧٧٣

ٚظح رٌه. ذشذثػ األسش١فاخ تاٌؼّش تاٌؼّش اٌصاٌس ٌٍٛش١مح اسامه دمحم مصطفى دمحم جاد شلبى مستجد ١٤١٠٩٧٧٤

اورة فٝ أشش ظؼً األسش١فاخ فٝ ِرٕاٚي اٌؼاِح ِٓ اٌشؼة اٌص١ٕٟاسراء ابراهٌم السباعى على البسٌونً مستجد ١٥١٠٩٧٧٥

اورة فٝ اٌرحذ٠اخ اٌٝ ذٛاظٙٙا اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌؼشت١ح فٝ ظً اٌرطٛساخ اٌرم١ٕح اٌحذ٠صح اٌّرساسػحاسراء ابراهٌم محمود ابو زٌد مستجد ١٦١٠٩٧٧٦

ٚظح دٚس اٌّإسساخ األسش١ف١ح فٝ ظً ػصش اٌّؼٍِٛاخاسراء احمد احمد عبده مستجد ١٧١٠٩٧٧٧

اورة ػٓ دٚس اٌٛشائك اٌؼشت١ح فٝ خذِح اٌّعرّغ ، ِٚىأح ِشاوض اٌٛشائك فٝ اٌذٚي اٌؼشت١حاسراء السعٌد سعد حلمى ابو المجد مستجد ١٨١٠٩٧٧٨

اورة ػٓ اٌٛشائك ٚاٌّىرثاخ تاٌؼصش٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼثاسٟاسراء العباسى توكل دمحم السٌد مستجد ١٩١٠٩٧٧٩

احصش اٌّصطٍحاخ األسش١ف١ح تاٌّمشس ٚٚظح اٌّمصٛد تٙا ِٚماتٍٙا تاٌٍغر١ٓ اٌفشٔس١ح ٚاإلٔع١ٍض٠حاسراء حمدنا هللا احمد ٌوسف شداد مستجد ٢٠١٠٩٧٨٠
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اسراء عبد المؤمن رجب رجب شهاوى مستجد ٢١١٠٩٧٨١
فٕا تاٚي ِإسسح أسش١ف١ح أٔشأذٙا اٌذٌٚح اٌّصش٠ح ٚاٌرٝ ذؼذ شأٟ ِإسسح أسش١ف١ح ػٍٝ ِسرٛٞ اٌؼاٌُ ٠ٚشظغ  ِّ َػش 

1829ذاس٠خ ئٔشائٙا ئٌٝ ػاَ 

حذشٕا ػٓ اٚي ِثذأ ِٓ ِثادٞء ذٕظ١ُ األسش١فاخاسراء عوض حامد حجازى مستجد ٢٢١٠٩٧٨٢

اسراء محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد ٢٣١٠٩٧٨٣

ً٘ ٠ّىٕه ذمذ٠ُ خذِح ػ١ٍّح ٌٍّشرغ١ٍٓ ٚاٌثاحص١١ٓ فٝ ِعاي ػٍّٟ اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ذرّصً فٝ حصش 

اٌؼشت١ح ، اٌفشٔس١ح ، االٔع١ٍض٠ح ، ٚذحذ٠ذ ِؼٕا٘ا ِٓ خالي ِادسسرٗ : اٌّصطٍحاخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌف١ٕح تاٌٍغاخ اٌصالز 

.تّمشس ػٍُ األسش١ف 

ٚحذد ا٠ّٙا أشًّ ٚأػُ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ" اٌٛش١مح  ، اٌّسرٕذ : " فشق ت١ٓ ِصطٍحا اسراء محمود دمحم على خضر مستجد ٢٤١٠٩٧٨٤

اسالم ابو زٌد العدل ابو زٌد كسبه مستجد ٢٥١٠٩٧٨٥
حذد ِؼٕا٘ا ٚٚظح أ١ّ٘ح . ذحفع اٌٛش١مح فٝ اٌؼّش اٌصأٟ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚذسّٟ تاٌّحفٛظاخ 

.اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح 

اسالم دمحم الشبراوى ابراهٌم مصطفى مستجد ٢٦١٠٩٧٨٦
حذد ِؼٕا٘ا ٚدًٌ ػٍٝ أ١ّ٘ح اٌّإسساخ األسش١ف١ح . ذحفع األسش١فاخ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح 

.اٌراس٠خ١ح 

اورة فٝ رٌه.أحذ ٔرائط ػ١ٍّح اٌفشص " االسرٙالن " اإلػذاَ اسالم هانى صالح دمحم البحمٌري مستجد ٢٧١٠٩٧٨٧

اػشظٙا ٚاورة تاٌرفص١ً ػٓ ِص١ش وً لسُ ِٕٙا. شالشح ألساَ ِٓ اٌّحفٛظاخ " اٌفشص " ٠ٕرط ػٓ ػ١ٍّح اٌرم١١ُ اسماء احمد عبد الفتاح دمحم سلٌمان مستجد ٢٨١٠٩٧٨٨

ٚظح رٌه. ِشاوض اٌّؼٍِٛاخ ٘ٝ ِإسساخ حفع اٌٛشائك اٌعاس٠ح فٝ اٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح اسماء اسماعٌل صبرى عبد الحمٌد مستجد ٢٩١٠٩٧٨٩

اسماء السٌد المتولى المتولى الشربٌنى مستجد ٣٠١٠٩٧٩٠
ف وً ِٓ  ِّ اٌٛشائك  "  charles Samaran"   ٚ شاسي ساِشاْ Adolf Brennekeأدٌٚف تشٔىٟ :" َػش 

.فٝ سأ٠ه أٜ ِٓ اٌرؼش٠ف١ٓ أشًّ ٚأفعً ِغ ت١اْ األسثاب " األسش١فاخ " اٌراس٠خ١ح 

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ اسماء عادل السٌد البدوى احمد كٌوان مستجد ٣١١٠٩٧٩١

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك اسماء عبد الستار احمد البدوى عبد المجٌد مستجد ٣٢١٠٩٧٩٢

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حاسماء نجٌب حجى حجاج حسن زرع مستجد ٣٣١٠٩٧٩٣

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك اعتماد عبد الفتاح السٌد دمحم خضر مستجد ٣٤١٠٩٧٩٤

االء السٌد ابراهٌم ذكى توفٌك مستجد ٣٥١٠٩٧٩٥
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

االء حسانٌن صالح الدٌن جابر مستجد ٣٦١٠٩٧٩٦
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 

االء حماده السٌد طه الشربٌنى الشهاوى مستجد ٣٧١٠٩٧٩٧
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

االء عادل حلمى السٌد عطٌه مستجد ٣٨١٠٩٧٩٨
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحاالء دمحم السٌد الموجى دمحم مستجد ٣٩١٠٩٧٩٩

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذاليالسٌد عطٌة السٌد عطٌة مستجد ٤٠١٠٩٨٠٠
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الشٌماء ممدوح احمد توفٌك الهنداوي مستجد ٤١١٠٩٨٠١
فٕا تاٚي ِإسسح أسش١ف١ح أٔشأذٙا اٌذٌٚح اٌّصش٠ح ٚاٌرٝ ذؼذ شأٟ ِإسسح أسش١ف١ح ػٍٝ ِسرٛٞ اٌؼاٌُ ٠ٚشظغ  ِّ َػش 

1829ذاس٠خ ئٔشائٙا ئٌٝ ػاَ 

حذشٕا ػٓ اٚي ِثذأ ِٓ ِثادٞء ذٕظ١ُ األسش١فاخامال مجدى محمود عبد هللا ٌوسف مستجد ٤٢١٠٩٨٠٢

امانى تامر عبد الحى فرج عبد الحً مستجد ٤٣١٠٩٨٠٣

ً٘ ٠ّىٕه ذمذ٠ُ خذِح ػ١ٍّح ٌٍّشرغ١ٍٓ ٚاٌثاحص١١ٓ فٝ ِعاي ػٍّٟ اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ذرّصً فٝ حصش 

اٌؼشت١ح ، اٌفشٔس١ح ، االٔع١ٍض٠ح ، ٚذحذ٠ذ ِؼٕا٘ا ِٓ خالي ِادسسرٗ : اٌّصطٍحاخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌف١ٕح تاٌٍغاخ اٌصالز 

.تّمشس ػٍُ األسش١ف 

ٚحذد ا٠ّٙا أشًّ ٚأػُ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ" اٌٛش١مح  ، اٌّسرٕذ : " فشق ت١ٓ ِصطٍحا امل رزق شعبان حسٌن الرحل مستجد ٤٤١٠٩٨٠٤

