
 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 1 

2001- 
2002 



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 2 

 

 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2001/2002بجوائز الجامعة للعام الجامعى 
======== 

 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة
أستاذ متفرغ بقسم الصناعات الغذايئة  عبد التواب أمين خليفة المهندسأ.د/  العلوم الجامعة التقديرية

 بكلية الزراعة
أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق  أ.د/ صفية محمد أحمد سالم انيةالعلوم اإلنس

 التدريس  بكلية التربية
 أستاذ مساعد بقسم النبات / مجدى حسين عبد التواب أحمدد العلوم الجامعة التشجيعية

 بكلية العلوم
أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغة  -د/ باسم صالح محمد  داود العلوم اإلنسانية

ووكيل الكلية لشئون التعليم  األسبانية
 والطالب بكلية األلسن

على مستوى  األستاذ المثالى
 الجامعة "مناصفة"

أستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون  أ.د/ السيد صالح السيد القماش
 الجميلة

أ.د/ عبددد الددرحمن عبددد العزيددز  -2
 أحمد

 األستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم

على مستوى 
 الكليات 

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية  أ.د/ محفوظ على حسن عزام -1
 وعميد كلية دار العلوم األسبق

 أستاذ بكلية الهندسة أ.د/ وحيد يسرى على -2
 وكيل كلية التربية الرياضية أ.د/ مصطفى حسين باهى -3
 وكيل كلية طب األسنان أ.د/ محمود عبد الفتاح -4
 وكيل كلية الفنون الجميلة منعم علوانىأ.د/  عبد ال -5
 وكيل كلية اآلداب أ.د/ صفوت عبد هللا الخطيب -6
 أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د/ صفية محمد أحمد -7

 بكلية التربية



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 3 

 



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 4 
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2002/2003بجوائز الجامعة للعام الجامعى 
======== 

 

 الوظيفة اسم الفائز المجال لجائزةاسم ا
أستاذ متفرغ بكلية الزراعة ورئيس الجامعة  أ.د/ جمال أبو المكارم رزق العلوم الجامعة التقديرية

 األسبق
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية وعميد  أ.د/ محفوظ على حسن عزام العلوم اإلنسانية

 كلية دار العلوم األسبق
 مساعد بكلية الزراعةأستاذ  د/ أنور عبد العزيز جالل العلوم الجامعة التشجيعية

 أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة د/ محمد جالل حسن شحاتة العلوم اإلنسانية
على مستوى  األستاذ المثالى

 الجامعة 
أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية ووكيل  أ.د/ أغاريد محمود تايب

 ئة وخدمة المجتمعكلية الهندسة لشئون البي
على مستوى 

 الكليات 
أستاذ مساعد بقسم الترميم وصيانة اآلثار  د/ حسين محمد على -1

 بكلية الفنون الجميلة
أستاذ ميكروبيولوجيا األغذية ووكيل كلية  أ.د/ أحمد شوقى زهران -2

السياحة والفنادق لشئون البيئة وخدمة 
 المجتمع

 لمدرس بقسم اللغة األسبانية ا د/ عبد العال صالح طه -3
 بكلية األلسن

أ.د/ محمدددد عبدددد الدددرحمن  -4
 محمد

 أستاذ بقسم الشريعة اإلسالمية
ووكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم  

 والطالب 
أ.د/  علددددى حسددددين علددددى  -5

 بدارى
 أستاذ بقسم علم النفس التربوى 

 بكلية التربية
أ.د/ أحمددددد مختددددار نددددور  -6

 الدين
 ستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلومأ

أ.د/ جددددددابر زايددددددد عبددددددد  -7
 الونيس

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية 
 بكلية الزراعة
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أ.د/ صدددددددفوت عبددددددددد هللا  -8
 الخطيب

أستاذ ووكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات 
 العليا والبحوث

 

2003- 
2004 
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2003/2004لجامعة للعام الجامعى بجوائز ا

======== 
 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة
أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكيميائية  أ.د/ حسنين مصطفى عصفور العلوم الجامعة التقديرية

 بكلية الهندسة
 أستاذ متفرغ بقسم اآلثار  أ.د/ رمضان عبده على  العلوم اإلنسانية

 بكلية اآلداب
 مساعد بقسم الوراثة أستاذ  د/ قاسم زكى أحمد العلوم الجامعة التشجيعية

 بكلية الزراعة
 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية  د/ مصطفى محمد أبو العال  العلوم اإلنسانية

 بكلية اآلداب ووكيل كلية األلسن
على مستوى  األستاذ المثالى

 الجامعة 
 السياحة والفنادق  وكيل كلية أ.د/ أحمد محمود همام

 لشئون التعليم والطالب
على مستوى 

 الكليات 
 أستاذ ورئيس قسم الكيمياء  د/ أبو الفتوح السيد مراد -1

 بكلية العلوم
أ.د/ محمددددد إسددددماعيل سددددعد  -2

 جاهين
 أستاذ ورئيس قسم النحت 

 بكلية الفنون الجميلة
  أستاذ بقسم وقاية النبات أ.د/ صالح محمد حسين -3

 بكلية الزراعة
أ.د/ حسدددددن حسدددددين حسدددددين  -4

 التملى
 أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية

 بكلية الهندسة
أ.د/  وفددددداء فرغلدددددى محمدددددد  -5

 عارف
 أستاذ بقسم الباثولوجى 

بكلية التمريض للدراسات العليا والبحوث 
 ومدير وحدة التشخيص المبكر لألورام

تاذ بقسم الفلسفة ووكيل كلية اآلداب أس أ.د/ أحمد محمود الجزار -6
 لشئون التعليم والطالب
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أ.د/ مصددددددددطفى إسددددددددماعيل  -7
 موسى

 أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس
 بكلية التربية

 

2004- 
2005 



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 9 

 

 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2004/2005بجوائز الجامعة للعام الجامعى 
======== 

 

 الوظيفة ئزاسم الفا المجال اسم الجائزة
أستاذ متفرغ بقسم التشريح بكلية الطب  أ.د/ ماهر مصطفى كامل العلوم الجامعة التقديرية

 ورئيس الجامعة السابق
 أستاذ متفرغ بقسم التاريخ أ.د/ محمد محمود أحمد إدريس  العلوم اإلنسانية

 بكلية اآلداب
د/ مهنددددد محمددددد محمددددود حسددددنين  العلوم الجامعة التشجيعية

 ىالعجم
مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم أستاذ 

 العمارة بكلية الهندسة
 العلوم اإلنسانية

 "مناصفة"
 أستاذ مساعد بقسم االجتماع د/ رجاء محمد عبد الودود  -1

 بكلية اآلداب 
أستاذ مساعد ورئيس قسم اإلعالم  د/ حسن على محمد على -2

 بكلية اآلداب
على مستوى  األستاذ المثالى

 ة الجامع
 "مناصفة"

 أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة أ.د/ فيصل فاضل أحمد حسن -1
 أستاذ الفلسفة اإلسالمية  أ.د/ محمد على محمد الجندى -2

