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كلمــــة

الأ�ستاذ الدكتو ر  /حممد عثمان اخل�شت
رئي�س جامعة القاهرة

ی�سعدين �أن نحتفل الیوم بعید العلم ال�ساد�س ع�شر،
والذي نكرم فیه نخبة من �أ�ساتذة اجلامعة املتمیزین
وعلمائهـا املبدعنی و�شباب باحثيها الواعدين فـي خمتلف
التخ�ص�صات البحثیة العلمیة ،مبنا�سبة ح�صولهـم على �أرفع اجلوائز العاملیة
والإقلیمیة والوطنیة ،ورفعهـم ا�سم جامعة القاهـرة خفاقا فـي املحافل الدولیة.
مع قناعة تامة ب�أنه یتعنی علینا �أن نكر�س كل امكاناتنا العلمية والبحثیة
ملواجهـة التحدیات العاملیة والإقلیمیة التي یواجهـهـا وطننا ،والتعامل الأمثل
مع التطورات الهـائلة التي حدثت فـي خمتلف جماالت املعرفة الإن�سانیة ،والتي
�أ�سهـمت فـي تغیری الكثری من الثوابت فـي حیاتنا ،وخلقت واقعا عاملیا و�إقلیمیا
جدیدا یتطلب تعزیز قدرات البحث العلمي اجلامعي ،ودعم ال�شراكة البحثیة
بنی اجلامعة وقطاعات االنتاج واخلدمات فـي املجتمع.
هـذا فـي ظل تطلعا لتحقیق ر�ؤیة اجلامعة اجلدیدة ور�سالتهـا و�أهـدافهـا
اال�سرتاتیجیة خالل ال�سنوات القادمة ،والتي ن�سعى خاللهـا �إىل حتول جامعة
القاهـرة �إىل جامعة ذكیة من اجلیل الثالث فـي �ضوء نظریة الأمن القومي
ال�شامل .فاجلامعة من هـذا النوع تركز على التعلیم والبحث العلمي وتوظیف
وا�ستغالل املعرفة وربطهـا بالتنمیة.
واملق�صود هـنا الأمن القومي ال�شامل مبختلف حماوره االقت�صادیة والعلمیة
والع�سكریة وال�سیا�سیة واملجتمعیة .وهـو ما یتطلب ا�ستمرار عملیات التحدیث
والتطویر لكي تالئم املُتغریات املحلیة والدولیة ،ومبا یواكب التقدم العلمي
العاملي فـي كل املجاالت  ،وهو ما یحقق لهـا ریادة قاطعة وواعدة فـي حا�ضرهـا
وم�ستقبلهـا ُم�ستندة �إىل �إمكانیة �إ�شباع حاجات املجتمع من اخلدمات التعلیمیة
والبحثیة امل�ؤثرة فـي حتقیق �إ�ضافة حقیقیة للإن�سان امل�صري والعربي.
عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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ولعل ما حتقق خالل العامني املا�ضيني من تقدم اجلامعة وبراجمها التخ�ص�صية يف
الت�صنيفات العاملية املرموقة ،لهو دليل على �أن اجلامعة ت�سري يف الطريق ال�سليم لتحقيق
ر�ؤيتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية ،وهو ما حتقق بجهود علمائها املرموقني وباحثيها الواعدين.
ولأننا نتطلع �إىل امل�ستقبل الأف�ضل جلامعتنا ووطننا ،جند �أن �أمامنا الكثری
من العمل لإجنازه .وذلك فـي ظل الإمیان مبا لدینا من الطموح والإرادة
والإمكانیات ،وكذلك الثقة ب�أننا قادرون على حتقیق ر�ؤية اجلامعة الطموحة،
والتي تتبلور فـي اجتاه هـدف واحد وهـو امل�ستقبل امل�شرق لهـذه اجلامعة العریقة
والوطن الغايل .ولن یحدث ذلك بدون تنفیذ اخلطط اجلادة ،وفق ًا ملعایری اجلودة
العاملیة ،من �أجل حتقیق الر�سالة التي ن�صبو �إلیهـا ،وهـي تخریج طالب على �أعلى
م�ستوى علمی ًا ومهـاری ًا و�سلوكی ًا.
�إن طموحنا الذي نن�شده هـو الو�صول �إىل �أبعد نقطة مُمكنة فـي ف�ضاء التطویر
والتغیری املثمر والهـادف والب ّناء خالل ال�سنوات القلیلة املُقبلة .ولن یت�أتى هـذا �إال
بجهـود �أبناء اجلامعة املخل�صنی من الأ�ساتذة والعاملنی والطالب ،والذین یتحملون
م�سئولیة موا�صلة جامعة القاهـرة لدورهـا الریادي والتنویري ،للحفاظ على
مكانتهـا املرموقة ،واالنطالق بهـا �إىل م�صاف اجلامعات العاملیة املرموقة.
خال�ص �أمنیات التوفیق لهـذه النخبة املتمیزة من علماء اجلامعة الذین ن�شرف
بتكرميهم فـي احتفالنا الیوم .فقد بذلوا اجلهـد والعرق وحتملوا الكثری من ال�صعاب
فـي �سبيل �إجناز بحوثهـم العلمیة حتى حققوا النجاح املن�شود ،وهـنا �أقول لهـم �إن
جناحكم ومتيزكم وتكرمیكم یلقي على عاتقكم املزید من امل�سئولیة ،والتي یجب
�أن تتنا�سب مع ما و�صلتم �إلیه من مكانة علمیة رفیعة  .فعلیكم موا�صلة جهـودكم
العلمیة املتمیزة وا�ستمرار منتجاتكم الإبداعیة ،للنهـو�ض بجامعتنا العریقة ،ومن
ثم التقدم بخطى ثابتة لتحقيق املزيد من التقدم فـي �أرقى الت�صنیفات العاملیة،
وامل�ساهـمة فـي ازدهـارهـا وعلو �ش�أنهـا ،لتحقیق حلم اجلامعة الذكیة من اجلیل
الثالث ،مبا ميكنها من امل�ساهمة يف رفعة �ش�أن وطننا وحتقيق نه�ضته ال�شاملة.
وفقكم اهلل ،وحفظ وطننا الغايل من كل مكروه.
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كلمــــة