امنٌه اشرف ابراهٌم دمحم رومٌه مستجد ٤٥١٠٩٨٠٥
حذد ِؼٕا٘ا ٚٚظح أ١ّ٘ح . ذحفع اٌٛش١مح فٝ اٌؼّش اٌصأٟ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚذسّٟ تاٌّحفٛظاخ 

.اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح 

امنٌه الصاوى دمحم الصاوى حسانٌن مستجد ٤٦١٠٩٨٠٦
حذد ِؼٕا٘ا ٚدًٌ ػٍٝ أ١ّ٘ح اٌّإسساخ األسش١ف١ح . ذحفع األسش١فاخ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح 

.اٌراس٠خ١ح 

اورة فٝ رٌه.أحذ ٔرائط ػ١ٍّح اٌفشص " االسرٙالن " اإلػذاَ امنٌه تامر رزق دمحم ابوشوشه مستجد ٤٧١٠٩٨٠٧

اػشظٙا ٚاورة تاٌرفص١ً ػٓ ِص١ش وً لسُ ِٕٙا. شالشح ألساَ ِٓ اٌّحفٛظاخ " اٌفشص " ٠ٕرط ػٓ ػ١ٍّح اٌرم١١ُ امنٌه فهٌم البهى دمحم عبد المطلب مستجد ٤٨١٠٩٨٠٨

ٚظح رٌه. ِشاوض اٌّؼٍِٛاخ ٘ٝ ِإسساخ حفع اٌٛشائك اٌعاس٠ح فٝ اٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح امنٌه دمحم الراعى ابو العطا المغل مستجد ٤٩١٠٩٨٠٩

امٌرة عبد الحمٌد الوصٌفى الملفاط مستجد ٥٠١٠٩٨١٠
ف وً ِٓ  ِّ اٌٛشائك  "  charles Samaran"   ٚ شاسي ساِشاْ Adolf Brennekeأدٌٚف تشٔىٟ :" َػش 

.فٝ سأ٠ه أٜ ِٓ اٌرؼش٠ف١ٓ أشًّ ٚأفعً ِغ ت١اْ األسثاب " األسش١فاخ " اٌراس٠خ١ح 

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ امٌره احمد حسن دمحم مستجد ٥١١٠٩٨١١

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك امٌره اشرف احمد ابراهٌم طافور مستجد ٥٢١٠٩٨١٢

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حامٌره رضا ابراهٌم دمحم سالم مستجد ٥٣١٠٩٨١٣

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك امٌره عادل شولى رجب على مستجد ٥٤١٠٩٨١٤

امٌره دمحم حسن دمحم حسٌن مستجد ٥٥١٠٩٨١٥
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ ِسإ١ٌٚح اٌفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

امٌره دمحم عبد الفتاح دمحم علً مستجد ٥٦١٠٩٨١٦
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١ح اٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 

اٌات عشٌش دمحم عبدالهادى عشٌش مستجد ٥٧١٠٩٨١٧
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

اٌمان االمام دمحم ابو حلبٌة مستجد ٥٨١٠٩٨١٨
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحاٌمان الحسٌن عبد الفتاح عبد الجواد مستجد ٥٩١٠٩٨١٩

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذالياٌمان صالح احمد عبد الرازق احمد مستجد ٦٠١٠٩٨٢٠
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ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح اٌمان مادح دمحم طه الرٌس مستجد ٦١١٠٩٨٢١

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗاٌمان دمحم وحٌد احمد ابراهٌم شوٌمة مستجد ٦٢١٠٩٨٢٢

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗاٌمان وجدى ابراهٌم على وجدى مستجد ٦٣١٠٩٨٢٣

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ اٌناس بشٌر فاروق عطٌة حمزة مستجد ٦٤١٠٩٨٢٤

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةاٌناس عماد الدٌن عباس معاطى مستجد ٦٥١٠٩٨٢٥

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض اٌه احمد دمحم عبد الفتاح تاج مستجد ٦٦١٠٩٨٢٦

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذالياٌه اكرم عنتر فرهود مستجد ٦٧١٠٩٨٢٧

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح اٌه رأفت عبدالشافى شرف الدٌن مستجد ٦٨١٠٩٨٢٨

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙااٌه ربٌع على الحسانٌن عبد العاطً مستجد ٦٩١٠٩٨٢٩

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙااٌه عبد الحمٌد سٌد دمحمعلى مستجد ٧٠١٠٩٨٣٠ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محاٌه على دمحم على مصطفى مستجد ٧١١٠٩٨٣١

اٌه فتحى ابو المعاطى الطنطاوى كٌوان مستجد ٧٢١٠٩٨٣٢
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا اٌه دمحم ابراهٌم احمد دمحم مستجد ٧٣١٠٩٨٣٣ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠حاٌه دمحم رضا السٌد موسى عباس مستجد ٧٤١٠٩٨٣٤ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٗاٌه دمحم على شاهٌن مستجد ٧٥١٠٩٨٣٥ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ اٌه هشام السٌد عباس متولى مستجد ٧٦١٠٩٨٣٦ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 

اٌه هشام دمحم فخرى خالد مستجد ٧٧١٠٩٨٣٧
صػُ تؼط ػٍّاء األسش١ف ُِٕٚٙ ش١ٍٕثشض أْ تالد ئٌىٛٔاْ ٚاٌشِٚاْ واْ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ 

ٌّٚارا ؟. األسش١ف١ح ً٘ أٔد ِغ اَ ظذ ٘زا اٌشأٞ 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحبثٌنه ابراهٌم دمحم دمحم الشرٌفة مستجد ٧٨١٠٩٨٣٨ ِّ َػش 

.ٚظح رٌه.  لأْٛ ٠رؼٍك تاحذٞ أُ٘ ِإسساخ حفع راوشج اٌذٌٚح 1954 ٌسٕح 356اٌمأْٛ سلُ بسمه شرٌف فوزى بسٌونى دومه مستجد ٧٩١٠٩٨٣٩

ذاس٠خ ئٔشاء اٚي ِإسسح أسش١ف١ح ِصش٠ح فٝ اٌؼصش اٌحذ٠س ، ِا ٘ٝ ِؼٍِٛاذه ػٕٙا 1829بشرى دمحم دمحم النبوى هجرس مستجد ٨٠١٠٩٨٤٠
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بالل عماد دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٨١١٠٩٨٤١
ف اٌثاحص١ٓ اٌعذد فٝ ِعاي اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ػٓ و١ف١ح االغالع ػٍٝ اٌّحفٛظاخ اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

.اٌؼ١ِّٛح ،اػشض ػاللح اٌذاس تاٌذٚائش اٌحى١ِٛح ٚو١ف١ح االسرغٕاء ػٓ ِا أٔرٟٙ ِذج حفظٗ ِٓ اٌّحفٛظاخ 

.أسثاب ئٔشائٙا ، ِٛلؼٙا ، اٌٍٛائح إٌّظّح ٌٍؼًّ تٙا : اورة ػٓ اٌذفرشخأح اٌّصش٠ح ِٓ ح١س جهاد كمال إلىمانى إلىمانى الشحات مستجد ٨٢١٠٩٨٤٢

جٌهان دمحم دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد ٨٣١٠٩٨٤٣
ف صِالئه تاأللساَ اٌؼ١ٍّح األخشٜ تى١ٍح اٌىذاب تأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

اٌؼ١ِّٛح

"األػّاس اٌصالشح ٌٍٛش١مح " اورة فٝ اٌؼّش األٚي ٌٍٛش١مح ٚفما ٌٍٕظش٠ح اٌفشٔس١ح حاتم عماد حمدى المدنى السالمونى مستجد ٨٤١٠٩٨٤٤

اورة فٝ اٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح حسة ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشححسٌن محمود حسن ابراهٌم مستجد ٨٥١٠٩٨٤٥

.لسّد ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشح ح١اج اٌٛش١مح اٌٝ أػّاس شالشح اػشض اٌؼّش اٌصاٌس تاٌرفص١ً حمدى اكرم السٌد الحفناوى مستجد ٨٦١٠٩٨٤٦

فٕا تاٌّإسساخ االسش١ف١ح اٌٛس١طح، اٌٙذق ِٓ ئٔشائٙا، ٚظائفٙا، ٚششٚغ اخر١اس اٌّٛلغ اٌزٞ سرماَ ػ١ٍٗ حمدى دمحم احمد توفٌك مستجد ٨٧١٠٩٨٤٧ ِّ .َػش 

حنان دمحم دمحم محمود دمحم الشٌخ مستجد ٨٨١٠٩٨٤٨
حذشٕا ػٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١ح اٌرٝ ذحفع داخً اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ٚاألِٛس اٌرٝ ٠عة ٚظؼٙا فٝ 

