بٌان بأسماء الحاصلٌن على جوائز الجامعة
أوال  :جوائز الجامعة 2011 / 2010
االسم

الوظٌفة

القسم

الكلٌة

د  /إٌهاب مصطفى حسن
طوسون
د  /أٌمن عبد المقصود ٌوسف
د  /على عٌد عٌد الدٌب

أستاذ مساعد

التشجٌعٌة
علم الحٌوان

العلوم

العلوم االساسٌة

مدرس
االستاذ المساعد

الطب
الطب

العلوم الطبٌة
العلوم الطبٌة

أ.د  /مصطفى محمد الشٌخ

االستاذ

أ.د  /محمد المتولى غنٌم

أستاذ متفرغ

التخدٌر
الطب الطبٌعى
التقدٌرٌة
العلوم
النبات
التمٌز فى االداء الجامعى
العلوم
الكٌمٌاء
افضل اداء مؤسسى
كلٌة الطب

مجال الجائزة

العلوم االساسٌة
-

ثانٌا  :جوائز الجامعة 2012 / 2011
االسم
د ٌ /اسر محمد عمرو أحمد راغب
د  /أمل عبد التواب حشٌش
د  /هبة محمد إبراهٌم الطوخى

الوظٌفة

د  /عبد الواحد عطٌه أبو صالح
د  /أحمد محمد النبوى عطا
د  /عبد اللهة محمد عب القادر خضر
د  /محمد إبراهٌم على محمد موسى

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
األستاذ
المساعد
أستاذ مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

أ.د  /محمد جالء محمد إدرٌس
أ.د  /محمد حسن منا
أ.د  /منٌر أحمد خلٌفه

األستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ

أ.د  /محمد نبٌه الغرٌب

أستاذ متفرغ

القسم
التشجٌعٌة
التخدٌر
الجراحة العامة
بٌولوجٌا الفم
التربٌة الفنٌة
هندسة اإلنشاءات
الكٌمٌاء
القانون التجاري
التقدٌرٌة
اللغة العربٌة
علم الحٌوان
طب وجراحة العٌن
التمٌز فى األداء الجامعً
أمراض النساء والتولٌد

الكلٌة

مجال الجائزة

الطب
الطب
طب األسنان

العلوم الطبٌة
العلوم الطبٌة
العلوم الطبٌة

التربٌة النوعٌة
الهندسة
العلوم
الحقوق

العلوم التربوٌة
العلوم الهندسٌة
العلوم األساسٌة
العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة

االداب
العلوم
الطب

العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة والتربوٌة
العلوم األساسٌة
العلوم الطبٌة

الطب

-

بٌان بأسماء الحاصلٌن على جوائز الجامعة
ثالثا  :جوائز الجامعة 2013 / 2012
االسم

الوظٌفة

القسم

الكلٌة

د محمد حسٌن محمود محمد
د  /إٌهاب عبد الفتاح اللبودى
د  /أحمد عبد الفتاح البارودي
د  /عالء أحمد عبد القوى
مسعود

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
األستاذ المساعد
أستاذ مساعد

التشجٌعٌة
هندسة اإلنشاءات
هندسة اإلنشاءات
االراضى والمٌاه
الجٌولوجٌا

الهندسة
الهندسة
الزراعة
العلوم

أ.د  /محمد جابر أبو العزم

أستاذ متفرغ

مجال الجائزة
العلوم الهندسٌة
العلوم الهندسٌة
العلوم الزراعٌة
العلوم األساسٌة

التقدٌرٌة
أ.د  /عبد الرحٌم محمود متولى أستاذ متفرغ

العلوم

الكٌمٌاء
التمٌز فً األداء الجامعً
اآلداب
اللغة العربٌة
أفضل أداء مؤسسً
كلٌة العلوم

العلوم األساسٌة
-

بٌان بأسماء الحاصلٌن على جوائز الجامعة
رابعا  :جوائز الجامعة 2014 / 2013
االسم

الوظٌفة

د  /مصطفى فهمى عباس حسنٌن مدرس
أستاذ مساعد
د  /محمد السٌد محمد أحمد
االستاذ المساعد
د  /أمجد عبد الغفار الجمال
استاذ مساعد
د  /نهلة السٌد عمران
د  /د  /عادل أحمد زٌن العابدٌن أستاذ مساعد
مدرس
د ٌ /اسر محمد سالم اللمعى
د  /فتحٌة سٌد محمود الفرارجً أستاذ مساعد
أستاذ
أ.د  /الرفاعى صبحً قناوي
أ.د  /رمضان على أحمد الرفاعى أستاذ متفرغ
أ.د  /عبد الرؤوف عبد البارى أبو أستاذ
العزم
أ.د  /نهلة السٌد عبد هللا
العشماوى

أستاذ

الكلٌة

مجال الجائزة

القسم
التشجٌعٌة
هندسة اإلنشاءات
البساتٌن
المحاصٌل
علم الحٌوان
االثار
القانون الجنائى
اللغة الفرنسٌة
التقدٌرٌة
الكٌمٌاء
المحاصٌل
طب المناطق الحارة

الهندسة
الزراعة
الزراعة
العلوم
االداب
الحقوق
التربٌة

العلوم الهندسٌة
العلوم الزراعٌة
العلوم الزراعٌة
العلوم األساسٌة
العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة
العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة
العلوم التربوٌة

العلوم
الزراعة
الطب

العلوم األساسٌة
العلوم الزراعٌة
العلوم الطبٌة

التمٌز فً األداء الجامعً
الكٌمٌاء الحٌوٌة

الصٌدلة

-

بٌان بأسماء الحاصلٌن على جوائز الجامعة
خامسا  :جوائز الجامعة
االسم
د  /حنان السعٌد محمد الشناوى
د  /حمدى محى الدٌن عفٌفى
د  /وسٌم رجب عزام
د  /محمد على بك عبد الرحمن
د ٌ /اسر عبد الفتاح السمدونى
د  /أحمد محمد الحسٌنى هالل
د  /مصطفى أحمد أبو عمرو
أ.د  /محمد لبٌب سالم
أ.د  /السٌد حامد الصعٌدى
أ.د  /طارق محمد فوزى
أ.د  /عبد النبى البٌومى قابٌل
أ.د  /محمد جابر أبو العزم

2015 / 2014
القسم

الوظٌفة
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
استاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ متفرغ

الكلٌة

التشجٌعٌة
الباثولوجٌا
هندسة االنشاءات
الهندسة االنشائٌة
الرٌاضٌات والفٌزٌقا الهندسٌة
هندسة القوى المٌكانٌكٌة
صحة نفسٌة
القانون المدنى
التقدٌرٌة
علم الحٌوان
المحاصٌل الزراعٌة
هندسة االنشاءات
التمٌز فً األداء الجامعً
هندسة القوى المٌكانٌكٌة
الكٌمٌاء
أفضل أداء مؤسسً

كلٌة الهندسة

مجال الجائزة
الطب
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
التربٌة
الحقوق

العلوم الطبٌة
العلوم الهندسٌة ( مناصفه )
العلوم الهندسٌة ( مناصفه )
العلوم الهندسٌة ( مناصفه )
العلوم الهندسٌة ( مناصفه )
العلوم التربوٌة
العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة

العلوم
الزراعة
الهندسة

العلوم األساسٌة
العلوم الزراعٌة
العلوم الهندسٌة

الهندسة
العلوم

-