الأ�ستاذ الدكتو ر  /حممد �سامي عبد ال�صادق
نائب رئي�س جامعة القاهرة 
ل�شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

ً
انطالقا من اليقني الكامل ب�أهمية العلم والعلماء..
�صناع ح�ضارتها ،هي �أمة تتحلى بيقظة فكرية،
و�إميا ًنا ب�أن الأمة التي تكرم ُ
تتطلع �إىل غد م�شرق وم�ستقبل �أف�ضل.
ي�أتي احتفالنا اليوم بعيد العلم ال�ساد�س ع�شر والذي تزهو فيه جامعة القاهرة
بعلمائها وباحثيها ومفكريها ومبدعيها ،يف داللة من دالالت املحبة والوفاء لكل
ً
جهدا يف �سبيل االرتقاء بالبحث العلمي والنهو�ض بامل�سرية العلمية
من مل يدخر
والت�أثري يف م�سار التنمية ال�شاملة يف م�صرنا احلبيبة.
فاليوم تكرم اجلامعة رموزها من النوابغ والعلماء احلا�صلني على جوائز
الدولة البالغ عددها ( )29جائزة عن عامي .2018 ،2017
وكذلك جوائز اجلامعة البالغ عددها ( )61جائزة عن عامي .2018 ،2017
ؤ�شرا
�إن ح�صول علماء اجلامعة وباحثيها على �أي من هذه اجلوائز �إمنا يظل م� ً
قويًا من م�ؤ�شرات ريادتها وتفوقها ..و�إمتدادًا لعطائها الذي ال ين�ضب.
�إن جامعة القاهرة وهي ترنو بب�صرها وب�صريتها �إىل م�ستقبل �أف�ضل �سوف
يكون ب�أ�ساتذتها وجميع العاملني فيها ،فهم وقود النه�ضة والتقدم والعطاء
امل�ستمر على كافة امل�ستويات العلمية والثقافية واالجتماعية.
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11

وي�سعد قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة �أن يتوىل الإ�شراف على هذه
إقرارا مبا بذله العلماء الأفا�ضل من جهد ،و�إ�شادة مبا حققوه من
االحتفالية �
ً
�إجنازات ،وتنويهًا مبا راكموه من �أعمال يف خدمة العلم ونفع الوطن.
وال يبقى �إال �أن �أتوجه بال�شكر با�سم �أ�سرة جامعة القاهرة لكل �أولئك الذين
خططوا و�أعدوا لهذه االحتفالية ..كما �أتقدم ب�أرق التهاين القلبية لعلماء
اجلامعة ال�شوامخ بهذه املنا�سبة الغالية ..داع ًيا املوىل عز وجل �أن يحفظ م�صر
قيادة و�شع ًبا من كل �سوء و�أن يكلل جهود املخل�صني من �أبناء الوطن بالنجاح من
�أجل رفعة �ش�أنه.
وفقنا اهلل �إىل ما فيه اخلري للجامعة ومل�صرنا احلبيبة.
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الق�ســـــم الأول
نبذة عن جامعة القاهرة

