
 

 

 
 
 

وزارة الدولة للبحث العلمى 
1B أكادميية البحث  العلمى  والتكنولوجيا

تعلــــــــن 
ح املتنيزيً مً مواطـــــيى ـــــأكادميية البحث العلنى والتليولوجيا عً مً

 مجَورية مصر العربية اجلوائز اآلتية لعاو 
  U جوائز الييلأواًل:U  

U جـوائز الدولة التقديرية: ثاىيًا:U

  :جوائز الدولة للتفـوق    : ثالثًا 

:جوائز الدولة التشجيعية : رابعًا 
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 التقـدو جلوائز الدولة للتفوق والتشجيعية

  ديشنرب عاو ٍـو  جوائزل أخر موعد إلرسال أو تشليه أوراق الرتشيح والتقدو ل
علنًا أٌ األوراق املقدمة ال ترد 

 

 



 

 وزارة الدولة للبحث العلمى

 أكادميية البحث  العلمى  والتكنولوجيا

  فى دلال العلْو األصاصٔة:   أّاًل 
 

 ــ   جائشتا املزحْو ذلند أمني لطــــــــفى   فى دلاىل العلْو الزٓاضٔة ّالعلْو الفٔشٓكٔة  ، قٔنة نل جائشة   1   
عغزٌّ ألف جئُ 

 آالف جئُ عغزة  تَاّقٔهالعلْو الفلهٔة، ذلنْد خــريى علـى فى . د. ــ  جائشة املزحْو أ2  
   آالف جئُعغزة  تَاّقٔهل حبْث احلاصب، أمحـــد عبادة  صـــزحاٌ   فى دلا. د.املزحْو أ   ــ  جائشة3 
 تَا ّقٔهفٔئط نامل جْدة لإلبداع العلنى لغباب الباحجني    فى دلال االبتهارات التهيْلْجٔة . د. ــ  جائشة أ4 

   آالف جئُعغزة 
فآشة ذلند اخلزافى   فى دلال الهٔنٔاء،  ّقٔنتَا مخضة ّعغزٌّ  ألف جئُ  . د.  ــ  جائشة أ5
ًٔا   فى دلال العلْو البٔطزٓة:   ثاى
 آالف جئُ عغزة ّقٔنتَا   ،  ـ جائشة صيدّم التأمني على املاعٔة فى دلال أمزاض املاعٔة 1
 آالف جئُ عغزة ّقٔنتَا   ،  ــ جائشة املزحْو الدنتْر أمحد فزٓــد فى دلال أمزاض املاعٔة 2
ذلنْد سًٓ الدًٓ  فى دلال تزبٔة ّأمزاض  الدّاجً ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ . د. ــ جائشة املزحْو أ3

  فى دلال العلْو الطبٔــــــة: ثالًجا
 

 ــ جائشة امليصـْرة الطبٔة فى دلال أمزاض الهلى أّ جزاحة املـضالو البْلٔة  ، ّقٔنتَا  مخضة ّصبعٌْ ألف جئُ  1
اجلزاحـة العامة ، ّاجلزاحة اخلاصـة ، :  ذلند فدزى مهاّى الطبٔة فى دلاالت  . د. ــ  جْائش املزحْو أ2

        ّاألمزاض الباطـية ، ّ طـب األطفال ، ّالتْلٔد ّأمزاض اليضاء ، ّقٔنة نل جائشة  عغزة  آالف جئُ 
  آالف جئُعغزة ّقٔنتَا  ، ْٓصف حضً األعضــز    فى دلال تغزٓح اإلىضــاٌ . د. املزحْو أ   ــ   جائشة3
  آالف جئُعغزة ّقٔنتَا  ، حضني خريى طبْسادِ   فى دلال تيظٔه اليضـــل . د.  ــ  جائشة املزحْو أ4
 آالف جئُ عغزة  ّقٔنتَا   ، حئى ذلنـد اجلنــــــــــــــل    فى دلال طب األطفـــال. د. أ  ــ  جائشة 5
  آالف جئُعغزة ّقٔنتَا   ،  علــْاٌ   لإلبداع العلنى   فى دلال األمزاض العصبٔة حضً أصـامة. د.أ  ــ  جائشة 6
  آالف جئُعغزة ّقٔنتَا   ،  الطب املعنلى ّ أمزاض الدو  فى دلال ذلند ممتاس الصاّى .د. أ  املزحْو ــ  جائشة7
ذلند صامى الشٍار فى دلال جزاحة العظاو ، ّقٔنتَا عغــــزٌّ ألف جئُ  . د.  ــ   جائشة أ8
عنــز عاٍــني   فى دلال الطب اليفضى ّالصحة اليفضٔة ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ . د.  ــ  جائشة  املزحْو أ9
 آالف عغزة ّقٔنتَا   ، ذلاصً ذلند عبد الفتاح  لغباب األطباء فى دلال التػذٓــة. د. املزحْمة أ   جائشة ـ10