االػرثاس ػٕذ اخر١اس ِٛلفا س١خصص ٌحفع األسش١فاخ

ٚظح و١ف ٠صً اٌّؼّاسٜ اٌمائُ ترص١ُّ ِثٕٟ ِإسسح أسش١ف١ح ذاس٠خ١ح ئٌٝ ألصٟ حذ ِٓ اٌّالئّحخلود حسام عبد الحمٌد عوض مستجد ٨٩١٠٩٨٤٩

.اورة فٝ اٌّؼٕٟ االصطالحٟ ٌألسش١ف١اخ ٚاٌرع١ٙضاخ اٌالصِٗ ٌّثأٟ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خح خلود خالد ابراهٌم عبد السالم الحنفى مستجد ٩٠١٠٩٨٥٠

خٌرى دمحم حسن السٌد مستجد ٩١١٠٩٨٥١
فٕا تاٌشخص إٌّٛغ تٗ اٌم١اَ تٕشاغ أٚ أوصش ِٓ األٔشطح اٌف١ٕح تاٌّإسساخ األسش١ف١ح ٚاُ٘ اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة  ِّ َػش 

أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا

دعاء دمحم دمحم عبدهللا البٌعه مستجد ٩٢١٠٩٨٥٢
اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ذعُ أشىاالً ِرذسظح " ِّٙا اخرٍفد ٚذٕٛػد اٌّإسساخ األسش١ف١ح فاْ داس اٌٛشائك 

.ِٓ اٌّٛاد األسش١ف١ح ، ً٘ ٌه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا 

.ٚت١ٓ اٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح " اٌّرىاٍِح األسش١ف١ح " ٚظح اٌؼاللح ت١ٓ اٌٛحذج األسش١ف١ح اٌّرىاٍِح دنٌا سمٌر محب عبد الهادى مستجد ٩٣١٠٩٨٥٣

فشق ت١ٓ اٌم١ّح األ١ٌٚح ٚاٌم١ّح اٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائكدٌنا دمحم على ابراهٌم حسن مستجد ٩٤١٠٩٨٥٤

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ دٌنا دمحم مصطفى الشحات مستجد ٩٥١٠٩٨٥٥

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك دٌنا ٌاسر مصطفى الدسولى مستجد ٩٦١٠٩٨٥٦

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حرانٌا حسن دمحم ابراهٌم منصور مستجد ٩٧١٠٩٨٥٧

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك رانٌا رمضان شعبان حامد مستجد ٩٨١٠٩٨٥٨

رحمه اشرف الجوهرى دمحم خفاجه مستجد ٩٩١٠٩٨٥٩
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

رحمه دمحم عبد اللطٌف مصطفى فاٌد مستجد ١٠٠١٠٩٨٦٠
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 
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رضوى جهاد عبدالغنى سالم جبل مستجد ١٠١١٠٩٨٦١
فٕا تاٚي ِإسسح أسش١ف١ح أٔشأذٙا اٌذٌٚح اٌّصش٠ح ٚاٌرٝ ذؼذ شأٟ ِإسسح أسش١ف١ح ػٍٝ ِسرٛٞ اٌؼاٌُ ٠ٚشظغ  ِّ َػش 

1829ذاس٠خ ئٔشائٙا ئٌٝ ػاَ 

حذشٕا ػٓ اٚي ِثذأ ِٓ ِثادٞء ذٕظ١ُ األسش١فاخرمضان احمد رمضان احمد مستجد ١٠٢١٠٩٨٦٢

رنا السٌد عبد الرازق دمحم دٌاب مستجد ١٠٣١٠٩٨٦٣

ً٘ ٠ّىٕه ذمذ٠ُ خذِح ػ١ٍّح ٌٍّشرغ١ٍٓ ٚاٌثاحص١١ٓ فٝ ِعاي ػٍّٟ اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ذرّصً فٝ حصش 

اٌؼشت١ح ، اٌفشٔس١ح ، االٔع١ٍض٠ح ، ٚذحذ٠ذ ِؼٕا٘ا ِٓ خالي ِادسسرٗ : اٌّصطٍحاخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌف١ٕح تاٌٍغاخ اٌصالز 

.تّمشس ػٍُ األسش١ف 

ٚحذد ا٠ّٙا أشًّ ٚأػُ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ" اٌٛش١مح  ، اٌّسرٕذ : " فشق ت١ٓ ِصطٍحا رنا سعد الششتاوى دمحم أبو لمر مستجد ١٠٤١٠٩٨٦٤

رنا صابر السٌد عبد الرحمن دمحم هاشم مستجد ١٠٥١٠٩٨٦٥
حذد ِؼٕا٘ا ٚٚظح أ١ّ٘ح . ذحفع اٌٛش١مح فٝ اٌؼّش اٌصأٟ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚذسّٟ تاٌّحفٛظاخ 

.اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌٛس١طح 

روان احمد دمحمى عبد العال سٌد احمد مستجد ١٠٦١٠٩٨٦٦
حذد ِؼٕا٘ا ٚدًٌ ػٍٝ أ١ّ٘ح اٌّإسساخ األسش١ف١ح . ذحفع األسش١فاخ داخً اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح 

.اٌراس٠خ١ح 

اورة فٝ رٌه.أحذ ٔرائط ػ١ٍّح اٌفشص " االسرٙالن " اإلػذاَ روان ثروت رفعت عطا مستجد ١٠٧١٠٩٨٦٧

اػشظٙا ٚاورة تاٌرفص١ً ػٓ ِص١ش وً لسُ ِٕٙا. شالشح ألساَ ِٓ اٌّحفٛظاخ " اٌفشص " ٠ٕرط ػٓ ػ١ٍّح اٌرم١١ُ روان رضا ابو الحمد جاد الكرٌم اسماعٌل مستجد ١٠٨١٠٩٨٦٨

ٚظح رٌه. ِشاوض اٌّؼٍِٛاخ ٘ٝ ِإسساخ حفع اٌٛشائك اٌعاس٠ح فٝ اٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح روان شفٌك المغاورى دمحم عبد هللا مستجد ١٠٩١٠٩٨٦٩

روضه دمحم سعد مجاهد سبع مستجد ١١٠١٠٩٨٧٠
ف وً ِٓ  ِّ اٌٛشائك  "  charles Samaran"   ٚ شاسي ساِشاْ Adolf Brennekeأدٌٚف تشٔىٟ :" َػش 

.فٝ سأ٠ه أٜ ِٓ اٌرؼش٠ف١ٓ أشًّ ٚأفعً ِغ ت١اْ األسثاب " األسش١فاخ " اٌراس٠خ١ح 

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ زبٌده على هارون عوضٌن المحالوى مستجد ١١١١٠٩٨٧٢

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك زهور حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد ١١٢١٠٩٨٧٣

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حزٌاد دمحم ابو العطا السٌد مستجد ١١٣١٠٩٨٧٤

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك زٌنب رضا دمحم احسان شوشه مستجد ١١٤١٠٩٨٧٥

زٌنب دمحم ابراهٌم صالح الخضرى مستجد ١١٥١٠٩٨٧٦
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

ساره أحمد الغرٌب الشربٌنى مستجد ١١٦١٠٩٨٧٧
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 

ساره حسٌن عبد الحمٌد متولً الفرارجً مستجد ١١٧١٠٩٨٧٨
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

ساره زكرٌا مجاهد سعد مستجد ١١٨١٠٩٨٧٩
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحساره سالم عبد المغنى حسن السما مستجد ١١٩١٠٩٨٨٠

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذاليساره صالح صالح دمحم عبد الخالك مستجد ١٢٠١٠٩٨٨١
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ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح ساره عصام شرٌف شرٌف الشربٌنى مستجد ١٢١١٠٩٨٨٢

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗساره عصام فتحى شلبى شلبى مستجد ١٢٢١٠٩٨٨٣

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗساره على حسن حسن احمد الصعٌدى مستجد ١٢٣١٠٩٨٨٤

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ ساره عماد دمحم عبد الوهاب مستجد ١٢٤١٠٩٨٨٥

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةساره دمحم مصطفى دمحم مستجد ١٢٥١٠٩٨٨٦

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض ساره منصور ابراهٌم عبدالحمٌد العسوى امنه مستجد ١٢٦١٠٩٨٨٧

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذاليساره نصر دمحم سلٌمان عمٌش مستجد ١٢٧١٠٩٨٨٨

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح سالى شرٌف دمحم كامل محمود خلٌل مستجد ١٢٨١٠٩٨٨٩

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙاسالى عالء سالمه خالد عبده جمعة مستجد ١٢٩١٠٩٨٩٠

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙاسامى محمود احمد عبدالخالك الرزى مستجد ١٣٠١٠٩٨٩١ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محسعاد سعد ابراهٌم سعد علً مستجد ١٣١١٠٩٨٩٢