�شعارهــا التاريخــي
ميثل �شعار اجلامعة �صورة «جيحوتي» «حتوت  -توت» الذي كان امل�صريون
القدماء ينظرون �إليه كرمز للعلم واملعرفة واحلكمة .
وكان «جيحوتي» علي هيئة رجل بر�أ�س طائر (�أبي�س) .
(أبو منجل).
وال�صورة متثله يف هيئة رجل جال�س بر�أ�س طائر الأبي�س  �
وقرطا�ساك�أنه يت�أهب للكتابة .
قلما 
ومي�سك بيده ً
ً
ويرجع الف�ضل �إيل جامعة القاهرة فـى الك�شف عن �آثار مهمة فـى مدينة هذه
ال�شخ�صية فـى منطقتي الأ�شمونني وتونا اجلبل .
عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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تاريخ جامعة القاهرة
(منارة العلم فـى م�صر والعامل العربي)
جامعة القاهرة بني احللم واحلقيقة
  1903دعوة چورچ زيدان علي �صفحات جملة الهالل
لت�أ�سي�س جامعة م�صرية ،وا�ستطاع حممد عبده
�إقناع املن�شاوي با�شا بالفكرة ولكنه تويف .
  1904دعوة م�صطفـى كامل ال�شعب لإبداء الر�أي فـى م�شروع اجلامعة .
  1906اجتماع اللجنة التح�ضريية للمكتتبني لبناء اجلامعة

الأمري �/أحمد ف�ؤاد

الأهلية مبنزل الزعيم �سعد زغلول.
  1907وافق اخلديو عبا�س الثاين علي ر�أي اللجنة التح�ضريية ب�إ�سناد رئا�سة
اجلامعة �إيل الأمري �/أحمد ف�ؤاد .
  1908اجتمعت اللجنة الفنية ب�سراي الأمري ف�ؤاد بباب اللوق وتقرر بداية ن�شاط
اجلامعة فـى اجتاهني :
( �أ ) �إيفاد بعثة من ع�شرة طالب يدر�س ن�صفهم الآداب ,ون�صفهم الآخر
العلوم �إيل جامعات �إجنلرتا ، وفرن�سا ، و�أملانيا ، و�سوي�سرا ويكونون
نواة هيئة تدري�س باجلامعة .
(ب)تبد�أ الدرا�سة ب�أربعة درو�س ملدة  8�أ�شهر فـى العام .
� 1908صدقت اجلمعية العمومية للمكتتبني علي قانون اجلامعة ,و�أ�صبح للجامعة
وجود قانوين ,وير�أ�س املجل�س الأمري �/أحمد ف�ؤاد .
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 -ا�ست�أجر جمل�س اجلامعة الدور الأول من �سراي جانكلي�س
مقرالها .
مببلغ 350 جنيها ملدة �سنة واحدة لتتخذه ًّ
 � 1908أقيم حفل ر�سمي بقاعة جمل�س �شوري القوانني،
ح�ضره اخلديو وكبار رجال الدولة والأفراد،
والأعيان ،والقنا�صل الأجانب ،و�أن�صار اجلمعيات
العلمية ،و�شيخ الأزهر ،ومفتي الديار امل�صرية،
وافتتحت اجلامعة ر�سمي ًا .
 � 1910أن�ش�أت �إدارة اجلامعة (ق�سم الآداب) ليكون نواة

ح�سني ر�شدي با�شا

كلية الآداب .
  1913تويل ح�سني ر�شدي با�شا رئا�سة اجلامعة .
  1914و�ضع حجر الأ�سا�س للجامعة فـى مقرها احلايل .
  1915انتقلت اجلامعة �إيل مقر جديد هو ق�صر حممد �صدقي
با�شا (�ش  .الفلكي)ومت ا�ستئجاره مببلغ 250 جنيها
حتي و�صل الإيجار �إيل 600 جنيه عام 1919 .
  1916تويل الأمري يو�سف كمال رئا�سة اجلامعة وتقرر
منح درجة اللي�سان�س .

الأمري  /يو�سف كمال

  1917عاد ح�ســـني ر�شــدي با�شــا رئي�ســ ًا للجامعــة حتي عام  1925.
 � 1925صدر مر�سوم بقانون �إن�شاء اجلامعة احلكومية با�سم
(اجلامعة امل�صرية)وكانت املادة الأويل من القانون
تن�ص علي �إن�شاء جامعة ت�سمي اجلامعة امل�صرية
ومقرها مدينة القاهرة وتتكون من ،كليات ،الآداب
والعلوم والطب (وت�شمل ال�صيدلة) واحلقوق،
وغري ذلك من الكليات التي تن�ش�أ فيما بعد، وكان
رئي�س اجلامعة وقتئذ� ،أحمد لطفـى ال�سيد .

