
 6102منح جوائز الجامعة لعام 
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 -لكل من السادة: 6102منح جائزة الجامعة التشجيعية لعام  -أوال":

 –مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت  –الدكتورة/هند عبد العظٌم ملهط  -1

 فً مجال العلوم الهندسٌة والمعلوماتٌة و الحاسبات .  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

 منح جائزة الجامعة التشجٌعٌة فً مجال )الفنون الجمٌلة والتطبٌقٌة( مناصفة لكل من : -2

 -بقسم التربٌة الفنٌة  -مدرس الخزف –الدكتور/محمود حامد عبد المعطى عٌد  - أ

 . بكلٌة التربٌة النوعٌة

مدرس المالبس والنسٌج بقسم االقتصاد  –كتورة/ رشا محمد نجٌب علً مبارك الد - ب

 بكلٌة التربٌة النوعٌة . –المنزلً 

كلٌة التربٌة  –بقسم أصول التربٌة  –أستاذ مساعد  -الدكتور/ محمود فوزى أحمد بدوى -3

 0فى مجال العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة  –

 

 -لكل من السادة:6102منح جائزة الجامعة للتفوق لعام  :ثانيا

بكلٌة العلوم فً  -بقسم الكٌمٌاء  -األستاذ  المتفرغ –د/مجدى عبد العظٌم كامل حسن 0أ  -1

 0مجال العلوم األساسٌة 

كلٌددة  -األسددتاذ المتفددرغ بقسددم علددم الددنفس التربددوى–د/ حمدددى علددى أحمددد الفرمدداوى 0أ -2

 0ربوٌة والنفسٌة التربٌة فى مجال العلوم الت

 

د/عبدد الفتدام مصدطفً السدٌد 0أ للسييد 6102منح جائزة الجامعة للتأليف العلمي لعام  -ثالثا":

 فً المجال األدبً . –غنٌمة ـ أستاذ غٌر متفرغ بقسم الفلسفة بكلٌة اآلداب 

للكتيياا المتييرجم ومنافييفة  ييي  ًمشيياركة 6102ميينح جييائزة الجامعيية للترجميية لعييام  -رابعييا:

 -القيمة المالية لكل من:

بكلٌدة التربٌدة   -مدرس بقسم المناهج وطرق التددرٌس –د/ هبة السٌد عبد السالم الغتمى  -1

  0فى المجال األدبى 

كلٌة التربٌدة ب  -أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس –د/ ناهد محمد محمود غنٌم  -2

 فى المجال األدبى 

 

 



مناففة  6102 ي مجال )العلوم الطبية والبيطرية( لعام منح جائزة الجامعة التقديرية  -رابعا:

 -لكل من السادة:

قسم الطب الشرعي والسموم ب األستاذ المتفرغ –مسرجة سامي مصطفي بدوي  د/0أ -1

 بكلٌة الطب اإلكلينيكية 

بمعهد  في االطفالأستاذ متفرغ بقسم امراض الكبد  – د/محمد عبد السالم الجندي0أ -6

 .الكبد 
 

 د/ مفطفـي بهجـت 1منح كل من السادة أعضاء هيئة التدريس جائزة السيد ا -خامسا:

  -وهم : 6102عبد المتعال للمتميزين لعام           

 مدرس بقسم المحاصٌل بكلٌة الزراعة . -د/محمود فتحً سلٌمان  -1

مساعد أصول تربٌة الطفل بقسم رٌاض أستاذ  -د/إٌناس سعٌد عبد الحمٌد الشتٌحً  -2

 االطفال بكلٌة التربٌة.

 مدرس بقسم هندسة القوي المٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة. -د/سامً محمد حسن البحٌري  -3

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة  -د/ محمد اسماعٌل كرار -4

 الهندسة االلكترونٌة .

 مدرس بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم . -اد د/ عادل محمد أحمد مر -5

 أستاذ مساعد بقسم ادارة االعمال بكلٌة التجارة . -د/ محمد حسٌن البحٌري  -6
 

 -منح ذات الجائزة للطالا اآلتي أسمائهم : -سادسا :

األولً علً كلٌة الطب وحاصلة علً -الطالبة/ مها محمود عبد الغنً أبو الخٌر  -1

 بة الشرف .تقدٌر ممتاز مع مرت

األولً علً كلٌة التجارة شعبة  –الطالبة/ سارة إبراهٌم عبد الحمٌد أبو المجد  -2

 محاسبة عربً وحاصلة علً تقدٌر ممتاز مع مرتبة الشرف . 

 

 


