السادة أعضاء هيئة التدريس
2011
احلاصلين على اجلوائز
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جائزة الجامعت التشجيعيت فى مجال العلوم األساسيت
الامس :د /اهياب مصعفي حسن ظوسون
اموظيفة :أس تاذ مساعد تقسم عمل احليوان بلكية امعلوم
املؤهالت العلمية:

• باكمورًوس علوم جامعة ظنعا عام 1986
• ماجس تري ىف عمل احليوان جامعة ظنعا 1991
• دكتوراه ىف عمل احليوان جامعة ظنعا 2001
التاريخ الوظيفى:

• معيد بلكية علوم ظنعا من  1986حىت 1992
• مدرس مساعد تقسم عمل احليوان من  1992حىت 2001
• مدرس تقسم عمل احليوان من  2001حىت 2007
• أس تاذ مساعد تقسم عمل احليوان من  2007حىت حينو
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جائزة الجامعت التشجيعيت فى مجال العلوم الطبيت
الامس :د /أمين عبد املقصود ًوسف
اموظيفة :مدرس تقسم امتخدير بلكية امعة
املؤهالت العلمية:

• باكمورًوس امعة جامعة ظنعا عام 19 94
• ماجس تري ىف امتخدير وامعناًة املركزة اجلراحية جامعة ظنعا 2000
• دكتوراه ىف امتخدير وامعناًة املركزة اجلراحية جامعة ظنعا 2004
التاريخ الوظيفى:

• معيد بلكية امعة جامعة ظنعا من 2000حىت 2001
• مدرس مساعد تقسم امتخدير وامعناًة املركزة من  2001حىت 200 5
• مدرس تقسم امتخدير وامعناًة املركزة من 200 5حتىحينو
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جائزةالجامعت التشجيعيت فى مجال العلوم الطبيت
الامس :أ .د /عىل عيد عيد ادلًة
اموظيفة :أس تاذ تقسم امعة امعبيعى وامتبىيل بلكية امعة
املؤهالت العلمية:

• باكمورًوس امعة جامعة ظنعا عام 198 7
• ماجس تري ىف امعة امعبيعى جامعة ظنعا 199 2
• دكتوراه ىف امعة امعبيعى جامعة ظنعا 200 0
التاريخ الوظيفى:

• معيد بلكية امعة جبامعة ظنعا من 198 2حىت 199 3
قسم امعة امعبيعى من 199 3حىت 2001
• مدرس مساعد ب
• مدرس تقسم امعة امعبيعى من  2001حىت 200 5
• أس تاذ مساعد تقسم امعة امعبيعى من 200 5حىت 2011
• أس تاذتقسم امعة امعبيعى من  2011حىت حينو
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جائزةالجامعت التقديريتفى مجال العلوم األساسيت
الامس :أ.د /مصعفى محمد امش يخ
اموظيفة :أس تاذ تقسم امنبات ومعيد لكية امعلوم
املؤهالت العلمية:

• باكمورًوس علوم جامعة ظنعا عام 198 1
• ماجس تري ىف امنبات جامعة ظنعا 19 86
• دكتوراه ىف امنبات جامعة ظنعا 1991
التاريخ الوظيفى:

• معيد بلكية علوم ظنعا من 198 2حىت 19 86
• مدرس مساعد بلكية امعلوم من 19 86حىت 1991
• مدرس تقسم امنبات من 1991حىت 1996
• أس تاذ مساعد تقسم امنبات من 1996حىت 2001
• أس تاذ تقسم امنبات من  2001حىت 2009
•وكيل لكية امعلوم مش ئون خدمة اجملمتع وامبيئة من  2009 /8 /4حىت 2011 /9 /27
•معيد لكية امعلوم من  2011 /9 /27حىت حينو
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جائزةالجامعت للتميز فى األداء الجامعى العام
الامس :أ.د /محمد املتوىل غنمي
اموظيفة :أس تاذ غري متفرغ تقسم امكميياءبلكية امعلوم
املؤهالت العلمية:

• باكمورًوس علوم جامعة أس يوط عام 19 64
• ماجس تري ىف امعلوم (كميياء كيرتية وحتليلية) جامعة أس يوط 19 68
• دكتوراه ىف امعلوم (كميياء كيرتية) جامعة أس يوط 1970
التاريخ الوظيفى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معيد تقسم امكميياء بلكية امعلوم جامعة أس يوط اعتبار ًا من . 1964 /9 /2
مدرس تقسم امكميياء بلكية امعلوم جامعة أس يوط اعتبار ًا من . 1970 /7 /27
نقل س يادثو اىل مثل وظيفتو تعلوم ظنعا اعتبار ًا من . 1973 /7 /20
أس تاذ مساعد تقسم امكميياء ابملكية من . 1974 /8 /27
أس تاذ امكميياء امكيرتية تذات امقسم ابملكية اعتبارا من . 1979 /6 /27
رئيسا جمللس قسم امكميياء اعتبار ًا من  19 82 /11 /27حىت . 1989 /11 /14
وكيل املكية مش ئون امعالب اعتبار ًا من  1983 /11 /15حىت . 1989 /11 /14
رئيس ًا جمللس قسم امكميياء اعتبار ًا من  19 89 /11 /27حىت . 1990 /10 /8
معيد ًا ملكية امعلوم جامعة ظنعا اعتبار ًا من  19 90 /10 /9حىت . 1999 /11 /9
أس تاذ متفرغ تقسم امكميياء ابملكية اعتبار ًا من 2001 /9 /1
أس تاذ غري متفرغ ابمقسم اعتبار ًا من2011 / 9 / 1وحىت الآن
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2011
جائزةأفضل أداء مؤسشى

مت منح لكية امعة جائزة أفضل أداء مؤسىس جشجيع ًا ملكيات اجلامعة عىل املنافسة

أ.د  /حمسن مقشط
معيد لكية امعة (من 2009 /8 /3م اىل 2011 /10 /12م)
7

السادة أعضاء هيئة التدريس األكثر
نشر ًا لألحباث الدولية
2010
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الس تاذ ادلكتور  /صفاء ادلين حسن ععيو

املرحوم الس تاذ ادلكتور  /رأفت مصعفى عيىس
لكية امعلوم

أس تاذ متفرغ بلكية امعلوم

الس تاذ ادلكتور  /محمد محمد ًوسف عياد

الس تاذ ادلكتور  /ابراىمي ش بل احلالج

أس تاذ بلكية امعلوم

أس تاذ بلكية امعلوم

الس تاذ ادلكتور  /ساىم عبدهللا ادلاىل

الس تاذ ادلكتور  /عىل ابراىمي عبدهللا

أس تاذ بلكية امعلوم

أس تاذ بلكية ظة الس نان

9

