
 إنجازات إدارة البحوث العلمٌة لعام 6106 

 

 المشروعات البحثٌة -

 0/01/6102اعتبار من  6103تم فتح باب التقدم للمشروعات البحثٌة لعام  -

 .61/6/6103وحتً 

على لجنة المشروعات هم رضوتم ع( مشروعات بحثٌة 00ورد لإلدارة عدد ) -

 .63/01/6103و  03/2/6103بتارٌخ البحثٌة التطبٌقٌة 

وتم إرسالهم للتحكٌم ( من المشروعات المقدمة 3تم الموافقة علً تنفٌذ عدد) -

 وجارى تلقى الردود لعرضها على اللجنة بجلستها القادمة.

 

 جوائز الجامعة -

التألٌف  –التقدٌرٌة  –التفوق  –تم اإلعالن عن جوائز الجامعة ) التشجٌعٌة  -

 وحتً نهاٌة شهر إبرٌل . 6103هر ٌناٌر الترجمة ( فً نهاٌة ش –العلمً 

بجلستها على لجنة الجوائز هارضوتم عتم تلقً االبحاث والكتب المقدمة للجوائز  -

وتم إرسال األبحاث للتحكٌم وجارى تلقى الردود لعرضها  01/1/6103بتارٌخ 

 على اللجنة بجلستها القادمة.

  



 

 تسجٌل األبحاث -

 علمٌا .( بحثا 7231تم تسجٌل عدد ) -

 

 مكافأة النشر العلمى -

 -بحث على مكافأة النشر العلمى وبٌانهم كالتالى: 016حصل عدد  -

 مشترك فردي انكهيح

 91 3 انهنذسح االنكترونيح

 91 42 انترتيح اننىعيح

 91 1 انطة

 99 8 انهنذسح

 9 1 انزراعح

 98 39 انعهىو

 - 93 اآلداب

 4 - انترتيح

 9 9 االقتصاد انمنزنً

 

  



 

 الخطة البحثٌة الخمسٌة للجامعة -

بناء على توصٌات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث نحو إعداد الخطة البحثٌة  -

 للجامعة .

تم مخاطبة جمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة لموافاتنا بالخطط البحثٌة الخاصة بكل  -

 -وذلك وفقا للمحاور اآلتٌة: 0/00/6102منهم بكتابنا بتارٌخ 

انمجال 

 انثحثً انعاو

انمجال 

 انذقيق

انجهاخ انمشاركح 

 فً انثحث

انمذج  انمخرجاخ

 انزمنيح

انتمىيم 

 انمطهىب

 جهح انتمىيم

 جارى تجمٌع الخطط البحثٌة تمهٌدا العداد الخطة البحثٌة للجامعة.

 المركز الدولً للهندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا الحٌوٌة" جائزة " -

وقد ورد ترشٌح الكلٌة بتارٌخ  01/6/6103الزراعة بتارٌخ تم عمل خطاب لكلٌة 

 مدرس بقسم علوم األراضً. –للسٌد د/ حمدي محمد الزمرانً  01/1/6103

 "6106"جائزة الكوٌت لعام 

 67/01/6102الزراعة(  بتارٌخ  –تم عمل خطاب للكلٌات المعنٌة) التجارة  

.د/ أحمد عبد العزٌز الشرقاوي للسٌد أ 3/6/6103ورد ترشٌح كلٌة التجارة بتارٌخ 

 أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد –

للسٌدة أ.د/ نادٌة عبد المجٌد أبو  01/6/6103ورد ترشٌح كلٌة الزراعة بتارٌخ 

 أستاذ متفرغ بقسم علوم وتكنولوجٌا األلبان. –زٌد 



تم عرض الموضوع على مجلس الدراسات ومجلس الجامعة وتم إخطار الجهة 

 المانحة

 الغذاء العالمٌة""مؤسسة 

وقد رشحت  62/06/6102تم عمل خطاب لكلٌة االقتصاد المنزلً بتارٌخ 

أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم   –الكلٌة أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن 