سعد سامح سعد على عوض مستجد ١٣٢١٠٩٨٩٣
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا سلمى حمدى عوض حسن على الوكٌل مستجد ١٣٣١٠٩٨٩٤ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠حسلمى طارق جمال الدٌن عبد الفتاح عبد العزٌز مستجد ١٣٤١٠٩٨٩٥ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٗسلمى دمحم جمال محمود حسن عوف مستجد ١٣٥١٠٩٨٩٦ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ سلوى عاطف انور عبد الوهاب دمحم مستجد ١٣٦١٠٩٨٩٧ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 

سمٌه حبٌب دمحم حبٌب مستجد ١٣٧١٠٩٨٩٨
صػُ تؼط ػٍّاء األسش١ف ُِٕٚٙ ش١ٍٕثشض أْ تالد ئٌىٛٔاْ ٚاٌشِٚاْ واْ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ 

ٌّٚارا ؟. األسش١ف١ح ً٘ أٔد ِغ اَ ظذ ٘زا اٌشأٞ 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحسهٌله رضا حسٌن ابو ضفر مستجد ١٣٨١٠٩٨٩٩ ِّ َػش 

.ٚظح رٌه.  لأْٛ ٠رؼٍك تاحذٞ أُ٘ ِإسساخ حفع راوشج اٌذٌٚح 1954 ٌسٕح 356اٌمأْٛ سلُ سهٌله وحٌد ٌحٌى علفه مستجد ١٣٩١٠٩٩٠٠

ذاس٠خ ئٔشاء اٚي ِإسسح أسش١ف١ح ِصش٠ح فٝ اٌؼصش اٌحذ٠س ، ِا ٘ٝ ِؼٍِٛاذه ػٕٙا 1829شروق عبد هللا دمحم احمد مستجد ١٤٠١٠٩٩٠١
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شهد احمد عبد الغفار دمحم سماحه مستجد ١٤١١٠٩٩٠٢
ف اٌثاحص١ٓ اٌعذد فٝ ِعاي اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ػٓ و١ف١ح االغالع ػٍٝ اٌّحفٛظاخ اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

.اٌؼ١ِّٛح ،اػشض ػاللح اٌذاس تاٌذٚائش اٌحى١ِٛح ٚو١ف١ح االسرغٕاء ػٓ ِا أٔرٟٙ ِذج حفظٗ ِٓ اٌّحفٛظاخ 

.أسثاب ئٔشائٙا ، ِٛلؼٙا ، اٌٍٛائح إٌّظّح ٌٍؼًّ تٙا : اورة ػٓ اٌذفرشخأح اٌّصش٠ح ِٓ ح١س شٌماء عطٌه واعر عبدالسالم الملٌجى مستجد ١٤٢١٠٩٩٠٣

صفاء دمحم جابر السٌد عبود مستجد ١٤٣١٠٩٩٠٤
ف صِالئه تاأللساَ اٌؼ١ٍّح األخشٜ تى١ٍح اٌىذاب تأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

اٌؼ١ِّٛح

"األػّاس اٌصالشح ٌٍٛش١مح " اورة فٝ اٌؼّش األٚي ٌٍٛش١مح ٚفما ٌٍٕظش٠ح اٌفشٔس١ح صالح الدٌن ربٌع عبده على البناوى مستجد ١٤٤١٠٩٩٠٥

اورة فٝ اٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح حسة ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشحضحى عبده مؤمن عبد الحلٌم سالم مستجد ١٤٥١٠٩٩٠٦

.لسّد ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشح ح١اج اٌٛش١مح اٌٝ أػّاس شالشح اػشض اٌؼّش اٌصاٌس تاٌرفص١ً طارق محمود مطاوع على ابو السعود مستجد ١٤٦١٠٩٩٠٧

فٕا تاٌّإسساخ االسش١ف١ح اٌٛس١طح، اٌٙذق ِٓ ئٔشائٙا، ٚظائفٙا، ٚششٚغ اخر١اس اٌّٛلغ اٌزٞ سرماَ ػ١ٍٗ ػائشٗ ٠سشٜ ػثذ اٌمادس ِصطفٝ ػثذ اٌٛ٘اب مستجد ١٤٧١٠٩٩٠٨ ِّ .َػش 

عادل ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو هانى مستجد ١٤٨١٠٩٩٠٩
حذشٕا ػٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١ح اٌرٝ ذحفع داخً اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ٚاألِٛس اٌرٝ ٠عة ٚظؼٙا فٝ 

االػرثاس ػٕذ اخر١اس ِٛلفا س١خصص ٌحفع األسش١فاخ

ٚظح و١ف ٠صً اٌّؼّاسٜ اٌمائُ ترص١ُّ ِثٕٟ ِإسسح أسش١ف١ح ذاس٠خ١ح ئٌٝ ألصٟ حذ ِٓ اٌّالئّحعاطف الشحات ٌوسف دمحم مستجد ١٤٩١٠٩٩١٠

.اورة فٝ اٌّؼٕٟ االصطالحٟ ٌألسش١ف١اخ ٚاٌرع١ٙضاخ اٌالصِٗ ٌّثأٟ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خح عبد هللا احمد عبد الحمٌد السٌد المكاوى مستجد ١٥٠١٠٩٩١١

عبد هللا عادل رجب الشرلاوى كشن مستجد ١٥١١٠٩٩١٢
فٕا تاٌشخص إٌّٛغ تٗ اٌم١اَ تٕشاغ أٚ أوصش ِٓ األٔشطح اٌف١ٕح تاٌّإسساخ األسش١ف١ح ٚاُ٘ اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة  ِّ َػش 

أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا

عبد هللا دمحم شكرى السٌد ٌوسف الدٌب مستجد ١٥٢١٠٩٩١٣
اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ذعُ أشىاالً ِرذسظح " ِّٙا اخرٍفد ٚذٕٛػد اٌّإسساخ األسش١ف١ح فاْ داس اٌٛشائك 

.ِٓ اٌّٛاد األسش١ف١ح ، ً٘ ٌه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا 

.ٚت١ٓ اٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح " اٌّرىاٍِح األسش١ف١ح " ٚظح اٌؼاللح ت١ٓ اٌٛحذج األسش١ف١ح اٌّرىاٍِح عبدالحمٌد حمدٌنو حامد الصباغ مستجد ١٥٣١٠٩٩١٤

فشق ت١ٓ اٌم١ّح األ١ٌٚح ٚاٌم١ّح اٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائكعبدالرحمن احمد السٌد النجار مستجد ١٥٤١٠٩٩١٥

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ عبدالرحمن فاروق عبدالرؤف الدرٌنى عامود مستجد ١٥٥١٠٩٩١٦

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك عبدالرحمن دمحم سلطان السعداوى مستجد ١٥٦١٠٩٩١٧

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حعبدالهادى عادل دمحم عبدالهادى مستجد ١٥٧١٠٩٩١٨

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك عبٌر عٌد جمعه احمد الدٌب مستجد ١٥٨١٠٩٩١٩

عفاف حازم عبد الوهاب السٌد الدسولى مستجد ١٥٩١٠٩٩٢٠
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

عال دمحم عبد العزٌز الشحات زاٌد مستجد ١٦٠١٠٩٩٢١
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 
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عالء نفادى احمد سالم المنسى مستجد ١٦١١٠٩٩٢٢
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

على رجب دمحم المهدى علٌوه مستجد ١٦٢١٠٩٩٢٣
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحعلى دمحم على ناصف مستجد ١٦٣١٠٩٩٢٤

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذاليعلٌاء حمدى فتحى حسٌن صابر مستجد ١٦٤١٠٩٩٢٥

علٌاء على عاشور غالى مستجد ١٦٥١٠٩٩٢٦
 إلٔشاء اٌذفرشخأح ، ِا ٘ٝ األسثاب ٚو١ف ذُ ذٕف١ز ٘زا ، ِٚا ٘ٝ اُ٘ اٌّعّٛػاخ 1829ئظطش دمحم ػٍٝ فٝ ػاَ 

األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙا ؟

علٌاء كرم دمحم فتحى المتولى احمد النجار مستجد ١٦٦١٠٩٩٢٧
ف اٌٛشائك فٝ ػّش٘ا االٚي تاٌّذٚٔاخ ، ٚفٝ ػّش٘ا اٌصأٟ تاٌّحفٛظاخ ٚفٝ ػّش٘ا اٌصاٌس تاألسش١فاخ  ِّ فُٙ .ذؼَش  ِّ َػش 

