
   ٢٠١٠ – ٢٠٠٠حصائى للجوائز من إبيان 
 

 مالحظــــات سنـــة الترشيح نــوع الجائزة اســــــم المرشـــح م
 شريف أحمد على شتا./ م -١

 ـمعمارية ندسة المدرس مساعد بقسم اله
أحسن الرسائل فى درجة 

 الماجستير
    منح الجائزة             ٢٠٠٠ - ١٩٩٩

 د الشيخ محمد يسرى محمو./ د  -١
 مدرس بقسم الهندسة اإلنشائية 

أحسن الرسائل فى درجة 
 الدآتوراه

٢٠٠٠ - ١٩٩٩ ----------------- 

  عابد محمد نصر ./ د -٢
 االتصاالتمدرس بقسم 

أحسن الرسائل فى درجة 
 الدآتوراه

٢٠٠٠ – ١٩٩٩ ------------------ 

  محمود أحمد السيد اإلمام ./ د -١
  اإلنشائيةمدرس بقسم الهندسة

 منح الجائزة ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ جائزة الجامعة التشجيعية

 طارق عبد الحميد سعفان ./ د  -٢
 ،أستاذ مساعد بقسم هندسة الري والهيدروليكا

  مدرس بالقسم-ثروت عيد عطوه سرحان . د
 

 ----------------- ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ جائزة الجامعة التشجيعية

 مساعد بقسم  أستاذ-محمد سعد القاضي ./ د -٣
 هندسة القوى الميكانيكية ،

  مدرس بالقسم –أحمد محمد حامد قنديل ./ د
 

 -------------------- ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ جائزة الجامعة التشجيعية
 

 منح الجائزة

 محمود صابر قنديل ./ د.السيد أ -١
  أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربية 

 نح الجائزةم ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ جائزة الجامعة التقديرية

 مهندس –السعيد أحمد المتولي / المهندس  -١
 بقسم هندسة الغزل والنسيج   

 مهندس -محمد فتحي القاضي / المهندس 
 بالقسم

أحسن الرسائل فى درجة 
 الماجستير

٢٠٠٠ – ١٩٩٩    --------------------- 
 

   --------------------- 

لرسائل فى درجة أحسن ا نهى فوده إبراهيم سالمه ./ م  -٢
 الماجستير

          منحت الجائزة ٢٠٠٠ – ١٩٩٩

 مدرس بقس –مجدي عبد الحليم زايد ./ د -١
 األشغال العامة 

أحسن الرسائل فى درجة 
 الدآتوراه

٢٠٠٠ – ١٩٩٩              ------------- 

 مدرس بكلية –محمد غصوب سعفان ./ د -٢
 التربية الشعبة الصناعية 

ائل فى درجة أحسن الرس
 الدآتوراه

٢٠٠٠ – ١٩٩٩              --------------- 
 

 
 



 ٢٠١٠ – ٢٠٠٠بيان احصائى للجوائز من 
 

 مالحظــــات سنـــة الترشيح نــوع الجائزة اســــــم المرشـــح م
 ----------- ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ جائزة الجامعة التشجيعية االتصاالت مدرس بقسم هندسة – أبو العزايم رشدي./ د -١
 مجدي صومائيل غطاس إبراهيم./ د -٢

 هندسة اإلنتاجأستاذ مساعد بقسم 
---------------- ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ جائزة الجامعة التشجيعية