 .0/3/6103االطعمة بتارٌخ 

برنامج لولاير والٌونسكو من اجل المرأة والعلم لزمالة المشرق العربً ومصر 

 6106لعام 

 وتم ترشٌح كل من: 3/1/6103تم عمل خطاب لكلٌة اآلداب بتارٌخ  

 استاذ مساعد متفرغ بقسم االجتماع. –السٌدة د/ انشاد محمود عز الدٌن 

 استاذ مساعد بقسم االجتماع. –السٌدة د/ عال عبد المنعم الزٌات

 " 6106"جائزة الملك فٌصل لخدمة االسالم فً مجال ) خدمة االسالم ( لعام 

 .  66/01/6102عمل خطاب لجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ تم 

عبد السند للسٌد األستاذ الدكتور /   1/0/6103ورد ترشٌح كلٌة الحقوق بتارٌخ 

 أستاذ القانون الدولً بكلٌة الحقوق . –حسن ٌمامة 

"جائزة الملك فٌصل للدراسات االسالمٌة فً مجال ) الفكر السٌاسً عند 

 " 6106المسلمٌن حتً القرن التاسع الهجري / الخامس عشر المٌالدي ( لعام 

التربٌة النوعٌة بتارٌخ  –الحقوق  –التربٌة  –تم عمل خطاب لكلٌات اآلداب 

66/01/6102 . 



 لم ٌرد أي ترشٌحات .

لطب فً مجال ) العالجات البٌولوجٌة فً أمراض المناعة "جائزة الملك فٌصل ل

 " 6106الذاتٌة ( لعام 

معهد الكبد بتارٌخ  –العلوم  –التمرٌض  –تم عمل خطاب لكلٌات الطب 

66/01/6102 . 

 لم ٌرد أي ترشٌحات .

فً  -الدكتور عبد الرحمن السمٌط للتنمٌة اإلفرٌقٌة  -"جائزة مؤسسة الكوٌت 

 " 6106ذائً( لعام مجال ) األمن الغ

 .  3/3/6103تم عمل خطاب لجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ 

 لم ٌرد أي ترشٌحات .

"جائزة مؤسسة الفكر العربً للدعوة للترشٌح لجائزتً " اإلبداع العربً "  و   

 " 6106" أهم كتاب عربً " لعام 

 .  62/6/6103تم عمل خطاب لجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ 

حمدي علً للسٌد األستاذ الدكتور /   01/2/6103ورد ترشٌح كلٌة التربٌة بتارٌخ 

 األستاذ بقسم علم النفس بكلٌة التربٌة لجائزة اإلبداع العربً . –الفرماوي 

المحاسبٌة فً الوطن  "جائزة بغداد الدولٌة ألفضل أطروحة دكتوراه فً العلوم

 " 6106العربً  لعام 

 .  63/2/6103تم عمل خطاب لكلٌة التجارة بتارٌخ 

 لم ٌرد أي ترشٌحات .



ؤسسة سلطان بن علً العوٌس الثقافٌة ) جوائز الدورة الخامسة عشر م"جائزة 

 " 6102 -6106لعام 

بتارٌخ  التربٌة النوعٌة  –التربٌة  –اآلداب  -تم عمل خطاب لكلٌات الحقوق 

02/3/6103  . 

استاذ بقسم  –ورد ترشٌح كلٌة األداب للسٌد أ.د / محً شحاتة سلٌمان  -

 االجتماع.

 .7/7/6103تم عمل خطاب لكلٌة اآلداب الستكمال األوراق المطلوبة بتارٌخ  -

 ."الملك عبد هللا بن عبد العزٌز العالمٌة للترجمة "جائزة  -

 .  63/3/6103تم عمل خطاب لجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ  -

صقر للسٌد األستاذ الدكتور /   01/7/6103بتارٌخ  التجارةورد ترشٌح كلٌة  -

 لجائزة.لكلٌة الب المتفرغاألستاذ  – أحمد صقر

إٌملً / ةالدكتور ةاألستاذ ةللسٌد  1/7/6103بتارٌخ  اآلدابورد ترشٌح كلٌة  -

 لجائزة.لكلٌة الب ورئٌس قسم الجغرافٌااألستاذ  – حمادةمحمد حلمً 

  -لكل من :  60/2/6103بتارٌخ  التربٌةورد ترشٌح كلٌة  -

 ,المدرس بقسم المناهج وطرق التدرٌس –هبة السٌد الغتمً/ةالدكتور ةلسٌدا -0

 المدرس بقسم المناهج وطرق التدرٌس – ناهد محمد غنٌم/ةالدكتور ةلسٌدا  -6

 لجائزة.لكلٌة الب

 



 . الملك فٌصل العالمٌة لخدمة االسالمجائزة 

 . 00/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 . 01/01/6106ومعاهد الجامعة بتارٌخ  كلٌاتجمٌع تم إخطار  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 . الملك فٌصل العالمٌة للطبجائزة 

 . 00/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 –العلوم الصحٌة –ومعاهد الجامعة اآلتٌة ) العلوم  تم إخطار كلٌات -

معهد الكبد ( بتارٌخ –الطب البٌطري  –الطب –التمرٌض  –الصٌدلة 

01/01/6106 . 