بكلية دار العلوم ووكيل الكلية لشئون 
 الدراسات العليا والبحوث

على مستوى 
 الكليات 

 والطاقةأستاذ بقسم هندسة القوى  د/ وجيه وديع مرزوق -1
 بكلية الهندسة

أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة  أ.د/ فوزية السيد رمضان -2
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أستاذ بقسم االجتماع بكلية اآلداب أ.د/ محمود مصطفى كمال -3
 مدرس بقسم اللغة األسبانية  د/ باسم صالح داود محمد -4

 بكلية األلسن
عبدددد البدددارى أحمدددد علدددى   أ.د/ -5

 داود
 عميد  كلية السياحة والفنادق

 أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم أ.د/ فتحى فهيم عبد اللطيف -6
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 

 2005/2006بجوائز الجامعة للعام الجامعى 
======== 

 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة
أ.د/ مدحت مصطفى أحمد  العلوم الجامعة التقديرية

 ثابت
 الجراحة بقسمالمتفرغ األستاذ 

 الطب بكلية
المناهج  األستاذ المتفرغ بقسم أ.د/ محمد على نصر العلوم اإلنسانية

 التربية بكليةوطرق التدريس 
عاضة االستقسم المساعد باألستاذ  د/ جيهان فكرى محمد العلوم الجامعة التشجيعية

الصناعية بكلية طب األسنان 
ا ووكيل الكلية لشئون الدراسات العلي

 والبحوث
 العلوم اإلنسانية

 ."مناصفة"
 النحت  بقسممدرس  د/ رأفت السيد منصور -1

 بكلية الفنون الجميلة
د/ حسدددن إسدددماعيل عبدددد  -2

 الغنى
األستاذ المساعد بقسم الدراسات 

 األدبية بكلية دار العلوم
على مستوى  اذ المثالىاألست

 الجامعة
أ.د/ كددددوثر إبددددراهيم محمدددددد 

 قطب
أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس 

 بكلية التربية
على مستوى 

 الكليات
أ.د/ عبددددد الفتدددداح محمددددد  -1

 هاشم
أستاذ بقسم هندسة اإلنتاج 

 والتصميم بكلية الهندسة
أ.د/ محمددد  علددى محمددود  -2 

 خاطر
لشئون وكيل كلية الفنون الجميلة 

 الدراسات العليا والبحوث
أ.د/ محمد سعد أحمد  -3 

 إبراهيم
 أستاذ بقسم اإلعالم بكلية اآلداب
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أ.د/ علددددى عبددددد الحلدددديم عبددددد  -4 
 العظيم

أستاذ بقسم بيولوجيا الفم بكلية طب 
األسنان ووكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب
 

2007- 
2008 
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين
 2007/2008جوائز الجامعة للعام الجامعى ب

======== 
 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة
لمرحوم أ.د/ عبد التواب أمين خليفة ا العلوم الجامعة التقديرية

 المهندس
ة ئيأستاذ متفرغ بقسم الصناعات الغذا

 بكلية الزراعة
 العلوم اإلنسانية

 "مناصفة"
لددديم أ.د/ وفددداء عمدددر عبدددد الح -1

 مسلم
 األستاذ المتفرغ بقسم الديكور

 بكلية الفنون الجميلة
أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق  أ.د/ صفية محمد أحمد سالم -2

 التدريس  بكلية التربية
 تم حجب الجائزة العلوم الجامعة التشجيعية

 تم حجب الجائزة العلوم اإلنسانية
على مستوى  األستاذ المثالى

الجامعة 
 اصفة""من

 أستاذ بقسم التصوير  أ.د/ السيد صالح السيد القماش
 بكلية الفنون الجميلة

أ.د/ محمددد عبددد الفتدداح أحمددد  -2

 محمد
 أستاذ بقسم اإلنتاج الحيوانى

 بكلية الزراعة 
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 بجائزة الجامعة لألستاذ المثالى على مستوى الكليات 

 2007/2008م الجامعى للعا
======== 

 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة

على مستوى  األستاذ المثالى
 الكليات 

أ.د/ حسين أبو السعاد حسين عبدد  -1
 المتعال

 أستاذ بقسم الهندسة المدنية 
 بكلية الهندسة

د/ أيمدددن أمدددين علدددى محمدددود  -2

 الجمل 
 مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية 

 األلسن بكلية
 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية  د/ هيام على حماد -3

 بكلية اآلداب
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 أسماء الموظفين والعمال الفائزين 

 2007/2008بجوائز الجامعة للعام الجامعى 
======== 

 

 الوظيفة اسم الفائز المجال اسم الجائزة
الموظف 
 المثالى

على مستوى 
 اإلدارة المركزية

اإلدارة العامة بفنى تمريض أول   -أحمد خليل محمد ة/ ليلىالسيد
 للخدمات الطبية

 على مستوى الكلية
 "مناصفة"

زينب محمد البدر عبد / ةالسيد -1
 -المحسن

كاتب سكرتارية ومحفوظات أول 
 أ.د/ عميدة كلية الهندسة بمكتب

السيدة/ فاطمة عبد الرحيم أبو  -2

  -العيون

 

ان مديرة كاتب سكرتارية ومحفوظات ث
 مكتب أ.د/ عميد كلية الفنون الجميلة

على مستوى  المثالى عاملال
 اإلدارة المركزية

 "مناصفة"

عبد الرحيم محمد / العامل -1

  -مازن
 سائق أول بإدارة وحدة وسائل النقل

 عامل خدمات معاونة بمكتب  -خلف ربيع تونى إمام العامل/ -2 
 أ.د/ رئيس الجامعة 

 ليةعلى مستوى الك 
 

العامل/ رجب على أبو العال جاد 
  -الرب

 

 معاون خدمة ممتاز بكلية الهندسة
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2011- 
2012 
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين
 2011/2012بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
أستتتاذ بقستتم  -اطىأ.د/ معتددز بدداط مصددطفى الدددمي الحياة علوم الجامعة التقديرية

 األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب

أستتتاذ بقستتم النحتتت  -أ.د/ محمددد إسددماعيل جدداهين العلوم اإلنسانية
 بكلية الفنون الجميلة

أستتتاذ مستتاعد بقستتم  -د/ سدديد فكددرى عبددد الوهدداب الحياة علوم الجامعة التشجيعية
 الكائنات الدقيقة والمناعة والفيروسات بكلية الطب

أستتتاذ بقستتم بكليتتة  -د/ زكريددا أحمددد حددافظ أحمددد العلوم اإلنسانية
 الفنون الجميلة

الجامعة لألستاذ 

 المثالى

علددددددددى مسددددددددتوى 
 الجامعة

 أستاذ بقسم -أ.د/ مصطفى فتوح على الصباغ
 الرياضيات بكلية العلوم
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2012- 
2013 
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2012/2013بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
أستتاذ  -أ.د/ محمود محمو د محمد أبدو العيندين الحياة علوم الجامعة التقديرية

 الباطنة العامة بكلية الطب

أستتتاذ الجغرافيتتا بكليتتة  -أ.د/ محمددد مدددحت جددابر العلوم اإلنسانية
 اآلداب

أستتتاذ  -عبددد المعددز محمددد عبددد الجددواد د/ وائددل الحياة علوم الجامعة التشجيعية
 الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة

أستاذ مساعد  -د/ طارق أحمد عبد الحميد نازل العلوم اإلنسانية
 بقسم ترميم وصيانة اآلثار بكلية الفنون الجميلة

