بيان بأمساء السادة الفائزين
جبوائز اهليئات واألفراد لعام 1022
"""""""""""

أو ًال  :فى جمال العلوم األساســية:
 1ـ جائزة اللجنة القومية للرياضيات ( :قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه )

حجــبت اجلائــزة
 2ـ جائزتا املرحوم حممد أمني لطفى فى جماىل العلوم الرياضية والعلوم الفيزيقيــة:
(وقيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه )

جائزة العلوم الرياضية :
ـ الدكتور  /ناصر متولى على محمد

أستاذ مساعد بكلية العلوم بأسوان ـ جامعة جنوب الوادى

جائزة العلوم الفيزيقية :
مناصفة بني كل من :
ـ الدكتورة  /حنان جودة عبد الوهاب أحمد

أستاذ مساعد بكلية البنات ـ جامعة عين شمـس

ـ الدكتور  /عاطف محمد الطاهر محمد

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة األزهــر

 3ـ جائزة املرحوم أ.د .عبد املنعم أبو العزم فى علم وتكنولوجيا الزجاج:
(قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه)

حجــبت اجلائــزة
 4ـ جائزة املرحوم أ.د .إبراهيم على عمـار فى كيمياء تآكل الفلزات ومنع تآكلها:
( قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه )

حجــبت اجلائــزة

 5ـ جائزة املرحوم الدكتور حممد عبد السالم فى البيولوجى ( :قيمة اجلائزة ألف دوالر )
ـ الدكتور  /محمود محمد محمود الحفناوى

باحث بالمركز القومى للبحــوث

 6ـ جائزتا أ.د .فينيس كامل جودة لإلبداع العلمى لشباب الباحثني فى جمال علوم املواد وتطبيقاتها

وجمال االبتكارات التكنولوجية( :قيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه )
اجلائزة األولــى :

ـ الدكتورة  /مروة عادل السيد حامد شريف
باحث بالمركز القومى للبحــوث

اجلائزة الثانيــة :
مناصفة بني كل من :
ـ الدكتور  /محمد سعيد عطية مصطفى

مدرس بكلية العــلوم ـ جامعة عين شمـس

ـ الدكتور  /أحمد عبد الفتاح عرفة طايل

مدرس بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
جامعة المنوفية

 7ـ جائزة أ.د .فايزة حممد اخلرافى فى جمال الفيزياء:
( قيمة اجلائزة مخسة وعشرون ألف جنيه )
ـ الدكتور  /فيصل على على العرينى

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة قناة السويس

ثانيًا فى جمال العلوم البيطرية:
 1ـ جائزة صندوق التأمني على املاشية ( :قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه)
ـ األستاذ الدكتور  /سيد أحمد حسن سالم
أستاذ بمعهد بحوث صحة الحيــوان
2ـ جائزة املرحوم أ .د .أمحد فريد فى جمال أمراض املاشية ( :قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه)
ـ الدكتورة  /إيمان محمد محمد أبوحطب

باحث بمعهد بحوث صحة الحيــوان

3ـ جائزة املرحوم أ.د .حممود زين الدين فى جمال تربية و أمراض الدواجن :
(قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه)

حجــبت اجلائــزة
4ـ جائزة أ.د .مدحت عبد اهلادى فى حبوث أمراض الدواجن ( :قيمة اجلائزة عشرة آالف جنيه)

مناصفة بني كل من :
ـ الدكتورة  /وفاء عبد الغنى عبد الغنى
أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة القاهرة

ـ الدكتورة  /سناء سالمة أحمد عوض

أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة

ثالثًا :فى العلوم الطبية :
1ـ جائزة املنصورة الطبية فى جمال أمراض الكلى واملسالك البولية :
(قيمتها مخسة وسبعون ألف جنيه )

مناصفة بني كل من :
ـ الدكتور  /محمد إبراهيم عبد الحميد أبو الغار
إستشارى بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية
ـ الدكتور  /حسين محمد عطيه شعيشع

جامعة المنصورة

أستاذ مساعد بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية
جامعة المنصورة

2ـ جوائز املرحوم أ.د .حممد فخرى مكاوى الطبية ( :قيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه )

أ ـ فى جمال اجلراحة اخلاصة :
حجبت اجلائزة
ب ـ فى جمال طـب األطفال :
مناصفة بني كل من :
ـ األستاذ الدكتور  /محمد محمد صالح الحجار
أستاذ بكلية الطب ـ جامعة المنصورة

ـ الدكتورة  /نانسى سمير محمد أحمد البربرى

مدرس بكلية الطب ـ جامعة عين شمس

ج ـ فى جمال األمراض الباطـنة:
حجبت اجلائزة
د ـ فى جمال التوليد وأمراض النساء :
حجبت اجلائزة

 3ـ جائزة جائزة املرحوم أ.د.عبد الفتاح يوسف فى جمال أمراض النساء والتوليد :
(قيمتها عشرة أالف جنيه )
ـ الدكتور  /محمد على بديوى محمد