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 "جائزة الٌونسكو الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة "

 .62/2/6103ورد االدارة بتارٌخ 

–الهندسة االلكترنٌة  –العلوم  -لتربٌة النوعٌة ا –تم مخاطبة كلٌات التربٌة 

 .0/3/6103الحاسبات والمعلومات بتارٌخ 

باب الترشح لتالٌف كتاب فً مجال تنمٌة الشباب برعاٌة االمٌر محمد  "فتح

 بن فهد بن عبد العزٌز"

 60/3/6103ورد لالدارة بتارٌخ 

 التجارة التربٌة . –الحقوق  –االداب  –وتم مخاطبة لكلٌات التربٌة النوعٌة 

 6106جائزة مجلس وزارة األسكان والتعمٌر العرب لعام 

 60/3/6103ورد االدارة بتارٌخ 

 61/3/6103تم مخاطبة كلٌة الهندسة بتارٌخ 

 6106جائزة المجلس الوزارى العربً للمٌاة للعام 

 01/6/6103ورد االدارة بتارٌخ 

 العلوم –الهندسة  – كلٌات الزراعة تم مخاطبة

 6106جائزة الٌونسكو /الٌابان للتعلم من اجل التنمٌة المستدامة لعام 

 6/1/6106ورد االدارة بتارٌخ 

 1العلوم   –التربٌة النوعٌة  –االداب –التجارة –تم مخاطبة كلٌات التربٌة 

/1/6106 



 

االعالن عن فتح باب التسجٌل بقاعدة بٌانات المحكمٌن لمشروعات صندوق العلوم 

 لتكنولوجٌةوالتنمٌة ا

 0/1/6106ورد االدارة بتارٌخ 

 . 9/1/6106تم مخاطبة جمٌع الكلٌات بتارٌخ 

جائزة المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى )لصالح جائزة خدمة الدعوة 

 والفقة االسالمى(

 . 1/2/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 الحاسبات والمعلومات –الهندسة االلكترونٌة  –تم إخطاركلٌة الحقوق  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 6106الٌونسكو /غٌنٌا االستوائٌة الدولٌة للبحوث فى مجال علوم الحٌاة جائزة 

 . 2/8/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 2/00/6106تم إخطارجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة وتم استعجاله بتارٌخ  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 6106ٌة الدولٌة للبحوث فى مجال علوم الحٌاة الٌونسكو /غٌنٌا االستوائجائزة 

 . 2/8/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 2/00/6106تم إخطارجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة وتم استعجاله بتارٌخ  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

كتاب أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا بشأن بدء تلقً طلبات دعم المشروعات 

 . التطبٌقٌة والمبتكرة والتً لها مردود اقتصادي واجتماعً ملموسالقومٌة 

 . 02/8/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 02/8/6106تم إخطارجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ  -

  لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 جائزة البنك اإلسالمً لعدد ثالث جوائز فً مجال العلوم والتكنولوجٌا

 . 68/8/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 11/8/6106تم إخطارجمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ  -



 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

جائزة المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )إٌسٌسكو( فً المجاالت 

 . والقضاٌا االجتماعٌة واإلنسانٌة وترجمتها

 . 68/9/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

التجارة(  –الحقوق  –التربٌة النوعٌة  –التربٌة  –كلٌات )اآلداب  م إخطارت -

 2/00/6106وتم استعجاله بتارٌخ 

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

أستاذ طب األطفال بجامعة القاهرة فً  –األستاذ الدكتور/ إكرام عبد السالم جائزة 

 . مجال الوراثة الطبٌة

 . 06/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 معهد الكبد(  –العلوم  –تم إخطار كلٌات )الطب  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