�أحمد لطفـى ال�سيد

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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  1925ت�ضاعف عدد الطالب املتقدمني للتعليم اجلامعي  ،ووقعت هذه املهمة علي
عاتق اجلامعة امل�صرية فو�ضعت نواة جامعات �أخري.
دور جامعة القاهرة فـى ت�أ�سي�س اجلامعات امل�صرية :
  1938قرار جمل�س اجلامعة ب�إن�شاء فرع للجامعة بالإ�سكندرية ،ويكون امتدا ًدا
لها ونواة جلامعة م�ستقلة فيما بعد ،ولقد مت �إن�شاء فرعني بالإ�سكندرية
لكليتي احلقوق والآداب .
 1940مت تغيري �أ �سم اجلامعة امل�صرية �إيل جامعة ف�ؤاد الأول .
 �1941إن�شاء فرع الهند�سة بالإ�سكندرية .
 1942فـى �أغ�سط�س �صدر القانون رقم  32ل�سنة  42ب�إن�شاء جامعة (فاروق الأول)
بالإ�سكندرية وت�ضم كليات  :الآداب -احلقوق -الطب -العلوم -الهند�سة-
الزراعة  -التجارة ،بعد ق�ضاء فرتة ح�ضانة 4 �سنوات فـى كنف جامعة
ف�ؤاد الأول .
وقامت جامعة ف�ؤاد الأول ب�سد النق�ص فـى هيئات التدري�س بانتقال
بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س جلامعة الإ�سكندرية (فاروق الأول)
وامل�شاركة فـى �إعداد هيئة التدري�س جلامعة
الإ�سكندرية بالدرا�ســـات العليــا
بجامعــة ف�ؤاد الأول .
� 1950أن�شئت جامعـة �إبراهيــم بـا�شــا
عـــني �شـــمــ�س)
الكبيـــر (
بالعبـا�ســـية بالقاهــرة مبقــر
كلية علوم القاهرة مبلحق
ق�صر الزعفران بالعبا�سية .
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عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

قامت جامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة) بالدور الأ�سا�سي فـى تنظيم
اجلامعة اجلديدة ,ومت انتقال بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س للجامعة
اجلديدة مع اال�ستعانة بالندب بالن�سبة للبع�ض الآخر .
 �1950صدر قرار �آخر ب�إن�شاء جامعة علي با�شا الكبري فـى �أ�سيوط (جامعة �أ�سيوط) .
 1953مت تغيري ا�سم اجلامعة �إيل جامعة القاهرة .
 1957بد�أت الدرا�سة فـى جامعة �أ�سيوط بكليتي  :العلوم والهند�سة ,وقامت جامعة
القاهرة بتدعيم اجلامعة اجلديدة بالأ�ساتذة والكوادر املتخ�ص�صة,
وذلك خالل فرتة الت�أ�سي�س 1957  1950 -(ويف مرحلة ما بعد الت�أ�سي�س)
�أعدت جامعة القاهرة الكثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س مع انتداب
البع�ض الآخر من القاهرة حتي ا�ستكملت اجلامعة بناياتها .
فرعا لكلية الطب مبدينة املن�صورة ،ويعترب هذا الفرع
ً
� 1962أن�ش�أت جامعة القاهرة
نواة اجلامعة الوليدة ،ثم تالها كليات  :العلوم والرتبية وال�صيدلة .
 ثم �صدر قرار عام 1972 ب�إطالق ا�سم جامعة �شرق الدلتا عليها ، ثمتغري عام  1973�إيل جامعة املن�صورة .
دور جامعة القاهرة فـى ت�أ�سي�س اجلامعات العربية :
مهما يف امل�شاركة فـى ت�أ�سي�س العديد من اجلامعات
لعبت جامعة القاهرة ً
دورا  ًّ
العربية مثل  :جامعة الريا�ض (امللك �سعود) ،جامعة امللك عبد العزيز (جدة) ،
وجامعة بغداد  ،وجامعة الكويت .
عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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ر�ؤ�ســـاء جامعـــة القاهــــرة
م

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــــم

1
دك���ت���ور � /أح���م���د ل��ط��ف��ـ��ى ال�����س��ي��د

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20

دك��ت��ور /عــــــــــــلي �إبراهـــــــــــيم
دك��ت��ور � /إبراهــــــــــيم �شـــــــــوقي
دك����ت����ور  /حم���م���د ك����ام����ل م��ر���س��ي
دك����ت����ور  /ع���ب���د ال�����وه�����اب م����ورو
دكتور � /أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد زكي
دك��ت��ور /ال�سعيد م�صطفـى ال�سعيد
دك��ت��ور� /أحمــــــــــــــد بـــــــــدوي
دك����ت����ور  /حم���م���د جن���ي���ب ح�����ش��اد
دك�����ت�����ور حم���م���د م���ر����س���ي �أح���م���د
دك�����ت�����ور /ج����اب����ر ع���ب���د ال���رح���م���ن
دك���ت���ور /ح�����س��ن حم��م��د �إ���س��م��اع��ي��ل
دك����ت����ور ���� /ص���وف���ـ���ى �أب�������و ط��ال��ب
دك���ت���ور� /إب���راه���ي���م ج��م��ي��ل ب����دران
دك���ت���ور  /ح�����س��ن ح��م��دي �إب��راه��ي��م
دك������ت������ور /ح���ل���م���ي حم�����م�����ود من��ر
دك����ت����ور /حم���م���ود جن���ي���ب ح�����س��ن��ي
دك����ت����ور /م�����أم����ون حم���م���د ���س�لام��ة
دك�����ت�����ور /م���ف���ي���د حم����م����ود ���ش��ه��اب
دك��ت��ور  /ف����اروق �إ���س��م��اع��ي��ل �أح��م��د
دك����ت����ور  /جن���ي���ب ال����ه��ل�ايل ج��وه��ر
دك��ت��ور /علي عبد ال��رح��م��ن يو�سف
دك�����ت�����ور /ح�������س���ام حم���م���د ك���ام���ل
دك������ت������ور /ج�����اب�����ر ج�������اد ن�������ص���ار
دك����ت����ور /حم���م���د ع���ث���م���ان اخل�����ش��ت
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الفرتة