الجامعة لألستاذ 

 المثالى

علددددددددى مسددددددددتوى 
 الجامعة

أستاذ  -أ.د/ عالء الدين عبد الحفيظ حسن
 لكيمياء بكلية العلوما
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2013/2014بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
أستتتاذ الكيميتتاء بكليتتة  -أ.د/ محمددد إبددراهيم زكددى علوم أساسية الجامعة التقديرية

 العلوم

علوم زراعية 
 وبيطرية

ستاذ الكيمياء أ -لمرسى أبو الفتوح المرسىأ.د/ ا
 الزراعية بكلية الزراعة

أستتتتتتاذ  -أ.د/ عصدددددام الددددددين صدددددادق فرحدددددات علوم أساسية الجامعة التشجيعية
 الجيولوجيا بكلية العلوم

الجامعة لألستاذ 

 المثالى

علددددددددى مسددددددددتوى 
 الجامعة

 أستاذ الوراثة بكلية الزراعة -أ.د/ قاسم زكى أحمد
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 سماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بيان بأ
 2014/2015بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
أستتتاذ الكيميتتاء بكليتتة  -أ.د/ أبددو الفتددوح السدديد مددراد علوم أساسية الجامعة التقديرية

 العلوم

علوم زراعية 
 وبيطرية

تاذ أستتتت -بريشدددده الددددونيسأ.د/ جددددابر زايددددد عبددددد 
 الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة

علوم هندسية 
 وتكنولوجية

أستاذ الهندسة الكيميائيتة  -أ.د/ أغاريد محمود تايب
 بكلية الهندسة

علوم اجتماعية 
 وإنسانية

متفتترغ أستتتاذ  -أ.د/ محيددى الدددين عثمددان محسددب 
علم اللغة والدراسات الستامية والشترقية  بكليتة دار قسم ب

 العلوم
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الجامعة لألستاذ 

 المثالى

علددددددددى مسددددددددتوى 
 الجامعة

أستاذ الجيولوجيا بكلية  -أ.د/ حسن محمد حلمى
  العلوم

هأحسن رسالة دكتورا مدرس بقسم  -د/ عصمت محمد شحاتة الشريف  
 الكيمياء بكلية العلوم

أحسن رسالة 

 ماجستير

مدرس مساعد بقسم  -م/ محمود خالد محمد محمد 
 ظم كلية الهندسةهندسة الحاسبات والن

الفرقة الخامسة كلية  -أحمد حمدى شحاتة محمد  الطالب المثالى
 الطب

 الفرقة الثانية كلية الطب -هاجر على حسن  الطالبة المثالية

ثيةأفضل المواقع البح أستاذ مساعد بقسم  -د/ محمد مصطفى الجندى  
 هندسة القوى الميكانيكية والطاقة كلية الهندسة

أستاذ متفرغ بقسم  -د إبراهيم زكىأ.د/ محم 
 الكيمياء بكلية العلوم

أستاذ مساعد بقسم  -د/ عمرو خليل فخرى دياب 
 الكيمياء بكلية العلوم
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 
 2015/2016بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة

 أستاذ الكيمياء بكلية العلوم -أ.د/ كمال يوسف صادق  علوم أساسية تقديريةالجامعة ال
أستتاذ بقستم الجراحتة  - أ.د/ حسين موسى حسين عطا علوم طبية وصيدلية

 العامة بكلية الطب
قستتم متفتترغ بأستتتاذ  -أ.د/ السدديد صددالح السدديد القمدداش  آداب وعلوم إنسانية

 التصوير بكلية الفنون الجميلة
معة التشجيعيةالجا أستتتتاذ مستتتاعد بقستتتم  -د/ عمدددرو خليدددل فخدددرى ديددداب علوم أساسية 

 الكيمياء بكلية العلوم
علوم هندسية 
 وتكنولوجية

أستتاذ مستاعد بقستم الهندستة  -د/ محمد صالح محمدود
 الكيميائية بكلية الهندسة

أستاذ بقستم الكيميتاء التحليليتة  -أ.د/ محمود أحمد عمر علوم طبية وصيدلية
 كلية الصيدلةب

الجامعة لألستاذ 
 المثالى

أستتاذ  -أ.د/ محمدود عبدد الرشديد عبدد الموجدود بددران على مستوى الجامعة
 متفرغ بقسم علم االجتماع بكلية اآلداب

أستتتتاذ بقستتتم أمتتتراض  -أ.د/ أندددور عبدددد العزيدددز جدددالل
 النبات بكلية الزراعة

أفضل رسالة 
 الدكتوراه

متدرس بقستم الكيميتاء بكليتة   -طفىد/ سارة محمد مص علوم علمية
 العلوم

أفضل رسالة 
 ماجستير

متتدرس مستتاعد بقستتم   -السدديد/ إسددالم محمددد مصددطفى علوم علمية
 الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة

متدرس مستاعد بقستم   -السيد/ أحمد محيى خلف صدقر علوم نظرية
 علم االجتماع بكلية اآلداب

الفرقة الثانية كلية طب  -مدحت رجب الطالب/ محمود  الطالب المثالى
 األسنان

الفرقتتة السادستتتة كليتتتة  -الطالبدددة/ داليدددا مصدددطفى ثابدددت  الطالبة المثالية
 الطب
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين 

 2015/2016بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة

 أعلى عشرة باحثين

تشهاداً بأبحاثهمإس  

تاذ متفتترغ بقستتم أستت -أ.د/ محمددد عبددد الحميددد أحمددد 
 بكلية الطبالميكروبيولوجى والمناعة 

 أستاذ متفرغ بقستم الكيميتاء -أ.د/ محمد إبراهيم زكى 
 بكلية العلوم

ستة أستاذ بقسم الهند -أ.د/ ناصر على محمد بركات 
 الكيميائية بكلية الهندسة

أستتتاذ متفتترغ  -ثمددان نصددارأ.د/ ممدددوح محمددود ع 
  بكلية الهندسة بقسم الهندسة الكيميائية

أستتاذ متفترغ بقستم  -أ.د/ محمد شوقى علدى الجنددى 
  بكلية الهندسة الهندسة الكيميائية

أستتتاذ  -اسددم المرحددوم أ.د/ أحمددد عبددد الدداله أحمددد 
  بكلية العلوم بقسم الكيمياء

أستتاذ  -مدد حسديناسم المرحوم أ.د/ جمال عبد الحليم مح 
 بقسم الكيمياء بكلية العلوم

أستتتتتاذ بقستتتتم علتتتتوم  -أ.د/ محددددب رمددددزى جددددرجس 
  بكلية العلوم الحاسب

أستتتتتاذ متفتتتترغ بقستتتتم  -أ.د/ عددددزت محمددددود سددددليمان 
 بكلية العلوم الكيمياء

أستتتتتتاذ بقستتتتتم  -أ.د/ سددددديد فكدددددرى عبدددددد الوهددددداب 
  بكلية الطب الميكروبيولوجى والمناعة
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 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بيان ب

 2016/2017بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
أستتتتاذ وقايتتتة  -أ.د/ جمدددال أبدددو المكدددارم العدددزب رزق  التميز والعطاء