الكوٌت للعلوم بفرعٌها األساسً والتطبٌقً والدراسات االجتماعٌة جائزة 

 . واآلداب والتراث العلمً العربً واإلسالمً واالقتصادٌة والفنون

 . 10/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

  ومعاهد الجامعة كلٌاتجمٌع تم إخطار  -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 . الملك فٌصل العالمٌة للدراسات اإلسالمٌةجائزة 

 . 61/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 اآلداب( –العلوم  –معهد الكبد  –الطب  ) تم إخطار كلٌات -

 لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

-  
الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة لتكنولوجٌا المعلومات  –جائزة الٌونسكو "

 " 6106واإلتصال فً مجال التعلٌم للعام 

 . 10/5/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 –العلوم  –الهندسة اإللكترونٌة  –التربٌة النوعٌة  ) تم إخطار كلٌات -

 الحاسبات والمعلومات(



استاذ   –ورد ترشٌح كلٌة التربٌة النوعٌة  للسٌد أ.د / أٌمن فوزي خطاب   -

 مساعد بقسم تكنولوجٌا التعلٌم  .

على ترشٌح  أ./د أٌمن  11/8/6106وافق مجلس الجامعة بجلسته بتارٌخ  -

   بكلٌة التربٌة النوعٌة –استاذ مساعد بقسم تكنولوجٌا التعلٌم  -فوزي خطاب 

 . آل مكتوم العالمٌة للمٌاةجائزة محمد بن راشد 

 . 4/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 الهندسة( –)العلوم  تم إخطار كلٌات -
  لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

 . الدكتوراه( -المشروع البحثً المشترك لطالب )الماجستٌر  برنامج

 . 06/01/6106ورد لالدارة بتارٌخ  -

 –معهد الكبد القومً  –التمرٌض  –الهندسة  –)العلوم  تم إخطار كلٌات -

 – الزراعة –االقتصاد المنزلً  –الحاسبات والمعلومات  –التربٌة النوعٌة 

 ( الهندسة اإللكترونٌة بمنوف –الطب 

 .لم ٌرد أى ترشٌحات حتى تارٌخه -

فى 6106األمانة العامة التحاد الجامعات العربٌة ) جائزة الباحث العربى لعام 

 بٌة والفنون (مجالٌٌن العلوم الط

خطاب األمانة العامة التحاد الجامعات 05/6/6106 لالدارة بتارٌخ ورد -

 1 6106العربٌة ٌفٌد فتح باب التقدم لجائزة الباحث العربى 

 1 09/6/6106بتارٌخ تم إخطار جمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة  -

أستاذ  –ورد ترشٌح معهد الكبد القومى للدكتور / مصطفى محمد صٌرة  -

 1فى مجال العلوم الطبٌة والصحٌة مساعد طب األطفال 

تم عرض الموضوع على مجلس الدراسات بجلستة المنعقدة بتارٌخ 

02/8/6106 1 

تم عرض الموضوع على مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بجلستة 

 1وقرر الموافقة  وتم مخاطبة الجهه المانحة64/8/6106المنعقدة بتارٌخ 

األستاذ بقسم  -ٌة الطب األستاذ للدكتور /أحمد فرج القاصدورد ترشٌح كل -

 1الجراحة



تم عرض الموضوع على مجلس مجلس الدراسات بجلستة المنعقدة بتارٌخ 

02/8/6106 1 

تم عرض الموضوع على مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بجلستة  -

 1وقرر الموافقة  وتم مخاطبة الجهه المانحة64/8/6106المنعقدة بتارٌخ 

 1 جائزة خلٌفة التربوٌة
 لإلدارة اعالن جائزة خلٌفة التربوٌة  ورد -

 1تم مخاطب الكلٌات  -

  -ورد ترشٌح كلٌة اآلداب لكل من : -

األستاذ المساعد بقسم اإلجتماع وتم عرض –د/ عال عبد المنعم الزٌات  -0

 6/0/6106الموضوع على مجلس الدراسات بجلستة المنعقدة بتارٌخ 

وتم مخاطبة الجهه 06/0/6106الجامعة بتارٌخ  وبالتفوٌض عن مجلس

 1المانحة 

األستاذ المتفرغ بقسم اإلجتماع  –د/ محى شحاتة سلٌمان شحاتة 1أ -6

وتم عرض الموضوع على مجلس الدراسات بجلستة المنعقدة بتارٌخ 

6/0/6106 

وتم مخاطبة الجهه 06/0/6106وبالتفوٌض عن مجلس الجامعة بتارٌخ 

 1المانحة 

 1 6105للباحثٌن العرب لعام عبد الحمٌد شومانجائزة 

 6/1/6106لإلدارة اعالن جائزة عبد الحمٌد شومان  ورد -

والمستعجل  2/1/6106بتارٌختم مخاطبة جمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة  -