ذؼش٠فا ػ١ٍّا ٚٚظح اٌؼاللح ت١ُٕٙ

عماد السٌد عماد على عوض مستجد ١٦٧١٠٩٩٢٨
فٝ ذؼش٠ف اٌعاسٞ ٚاٌراس٠خٟ ِٓ اٌٛشائك ٚاٌّإسسح األسش١ف١ح ِٚا " Shellenberg" اورة ػٓ ظٙٛد ٌشٍٕثشض 

٠حفع تذاخٍٙا

ذشذثػ اٌّذٚٔاخ تاٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح ٚظح رٌه تاٌرفص١ًعمار ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى مستجد ١٦٨١٠٩٩٢٩

عمرو اسامه عبدالعزٌز ابراهٌم غازى عابدٌن مستجد ١٦٩١٠٩٩٣١
ٚظح و١ف١ح اسرالَ اٌّحفٛظاخ تذاس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح ، ِٚاٟ٘ اإلظشاءاخ اٌّرثؼح ػٕذ غٍة ِصٍحح ِا 

اٌشظٛع ٌثؼط ِحفٛظاذٙا اٌّٛدػٗ تاٌذاس

فٕا تٙا . ذمَٛ تّٙاَ اٌؼًّ داخً داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح شّاْ ئداساخ عمرو جالل على ابراهٌم مستجد ١٧٠١٠٩٩٣٢ ِّ .َػش 

ٚظح. ذساُ٘ ِشاوض اٌٛشائك ٚئداسج اٌّسعالخ فٝ ذ١ّٕح ٚخذِح اٌّعرّغ فادى عاطف الممص ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٩٩٣٣

ٚظح رٌه. ذشذثػ اٌّحفٛظاخ تاٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح فارس على عبد الحافظ اسماعٌل مستجد ١٧٢١٠٩٩٣٤

١ِض ت١ٓ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚاٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١حفاطمة عابد ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد ١٧٣١٠٩٩٣٥

ٚظح رٌه. ذشذثػ األسش١فاخ تاٌؼّش تاٌؼّش اٌصاٌس ٌٍٛش١مح فاطمه احمد رمزى احمد دمحم مستجد ١٧٤١٠٩٩٣٦

اورة فٝ أشش ظؼً األسش١فاخ فٝ ِرٕاٚي اٌؼاِح ِٓ اٌشؼة اٌص١ٕٟفاطمه عباس كمال طه جوهر مستجد ١٧٥١٠٩٩٣٧

اورة فٝ اٌرحذ٠اخ اٌٝ ذٛاظٙٙا اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌؼشت١ح فٝ ظً اٌرطٛساخ اٌرم١ٕح اٌحذ٠صح اٌّرساسػحفاطمه عبد هللا المتولى ابو الوفا عثمان مستجد ١٧٦١٠٩٩٣٨

ٚظح دٚس اٌّإسساخ األسش١ف١ح فٝ ظً ػصش اٌّؼٍِٛاخفاٌزه حسن الدسولى دمحم النجار مستجد ١٧٧١٠٩٩٣٩

اورة ػٓ دٚس اٌٛشائك اٌؼشت١ح فٝ خذِح اٌّعرّغ ، ِٚىأح ِشاوض اٌٛشائك فٝ اٌذٚي اٌؼشت١حلمٌاء صالح منٌر مصطفى زٌنب مستجد ١٧٨١٠٩٩٤٠

اورة ػٓ اٌٛشائك ٚاٌّىرثاخ تاٌؼصش٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼثاسٟلٌنا عبد الخالك عبد الخالك حسن المهدى مستجد ١٧٩١٠٩٩٤١

احصش اٌّصطٍحاخ األسش١ف١ح تاٌّمشس ٚٚظح اٌّمصٛد تٙا ِٚماتٍٙا تاٌٍغر١ٓ اٌفشٔس١ح ٚاإلٔع١ٍض٠حمارٌهان فؤاد احمد عبدالرحمن النبراوى مستجد ١٨٠١٠٩٩٤٢
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ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح دمحم احمد العجمى عبدالصمد سكرانه مستجد ١٨١١٠٩٩٤٣

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗدمحم احمد محمود حسن ٌوسف مستجد ١٨٢١٠٩٩٤٤

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗدمحم السٌد عوض على جبر مستجد ١٨٣١٠٩٩٤٥

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ دمحم انور دمحم خلٌل الشافعى مستجد ١٨٤١٠٩٩٤٦

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةدمحم خمٌس عبد الحلٌم سالم مستجد ١٨٥١٠٩٩٤٧

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض دمحم سمٌر عبد العزٌز كامل مستجد ١٨٦١٠٩٩٤٨

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذاليدمحم شرٌف عبد البارى على منصور مستجد ١٨٧١٠٩٩٤٩

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح دمحم عبد الحمٌد احمد درغم مستجد ١٨٨١٠٩٩٥٠

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙادمحم عطٌه مراد عطٌه على فرج مستجد ١٨٩١٠٩٩٥١

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙادمحم عماد الدٌن الشحات على الهجرسى مستجد ١٩٠١٠٩٩٥٢ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محدمحم فرج زكى النبراوى مستجد ١٩١١٠٩٩٥٣

دمحم محرم دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد ١٩٢١٠٩٩٥٤
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا دمحم محمود حمدى ابراهٌم المنسى مستجد ١٩٣١٠٩٩٥٥ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠حدمحم محمود محمود احمد رمضان مستجد ١٩٤١٠٩٩٥٦ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٗدمحم منتصر عبد الفتاح اسماعٌل مستجد ١٩٥١٠٩٩٥٧ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ دمحم هانى لطفى عبد الرازق سلٌمان مستجد ١٩٦١٠٩٩٥٨ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 

محمود على عبدالسالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ١٩٧١٠٩٩٥٩
صػُ تؼط ػٍّاء األسش١ف ُِٕٚٙ ش١ٍٕثشض أْ تالد ئٌىٛٔاْ ٚاٌشِٚاْ واْ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ 

ٌّٚارا ؟. األسش١ف١ح ً٘ أٔد ِغ اَ ظذ ٘زا اٌشأٞ 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحمحمود وجدى احمد الدسولى الردٌنى مستجد ١٩٨١٠٩٩٦٠ ِّ َػش 

.ٚظح رٌه.  لأْٛ ٠رؼٍك تاحذٞ أُ٘ ِإسساخ حفع راوشج اٌذٌٚح 1954 ٌسٕح 356اٌمأْٛ سلُ محمود وفٌك احمد حماد المشد مستجد ١٩٩١٠٩٩٦١

ذاس٠خ ئٔشاء اٚي ِإسسح أسش١ف١ح ِصش٠ح فٝ اٌؼصش اٌحذ٠س ، ِا ٘ٝ ِؼٍِٛاذه ػٕٙا 1829مروه احمد السٌد رزق عنتر مستجد ٢٠٠١٠٩٩٦٢
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مروه عبد الحفٌظ دمحم المصٌر مستجد ٢٠١١٠٩٩٦٣
ف اٌثاحص١ٓ اٌعذد فٝ ِعاي اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ػٓ و١ف١ح االغالع ػٍٝ اٌّحفٛظاخ اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

.اٌؼ١ِّٛح ،اػشض ػاللح اٌذاس تاٌذٚائش اٌحى١ِٛح ٚو١ف١ح االسرغٕاء ػٓ ِا أٔرٟٙ ِذج حفظٗ ِٓ اٌّحفٛظاخ 

.أسثاب ئٔشائٙا ، ِٛلؼٙا ، اٌٍٛائح إٌّظّح ٌٍؼًّ تٙا : اورة ػٓ اٌذفرشخأح اٌّصش٠ح ِٓ ح١س مروه دمحم عبد الخالك عبد العاطى المهدى مستجد ٢٠٢١٠٩٩٦٤

مرٌم اسعد السعٌد دمحم مصطفى مستجد ٢٠٣١٠٩٩٦٥
ف صِالئه تاأللساَ اٌؼ١ٍّح األخشٜ تى١ٍح اٌىذاب تأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

اٌؼ١ِّٛح

"األػّاس اٌصالشح ٌٍٛش١مح " اورة فٝ اٌؼّش األٚي ٌٍٛش١مح ٚفما ٌٍٕظش٠ح اٌفشٔس١ح مرٌم رزق دمحم دمحمعبد الداٌم مستجد ٢٠٤١٠٩٩٦٦

اورة فٝ اٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح حسة ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشحمرٌم رشاد محمود بكر منصور مستجد ٢٠٥١٠٩٩٦٧

.لسّد ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشح ح١اج اٌٛش١مح اٌٝ أػّاس شالشح اػشض اٌؼّش اٌصاٌس تاٌرفص١ً مرٌم سعد السٌد دمحم بلده مستجد ٢٠٦١٠٩٩٦٨