من
1925/3/11
1930/8/1
1935/4/28
1938/7/10
1941/9/14
1947/12/2
1949/11/27
1954/9/9
1951/5/5
1953/8/18
1958/2/8
1961/11/9
1964/7/11
1966/8/29
1969/6/26
1971/9/25
1975/9/14
1978/11/29
1980/8/20
1985/9/1
1987/9/1
1989/9/1
1993/9/1
1997/8/6
1999/9/1
2004/8/1
2008/8/1
2013/8/1
2017/8/1

حتي تاريخه
1928/6/26
1932/3/9
1937/10/25
1941/5/11
1947/1/18
1949/11/2
1951/5/4
1957/2/21
1953/9/8
1954/9/8
1961/11/8
1964/7/10
1966/9/30
1969/9/25
1971/9/24
1975/9/6
1978/11/4
1980/8/19
1985/8/31
1987/8/31
1989/8/31
1993/8/31
1997/7/6
1999/8/31
2004/7/31
2008/7/31
2013/7/31
2017/7/31
حتي تاريخة

ال�سادة الأ�ساتذة �أع�ضاء جمل�س جامعة القاهرة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

اال�ســـــــم
�أ.د .حممد عثمان عبـد العليـم اخل�شت
�أ.د .هبه م�صطـفى كمـال على نـوح
�أ.د .عبــد الرحمـن نبوى حممدى ذكرى
�أ.د .حممـــد �سامى عبد ال�صـــادق
�أ.د .خمل�ص حممود عبد احلميد خمل�ص
�أ.د� .إميـان علـي ثـروت �إ�سماعيــل
�أ.د� .أحمــد ال�شربينـى ال�سيد الب�سيونى
�أ.د .طارق فهمى عبد العـزيز الوكيـل
�أ.د .عاطـف عدلـي فهمــي زخارى
�أ.د .خالد فاروق حممد عبد احلميد العامرى
�أ.د� .صربى حممد ال�سنو�سى حممد �أبو العينني
�أ.د .عبد الرا�ضى حممد عبد املح�سن ر�ضوان
�أ.د .ال�سيد حممـد ال�سيد علـى خاطـر
�أ.د .عمــرو �أحمـد م�صطفى حممــد
�أ.د .عاطـف �شـاكر �إبراهيـم �سعــيد
�أ.د .حممـود ال�سعيد حممود عبد الرحمن
�أ0د .عبري �سـعد زغلول حممد عي�سوى
�أ.د .عبــد احلميـد وجــدى املناوى
�أ.د .حممــد علـى حممـد نوفـــل
�أ.د .هـالة �صـالح الدين حممـد طلعـت
�أ.د .جيهــان ح�سـن ح�سـن املنياوى
�أ.د .حامت �أحمد عبد الرحمن �أبو القا�سـم
�أ.د .هويــدا �سـيد على حممد م�صطفى
�أ.د .ه�شام حممد حممد عبد العال الربملجى
�أ.د� .أحمــد رجـــب حممـد علـى
�أ.د .حممــد طــارق ح�سـني زكريا
�أ.د .ه�شـــام علـــى �ســالـم علـى
�أ.د .حممد ح�سن حممد عبد العظيم عمرو
�أ0د .ح�سـام الديـن �أحمـد عبد الفتاح
�أ0د� .إميـــان �أحمـــد هريـــدي
ال�سيد املهند�س� /أحمـد حممد يو�سف تــركى
ال�سيد اللواء� /أحمــد را�شـد م�صطفى عطيفى
امل�ست�شار الدكتور� /أحمــد �أبـــو العــزم