- 
 أيمن إبراهيم محمود إبراهيم./م -١

 مهندس بقسم الهندسة اإلنشائية
ة     ى درج ائل ف سن الرس أح

 الماجستير
 منح الجائزة ٢٠٠٢ – ٢٠٠١

 نصر حميده./ م -٢
 إبراهيم إبراهيم الشرقاوي./ م
 محمود مصطفى عوض./ م

 مدرسين مساعدين بقسم الهندسة الميكانيكية

ة     ى درج ائل ف سن الرس أح
 الماجستير

٢٠٠٢ – ٢٠٠١ ----------- 

  قسم الحاسبات والنظم–مصطفى السيد صالح أحمد ./ د -٢
 

ة     ى درج ائل ف سن الرس أح
 الدآتوراه

٢٠٠٢ – ٢٠٠١ ----------------
- 

 االتصاالت هندسة قسم –صالح صبرى أحمد عبيه ./ د -٢
 

ة     ى درج ائل ف سن الرس أح
 الدآتوراه

٢٠٠٢ – ٢٠٠١  
 منح الجائزة

 أحمد عبد الرازق سلطان./ د -١
 فاروق محمد عكاشة./ د
 ببرج أوهانس جبه جيان./  د

 قوى الميكانيكيةهندسة ال قسم

 ------------ ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ التشجيعيةجائزة الجامعة 

شيخ  ./ د.م.أ -٢ سرى ال د ي د محم ة  –محم سم الهندس ساعد بق تاذ م  أس
 اإلنشائية

---------------- ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ التشجيعيةجائزة الجامعة 
----- 

 
 محمود مصطفى عوض/ .د.أ -١

 الميكانيكيةأستاذ بقسم هندسة القوى 
 منح الجائزة ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ جائزة الجامعة التقديرية

 أحمد األمين النمر./ د.أ -٢
 أستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية

 منح الجائزة ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ جائزة الجامعة التقديرية

ز   ./ م -١ د العزي شير عب دحت ب ة   –م سم الهندس ساعد بق درس م  م
 الميكانيكية

 أحسن الرسائل فى درجة
 الماجستير

٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ --------------- 

 



 
   ٢٠١٠ – ٢٠٠٠بيان احصائى للجوائز من 

 
 مالحظــــات سنـــة الترشيح نــوع الجائزة اســــــم المرشـــح م

 أحمد محمد جالل عبد المنعم / المهندس  ٢
 المدرس المساعد بقسم هندسة اإلنتاج 

 أحسن الرسائل فى درجة
 الماجستير

٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ ------------------ 

 مدرس بقسم –سناء حسن عطية ./ د  -١
 األشغال العامةهندسة 

 -------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ أحسن الرسائل فى درجة الدآتوراه

 مدرس –إبراهيم لطفي حسن القلي / د -٢
 بقسم الرياضيات

 -------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ أحسن الرسائل فى درجة الدآتوراه

 محمود محمد إبراهيم الميلجى./ د.م.أ -١
 أستاذ مساعد بقسم الهندسة اإلنشائية

 ------------ ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ التشجيعيةجائزة الجامعة 

 ببرج أوهانس جبه جيان./  د -٢
 قسم هندسة القوى الميكانيكية

 -------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ جائزة الجامعة التشجيعية

 حسن سيد محمد هدية./ د.م.أ -٣
 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإلنتاج

 ---------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ ئزة الجامعة التشجيعيةجا

 أستاذ بقسم –رزق عبد اهللا البيلى ./ د.أ -١
 هندسة الغزل والنسيج 

 منح الجائزة ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ جائزة الجامعة للتفوق العلمي 

 أستاذ –يوسف ابراهيم يوسف عجاج ./ د.أ ١
 بقسم هندسة اإلنشاءات 

 ------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ جائزة الجامعة التقديرية

  أستاذ بقسم -توفيق توفيق الميداني ./ د.أ -٢
 هندسة اإلنتاج 

 -------------- ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ جائزة الجامعة التقديرية

 أستاذ –إبراهيم جار العلم راشد ./ د.أ -٣
 ورئيس قسم العلوم الطبيعية

 منح الجائزة ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ جائزة الجامعة التقديرية

 ياسر على محمد إسماعيل / .م -١
 قسم هندسة االتصاالت 

 أحسن الرسائل فى درجة
 الماجستير

٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ ------------ 

  النادي إبراهيممحمد محمد ./ م -٢
 قسم هندسة اإلنشاءات

 أحسن الرسائل فى درجة
 الماجستير

 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ ------------ 



 
   ٢٠١٠ – ٢٠٠٠بيان احصائى للجوائز من 

 
 مالحظــــات سنـــة الترشيح نــوع الجائزة ســــــم المرشـــحا م
 منح الجائزة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ أحسن الرسائل فى درجة الدآتوراه  قسم الهندسة المعمارية–شريف أحمد على شتا ./ د -١
اط ./ د -٢ د الخي صطفى محم د م سم –محم يس  ق  رئ