 النبات بكلية الزراعة ورئيس الجامعة األسبق

بقستم  متفرغ أستاذ -ء الدين عبد الحفيظ حسنأ.د/ عال علوم أساسية الجامعة التقديرية
 الكيمياء كلية العلوم

أستتتتاذ متفتتترغ بقستتتم  -أ.د/ محمدددد عبدددد الحميدددد أحمدددد علوم طبية وصيدلية
 الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الطب

أستتتاذ متفتترغ بقستتم  -أ.د/ أحمددد شددوقى محمددد زهددران علوم زراعية وبيطرية
 األلبان بكلية الزراعة
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ة التشجيعيةالجامع أستتاذ بقستم الكيميتاء كليتة  أ.د/ سلوى أبو القاسدم أحمدد علوم أساسية 
 العلوم

الحاصلين على 
 مشروعات بحثية

أستتتاذ بقستتم الفيزيتتاء  -أ.د/ عصددام السدديد عبددد الهددادى 
 بكلية العلوم وعميد الكلية األسبق

متتتدرس بقستتتم هندستتتة القتتتوى  -د/ محمدددد رضدددا عثمدددان 
 بكلية الهندسةالميكانيكية والطاقة 

متدرس بقستم الكيميتاء  -د/ محمود عرفدات عبدد الحميدد 
 بكلية العلوم

أفضل رسالة 
 الدكتوراه

متدرس بقستم الهندستة  د/ جيهان مصدطفى قطدب طلبدة علوم علمية
 الكيميائية بكلية الهندسة

أفضل رسالة 
 ماجستير

مدرس مستاعد بقستم  السيد/ أبو بكر عبد الوهاب أحمد علوم علمية
 كيمياء التحليلية بكلية الصيدلةال

متدرس مستاعد بقستم  -السيدة/ لمياء السديد عبدد الحلديم
 الكيمياء بكلية العلوم

متتدرس مستتاعد   -السدديد/ محمددد صددالح محمددد حسددن
 بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين

 2016/2017بجوائز الجامعة لعام 

********** 
 اسم المرشح المجال اسم الجائزة
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 أعلى عشرة باحثين
 إستشهاداً بأبحاثهم

تاذ متفتترغ بقستتم أستت -أ.د/ محمددد عبددد الحميددد أحمددد 
 بكلية الطبالميكروبيولوجى والمناعة 

 أستاذ متفرغ بقستم الكيميتاء -أ.د/ محمد إبراهيم زكى 
 بكلية العلوم

أستتتاذ متفتترغ  -ن نصددارأ.د/ ممدددوح محمددود عثمددا 
  بكلية الهندسة بقسم الهندسة الكيميائية

أستتتاذ البتتاثولوجى  -أ.د/ داليددا محمددد عبددد الددرحيم 
 بكلية الطب

أستتتاذ  -اسددم المرحددوم أ.د/ أحمددد عبددد الدداله أحمددد 
  بكلية العلوم بقسم الكيمياء

أستتاذ متفترغ بقستم  -أ.د/ محمد شوقى علدى الجنددى 
 بكلية الهندسة يةالهندسة الكيميائ

أستتتتتاذ بقستتتتم علتتتتوم  -أ.د/ محددددب رمددددزى جددددرجس 
  بكلية العلوم الحاسب

بقستتتتتم مستتتتتاعد أستتتتتتاذ  -د/ مارياندددددا فتحدددددى كامدددددل 
 الباثولوجى بكلية الطب

أستتتاذ بقستتم  -محمددود عبددد الحلدديم عبددد الجددوادأ.د/  
 الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة

الفرقتة الثالثتة  أسامة محمدد أحمددالطالب/ عبد هللا   الطالب المثالى
 كلية الفنون الجميلة

الفرقتة الثانيتة كليتة  -الطالب/ محمود مدحت جابر 
 طب األسنان

 الفرقة السادسة كلية الطب الطالبة/ هند رجب سيد  الطالبة المثالية
الفرقتة السادستة كليتة  -الطالبة/ داليا مصطفى ثابدت 

 الطب
 

 

2017- 
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علم والمكرمين فى احتفال عيد ال عضاء هيئة التدريس السادة أبأسماء بيان   

 2018-2017من الحاصلين على الجوائز العلمية لعام 

************** 
 نوع التكريم الوظيفة االسم م

أ.د/ مدددداهر مصدددددطفى  1
 كامل

 جائزة التميز والعطاء رئيس الجامعة األسبق

أ.د/ محمددددددددددد عبددددددددددد  2
 الوهاب الناغى

سبق نائب رئيس الجامعة األ
 لشئون التعليم والطالب

 جائزة الوفاء

أ.د/ محمددد نددور الدددين  3
 إبراهيم السبعاوى

أستاذ بقسم الجغرافيا وقائم 
 بعمل عميد كلية اآلداب

جائزة الجامعة التقديرية 
فى مجال اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية
أ.د/ عفدداف محمددد عبددد  4

 الحميد  محمد
أستاذ مساعد بقسم الكيمياء 

 لومبكلية الع
جائزة الجامعة التشجيعية 

فى مجال العلوم 
 األساسية

د/ خالددد حربددى محمددد  5
 عبد العال

مدرس بقسم هندسة القوى 
الميكانيكية والطاقة بكلية 

 الهندسة

جائزة الجامعة التشجيعية 
فى مجال العلوم الهندسية 

 والتكنولوجية

أ.د/ إدريدددددس سدددددلطان  6
 صالح

أستاذ بقسم المناهج وطرق 
 بكلية التربية التدريس

جائزة الجامعة التشجيعية 
فى مجال اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية
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 جوائز النشر العلمى الدولى خالل احتفال عيد العلم

 2018-2017لعام 

****** 
( 41)وعتدد  ( بحث69)بإجمالى عدد  الكلية األعلى فى النشر العلمى الدولى كلية العلوم أواًل: جائزة

 باحث.

بقستتم متتدرس  -/ خالااد محمااد ثا اا كتوردالساا د الاافتتى معامتتل التتتأثير  زة الباحااث األعلااىثانيااًا: جااائ
 (IF= 25.37) الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة

 -:وهما عشرة أبحاثبإجمالى عدد أبحاث  الباحث األعلى فى النشر العلمىثالثًا: 
 =IF)إجمتتتالى ب بكليتتتة العلتتتوم كيميتتتاءبقستتتم ال أستتتتاذ -د/  أشااارب ع اااد المااانعم علااا 0أ -1

13.839) 
 متتتدرس بقستتتم الهندستتتة الكهربائيتتتة بكليتتتة الهندستتتة -أحماااد ع اااد المااانعم ا اااراهيم حااااف د/  -2

 (IF= 9.322)بإجمالى 

 ترت ب الكليا : *
الحاساااابا   -الطااااب ال يطاااار   -اآلداب -الزراعااااة -الطااااب -الهندسااااة -الصاااا دلة -)العلااااوم 

 والمعلوما (
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 2018-2017جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية العلوم( 

****** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م
 10 بكلية العلوم  كيمياءبقسم ال أستاذ د/  أشرف عبد المنعم علي0أ 1
أ.د / عددالء الدددين عبددد الحفدديظ    2