الوظيفـــــة
رئيــــــــــ�س اجلــامعـــــــــــة
نائب رئيــ�س اجلامعــة ل�شئون التعليــم والطــالب
نائب رئي�س اجلامعة للدرا�ســات العليـــا والبحــوث
نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون خدمـة املجتمع وتنمية البيئة
عميــــــد كليـــــة الرتبيـــة النوعيـــة
عميـــد كليـــة احلا�ســبات والذكاء اال�صطناعي
عميـــــــــــد كليــــــــــة الآداب
عميـــــد املعهــد القومـي لعلــوم الليـــزر
عميـــد كليــــة الرتبيــــة للطفولـة املبكـرة
عميــــد كليـــــــة الطــــب البيطـــري
عميـــــــد كليــــــــة احلقــــــوق
عميــــــد كليـــــــة دار العلـــــــوم
عميـــد كليــة الدرا�ســات العليـا للبحوث االح�صائية
عميــــــــد كليـــــــة الزراعــــــة
عميــــــد كليـــة طـــب الأ�ســـــــنان
عميــــد كليــة االقت�صــاد والعلـوم ال�سيا�ســـية
عميــــد كليــــــــة التمريــــــــ�ض
عميــــــــد كليـــــــة العلـــــــوم
عميــد كليـــة الدرا�ســات الأفريقيــة العليــــا
عمــــيد كليـــــة طــــب ق�صــر العينــي
عميـــــــد كليــــــة العــالج الطبيعــي
عميــــــد املعهـــــد القومــــــى للأورام
عميــــــد كليـــــــــة الإعـــــــالم
عميـــد كليــة التخطيــط الإقليمـــي والعمراين
عميـــــــــد كليـــــــة الآثـــــــار
امل�شــرف علــى كليـة الدرا�سات العليا للنانو تكنولوجى
قائم ب�أعمال عميـــــد كليـــــة ال�صيـدلــــة
قائم ب�أعمال عميـــــد كليـــــة التجــــــارة
قائم ب�أعمال عميــــد كليــــــة الهند�ســـــة
قائم ب�أعمال عميـد كليــة الدرا�ســات العليـا للرتبيــة
قائم ب�أعمال �أمـــــني عــــــــام اجلامعـــة
حمافـــــــــــــظ اجليـــــــــــــــــزة
رئيــــــــ�س جملــــــــــ�س الدولــة ال�سابــق

34

الأ�ستاذة الدكتورة  /جنــالء �أنــور الأهوانى

وزيــــرة التعــــــاون الدولــــي الأ�ســـــــبق
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الق�ســـــم الثانـــــي :
نبذة �إح�صائية
عن جوائز الدولة واجلامعة
من  2007ايل 2017

(  �أ )مقدمة عن جوائز الدولة :
تعترب جوائز الدولة العلمية من �أهم الآليات لتقدير القائمني علي البحث العلمي ،
وهي متثل تقدير الدولة جلهود الباحثني امل�صريني ,ويوجد العديد من اجلوائز العلمية
التي متنحها �أكادميية البحث العلمي ,ومنها  :جائزة الدولة فـى العلوم بجميع فروعها
�سواء �أكانت علوم ًا �أ�سا�سية �أو علوم ًا �إن�سانية� ،أما جوائزالآدب والفنون ،فتمنحها وزارة
الثقافة من خالل املجل�س الأعلي للثقافة فـى فروع الفنون و�آدابها العلمية واالجتماعية
بناء علي تر�شيح امل�ؤ�س�سات والهيئات العلمية والثقافية فـى م�صر .
وذلك
ً
وتعد جائزة النيل �أعلي جائزة علمية ,ومت منحها لأول مرة فـى عام1999 ,وتبلغ
قيمتها �أربعمائة �ألف جنيه، كما مت ا�ستحداث جائزة الريادة عام  ,2014وتبلغ قيمتها
مائة �ألف جنيه بالإ�ضافة �إيل جوائز الدولة التقديرية التي تبلغ قيمتها مائتي �ألف
جنيه لكل جائزة ،ثم جوائز التفوق العلمي التي تبلغ قيمتها مائة �ألف جنيه ثم
جائزة الدولة الت�شجيعية وتبلغ قيمتها خم�سني �ألف جنيه  .وا�ستحدث عام 2017
جوائز خا�صة باملر�أة وهي ثالثة جوائز تقديرية وثالثة جوائز ت�شجيعية .
 -بالن�ســبة جلائــزة النيل ،بلغ عدد ما ح�صدته اجلامعة من جوائز النيل حتي عام
 )15( 2018جائزة .
 وبالن�سبة جلائزة الرواد والتي ا�ستحدثت عام  2014فقد ح�صلت اجلامعة حتي عام )5( 2018جوائز .
 -وبالن�سبة جلائزة الدولة التقديرية ،فقد ح�صلت اجلامعة حتي عام  2018علي
( )54جائزة .
ة حتي عام  2018علي ()41جائزة .
-وبالن�سبة جلائزة الدولة للتفوق ،فقد ح�صلت اجلامع 
 -وبالن�سبة جلائزة الدولة الت�شجيعية ح�صلت اجلامعةحتي عام  2018علي ()83
جائزة .
 وا�ستحدث عام  2017جوائز خا�صة باملر�أة فازت اجلامعة حتي عام  2018ب�أربعةجوائز ثالث تقديرية و جائزة ت�شجيعية .