 جئُ



 فى دلال العلْو التهيْلْجٔة ّاهليدصـــــــــٔة:   رابعًا 

اهليدصة اإللهرتّىٔة :    ـ  جْائش مجعٔة أنادمئة الغزّم لإلبداع العلنى ّالتهيْلْجى  أربع جْائش فى دلاالت 1
ّتطبٔكاتَا ـ   اهليدصة الهٔنآّة ّتطبٔكاتَا ـ احلاصبات ّىظه املعلْمات فى الصياعة ـ اهليدصة املدىٔة 

ّاملعنارٓة للنغزّعات الصياعٔة ، ّقٔنة نل جائشة مخضة ّعغزٌّ ألف جئُ      
اخلالٓــا ـ صبانة األلْمئــْو  ـ درفلة  )  ـ  جائشة  عزنة مصز لأللْمئْو  فى اجملاالت التى ختدو تطْٓز 2

، ّقٔنتَا مخضة ّعغزٌّ ألف جئــُ  (األلْمئــْو ـ بجـل األلْمئْو ـ  صياعة األىـْد 
 

  ـ  جائشة املزحــْو املَيدظ عجناٌ أمحـد عجناٌ  فى دلـال تـطْٓز صـياعة التغـٔٔد ّاملكــاّالت املصــزٓة  ،  3
 ّقٔنـــتَا عغزة آالف جئُ

ذلند نامل ذلنــْد  فى دلاالت تطْٓز التهيْلْجٔا املضتددمة فى الصياعات اليضحٔة  ،  . د.  ـ جائشة  املزحْو أ4
ّقٔنتَا عغزة آالف جئُ  

 ـ  جائشة املزحْو املَيدظ صلٔناٌ عبد   احلــى  فى دلال اليكل ّاالتصاالت  ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ 5
 ـ   جائشة تينٔة االبتهار ّ االخرتاع فى دلال الصياعة ّالتينٔة التهيْلْجٔة  ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ 6
  آالف جئُعغزة ّقٔنتَا   ،  العنلٔةا اهليدصة اإلىغائٔة ّتطبٔكاتُ دلالأمحد ذلزو أمحـد   فى.د. أ  ــ  جائشة7
 ـ  جائشة املَيدظ فؤاد أبْ سغلُ لتطْٓز ّتينٔة الصياعة  ، ّقٔنتَــــــا  عغزة  آالف جئُ 8
ذلند ذلند اهلامشى فى دلال حبْث ّتهيْلْجٔا التغٔٔد ّامليغآت اخلزصاىٔة  ،  . د. ـ  جائشة أ9

         ّقٔنتَا  عغزٌّ  ألف جئـــُ 
ّقٔنتَا   ،  ٍيدصــة الكـــْى الهَزبــٔةدلالفى   ذلند ذلنْد  خلٔفـــة. د. املزحْو أ  ــ  جائشة10

  آالف جئُعغزة 
فْسى حضني محــاد  فى دلال علـْو ّتهيْلْجٔا املــْاد أّ التهيْلْجـــٔا اليّْٓـــة ،   . د. ـ   جائشة املزحْو أ11

ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ 
عبد الباقى ذلند إبزأٍــــه  فى دلـــال العنــارة ّالتدطٔـط العنزاىـــى ،  . د. ـ  جائشة املزحْو أ12

           ّقٔنتَـــــــا  عغزة  آالف جئُ

عْقى ذلنــْد صــامل   فى دلال إدارة املعزفة ّاملعلْماتٔـــة،  ّقٔنتَا  عغزٌّ  ألف جئـــُ . د. ـ   جائشة أ13
 
فى دلال البحْث البٔئٔة :  خامضًا 
 ـ جائشتا البحْث البٔئٔة ّالرتبٔة البٔئٔة ،  ّقٔنة نل جائشة  عغزٌّ ألف جئُ 1

أصـامة اخلْىل  لألحباث ّالدراصات البٔئٔة ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ . د. ـ   جائشة  املزحْو أ2

   ، عنل إعالمى فى دلال محآة البٔئةألحضً  مصطفى ننال طلبـــــــة للبٔئة . د. ـ   جائشة  أ3
         ّقٔنتَــا مخضة عغز ألف جئُ  



  فى دلاالت أخــــزى:  صادصًا 
 ـ  جائشة  تينٔة االبتهار ّ االخرتاع  فى دلال الطاقة اجلدٓدة ّ املتحددة  ، ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ 1

 ـ  جْائش  تينٔة االبتهار ّ االخــــــرتاع  فى دلال  اآلثـــــــــــار ،ّعددٍا ثالث جْائش  ّقٔنة نل جائشة   2
عغزة  آالف جئُ  

 ـ  جائشة  تبضٔط العلْو  ،  ّقٔنتَا  عغزٌّ ألف جئُ 3

للْقآة مً أخطار احلزٓل ،  ّقٔنتَا  عغزة  آالف جئُ  (بافارٓا مصز  ) ـ  جائشة  الدنتْر ىادر رٓاض 4

مجال ماضى أبْ العشائه فى دلال التينٔة الزٓفٔة فى اجملتنع املصزى  ، ّقٔنتَا . د. ــ  جائشة  املزحْو أ5
عغــــزٌّ ألف جئُ 
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