 حسن
 4 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال أستاذ

د/ رمضان أحمد حسين 0أ 3
 مخيمر

 3 لومبكلية الع كيمياءبقسم ال أستاذ

 2 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال أستاذ د / كمال يوسف صادق 0أ   4
د/ عصمت محمد شحاتة  5

 الشريف     
 2 بكلية العلوم مدرس بقسم الكيمياء

د/ أسماء محيي الدين عبد  6
 الرحيم إبراهيم

 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال مدرس

د/ خالددددد السدددديد عبددددد العزيددددز   7
 الكيالني    

 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال مدرس

 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال أستاذ أ.د/ عزت محمود على سليمان 8
د/ محمدود عرفددات عبدد الحميددد  9

 إبراهيم
 1 بكلية العلوممدرس بقسم الكيمياء 

 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال مدرس بدير د/ طارق مسعد اسماعيل  10
 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال أستاذ دعصام خلف أحمد/ 0أ  11
 1 بكلية العلوم كيمياءبقسم ال أستاذ أ.د/ محمد عبد هللا أمين 12
 3 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال أستاذ د/  حسن محمد حلمي.ا   13
 3 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال مدرس د/ أحمد عوض عبد الهادي  14
 3 بكلية العلوم جيولوجيامساعد بقسم ال أستاذ دد/ خيري سعد زكي عبد المجي 15
د/ أشرف محمد توفيق 0أ 16

 عليوة
 2 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال أستاذ

 2 بكلية العلوم جيولوجيامتفرغ بقسم ال أستاذ د/ محمد سعيد محمد علي0أ 17
د/ رمضان سيد عبد العزيز  18

 محمد
 1 مبكلية العلو  جيولوجيامساعد بقسم ال أستاذ

 1 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال أستاذ د/ هارون أحمد محمد علي0أ 19
السيد/  أحمد منصور عبد  20

 المنعم إبراهيم
 1 بكلية العلوم جيولوجيامساعد بقسم ال مدرس
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 1 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال أستاذ  ا.د / عصام الدين صادق فرحات 21
 1 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال مدرس            د/ أحمد جمعة عبد هللا علي    22
د/ عصام أبو السباع عثمان  23

 إسماعيل
 1 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال مدرس

عمدددر عبدددد العزيدددز عثمدددان د/   24
 محمد

 1 بكلية العلوم جيولوجيابقسم ال مدرس
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 2018-2017تابع  جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية العلوم(

************** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م

 2 بكلية العلوم فيزياءمساعد بقسم ال أستاذ د / محمد السيد عبد هللا 25
د / كمال عبد الهادي  0أ 26

 محمد 
 2 بكلية العلوم فيزياءمتفرغ بقسم ال أستاذ

د/ حمدددددي فرغددددل محمدددددد   0أ 27

    محمد 
 2 بكلية العلوم فيزياءبقسم ال أستاذ

 1 بكلية العلوم فيزياءمدرس بقسم ال د/ أحمد محمد محمد همام 28
   السيد / احمد جمال عطاط  29

        

بكلية  فيزياءمدرس مساعد بقسم ال
 العلوم

1 

 1 بكلية العلوم فيزياءمساعد بقسم ال أستاذ د/مني مصطفي محمودأحمد    30
د/ محمد عثمان عبد الحميد  31

   عثمان
 1 بكلية العلوم فيزياءعد بقسم المسا أستاذ

 1 بكلية العلوم فيزياءمدرس بقسم ال د/ علي محمد عبد الحليم 32
د/ شيمي شعراوي محمد 0أ 33

 سليمان
 1 بكلية العلوم فيزياءبقسم ال أستاذ

 1 بكلية العلوم فيزياءمتفرغ بقسم ال أستاذ د/ عصام السيد عبد الهادي0أ  34
 2 بكلية العلوم علم الحيوانبقسم  مدرس رحيمد/ نهي محمد عبد ال 35
 1 بكلية العلوم علم الحيوانبقسم  مدرس  د/ محمود إبراهيم شلقامي 36
د/ طارق محمد عبد العزيز  37

 محمد
 1 بكلية العلوم علم الحيوانبقسم  مدرس

أ.  د/ حنان عبد الحميد علي  38
 احمد 

 1 بكلية العلوم علم الحيوانبقسم  أستاذ

 1 بكلية العلوم علم الحيوانمدرس بقسم  د/ هناء فوزي حسن 39
 1 بكلية العلوم علم الحيوانبقسم  أستاذ عادل عبد العليم بسيونيأ.د/   40
د/  نددددددادي حجددددددازي عبددددددد 0أ  41

 الوهاب 
 1 بقسم الرياضيات بكلية العلومأستاذ 
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 بحث 69 باحث  41 إجمالى عدد األبحاث 



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 40 

 
 2018-2017لمى الدولى لعام تابع جوائز النشر الع

 )كلية الصيدلة(

************** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م

 4 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال أستاذ مساعد د/ اسامه عبد الحكيم علي   1
 2 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال مدرس د/ وليد فيصل محمد 2

 د/ أمل كمال حسين       3
بكلية  دالنياتيصقسم الب أستاذ مساعد

 الصيدلة
2 

 د/ هبة فتحي منصور       4
بكلية  دالنياتيصبقسم ال أستاذ مساعد

 الصيدلة
2 

د/ ايمددددان عددددالء الدددددين عبددددد  5
 العزيز عالء الدين

 1 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال مدرس

 1 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال مدرس د/ فاطمة محمد ماضي 6
 1 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال أستاذ خالد علي خالد د/ .أ  7

 د/ أسامة فرغلي علي حسن 8
بكلية  دالنياتيصبقسم المساعد  أستاذ

 الصيدلة

1 

ا . د / حددداتم عبدددد المنصدددف  9
 أحمد سرحان 

 1 بكلية الصيدلة دالنياتيصبقسم ال أستاذ

 5 لصيدلةبكلية ا عقاقيربقسم ال مدرس د/ أسامة رمضان محمد    10
د/ أحمد عبد العظيم مهددي 0أ 11

 عبد اللطيف 
 4 بكلية الصيدلة عقاقيربقسم الأستاذ 

 د/ أشددددددرف نجيددددددب السدددددديد  12
 حامد

 1 بكلية الصيدلة عقاقيربقسم ال أستاذ مساعد

 1 بكلية الصيدلة عقاقيربقسم الأستاذ  أ.د/ مصطفى أحمد فؤاد 13
د/ ممددددددوح نبيدددددل سدددددامي  14

  اسكندر
 1 بكلية الصيدلة عقاقيرقسم الب مدرس

د/ جدددددددون رفعدددددددت فهددددددديم  15
 ميخائيل

 1 بكلية الصيدلة عقاقيربقسم ال مدرس

د/ محمدددود أحمدددد عمدددر .أ   16
 حسن 

 4 بكلية الصيدلة تحليليةالكيمياء بقسم ال أستاذ
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 د/ سيد محمد سيد   17
بكلية  تحليليةالكيمياء بقسم ال أستاذ مساعد

 الصيدلة
3 

 2 بكلية الصيدلة تحليليةالكيمياء بقسم ال مدرس ماهر عثمان د/ إيمان 18
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية الصيدلة(

************** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م

 1 بكلية الصيدلة تحليليةالكيمياء بقسم ال مدرس د/ تامر ذكري عطيه    19
لددددين د/ خالدددد محمدددد بددددر ا 20