فٕا تاٌّإسساخ االسش١ف١ح اٌٛس١طح، اٌٙذق ِٓ ئٔشائٙا، ٚظائفٙا، ٚششٚغ اخر١اس اٌّٛلغ اٌزٞ سرماَ ػ١ٍٗ مرٌم طارق على دمحم مستجد ٢٠٧١٠٩٩٦٩ ِّ .َػش 

مرٌم على حامد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠٩٩٧٠
حذشٕا ػٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١ح اٌرٝ ذحفع داخً اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ٚاألِٛس اٌرٝ ٠عة ٚظؼٙا فٝ 

االػرثاس ػٕذ اخر١اس ِٛلفا س١خصص ٌحفع األسش١فاخ

ٚظح و١ف ٠صً اٌّؼّاسٜ اٌمائُ ترص١ُّ ِثٕٟ ِإسسح أسش١ف١ح ذاس٠خ١ح ئٌٝ ألصٟ حذ ِٓ اٌّالئّحمرٌم دمحم امٌن احمد السكرى مستجد ٢٠٩١٠٩٩٧١

.اورة فٝ اٌّؼٕٟ االصطالحٟ ٌألسش١ف١اخ ٚاٌرع١ٙضاخ اٌالصِٗ ٌّثأٟ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خح مرٌم نبٌل صالح مطاوع الضوٌنى مستجد ٢١٠١٠٩٩٧٢

مصطفى ابراهٌم دمحم ذكى صمر مستجد ٢١١١٠٩٩٧٣
فٕا تاٌشخص إٌّٛغ تٗ اٌم١اَ تٕشاغ أٚ أوصش ِٓ األٔشطح اٌف١ٕح تاٌّإسساخ األسش١ف١ح ٚاُ٘ اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة  ِّ َػش 

أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا

مصطفى حسن ابراهٌم حسن البحٌرى مستجد ٢١٢١٠٩٩٧٤
اٌّإسسح األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ذعُ أشىاالً ِرذسظح " ِّٙا اخرٍفد ٚذٕٛػد اٌّإسساخ األسش١ف١ح فاْ داس اٌٛشائك 

.ِٓ اٌّٛاد األسش١ف١ح ، ً٘ ٌه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا 

.ٚت١ٓ اٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح " اٌّرىاٍِح األسش١ف١ح " ٚظح اٌؼاللح ت١ٓ اٌٛحذج األسش١ف١ح اٌّرىاٍِح مصطفى حماده رمضان ابراهٌم مستجد ٢١٣١٠٩٩٧٥

فشق ت١ٓ اٌم١ّح األ١ٌٚح ٚاٌم١ّح اٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائكمصطفى محسن عبد النبى مصطفى البدراوى مستجد ٢١٤١٠٩٩٧٦

.دًٌ ػٍٝ اْ ِثذأ اٌفشص ٚاإلػذاَ ِٓ اٌّثادٞء راخ اٌحساس١ىح اٌثاٌغح فٝ ذٕظ١ُ األسش١فاخ معتز ٌسرى دمحم عٌد مصطفى مستجد ٢١٥١٠٩٩٧٧

ٚظح. االسش١فٟ ٠ّصً أحذ أظالع اٌّصٍس اٌزٞ ٠رؼاًِ ِغ اٌٛشائك معتصم باهلل عصام عبدالهادى مشعل مستجد ٢١٦١٠٩٩٧٨

فشق ت١ٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١حممدوح اشرف عبدالرحمن عبدهللا السٌد بٌبرس مستجد ٢١٧١٠٩٩٧٩

ٚظح. ٠عغ األسش١فٟ اٌّشاسن تؼ١ٍّح اٌفشص فٝ اػرثاسٖ اٌم١ّراْ األ١ٌٚح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍٛشائك منار ابراهٌم رجب طه ٌس مستجد ٢١٨١٠٩٩٨٠

منار عاطف دمحم عوض عبد العاطى مستجد ٢١٩١٠٩٩٨١
اورة تاٌرفص١ً فٝ ػٍٝ ِٓ ذمغ اٌّسإ١ٌٚح ٌٍفشص، ٚظح ٔرائط ٘زٖ اٌؼ١ٍّح اٌف١ٕح ، اٌّىاْ األٔسة وٟ ذرُ ف١ٗ 

.تطش٠مح صح١حح ػ١ٍّا ، ًٚ٘ ٘زٖ اٌطش٠مح ذرثغ فؼ١ٍا داخً ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح 

منة هللا االسمى االسمى سبع مستجد ٢٢٠١٠٩٩٨٢
اٌٛش١مح اٌّفشدج، اٌٍّف ٚاٌّحفظٗ، اٌسعً ، اٌٛحذج : ذرذسض ِمر١ٕاخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِٚس١ّاذٙا ِٓ 

فٕا تُٙ ٚٚظح اٌصٍح اٌرٝ ذشتطُٙ تثؼعُٙ اٌثؼط. األسش١ف١حاٌّرىاٍِح ٚاٌٛد٠ؼح األسش١ف١ح ِّ .َػش 
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منه هللا العزازى عبد النعٌم العزازى مستجد ٢٢١١٠٩٩٨٣
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

منه هللا عٌسى عٌسى دمحم غربه مستجد ٢٢٢١٠٩٩٨٤
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحمنه هللا دمحم محمود دمحم الحدٌدى مستجد ٢٢٣١٠٩٩٨٥

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذاليمنى ابراهٌم محمود حسٌن الغزالى مستجد ٢٢٤١٠٩٩٨٦

منى وائل السٌد اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ٢٢٥١٠٩٩٨٧
 إلٔشاء اٌذفرشخأح ، ِا ٘ٝ األسثاب ٚو١ف ذُ ذٕف١ز ٘زا ، ِٚا ٘ٝ اُ٘ اٌّعّٛػاخ 1829ئظطش دمحم ػٍٝ فٝ ػاَ 

األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙا ؟

مها اشرف حمزه شحاته دمحم مستجد ٢٢٦١٠٩٩٨٨
ف اٌٛشائك فٝ ػّش٘ا االٚي تاٌّذٚٔاخ ، ٚفٝ ػّش٘ا اٌصأٟ تاٌّحفٛظاخ ٚفٝ ػّش٘ا اٌصاٌس تاألسش١فاخ  ِّ فُٙ .ذؼَش  ِّ َػش 

ذؼش٠فا ػ١ٍّا ٚٚظح اٌؼاللح ت١ُٕٙ

مى موسى مصطفى محمود مستجد ٢٢٧١٠٩٩٨٩
فٝ ذؼش٠ف اٌعاسٞ ٚاٌراس٠خٟ ِٓ اٌٛشائك ٚاٌّإسسح األسش١ف١ح ِٚا " Shellenberg" اورة ػٓ ظٙٛد ٌشٍٕثشض 

٠حفع تذاخٍٙا

ذشذثػ اٌّذٚٔاخ تاٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح ٚظح رٌه تاٌرفص١ًمٌار محى شكرى ٌاسٌن دمحم مستجد ٢٢٨١٠٩٩٩٠

مٌرنا ماهر دمحم المتولى ابراهٌم مستجد ٢٢٩١٠٩٩٩١
ٚظح و١ف١ح اسرالَ اٌّحفٛظاخ تذاس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح ، ِٚاٟ٘ اإلظشاءاخ اٌّرثؼح ػٕذ غٍة ِصٍحح ِا 

اٌشظٛع ٌثؼط ِحفٛظاذٙا اٌّٛدػٗ تاٌذاس

فٕا تٙا . ذمَٛ تّٙاَ اٌؼًّ داخً داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح شّاْ ئداساخ مٌرنا مجدى عبد السالم على المصبى مستجد ٢٣٠١٠٩٩٩٢ ِّ .َػش 

ٚظح. ذساُ٘ ِشاوض اٌٛشائك ٚئداسج اٌّسعالخ فٝ ذ١ّٕح ٚخذِح اٌّعرّغ نادٌه اشرف محمود ابراهٌم عزالدٌن مستجد ٢٣١١٠٩٩٩٣

ٚظح رٌه. ذشذثػ اٌّحفٛظاخ تاٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح ندى أشرف دمحم ابراهٌم االمام مستجد ٢٣٢١٠٩٩٩٤

١ِض ت١ٓ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚاٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١حندى المتولى السٌد عربان الوصٌف مستجد ٢٣٣١٠٩٩٩٥

ٚظح رٌه. ذشذثػ األسش١فاخ تاٌؼّش تاٌؼّش اٌصاٌس ٌٍٛش١مح ندى حسٌن شولى حسٌن مستجد ٢٣٤١٠٩٩٩٦

اورة فٝ أشش ظؼً األسش١فاخ فٝ ِرٕاٚي اٌؼاِح ِٓ اٌشؼة اٌص١ٕٟندى سامى السٌد بكرى مستجد ٢٣٥١٠٩٩٩٧