أستاذ مساعد بكلية الطب ـ جامعة أســيوط

 4ـ جائزة أ.د .حييى حممد اجلمل فى جمال طب األطفال ( :قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ الدكتورة  /شيرين سعد محمد السيد

أستاذ مساعد بكلية الطب ـ جامعة عين شمس

 5ـ جائزة أ.د .أسامة علوان لإلبداع العلمى فى جمال األمراض العصبية( :قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ األستاذ الدكتور  /أشرف هشام توفيق أبو النصر

أستاذ بكلية الطب ـ جامعة القاهـــرة

 6ـ جائزة أ.د .شوقى إبراهيم احلداد فى جمال األورام السرطانية( :قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ الدكتورة  /أميرة مختار أحمد خورشيد

أستاذ متفرغ بمعهد األورام ـ جامعة القاهرة

 7ـ جائزة املرحوم أ.د.فؤاد ثاقب فى جمال اجلهاز اهلضمى والكبد( :قيمتها عشرة آالف جنيه )

مناصفة بني كل من :
ـ الدكتور  /طارق إبراهيم على إبراهيم زاهر

أستاذ مساعد بكلية الطب ـ جامعة الزقازيق

ـ الدكتور  /محمد على محمد مرسى

أستاذ مساعد بكلية الطب ـ جامعة المنـيا

رابعاً :فى جمال العلوم التكنولوجية واهلندسية :
1ـ جوائز أكادميية الشروق لإلبداع العلمى والتكنولوجى :
(قيمة كل جائزة مخسة وعشرون ألف جنيه )

أ ـ فى جمال اهلندسة الكيماوية وتطبيقاتها :
ـ الدكتور  /أشرف محمود حسن أحمد
أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحـوث

ب ـ فى جمال اهلندسة اإللكرتونية وتطبيقاتها :
حجبت اجلائزة
 2ـ جائزة تنمية االبتكار واإلخرتاع فى جمال الصناعة والتنمية التكنولوجية :
(قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ األستاذة الدكتورة  /وفاء محمد السيد على حجاج

أستاذ باحث بالمركز القومى للبحـوث

 3ـ جائزة املرحوم أ.د .حممد كامل حممود فى جمال علوم وتكنولوجبا الصناعات النسجية :
ـ الدكتورة  /سمر محمد سامى شرف

(قيمتها عشرة آالف جنيه )

أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحـوث

 4ـ جائزة املرحوم أ.د .فوزى حسني محاد فى جمال علم وتكنولوجيا املواد أو التكنولوجيا النووية:
(قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ األستاذة الدكتورة  /أمانى عبد المنعم مصطفى

أستاذ باحث بالمركز القومى للبحـوث

 5ـ جائزة املرحوم أ.د .عبد الباقى إبراهيم فى جمال العمارة والتخطيط العمرانى:
(قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ الدكتور  /خالد محمود محمود محمود هيبه

أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة األزهــر

 11ـ جائزة أ.د .شوقى حممود سامل فى جمال إدارة املعرفة واملعلوماتية:
(قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ األستاذ الدكتور  /عماد محمد الصغير على قمحاوى

أستاذ بمعهد الكفاية اإلنتاجية ـ جامعة الزقازيق

خامساً :فى جمال البحوث البيئية:
1ـ جائزتا البحوث البيئية والرتبية البيئية ( :قيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه )

اجلائزة األوىل :
ـ األستاذ الدكتور  /أحمد السيد إسماعـيل السيد

أستاذ باحث بالمركز القومى للبحـوث

اجلائزة الثانية :
مناصفة بني كل من :
ـ الدكتور  /رضا محمدى محمد عوف محمد

أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات

ـ الدكتورة  /منال محمد عادل أحمد حسنين

أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحـوث

 2ـ جائزة املرحوم أ.د .أسامة اخلوىل فى جمال األحباث والدرسات البيئية:
(قيمتها عشرة آالف جنيه )
ـ الدكتور  /أسامة أحمد فؤاد حنفى محمود

أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات

 3ـ جائزة أ.د .مصطفى كمال طلبة للبيئة ألحسن حبث تطبيقى قابل للتنفيذ حلماية البيئة :
(قيمتها مخسة عشر ألف جنيه )

حجبت اجلائزة

خامساً :فى جماالت أخرى:
 1ـ جائزة تبسيط العلــــــوم ( :قيمتها عشرون ألف جنيه )

مناصفة بني كل من :
ـ األستاذ الدكتور  /سيد عاشور أحمد محمد

أستاذ متفرغ بكلية الزراعة ـ جامعة أسـيوط

ـ األستاذ الدكتور  /أحمد عبد العظيم عبد الهادى

أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة القاهـــرة

 2ـ جائزة الدكتور نادر رياض ( بافاريا مصر ) للوقاية من أخطار احلريق :
(قيمتها عشرة آالف جنيه )

مناصفة بني كل من :
ـ العميد  /محمد أيمن عبد الغنى عبد السالم سمك
مدير باإلدارة العامة للحماية المدنية
ـ العقيد  /عصام عبد القادر عبد العزيز

ضابط باإلدارة العامة للحماية المدنية