 عبد الناصر
 1 بكلية الصيدلة تحليليةالكيمياء بقسم ال مدرس

 2 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال مدرس د/ تامر سعد جبر قاعود  21
د/ جمدال الدددين علدي أبددو .أ  22

 رحمة
 2 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال أستاذ

 1 بكلية الصيدلة طبيةال كيمياءبقسم ال مدرس د/ داليا عبد الحميد سيد    23
د/ الشدددديماء محمددددد نجيددددب  24

 عبد الحافظ 

 1 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال مدرس

د/ محمددددد عبددددد العزيددددز 0أ  25
 محمد

 1 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال أستاذ

 1 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال مدرس  د / هبة أحمد حسن محمد                                                       26
 1 بكلية الصيدلة طبيةالكيمياء بقسم ال مدرس د/ مي السيد مرسي مجمد   27
 1 الحيوية بكلية الصيدلةكيمياء بقسم ال مدرس  خالد محمد ثابتد/  28
 1 الحيوية بكلية الصيدلةكيمياء بقسم ال مدرس  ميادة حسن نظمى سيدد/   29
/ مايكددددل عدددداطف فددددوزى د 30

 عبد المالك
 1 الحيوية بكلية الصيدلةكيمياء بقسم ال مدرس

د/ أشدددددرف محمدددددد أبدددددو .أ 31
 طايع   الوفا

 2 بكلية الصيدلة سمومالدوية و بقسم األ أستاذ

د/ جيهددان حسددين حسددين أ.  32
 هيبة 

بكلية  سمومالدوية و مساعد بقسم األ أستاذ
 الصيدلة

1 

د/ رحددددداب محمدددددود عبدددددد  33
 لباقىا

بكلية أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجى 
 الصيدلة

1 

 بحث 54 باحث  33 إجمالى عدد األبحاث 
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية الهندسة(

************** 
عدد  الوظيفة االسم م

 األبحاث

أحمد عبد المنعم ابراهيم د/   1
 حافظ

 10 بكلية الهندسة ربائيةكهالهندسة بقسم ال مدرس

د/حجازي رزق أحمد   2
 حسين

 5 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة بقسم ال مدرس

جمال محمود دسوقى د/   3
 إبراهيم

بكلية  كهربائيةالهندسة أستاذ مساعد بقسم ال
 الهندسة

2 

الحميد زكى أحمد عبد د/   4
 دياب

 2 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة بقسم ال مدرس

 2 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة بقسم ال مدرس عماد جميل شحاتةد/  5

د/ عادل عبد الباسط  أ. 6
 محمد 

 1 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة بقسم الأستاذ 

 1 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة بقسم الأستاذ  أ.د/ هشام فتحى على حامد 7

د/ محمد عبد العزيز عبد  8
 الرحمن

 1 بكلية الهندسة كهربائيةالهندسة قسم الب مدرس

 د/ خالد حربي محمد  9
والطاقة بكلية  ميكانيكيةالقوى الهندسة بقسم  مدرس

 الهندسة
6 

أ.د/ مجدى عبد المالك  10
 باسيلى

بكلية  والطاقة ميكانيكيةالقوى الهندسة بقسم  أستاذ
 الهندسة

1 

د/ محمود مصطفى محمود  11
 محمد الجندى

والطاقة بكلية  ميكانيكيةالقوى الهندسة  مدرس بقسم
 الهندسة

1 

د/ وحيد يسري علي علي 0أ  12
 يوسف 

 2 والتصميم بكلية الهندسة نتاجاالهندسة بقسم  أستاذ

 1 والتصميم بكلية الهندسة نتاجاالهندسة بقسم  مدرس فولى أنورد/ أحمد  13
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 
 ية الهندسة()كل

************** 
عدد  الوظيفة االسم م

 األبحاث

د/ أحمد محمد محمود  14
 ابراهيم 

والتصميم  نتاجاالهندسة بقسم  مدرس
 بكلية الهندسة

1 

محمود مصطفى د/ أ. 15
 مصطفى محمود 

والتصميم  نتاجاالهندسة أستاذ بقسم 
 بكلية الهندسة

1 

عبد الحليم محمود سامى د/  16
  ليمعبد الح

 نتاجاالهندسة أستاذ مساعد بقسم 
 والتصميم بكلية الهندسة

1 

 محمد كمال احمد علىد/   17
السيارات والجرارات هندسة مدرس بقسم 

 بكلية الهندسة
3 

 محمد على حسن مرادد/   18
السيارات هندسة أستاذ مساعد بقسم 

 والجرارات بكلية الهندسة
1 

د/  وائل عبد المعز .ا   19
 محمد 

بكلية  كيميائيةالهندسة بقسم ال أستاذ
 الهندسة

1 

أ.د/ أغاريد محمود تايب  20
 سويفى

بكلية  كيميائيةالهندسة بقسم ال أستاذ
 الهندسة

1 

حسين ابو السعاد د/   أ.  21
 حسين

بكلية  مدنيةالهندسة أستاذ بقسم ال
 الهندسة

1 

د/ إيناس إسماعيل محمد  22
 مصطفى

ة بكلية مدرس بقسم الهندسة الطبي
 الهندسة

Springer 

 بحث 46 باحث 22 إجمالى عدد األبحاث

 

 



 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية               
 

 45 

 
 2018-2017جوائز النشر العلمى الدولى لعام بيان تابع 

 )كلية الطب(
************** 

 عدد األبحاث الوظيفة االسم م
 5 مدرس بقسم الصحة العامة بكلية الطب  د/ إيهاب صالح اسحق فرج 1
د د  / إيمان سامح محم 2

 مصطفى    
 1 أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب

 1 أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب د/ نشوى نبيل كمال فرج 3
 3 بكلية الطب فارماكولوجيبقسم ال مدرس والء يحيى عبد الظاهر حماده د/  4
 2 طببكلية ال فارماكولوجيبقسم ال مدرس د/ ياسمين فاروق عبد الناصر 5
 1 بكلية الطب فارماكولوجيبقسم الأستاذ  أ.د/ محمد على محمد مرسى 6
 1 بكلية الطب فارماكولوجيبقسم ال مدرس د/ مها يحيي كامل ميخائيل 7

أ.د/ معتددددددددز بدددددددداط مصددددددددطفى  8
 الدمياطى

 تناسليةالجلدية و األمراض المتفرغ بقسم  أستاذ
 بكلية الطب

2 

د أ.د/ تددداج الددددين السددديالمرحدددوم  9
 عنبر

بكلية  تناسليةالجلدية و األمراض البقسم  أستاذ
 الطب

1 

 1 بكلية الطب تناسليةالجلدية و األمراض المساعد بقسم  أستاذ د/ أمل طلعت عبد الرحمن 10
د/ محمددد أحمددد محمددد عبددد المجيددد  11

