كشف املكرمني جبوائز الدولة
أوال  :جوائز الدولة التقديرية فى العلوم الزراعية لعام 2015

أ.د /ماهر حسب النبى خليل الفائز بالميداليه الذهبية ومبلغ  200000جنيها

ثانيا :الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى الكيمياء لعام 2015
أ.د /بهاء الدين مصطفى الجندى الفائز بمبلغ  50000جنيها
ثالثا :الحاصلين على جوائز الدولة سابقا
االسم

الكلية

ا.د /حسن نصر أحمد إسماعيل

الهندسة ببنها

ا.د /أحمد سليمان أحمد حزين

الهندسة ببنها

ا.د /لطيفة محمد سالم

االداب

ا.د /عادل كمال خضر

االداب

ا.د /يحيى محمد نبوى خاطر
د /ايهاب محمد عماد الدين ابراهيم

على

االداب

االداب

نوع الجائزة
التشجيعية فى علوم الرياضيات عام 1992
(المجال العلمى)

التقديرية فى العلوم التكنولوجية عام 2011
(المجال العلمى)

التشجيعية فى العلوم االجتماعية عام 1984
جائزة عبدالحميد شومان للعلوم النفسية
والتربوية من االردن عام 1988

جائزة الشاعر محمد حسن فقى من مؤسسة

اليمانى بالمملكة العربية السعودية فى االبداع
ونقد الشعر عام 2004

جائزة دراسا لعلوم الرياضة لعام

 2016/2015بتونس عن كتاب القياسات
المعملية الحديثة

جائزة افضل رسالة ماجيستير على مستوى
السيد  /ابراهيم عبدالغفار السيد خليفة
السيد المرحوم ا.م.د /محمد حافظ
دياب وتتسلمها زوجته

االداب

االداب

الجمهورية لعام  2015فى مجال الصناعات
الغذائية

جائزة الدولة التقديرية فى العلوم االجتماعية
عام  2012وجائزة الشيخ زايد للعلوم
االجتماعية عام 2014

رابعا:الفائزين بجوائز الجامعة
نوع الجائزة

قيمة الجائزة

الكلية

اسم الفائز

الطب

أ.د /كمال فهمى عبدالقادر

التقديرية (المجال العلمي)

15000

اآلداب

أ.د /حمادة محمود اسماعيل

التقديرية (المجال االدبى)

15000

الحقوق

أ.د /الشحات ابراهيم منصور

التقديرية (لحقوق االنسان)

5000

التشجيعية (المجال العلمي)

7000

التشجيعية (المجال االدبى)

7000

الدكتوراه (المجال العلمى)

4000

د /ضحى محمد مصطفى

الدكتوراه (المجال األدبي)

4000

د /أشجان طلبة فتحى عبدالمجيد

الماجستير(المجال العلمى)

2000

د /على محمد على عبدربه

الماجستير (المجال األدبي)

2000

الطب البيطرى د /أيمن سمير فريد
اآلداب

د /مصطفى الغريب محمد القصير

الطب البيطرى د /عبدالحليم حمادة القصبى
اآلداب
التمريض
اآلداب

خامسا :فريق الجودة بكلية الزراعة بمشتهر
االستاذ الدكتور /عبدالرحيم شولح

مستشار رئيس الجامعة للتطوير والجودة

االستاذ الدكتور /سعد محمود سعد

مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة

االستاذ الدكتور /محمود عراقى مغربى

عميد الكلية

االستاذ الدكتور /ناصر خميس الجيزاوى
االستاذ الدكتور /أحمد على عبدالرحمن عاشور

منسق زيارة االعتماد ووكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية

البيئة

دكتور /محمد حسن رفعت اسماعيل

مدير وحدة ضمان الجودة

االستاذ دكتور /لطفى عبدالفتاح بدر

معيار التخطيط االستراتيجى

دكتور /محمد مختار عبدالقادر

معيار الهيكل التنظيمى

االستاذ دكتور /سعيد عباس محمد رشاد

معيار القيادة والحكومة

االستاذدكتور /عادل حامد بهنساوى

معيار المصداقية واالخالق

االستاذ دكتور /محمد اسماعيل سلوع

معيار الجهاز االدارى

االستاذ دكتور /عبدة مهدى محمد مهدى

معيار الموارد المالية

االستاذ دكتور /ابراهيم محمد عبدالعليم

معيار المشاركة المجتمعية

دكتور /الحسينى السيد الحسينى

معيار الطالب والخريجين

االستاذ دكتور /راشدعبدالفتاح زغلول

معيار البرامج التعليمية

دكتور /أحمد محمد سعد

معيار التعليم والتعلم

دكتور /حامد الزعبالوى البدوى

معيار أعضاء هيئة التدريس

دكتور تهانى رشدى عبدالظاهر

معيار الدراسات العليا

االستاذ دكتور /عبدالكريم ابراهيم السيد

معيار البحث العلمى

االستاذ دكتور /صديق عبدالعزيز محيسن

معيار ادارة الجودة

السيد /محمد بيومى

سكرتير وحدة ضمان الجودة

سادسا :كشوف المتميزين فى النشر الدولى عن دورتى يوليو 2015ويناير 2016

سابعا :اللجنة العليا للتصنيف الدولى
ا.د /هشام محمد ابو العينين
ا.د /ماهر حسب النبى خليل

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى العلمى
والمشرف العام على صندوق البحوث العلمية

ا.د /محمد السيد صبحى ابوسالم

عميد كلية الطب البيطرى

ا.د /عالء السيد احمد احمد امين

عميد كلية العلوم

ا.د /ناصر خميس الجيزاوى

مدير مشروع البوابة االلكترونية

ا.د /محمد محمدى غانم

مدير مشروع التعليم االلكترونى

السيدة /سامية ابو الخير

مدير عام العالقات العلمية والثقافية

ثامنا :اللجنة المنظمة ليوم التميز العلمى
 السيدة  /ماجدة محمد ابراهيم ـ ـ مدير ادارة المؤتمرات واالتفاقيات
 السيد  /ياسر سليمان عبدالرحمن ـ ـ مدير إدارة البعثات والمنح واألجازات الدراسية
 السيد  /احمد رجب عفيفى ـ ـ مدير إدارة المهمات العلمية واإلعارات
 السيدة  /منال امام محمد احمد
 السيدة  /عزة حسن عبداللطيف
 السيدة  /دعاء السيد عبدالستار
 السيدة  /نهلة عبدالكريم دسوقى ابراهيم
 السيد /حمادة عبدالنعم السيد
 السيد /احمد مسعد حسن