دد   دة والمتج ة الجدي ة الطاق ة بهيئ نظم الميكانيكي ال
 بالقاهرة  

 
 أحسن الرسائل فى درجة الدآتوراه

 منح الجائزة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣

عفان ./ د -١ د س د الحمي ارق عب ري –ط ة ال  هندس
 والهيدروليكا

 ---------------- ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة الجامعة التشجيعية

معة    ./ د -٢ سعيد ش ارق ال د ط ري  -محم ة ال  هندس
 والهيدروليكا

 منح الجائزة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة الجامعة التشجيعية
صروى ./ د -٣ اح ال د الفت د عي د أحم سم –أحم  ق

 الرياضيات والفيزياء الهندسية
 ------------- ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة الجامعة التشجيعية

 ---------- ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة التفوق العلمى  قسم هندسة اإلنتاج –محمد أحمد نصر شبارة ./د.أ -١
 قسم الهندسة –راهيم يوسف عجاج يوسف اب./ د.أ -١

 اإلنشائية
 ---------- ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة الجامعة التقديرية

  أستاذ بقسم هندسة -توفيق توفيق الميداني ./ د.أ -٢
 اإلنتاج

 منح الجائزة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ جائزة الجامعة التقديرية

 
 
 
 
 
 



   ٢٠١٠ – ٢٠٠٠بيان احصائى للجوائز من 
 

 مالحظــــات سنـــة الترشيح نــوع الجائزة ـــحاســــــم المرش م
 أحمد يوسف حتاته./ السيد م -١

 مدرس مساعد بقسم الهندسة الكهربية
أحسن الرسائل فى درجة 

 الماجستير
٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ ----------------- 

 رنيا مصطفى محمود / المهندسة -٢
اإلنتاج والتصميم . مهندسة بقسم هـ

 الميكانيكي 

ائل فى درجة أحسن الرس
 الماجستير

 منحت الجائزة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

 نهال فايز عرض ./ د -١
 مدرس بقسم اإلتصاالت

أحسن الرسائل فى درجة 
 الدآتوراه

 منحت الجائزة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

أحسن الرسائل فى درجة  قسم الهندسة الكهربية  -٢
 الدآتوراه

تم ترشيح تخصص ولم يرشح  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨
 شخص

 السيد عبد الهادى الشافعى ./ السيد د -١
 القوى الميكانيكية . مدرس مساعد بقسم هـ

تم رفض ترشيح سيادته من إدارة  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ جائزة الجامعة التشجيعية
 الجامعة

تم ترشيح تخصص ولم يرشح  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ جائزة الجامعة التشجيعية قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  -٢
 شخص

تم ترشيح تخصص ولم يرشح  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ جائزة الجامعة التشجيعية نتاج والتصميم الميكانيكي قسم هندسة اإل -٣
 شخص

 منح الجائزة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ جائزة الجامعة التقديرية حمدي أحمد الميقاتى ./ د.السيد أ -١
 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨األقسام العلمية                       أما بالنسبة لجائزة الجامعة للتفوق العلمي لم يتم الترشيح من 

 ريهام محسن محمد عز الدين / المهندسة   -١
 الرى والهيدروليكا . مدرس بقسم هـ

أحسن الرسائل فى درجة 
 الماجستير

٢٠١٠ -٢٠٠٩  

أحسن الرسائل فى درجة  محمد محمد شوقى عبد العليم أبوليله. / د -١
 الدآتوراه

            منح الجائزة ٢٠١٠- ٢٠٠٩

أحسن الرسائل فى درجة  أيمن ابراهيم محمود براهيم ./ د -٢
 الدآتوراه

٢٠١٠- ٢٠٠٩  

 شريف آشك ./ د  -١
 قسم هندسة اإلتصاالت

ولم نوافى باألوراق المطلوبة من  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ جائزة الجامعة التشجيعية
 المرشح إلرسالها إلى الجامعة  

 
 
 