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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(ب)اجلوائز العلمية املقدمة من جامعة القاهرة :

وبالإ�ضافة �إيل ما �سبق اعتادت جامعة القاهرة منح العديد من اجلوائز لعلمائها وهي :
 -جائزة اجلامعة للتميز قيمتها مائة �ألف جنيه. -جائزة جامعة القاهرة التقديرية وقيمتها خم�سون �ألف جنيه .  -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي وقيمتها ثالثون �ألف جنيه . -جوائز جامعة القاهرة الت�شجيعية وقيمتها ع�شرون �ألف جنيه .- -جائزة براءة االخرتاع من جامعة القاهرة وقيمتها ثالثون �ألف جنيه .
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اجلداول الإح�صائية
لتطور جوائز الدولة واجلامعة،
والكليات احلا�صلة عليها

اجلداول الإح�صائية للتطور جوائز الدولة واجلامعة والكليات احلا�صلة عليها :
 -جدول رقم ( )1يو�ضح جوائز الدولة التي ح�صلت عليها اجلامعة منذ عام  2007حتي . 2018-

-جدول رقم ( )2يو�ضح اجلوائز التي منحتها اجلامعة منذ عام  2007حتي . 2018

-

-جدول رقم ( )3يو�ضح الكليات احلا�صلة علي جوائز الدولة و اجلامعة عن عام .2017

-

-جدول رقم ( )4يو�ضح الكليات احلا�صلة علي جوائز الدولة و اجلامعة عن عام .2018

-

-جدول رقم (� )5إح�صائية باجماىل جوائز الدولة و اجلامعة عن عامي .2018 - 2017

 -جدول رقم (� )6إح�صائية بجوائز الدولة والكليات احلا�صلة عليها عن �آخرخم�س �سنوات من .2018 - 2014
 -جدول رقم (� )7إح�صائية بجوائز اجلامعة والكليات احلا�صلة عليها عن �أخرخم�س �سنوات من .2018 - 2014
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جدول �إح�صائي رقم ()1
جلوائز الدولة من  2007وحتي 2018
جائزة النيل

15

الرواد

5

التقديرية

54

التفوق

41

الت�شجيعية

83

املر�أة

4

االجمايل

202

جدول �إح�صائي رقم ()2
جلوائز اجلامعة من  2007وحتي 2018
جائزة التميز

47

التقديرية

56

التفوق

81

الت�شجيعية

83

االبتكار

7

االجمايل

274
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جدول اح�صائي رقم ()3
للكليات احلا�صلة على جوائز الدولة واجلامعة لعام 2017
الكلية

جوائز اجلامعة

جوائز الدولة
املر�أة()6

النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية
( )40( )7( )10( )4( )3التقديرية
()3

هند�سة
طب ق�صر العيني
علوم
زراعة
طب بيطري
االداب
ال�صيدلة
االثار
الليزر

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
3
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

2
0
1
0
0
1
0
0
0

الت�شجيعية
()3

0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

التميز
()4

التقديرية
()7

التفوق
()7

الت�شحيعية
()13

1
0
2
0
0
1
0
0
0

2
1
2
0
1
1
0
0
0

1
1
4
0
1
0
0
0
0

2
1
4
1
2
0
2
0
1

جدول اح�صائي رقم ()4
للكليات احلا�صلة على جوائز الدولة واجلامعة لعام 2018
الكلية

جوائز اجلامعة

جوائز الدولة
املر�أة()6

النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية
( )40( )7( )10( )4( )3التقديرية
()3

العلوم
الطب البيطري
الطب
الهند�سة
ال�صيدلة
الليزر
الآداب
الآثار
الزراعة
احلقوق
�إعالم

30

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
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0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

الت�شجيعية
()3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

التميز
()4

التقديرية
()7

التفوق
()7

الت�شحيعية
()13

1
1
1
---------

2
1
-1
--1
-----

2
2
1
1
---1
----

4
4
1
-2
2
--1
---

االخرتاع

---1
--------
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ي رقم ()5
جدول اح�صائ 
�إح�صائية باحلا�صلني على جوائز الدولة واجلامعة عن عامي  2017و 2018
رواد
2