اورة فٝ اٌرحذ٠اخ اٌٝ ذٛاظٙٙا اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌؼشت١ح فٝ ظً اٌرطٛساخ اٌرم١ٕح اٌحذ٠صح اٌّرساسػحندى شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد ٢٣٦١٠٩٩٩٨

ٚظح دٚس اٌّإسساخ األسش١ف١ح فٝ ظً ػصش اٌّؼٍِٛاخنسرٌن صبحى دمحم احمد شعٌب مستجد ٢٣٧١٠٩٩٩٩

اورة ػٓ دٚس اٌٛشائك اٌؼشت١ح فٝ خذِح اٌّعرّغ ، ِٚىأح ِشاوض اٌٛشائك فٝ اٌذٚي اٌؼشت١حنسٌم احمد حسن دمحم ابو زٌد مستجد ٢٣٨١١٠٠٠٠

اورة ػٓ اٌٛشائك ٚاٌّىرثاخ تاٌؼصش٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼثاسٟنهى ثروت السٌد دمحم اسماعٌل مستجد ٢٣٩١١٠٠٠١

احصش اٌّصطٍحاخ األسش١ف١ح تاٌّمشس ٚٚظح اٌّمصٛد تٙا ِٚماتٍٙا تاٌٍغر١ٓ اٌفشٔس١ح ٚاإلٔع١ٍض٠حنورا اشرف السٌد محمود جاروف مستجد ٢٤٠١١٠٠٠٢
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نورا الشحات احمد اسماعٌل احمد مستجد ٢٤١١١٠٠٠٣
ٚتشىً ػٍّٟ ٚفٕٟ . احصش اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة ػٍٝ األسش١فٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا حرٝ ٠ٕعض ِٙاِٗ ػٍٝ أوًّ ٚظٗ 

صح١ح

نوران اٌمن السٌد طه ابورٌه مستجد ٢٤٢١١٠٠٠٤
 charles" ٌالسش١فاخ ٚذؼش٠ف شاسي ساِشاْ  " H.Jenkinson- ١٘السٞ ظٕىٕسْٛ" لاسْ ت١ٓ ذؼش٠ف 

Samaran " ًٚٚظح ا٠ّٙا أصح ِغ اٌرؼ١ٍ

احصش اٌّحّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحنوران محسن عبد الرحٌم عبد الحلٌم مستجد ٢٤٣١١٠٠٠٥

أٜ اٌحعاساخ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح ِغ االسرذالينوره بسٌونى عبدالوكٌل ٌوسف مستجد ٢٤٤١١٠٠٠٦

نورهان احمد المرسى ابراهٌم المرسى مستجد ٢٤٥١١٠٠٠٧
 إلٔشاء اٌذفرشخأح ، ِا ٘ٝ األسثاب ٚو١ف ذُ ذٕف١ز ٘زا ، ِٚا ٘ٝ اُ٘ اٌّعّٛػاخ 1829ئظطش دمحم ػٍٝ فٝ ػاَ 

األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙا ؟

نورهان احمد حسب النبى حسن الجعفرى مستجد ٢٤٦١١٠٠٠٨
ف اٌٛشائك فٝ ػّش٘ا االٚي تاٌّذٚٔاخ ، ٚفٝ ػّش٘ا اٌصأٟ تاٌّحفٛظاخ ٚفٝ ػّش٘ا اٌصاٌس تاألسش١فاخ  ِّ فُٙ .ذؼَش  ِّ َػش 

ذؼش٠فا ػ١ٍّا ٚٚظح اٌؼاللح ت١ُٕٙ

نورهان احمد سعد احمد والى مستجد ٢٤٧١١٠٠٠٩
فٝ ذؼش٠ف اٌعاسٞ ٚاٌراس٠خٟ ِٓ اٌٛشائك ٚاٌّإسسح األسش١ف١ح ِٚا " Shellenberg" اورة ػٓ ظٙٛد ٌشٍٕثشض 

٠حفع تذاخٍٙا

ذشذثػ اٌّذٚٔاخ تاٌؼّش االٚي ٌٍٛش١مح ٚظح رٌه تاٌرفص١ًنورهان اٌمن المغاورى ابو المعاطى خلٌل شرف مستجد ٢٤٨١١٠٠١٠

نورهان عطاهللا زٌدان عبد هللا مستجد ٢٤٩١١٠٠١١
ٚظح و١ف١ح اسرالَ اٌّحفٛظاخ تذاس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح ، ِٚاٟ٘ اإلظشاءاخ اٌّرثؼح ػٕذ غٍة ِصٍحح ِا 

اٌشظٛع ٌثؼط ِحفٛظاذٙا اٌّٛدػٗ تاٌذاس

فٕا تٙا . ذمَٛ تّٙاَ اٌؼًّ داخً داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح شّاْ ئداساخ نٌره محمود دمحم رشاد بدوى مستجد ٢٥٠١١٠٠١٢ ِّ .َػش 

ٚظح. ذساُ٘ ِشاوض اٌٛشائك ٚئداسج اٌّسعالخ فٝ ذ١ّٕح ٚخذِح اٌّعرّغ هاجر السٌد خالد عبد الحلٌم عبده مستجد ٢٥١١١٠٠١٣

ٚظح رٌه. ذشذثػ اٌّحفٛظاخ تاٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح هاجر السٌد منصور دمحم سالمه مستجد ٢٥٢١١٠٠١٤

١ِض ت١ٓ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌٛس١طح ٚاٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١حهاجر رشوان صالح رشوان مستجد ٢٥٣١١٠٠١٥

ٚظح رٌه. ذشذثػ األسش١فاخ تاٌؼّش تاٌؼّش اٌصاٌس ٌٍٛش١مح هاجر على عطٌه سلٌمان على مستجد ٢٥٤١١٠٠١٦

اورة فٝ أشش ظؼً األسش١فاخ فٝ ِرٕاٚي اٌؼاِح ِٓ اٌشؼة اٌص١ٕٟهاجر عماد عبد الهادى حسن هإللى مستجد ٢٥٥١١٠٠١٧

اورة فٝ اٌرحذ٠اخ اٌٝ ذٛاظٙٙا اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌؼشت١ح فٝ ظً اٌرطٛساخ اٌرم١ٕح اٌحذ٠صح اٌّرساسػحهاٌدى اسامه السٌد محمود السٌد مستجد ٢٥٦١١٠٠١٨

ٚظح دٚس اٌّإسساخ األسش١ف١ح فٝ ظً ػصش اٌّؼٍِٛاخهبه مصطفى محمود كمال عباس غربٌه مستجد ٢٥٧١١٠٠١٩

اورة ػٓ دٚس اٌٛشائك اٌؼشت١ح فٝ خذِح اٌّعرّغ ، ِٚىأح ِشاوض اٌٛشائك فٝ اٌذٚي اٌؼشت١حهدى حامد احمد حسن عبده مستجد ٢٥٨١١٠٠٢٠

اورة ػٓ اٌٛشائك ٚاٌّىرثاخ تاٌؼصش٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼثاسٟهدى محمود عوض جاد زغالٌه مستجد ٢٥٩١١٠٠٢١

احصش اٌّصطٍحاخ األسش١ف١ح تاٌّمشس ٚٚظح اٌّمصٛد تٙا ِٚماتٍٙا تاٌٍغر١ٓ اٌفشٔس١ح ٚاإلٔع١ٍض٠حهدٌر السٌد دمحم المرسى الشرخه مستجد ٢٦٠١١٠٠٢٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 2016 الئحة 

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

الوثائك والمكتبات والمعلومات- أنتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

علم األرشٌف



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

ٚأ٠ّٙا أشًّ ِٓ ح١س اٌّؼٕٟ ؟" اٌّسرٕذ" ِٚصطٍح " اٌٛش١مح " االخرالف ت١ٓ ِصطٍح هدٌر رمضان الشربٌنى المتولى السحرٌت مستجد ٢٦١١١٠٠٢٣

اٌّحفٛظاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗهمسه فرج الشحات حسنٌن خلٌل مستجد ٢٦٢١١٠٠٢٤

اٌّذٚٔاخ ذؼش٠فٙا ٚأ١ّ٘ح اٌّىاْ اٌزٞ ذحفع تذاخٍٗهند احمد عبد المادر ابو زٌد مستجد ٢٦٣١١٠٠٢٥

اورة فٝ رٌه. أخفمد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌثاحصح فٝ ِعاي ػٍُ األسش١فاخ هند طارق السٌد شحاته رمضان عطٌه مستجد ٢٦٤١١٠٠٢٦