 الخياط
 1 بكلية الطب تناسليةالجلدية و األمراض المساعد بقسم  أستاذ

12 
 سين د/ نهي أنور ح

والمناعة بكلية  بيولجيو ميكر بقسم ال أستاذ مساعد
 الطب

3 

13 
 أ.د / محمد عبد الحميد أحمد

والمناعة بكلية  بيولجيو ميكر بقسم ال أستاذ
 الطب

1 

14 
 د/ سيد فكري عبد الوهاب .أ

والمناعة بكلية  بيولجيو ميكر بقسم ال أستاذ
 الطب

1 

د/ أحمد محمد عز الددين إبدراهيم  15
 مهران

 2 اذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطبأست

 1 أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب د/ أمير أحمد عبد هللا 16
د/ أحمددد ربيددع عبددد الددرحيم عبددد  17

 النبى
 1 أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 
 طب()كلية ال

************** 
عدد  الوظيفة االسم م

 األبحاث

18 
 د/ مؤمن محمد محمد حسن

أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية 
 الطب

1 

د/ عدددالء مصدددطفى حسدددن عبدددد  19
  المحسن السويفى

العامة )مناظير( بكلية  جراحةمدرس بقسم ال
 الطب

3 

 1 حة العامة بكلية الطبأستاذ مساعد بقسم الجرا د/ أحمد محمد عطية على 20
د/ محمددددد طددددارق عبددددد القددددادر   21

 محمد مصطفى

العين بكلية  جراحةمدرس بقسم طب و 
 الطب

1 

22 
 د/ أحمد عبد الحميد أحمد  

بكلية  طب وجراحة العينبقسم  مدرس
 الطب

1 

 1 بكلية الطب عظامالجراحة بقسم أستاذ  أ.د/ أحمد عمر يوسف أحمد  23
 1 بكلية الطب عظامالجراحة بقسم  مدرس ثابت عمرانخالد عمران د/   24
 2 بكلية الطب باثولوجيبقسم ال أستاذ مساعد د/ وفائي محمد جمعة علي 25
26 

 د/ جوزيف زكرى عطية شحاتة
مدرس بقسم الباطنة الخاصة )التخدير 

 والعناية المركزة( بكلية الطب
1 

 1 سم الفسيولوجى بكلية الطبأستاذ مساعد بق د/ ميرهان ممدوح راجى يواقييم 27
 بحث 41 باحث 27 إجمالى عدد األبحاث  
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية الزراعة(

************** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م

د/ عبد المنعم علدى أحمدد  1
 إبراهيم

 3 بكلية الزراعةبقسم أمراض النبات مدرس 

بكلية  بقسم الميكروبيولوجيا الزراعيةمدرس  أحمد سيد د/ سمير 2
 الزراعة

1 

د/ مدددروة فددداروق كامدددل  3
 على

بكلية  الزراعيةوقاية النبات بقسم مدرس 
 الزراعة

1 

 1 البساتين بكلية الزراعةبقسم مساعد أستاذ  د/ هيثم إلهام محمد زكى 4

أ.د/ علددددى أحمددددد محمددددد  5
 متولى

 1 كلية الزراعةعلوم األلبان بأستاذ بقسم 

إجمددددددددالى عدددددددددد  
 األبحاث

 أبحاث 7 باحث ن 5
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 

 )كلية اآلداب(

************** 
 عدد األبحاث الوظيفة االسم م

1 
د/ أحمدددد مددداهر خفددداجى 

 شحاتة
المكتبات والمعلومات بكلية بقسم مدرس 

 اآلداب
3 

إجمددددددددالى عدددددددددد  
 األبحاث

 أبحاث 3 باحث 1
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 
 )كلية الطب البيطرى(

************** 
عدد  الوظيفة االسم م

 األبحاث

1 
د/ أحمدددد عبدددد الوهددداب 

 محمد
الفسيولوجى بكلية الطب بقسم مدرس 

 البيطرى 
2 

د/ كامددل محمددد عبددد هللا  2
 حسانين

لحيوى بكلية الطب أستاذ مساعد بقسم الكيمياء ا
 البيطرى 

1 

إجمدددددددالى عددددددددد  
 األبحاث

 أبحاث 3 باحث 2
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 2018-2017تابع جوائز النشر العلمى الدولى لعام 
 )كلية الحاسبات والمعلومات(

************** 
عدد  الوظيفة االسم م

 األبحاث

أ.د/ عبددددد المجيددددد أمددددين  1
 على

أستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات 
 وماتوالمعل

Springer 
IGI 

د/ عصددددام حلدددديم حسددددين  2
 عبد الحليم

أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب بكلية 
 الحاسبات والمعلومات

1 

د/ إيمدددان ممددددوح جمدددال  3
 الدين يونس

مدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات 
 والمعلومات

1 

إجمدددددددددالى عددددددددددد  
 األبحاث

 أبحاث 4 باحث 3
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  هيئة التدريس  السادة أعضاءبأسماء بيان 

 من الحاصلين على الجوائز العلمية )المشروعات البحثية(
 2018-2017لعام 

************** 
 نوع التكريم الوظيفة االسم م

د/ عددددزة علددددى كامددددل  7
 الشيخ

أستاذ مساعد بقسم علم األدوية 
 بكلية الطب

باحث رئيسى  بمشروع 
 بحثى

 أ.د/ نصر كامل محمد 8
 

ء بكلية أستاذ بقسم الكيميا
 العلوم

باحث مشارك بمشروع 
 بحثى

د/ محمددددددود عرفددددددات  9
 عبد الحميد

أستاذ مساعد بقسم الكيمياء 
 بكلية العلوم

باحث مشارك بمشروع 
 بحثى

د/ طدددددددددارق مسدددددددددعد  10
 إسماعيل بدير

مدرس بقسم الكيمياء بكلية 
 العلوم

باحث رئيسى  بمشروع 
 بحثى
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 والمكرمين فى احتفال عيد العلم   السادة أعضاء هيئة التدريسبأسماء بيان 

 2018-2017)سن السبعين( لعام 

************** 
 الوظيفة االسم م

أ.د/ مصددددددطفى مدددددددحت عبددددددد  1
 العزيز

 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب

 أستاذ متفرغ بقسم األراضى بكلية الزراعة أ.د/ محمود أحمد مرسى 2
 أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة تىأ.د/ المتولى صالح الزنا 3
 أستاذ متفرغ بقسم البساتين بكلية الزراعة أ.د/ فاروق حسن عبد العزيز 4
 أستاذ متفرغ بقسم وقاية النبات  بكلية الزراعة أ.د/ عبد الرحمن محمود يونس 5
أ.د/ عبد الرحمن حسين عيسوى  6

 همام
 بكلية العلوم أستاذ متفرغ بقسم الرياضيات

 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم أ.د/ كمال يوسف صادق غبلاير 7
 أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم أ.د/ ناجى صادق توفيق شربين 8
أ.د/ محمدددود مصدددطفى محمدددود  9

 عزب
 أستاذ متفرغ بقسم الجيولجيا بكلية العلوم

أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية  ىأ.د/ أغاريد محمود تايب سويف 10
 الهندسة

أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية  أ.د/ خليل على أحمد أحمد 11
 الهندسة

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإلنتاج والتصميم بكلية  أ.د/ محاسن رزق إبراهيم 12
 الهندسة

م هندسة اإلنتاج والتصميم بكلية أستاذ متفرغ بقس أ.د/ محمد محمد السيد كسبه 13
 الهندسة 
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  السادة أعضاء هيئة التدريس بأسماء بيان 
 والمكرمين فى احتفال عيد العلم 

