
 
 

 كلية الهندسة بالمطرية

 إدارة العالقات الثقافية

   

 بيأن بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تم حصولهم على جوائز علمية عن أبحاثهم

سنة  إسم الجائزه القسم العلمى إسم الدكتور م

 الحصول
 ىندسة القوى الميكانيكية أ.د/عبد الرازق عبد الفتاح 1

 جائزه الدولة التقديرية
 جائزه مبارك

1984 
2004 

 2001 جائزه الجامعة لمعموم القوى الميكانيكية ىندسة أ.د/سميره أحمد حسن الشريف 2

 ىندسة القوى الميكانيكية أ.د/حسنى زيد أبو زيد زياد 3

 جائزه األستاذ المثالى ليندسة حموان
 جائزه الدولة التشجيعية

نوط اإلمتياز من الطبقة األولى بالقرار الجميورى 
 (406رقم )

1994 
1996 

 
1999 

 جائزه جامعة حموان فى مجال اليندسة البيئية ىندسة القوى الميكانيكية لأ.د/ محمد نبيل مصطفى كما 4
1999 
2000 

 1997 جائزه الجامعة لمعموم ىندسة القوى الميكانيكية أ.د/عايدة عبد الحفيظ  5
 1995 جده –جائزه البنك اإلسالمى لمتنمية  ىندسة القوى الميكانيكية أ.د/محمد يونس الصغير سميم 6
 1995 جائزه البحوث الجامعية حموان ىندسة التصميم د حامد فرغمىأ.د/سعي 7
 1997 جائزه الجامعة لمعموم مناصفة ىندسة القوى الميكانيكية أ.د/محمد عدلى جاد اهلل أبوزيد 8

 ىندسة مدنية أ.د/عالء جمال شريف 9
 جائزه الجعية الكندية فى اليندسة المدنية

 جائزه الدولة التشجيعية
 األلمانية العممية AVUمة زمالة منظ

1999 
2000 
2001 

 د.عيد صابر دياب 10
ىندسة السيارات 

 والجرارات
 2009 جائزه أحسن الرسائل العممية

 ىندسة التصميم أ.م.د/ياسر محمد عمى شبانو 11
 جائزه أحسن بحث عممى )حسن حسنى(

 جائزه الدولة التشجيعية
2008 
2009 

 2009 جائزه الجامعة التشجيعية الفيزيقا والرياضيات أ.م.د/إيناس مصطفى بكر أحمد 12

 اليندسة المدنية أ.د/جوده محمد غانم 13
 جائزه الدولة التشجيعية
 جائزه الدولة التشجيعية

2001 
2002 

 2008 جائزه الدولة التشجيعية اليندسة المدنية أ,د/ أحمد قاسم 14
 2009 تشجيعيةجائزه الدولة ال اليندسة المدنية أ.د/أحمد موسى 15

 التصميم الميكانيكى م.م/طارق الباجورى 16

حصولو عمى المركز األول لمسابقة االبتكار 
المقدمة من أكاديمية البحث العممى خالل 

 المشاركة فى سوق اإلبتكار األوروبى
 

2010 
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سنة  إسم الجائزه القسم العلمى إسم الدكتور م

 الحصول

 اليندسة المدنية أ.د/عمرو عزت سالمو  17

 وسام العموم والفنون من الدرجة األولى من رئيس
 ةيالجميور 

 جائزه الدولة التقديرية فى مجال العموم اليندسية
 جائزه تقدير من جامعة كيب بريتون كندا

 جائزه زايد الدولية لمبيئة
جائزه اإلبداع العممى من أكاديمية البحث العممى 

 فى العموم اليندسية
الميدالية الذىبية من أكاديمية الفنون الجميمة 

 بتشقند أوزبكستان

2013 
 

2012 
 
 

2006 
 

 ىندسة القوى الميكانيكية د/عنتر محمد محمد حسن 18
براءة إختراع عن " توليد الطاقة الكيربائية مجانا 

 من السيارات أثناء نزوليا من فوق الكوبرى"
2017 

 

 