 60/1/6106بتارٌخ 

مدرس  –ورد ترشٌح كلٌة العلوم على د/ أحمد عبد الرحٌم عبد اللطٌف  -

 علوم الحاسب بقسم الرٌاضٌات فى حقل العلوم األساسٌة 

وعرضة  بالتفوٌض عن 6/4/6106تم عرض مجلس دراسات بجلستة 

 62/4/61061مجلس الجامعة بتارٌخ 

 تم مخاطبة الجهه المانحة 

 –ورد ترشٌح كلٌة التربٌة النوعٌة بموافقة د/ هشام رشدى خٌراللة  -

 مدرس بقسم اإلعالم التربوى 

بالتفوٌض عن مجلس تم عرض  بالتفوٌض عن مجلس دراسات بجلستة و -

 1وتم مخاطبة الجهة المانحة 1 62/4/6106الجامعة بتارٌخ 

 أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا( –جوائز الدولة ) المجلس األعلى للثقافة  -

 1/00/6106لإلدارة اعالن أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا بتارٌخ  ورد -



التشجٌعٌة لعام  –النٌل  –التفوق  –التقدٌرٌة  أن الترشح والتقدم لجوائز الدولةبش -

6105 1 

 1 60/01/6105تم مخاطبة جمٌع كلٌات ومعاهد الجامعة بتارٌخ  -

 -ترشٌحات األكادٌمٌة للبحث العلمى والتكنولوجٌا : -

كلٌة –األستاذ المتفرغ بقسم علوم األراضى  -د / ماهر مراد الشناوى1أتم ترشٌح  -

فى مجال العلوم التكنولوجٌة المتقدمة التى -لجائزة الدولة التقدٌرٌة   –الزراعة 

 1تخدم المجاالت الزراعٌة 

كلٌة –األستاذ المتفرغ بقسم األلبان -د / نادٌة عبد المجٌد أبو زٌد 1أتم ترشٌح  -

 1فى مجال العلوم الزراعٌة -زة الدولة التقدٌرٌة لجائ -الزراعة

لجائزة الدولة  -قسم الفٌزٌاء كلٌة العلوم– د / محمد محمد الزٌدٌة1أتم ترشٌح  -

 1التقدٌرٌة 

كلٌة  –أستاذ كٌمٌاء المنتجات الطبٌعٌة  –د / عبد العزٌز محمود دوٌدار 1أتم ترشٌح  -

لجائزة الدولة التقدٌرٌة فى مجال العلوم التكنولوجٌة  -جامعة المنصورة  -العلوم 

 1 6105المتقدمة التى تخدم مجاالت  العلوم األساسٌة لعام 

قسم أمراض  –أألستاذ بكلٌة الطب  –د / محمد أحمد سامى قندٌل 1أتم ترشٌح  -

 1م الطبٌة النساءوالتولٌد لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلو

 –أساتذ اإللكترونٌات واإلتصاالت  –د / عبد الحلٌم عبد النبى ذكرى 1أتم ترشٌح  -

لجائزة الدولة التقدٌرٌة فى مجال بحوث  -جامعة عٌن شمس  –كلٌة الهندسة 

 1 6105اإللكترونٌات والطاقة الشمسٌة لعام 

  -:ترشٌحات المجلس األعلى للثقافة  -

قسم اإلقتصاد  –أستاذ المالبس والنسٌج  -ٌشار/ حنان  حسنى د 1أتم ترشٌح  -

 لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم اإلجتماعٌة  -كلٌة التربٌة النوعٌة  –المنزلى 

كلٌة  –األستاذ المتفرغ بقسم الجغرافٌا  –فتحى محمد مصلحى  /د 1أتم ترشٌح  -

 1لجائزة الدولة التقدٌرٌة فى العلوم اإلجتماعٌة  -اآلداب 

 

 

 

 
 

 


