
National awards  

 
 

 

 الفائزون بجائزة جامعة أسيوط التقديرية

      



 العام الكلية القسم االسم المجال

العلوم 
 األساسية

أ.د. / يس محمد حسين 
 العلوم الكيمياء تميرك

9002/9000 

العلوم 
 الهندسية

أ.د. / ممـدوح إبـراهيم 
 فــؤاد

الهندسة 
 الكهربائية

 الهندسة

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

أ.د. / سيــد عــاشور 
 الزراعة وقاية نبات أحمــــد

العلوم الطبية 
 والصيدلية

أ.د. / حمدى نجيب أحمد 
 التالوى

األمراض العصبية 
 الطب والنفسية

العلوم 
االجتماعية 
 واالنسانية

مناصفة بين 
 كالً من :

أ.د. / برنس ميخائيل 
 غطاس

المحاسبة 
 التجارة والمراجعة

أ.د. / عبد الرقيب أحمد 
 التربية علم النفس إبراهيم

العلوم 
 العلوم الفيزياء محمود حافظأ.د. / محمد  األساسية

9000/9000 
-
9000/9009 

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

مناصفة بين  
 كل من :

أ.د./ نبيل أحمد على 
 مسك

الطب  جراحة الحيوان
 البيطرى

أ.د./ مصطفى حسن 
 الزراعة وقاية النبات حسين محمد

العلوم الطبية 
 والصيدلية

أ.د./ أحمد محمد 
 الصيدلة العقاقير المغازى

العلوم 
االجتماعية 
 واالنسانية

أ.د./ محمد أحمد محمد 
 اآلداب التاريخ أحمد بديوى

العلوم 
 األساسية

أ.د. / أبو المجد عبد 
 المنعم عبد الوهاب

 العلوم الكيمياء

2014/2013 

العلوم 
 الهندسية

أ.د. / محمد أبو زهاد أبو 
 الهندسة الكهرباء زيد

العلوم الزراعية 

 والبيطرية
أ.د./ على السباعى 

 طب الحيوان حسين على
الطب 

 البيطرى

العلوم الطبية 
 والصيدلية

 أ.د. / جمال أحمد صالح
الكيمياء 
التحليلية 
 الصيدلية

 الصيدلة

العلوم 
 الهندسية

أ.د/ محمد عبد السالم 
 الهندسة الهندسة المدنية عاشور

9002/9002 
العلوم الطبية 

 تحية هاشم سليمأ.د/  والصيدلة
الكيمياء الحيوية 

 الطب الطبية

العلوم 
االجتماعية 
 واإلنسانية

أ.د/ عصام محمد أحمد 
 زناتى

القانون الدولى 
 الحقوق العام

 



 لفائزون بجائزة جامعة أسيوط التشجيعية

      

 العام الكلية القسم االسم المجال

العلوم 
 الهندسية

أ.د. / شحاته الضبع 
 عبد الرحيم 

الهندسة 
 المدنية

 الهندسة  

9002/9000 
العلوم الزراعية 

 والبيطرية
أ.د. / محمود رشدى 

 عبد الاله
الطب  طب الحيوان

 البيطرى

الطبية 
 والصيدلية 

د./  شريفة أحمد 
 حامد عمران

العصبية 
 والنفسية

 الطب

العلوم 
 األساسية

أ.د./ محمد هاشم 
 أحمدمحمد 

 العلوم النبات

9000/9000 
-
9000/9009 

العلوم 
 الهندسية

د./ ربيع محمد رفعت 
 أحمد

الهندسة 
 الهندسة المعمارية

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

د. / أمل سيد محمد 
 سيد

الطب  صحة الحيوان
 البيطرى

العلوم الطبية 
د./ أشرف محمد  والصيدلية

 محمد محمود

الكيمياء 
التحليلية 
 الصيدلية

 الصيدلة

العلوم 

والدراسات 
 البيئية

قسم األراضى  د./ عادل ربيع عثمان
 الزراعة والمياه

العلوم 
 األساسية

د.إسماعيل أحمد 
 إسماعيل

 العلوم علم الحيوان

2014/2013 

العلوم 
 الهندسية

د. هشام محمد 
 أحمد دياب

الهندسة 
 الهندسة المدنية

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

مناصفة بين 
 كالً من :