أصاتد ِذاسط فٝ ذؼش٠ف األسش١فاخ ػ١ٍه حصش٘ا ٚػشض أفعٍٙا ٚأشٍّٙا ِغ ت١اْ اٌسثةوفاء متولى نصر ابو المعاطى عبد العال مستجد ٢٦٥١١٠٠٢٧

اػشظٙا ٚاتشص ٚأ١ّ٘رٙا. ظٙٛداً ٍِّٛسح فٝ ِعاي ػٍُ االسش١ف " Shellenberg" ٌشٍٕثشض والء على ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ٢٦٦١١٠٠٢٨

أداس اٌحىاَ فٝ ِصش اٌمذ٠ّح شإْٚ اٌذٌٚح ِٓ خالي اٌٛشائك ، اتشص رٌه ِغ االسرذاليٌارا عبد الغنى احمد عبد الغنى محموداحمد مستجد ٢٦٧١١٠٠٢٩

.اورة فٝ اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح إلٔشاء اٌّإسساخ األسش١ف١ح تعّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح فٝ اٌؼصٛس اٌحذ٠صح ٌارا ٌاسر صالح ابراهٌم ابو الخٌر مستجد ٢٦٨١١٠٠٣٠

ػ١ٍه ذؼش٠ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛح ٚذٛظ١ح أ١ّ٘رٙاٌاسمٌن احمد عبد الرازق عبد الممصود دمحم مستجد ٢٦٩١١٠٠٣١

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تٙا ٚتأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاخٍٙاٌاسمٌن السٌد احمد على زنون مستجد ٢٧٠١١٠٠٣٢ ِّ أِأاخ اٌحفع تذاس اٌٛشائك سد أِأاخ َػش 

سؤ٠ح اٌّىرث١١ٓ ٚسظاي اٌمأْٛ ٌّفَٙٛ اٌٛش١محٌاسمٌن حسٌن عبد الغنى ابو المعاطى مستجد ٢٧١١١٠٠٣٣

ٌاسمٌن سمٌر احمد حسٌب مستجد ٢٧٢١١٠٠٣٤
. فٝ ذؼش٠ف اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح ٠ٚؼذ ذؼش٠فح ِٓ أفعً اٌرؼش٠فاخ  " charles Samaran" أصاب شاسي ساِشاْ 

.ٚظح 

فد اٌؼصٛس اٌّصش٠ح اٌمذ٠ّح األسش١فاخ ٚأٔشأخ اٌّإسساخ األسش١ف١ح ٌحفظٙا ٌاسمٌن فتحى فتحى لاسم مستجد ٢٧٣١١٠٠٣٥ ِّ ٚظح ِغ االسرذالي. َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاٌذفرشخأح اٌّصش٠حٌاسمٌن دمحم حسنٌن البحٌرى مستجد ٢٧٤١١٠٠٣٦ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تاألسش١ف اٌمِٟٛ اٌّصشٞ ٚأ١ّ٘رٌٗاسمٌن دمحم عادل سعد حسنٌن العرالى مستجد ٢٧٥١١٠٠٣٧ ِّ َػش 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تألالَ ٌاسمٌن دمحم محمود السامولى مستجد ٢٧٦١١٠٠٣٨ ِّ داس اٌّحفٛظاخ اٌؼ١ِّٛح (ئداساخ )َػش 

ٌمنى محسن طه ابوزٌد حسن مستجد ٢٧٧١١٠٠٣٩
صػُ تؼط ػٍّاء األسش١ف ُِٕٚٙ ش١ٍٕثشض أْ تالد ئٌىٛٔاْ ٚاٌشِٚاْ واْ ٌٙا اٌسثك فٝ ئٔشاء اٌّإسساخ 

ٌّٚارا ؟. األسش١ف١ح ً٘ أٔد ِغ اَ ظذ ٘زا اٌشأٞ 

ف غ١ش اٌّرخصص١ٓ تذاس اٌٛشائك اٌم١ِٛحٌوستٌنا نصر سٌداروس نصر سٌداروس مستجد ٢٧٨١١٠٠٤٠ ِّ َػش 

.ٚظح رٌه.  لأْٛ ٠رؼٍك تاحذٞ أُ٘ ِإسساخ حفع راوشج اٌذٌٚح 1954 ٌسٕح 356اٌمأْٛ سلُ دمحم خالد عباس دمحم الدٌسطى مستجد ٢٧٩١١٠٠٤١

ذاس٠خ ئٔشاء اٚي ِإسسح أسش١ف١ح ِصش٠ح فٝ اٌؼصش اٌحذ٠س ، ِا ٘ٝ ِؼٍِٛاذه ػٕٙا 1829احمد عابد زغلى عبد المنعم مستجد ٢٨٠١١٠٠٤٢
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دمحم منتصر عبد العظٌم البدوى خلٌفه مستجد ٢٨١١١٠٠٤٣
ف اٌثاحص١ٓ اٌعذد فٝ ِعاي اٌٛشائك ٚاألسش١فاخ ػٓ و١ف١ح االغالع ػٍٝ اٌّحفٛظاخ اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

.اٌؼ١ِّٛح ،اػشض ػاللح اٌذاس تاٌذٚائش اٌحى١ِٛح ٚو١ف١ح االسرغٕاء ػٓ ِا أٔرٟٙ ِذج حفظٗ ِٓ اٌّحفٛظاخ 

.أسثاب ئٔشائٙا ، ِٛلؼٙا ، اٌٍٛائح إٌّظّح ٌٍؼًّ تٙا : اورة ػٓ اٌذفرشخأح اٌّصش٠ح ِٓ ح١س كرٌم محمود رمضان عبد البالى فوده مستجد ٢٨٢١١٠٠٤٤

احمد جمال على دمحم مستجد ٢٨٣١١٠٠٤٥
ف صِالئه تاأللساَ اٌؼ١ٍّح األخشٜ تى١ٍح اٌىذاب تأُ٘ اٌّعّٛػاخ األسش١ف١ح اٌّحفٛظح تذاس اٌّحفٛظاخ  ِّ َػش 

اٌؼ١ِّٛح

"األػّاس اٌصالشح ٌٍٛش١مح " اورة فٝ اٌؼّش األٚي ٌٍٛش١مح ٚفما ٌٍٕظش٠ح اٌفشٔس١ح دمحم سعد السعٌد منصور مستجد ٢٨٤١١٠٠٤٦

اورة فٝ اٌؼّش اٌصأٟ ٌٍٛش١مح حسة ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشحمحمود احمد دمحم عبدالكرٌم مستجد ٢٨٥١١٠٠٤٧

.لسّد ٔظش٠ح األػّاس اٌصالشح ح١اج اٌٛش١مح اٌٝ أػّاس شالشح اػشض اٌؼّش اٌصاٌس تاٌرفص١ً مرٌم احمد عبدالفتاح على مستجد ٢٨٦١١٠٠٤٨

فٕا تاٌّإسساخ االسش١ف١ح اٌٛس١طح، اٌٙذق ِٓ ئٔشائٙا، ٚظائفٙا، ٚششٚغ اخر١اس اٌّٛلغ اٌزٞ سرماَ ػ١ٍٗ معاذ دمحم دمحم عبد الحكم مستجد ٢٨٧١١٠٠٤٩ ِّ .َػش 

ولٌد احمد مكرم عبٌد مستجد ٢٨٨١١٠٠٥٠
حذشٕا ػٓ أشىاي اٌّٛاد األسش١ف١ح اٌرٝ ذحفع داخً اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خ١ح ٚاألِٛس اٌرٝ ٠عة ٚظؼٙا فٝ 

االػرثاس ػٕذ اخر١اس ِٛلفا س١خصص ٌحفع األسش١فاخ

ٚظح و١ف ٠صً اٌّؼّاسٜ اٌمائُ ترص١ُّ ِثٕٟ ِإسسح أسش١ف١ح ذاس٠خ١ح ئٌٝ ألصٟ حذ ِٓ اٌّالئّحدنٌا دمحم السٌد السعٌد مستجد ٢٨٩١١٠٠٥١

.اورة فٝ اٌّؼٕٟ االصطالحٟ ٌألسش١ف١اخ ٚاٌرع١ٙضاخ اٌالصِٗ ٌّثأٟ اٌّإسساخ األسش١ف١ح اٌراس٠خح محمود دمحم السٌد العوضى مستجد ٢٩٠١١٠٠٥٢

ٌوسف محسن رزق سالم دمحم مستجد ٢٩١١١٠٠٥٣
فٕا تاٌشخص إٌّٛغ تٗ اٌم١اَ تٕشاغ أٚ أوصش ِٓ األٔشطح اٌف١ٕح تاٌّإسساخ األسش١ف١ح ٚاُ٘ اٌّؼاسف اٌرٝ ٠عة  ِّ َػش 

أْ ٠ىْٛ ٍِّا تٙا
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