 2018-2017)سن السبعين( لعام 

************** 
 الوظيفة االسم م

 أ.د/ فايز السعيد أبو غريبه 14
 

أستاذ متفرغ بقسم هندسة 
 دسةاإلنتاج والتصميم بكلية الهن

أ.د/ أحمدددددد محمدددددود إسدددددماعيل  15
 الجزار

أستاذ متفرغ بقسم الفلسفة بكلية 
 اآلداب

أستاذ متفرغ بقسم المناهج  أ.د/ كوثر إبراهيم محمد قطب 16
 وطرق التدريس بكلية التربية

أستاذ متفرغ بقسم المناهج  أ.د/ إسماعيل محمد محمد السيد 17
 وطرق التدريس بكلية التربية

د الجددددواد شددددعبان عبددددد أ.د/ عبدددد 18
 السالم

أستاذ متفرغ بقسم الدراسات 
 األدبية بكلية دار العلوم

أستاذ متفرغ بقسم النحت بكلية  أ.د/ فوزية السيد محمد رمضان 19
 الفنون الجميلة
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 تكريمات خاصة )الكليات الحاصلة على االعتماد( 

 خالل احتفال عيد العلم
 2018-2017لعام 

****** 
كلياا   7التى حصل  على االعتماد من اله ئة القومية لضمان جاودة التعلايم واالعتمااد )الكليا  * 

 وبرنامج( وهى: 
 رنامج اإلرشااد الساياحى بكلياة  -التربية للطفولة المبكرة -الزراعة -الص دلة -الهندسة -العلوم

 طب األسنان -التربية -السياحة والفنادق
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 متكريمات خاصة خالل احتفال عيد العل

 2018-2017لعام 

****** 
العلتتوم متتدرس بقستتم علتتم الحيتتوان بكليتتة  -للساا د الاادكتور/ طااارق محمااد ع ااد العز ااز* تكتتريم ختتاص 

Hope  th10ل )بتتتتتتتم تكريمتتتب متتتن قبتتتل متتتاتمر دولتتتى حضتتترن الحتتتائزين علتتتى جتتتوائز نو والتتتذى 

Meeting with Nobel Laureates والذى نظمتتب الجمعيتة اليابانيتة لتطتوير العلتوم )(JSPS )
كأفضتل عترض لمشتروع بحثتى وتتم اختيتارن متن بتين  بالياباان 15/3/2018 -12خالل الفترة من 

 دولة 21باحث من  112
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  أعضاء هيئة التدريس معاونى السادة بأسماء بيان 

 من الحاصلين على الجوائز العلمية )أفضل رسالة دكتوراه وماجستير( 
 2018-2017لعام 

************** 
 نوع التكريم الوظيفة االسم م

بقسم الكيمياء مدرس  د/ خالد محمد ثابت 1
 الحيوية بكلية الصيدلة

جائزة أفضل رسالة 
 دكتوران فى العلوم

د/ جميدددددل أبدددددو العبددددداس  2
 زكير

 مدرس بقسم الفلسفة
 بكلية اآلداب 

جائزة أفضل رسالة 
دكتوران فى العلوم 

 اإلنسانية

السدديدة/ هبددة صددالح عبددد  3
 الاله

مساعد بقسم  مدرس
 الكيمياء الطبية 
 بكلية الصيدلة

جائزة أفضل رسالة 
 ماجستير فى العلوم

السيدة/ حندان علدى كامدل  4
 على

مدرس مساعد بقسم 
 الجغرافيا بكلية اآلداب

جائزة أفضل رسالة 
ماجستير فى العلوم 

 اإلنسانية
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 2018-2017جوائز التميز )أوائل الكليات( لعام  

************** 
 نوع التكريم االسم م

 األول على كلية الطب السيد/ حازم محمد محمد عبد العزيز 1
 األولى على كلية الزراعة السيدة/ آية مصطفى على حسن 2
 األولى على كلية العلوم السيدة / ميرفت خميس حسن 3
السديد/ إسددالم رمضدان مصددطفى عبددد  4

 الحميد
 أول كلية الصيدلة

 أول كلية اآلداب حمود أحمدالسيد/ محمود وجيه م 5
 أول كلية التربية السيد/ محمد أيوب حسين سالم 6
 أول كلية دار العلوم السيدة / أسماء سعودى ذكى محمود 7
 أول كلية الفنون الجميلة السيدة / مى محمد عبد هللا محمد 8
 أول كلية طب األسنان السيدة / ميادة محمد جمال محمد 9
 أول كلية التمريض سعيد محمد محمد السيدة / أسماء 10
 أول كلية الحاسبات والمعلومات السيد/ أحمد خيرى محمد حسن 11
السدديدة / نورهددان بشددير عبددد الددرحمن  12

 محمد
 أول كلية األلسن

 أول كلية التربية النوعية السيدة / أمل على حسن محمد 13
 ربية للطفولة المبكرةأول كلية الت السيدة / وفاء سالم محيى الدين السيد 14
السدددديد/ محمددددود محمددددد عددددز الدددددين  15

 محمود
 أول كلية السياحة والفنادق

 أول كلية التربية الرياضية السيدة / أميرة يحيى أحمد كامل 16
 أول المعهد الفنى للتمريض السيد/ على محمد على قمر الدولة 17
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  جوائز التميز )الطلبة والطبيب والممرض المثاليين( 

 2018-2017لعام 

************** 
 نوع التكريم الوظيفة االسم م

 الطالب/  أحمد كمال حامد سيد 1
 

 الطالب المثالى الفرقة الخامسة كلية الطب

الطالبددددة/ إسددددراء أحمددددد أحمددددد  2
 محمد

 الطالبة المثالية الفرقة الثانية كلية الصيدلة

السيد الطبيب/ مصطفى عبد  3
 الفتاح أحمد

ساعد جراحة األوعية الدموية مدرس م 
 بمستشفى المنيا الجامعى

 طبيب مثالى

السددديدة/ همدددت مصدددطفى بكدددر  4
 سيف 

 أخصائية تمريض عمليات 
 )مشرفة تمريض(

 ممرض مثالى
 "مناصفة"

 السيد/ ميالد سمير عزيز 5
 

 ممرض بوحدة الكلى الصناعى
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 بأسماء المكرمين فى احتفال عيد العلم بيان تابع 
 حاصلين على جوائز التميز )الموظف والعامل المثالي( من ال

 2018-2017لعام 

************** 
 نوع التكريم الوظيفة االسم م

موظف مثالى على  مدير عام المكتبات السيدة/ فاطمة مصطفى كمال 1
 مستوى اإلدارات

ى موظف مثالى عل أخصائى رعاية طالب بكلية اآلداب السيد د/ عرفات أحمد تونى 2
 مستوى الكليات

عامل مثالى على  حرفى باإلدارة العامة للمدن الجامعية السيد/ أبو بكر محمد ناجى 3
 مستوى اإلدارات

 "مناصفة"
السدديد/ شددحاتة عيدداد مكسدديموس  4

 فرج
 عامل بإدارة وسائل النقل

 السيد/ عيد رمضان عبد الغنى 5
 

عامل خدمات معاونة بقسم وقاية 
 ةالنبات بكلية الزراع

عامل مثالى على 
 مستوى الكليات

 

 

 

 