د. كمال أحمد محمد 
 أبو اليسر

 الزراعة أمراض النبات

د. حسن عبد الصبور 
 على

التوليد 
 والتناسليات

الطب 
 البيطرى

العلوم الطبية 
 والصيدلية

د. /  محمود فهمى 
 على الصبحى

 الصيدلة الصيدالنيات

العلوم 
االجتماعية 
 واالنسانية

د. محمد السيد أبو 
 اآلداب اآلثار رحاب

العلوم 
 الهندسية

أ.د/ مؤمن طه حنفى 
 المليجى

الهندسة 
 الهندسة الكهربائية

9002/9002 

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

أ.د/ إيمان عز الدولة جابر 
 الشرقاوى

الطب الشرعى 
 والسموم

الطب 
 البيطرى

العلوم الطبية 
 والصيدلية

 الصيدلة العقاقير د/ رفعت بكر حامد

العلوم 
االجتماعية 
 واالنسانية

أ.د/ عماد الدين 
 شعبان على

علوم الصحة 
 الرياضية

التربية 
 الرياضية

 
 

 ( بيان بأسماء السادة الفائزين بجائزة جامعة أسيوط ألحسن رسالة علمية )دكتوراه



      

 العام الكلية القسم االسم المجال

د. / عبد الباسط عبد  العلوم األساسية
 الحميد محمد

 العلوم   الرياضيات 

9002/9000 

د. / أحمد محمد رشاد  العلوم الهندسية
 فتح الباب

الهندسة 
 الميكانيكية

كلة 
 الهندسة 

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

د. / تيمور محمد إبراهيم 
 الشرى

الطب  التوليد
 البيطرى 

جراحة األوعية  د. / أشرف جمال طه الطبية والصيدلية 
 الدموية

 الطب  

د. / منصور السيد أحمد  العلوم األساسية
 السيد

 العلوم  الرياضيات 

9000/9000 
-
9000/9009 

العلوم الزراعية 
 والبيطرية

الطب الشرعى  د./ ضحى يحيى أحمد
 والسموم 

الطب 
 البيطرى 

د. /  محمود فهمى على  الطبية والصيدلية 
 الصبحى

 الصيدلة  الصيدالنيات 

 العلوم األساسية
د. عالء الدين حامد 

 سيد
 العلوم علم الحيوان

2014/2013 

 الصيدلة الصيدلة الصناعية د.هشام محمد توفيق الطبية والصيدلية 

د. إسماعيل رمضان عبد  العلوم األساسية
 الرحيم

النبات 
 العلوم والميكروبيولوجى

9002/9002 

د. حسن محمد وداعة الرب  العلوم الهندسية
 الهندسة الهندسة الكهربائية عبد الدايم

د. هالل فؤاد حته  الطبية والصيدلية 
 حسين

الميكروبيولوجيا الطبية 
 الطب والمناعة

العلوم االجتماعية 
 واالنسانية

د. شعبان سيد أبو زيد 
 هريدى

 التربية علم النفس
 

 

 الطحالوى فى مجال األورامأسماء الفائزين بجائزة األستاذ الدكتور/ محمد رجائى 

 السنة اسم الفائز  الكلية 

 9111 د/طارق عبد هللا مرسى الجمال  كلية الطب 

 0222 مناصفة بين د/ فاطمة عبد الفتاح على ،د/ فاطمة أحمد بدارى  كلية الطب 

 0229 أحجبت الجائزة 

 0220 د/ نسرين محمد خليفة  معهد جنوب مصر لألورام 

 0222 لم يتقدم أحد 



 0222 أحجبت الجائزة 

 0222 أ.د/ طه زكى محمد مهران  كلية الطب 

 0222 لم يتقدم أحد 

 0222 د/ إيمان مسعد زكى الحنفى  معهد جنوب مصر لألورام 

 0222 لم يتقدم أحد 

 0221 د/ دعاء محمد سيد  معهد جنوب مصر لألورام 

  0290 - 0292 د/ هبه عبد الرازق سيد  معهد جنوب مصر لألورام 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