ت�شجيعية
3

تفوق
1

تقديرية
5

النيل
------

الإجمايل
13
2

اجلهة املانحة

اكادميية البحث العلمي

املجل�س الأعلى للثقافة

م

1

2

جوائز الدولة عن عام 2017

املر�أة
2
1

تقديرية
7

تفوق
7

---

التميز
4
تقديرية
---3

تفوق
---1

ت�شجيعية
5
--

ت�شجيعية
14

املر�أة
4

االخرتاع
1

املر�أة
2
--

ت�شجيعية
13

1

النيل
---2

--

الإجمايل
31
الإجمايل
8
6
الإجمايل
30

التميز
3

تقديرية
5

تفوق
7

�إجمايل عدد اجلوائز املمنوحة عن عامي 2018/2017

رواد
1
--

--

جوائز اجلامعة عن عام 2017

م
1

اجلهة املانحة
جامعة القاهرة

جوائز الدولة عن عام 2018

م
1
2

اجلهة املانحة
اكادميية البحث العلمي
املجل�س الأعلى للثقافة

م
1

م
1

جوائز اجلامعة عن عام 2018

اجلهة املانحة
جامعة القاهرة

اجلهة املانحة
جوائز الدولة جممعة
جوائز جامعة القاهرة

2

الإجمايل
29
الإجمايل
61

النيل
2
التميز
7

تقديرية
9
تقديرية
12

تفوق
2
تفوق
14

ت�شجيعية
9
ت�شجيعية
27

رواد
3
االخرتاع
1
--
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2014

جدول اح�صائي رقم ()6
جلوائز الدولة من  2014حتي 2018
2015

2016

2017

2018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

3

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هند�سة
0
طب ق�صر العيني 0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

علوم

زراعة

طب بيطري

االداب

االورام

ال�صيدلة

الليزر

حا�سبات ومعلومات

اعالم

حقوق

الكلية

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية املر�أة( )6النيل الرواد التقديرية التفوق الت�شحيعية املر�أة()6
( )40( )7( )10( )4( )3( )40( )7( )10( )4( )3( )40( )7( )10( )4( )3( )40( )7( )10( )4( )3التقديرية الت�شجيعية ()40( )7( )10( )4( )3
()3( )3

التقديرية الت�شجيعية
()3( )3

19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2
17 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
7
4
6
3
3
1
1
2
2

االجمايل
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الكلية

2014

ي رقم ()7
جدول اح�صائ 
جلوائز اجلامعة من  2014حتي 2018
2015

2016

2017

2018

التميز التقديرية التفوق الت�شحيعية التميز التقديرية التفوق الت�شحيعية التميز التقديرية التفوق الت�شحيعية التميز التقديرية التفوق الت�شحيعية التميز التقديرية التفوق الت�شحيعية االخرتاع
()7( )4
()9
()7( )6
()3
()4( )5
()5
()5( )2
()1( )14( )7( )5( )3( )13( )7
()8
()6
()3

هند�سة
0
طب ق�صر العيني 1
علوم
2
زراعة
0
طب بيطري 0
االداب
0
االورام
0
ال�صيدلة 0
االثار
1
الليزر
0
حا�سبات ومعلومات 0
اقت�صاد
0
دار العلوم 0

0
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
1
2
0
0
2
0
1
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
1
4
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
42
6
14
9
1
7
6
6
1
2
1

االجمايل

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

33

الق�ســـــم الثالث :
�أع�ضاء هيئة التدري�س املكرمون
فـى عيد العلم ال�ساد�س ع�شر عن عام 2017

�أع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني
علي جوائز الدولة 2017
• �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
• املجل�س الأعلي للثقافة

اع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني علي جوائز الدولة
�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا واملجل�س الأعلي للثقافة لعام  2017
اجلائزة

الكلية

ا�سم الفائز

جوائــــــــز الرواد
العلوم الأ�سا�سية

�أ.د .ر�أفت كامل وا�صف.

العلوم الطبية

�أ.د .حممود حممد حممد عمرو

علوم
طب ق�صر العيني

جوائـــز الدولــة التقــديريـــة فـى العلــوم
العلوم الزراعية

�أ.د.هاين عبد العزيز طلبه ال�شيمي.

الزراعة

العلوم الطبية

�أ.د.تيمور م�صطفى �إبراهيم �أبوهندي.

طب ق�صر العيني

العلوم الطبية

�أ.د.ه�شام جابر العناين.

طب ق�صر العيني

العلوم الهند�سية

�أ.د�.أمري ف�ؤاد �سوريـال عطية.

الهند�سة

العلوم الطبية

�أ.د�.ألفت جميل �أحمد �شاكر.

طب ق�صر العيني

جائزة الدولة التقديرية يف الآداب (املجل�س الأعلى للثقافة)
الآداب

الآداب

�أ.د.عبداحلكيم حممد را�ضي.

جــوائـــــز املر�أة التقديرية
�أ.د�.آمال حممد �إبراهيم الب�شالوي.

ال�صحة والعلوم ال�صيدلية

طب ق�صر العيني

جوائز الدولة للتفوق فـى العلوم التكنولوجية املتقدمة
�أ.د.حممد على على فرج.

علوم تكنولوجية متقدمة

ال�صيدلة

جــوائـــــز الدولــة الت�شــجيعيـــة
العلوم

العلوم البيولوجية

د�.شريف عبد العزيز �إبراهيم.

العلوم الهند�سية

د.ح�سام حممد عبداحلميد.

الهند�سة

العلوم الهند�سية

د�.أحمد خطاب فتحي خطاب.

الهند�سة

جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم االجتماعية (املجل�س الأعلى للثقافة)
العلوم االجتماعية

�أ .د.خالد عبداحلليم �أبو الليل

الآداب

جــوائـــــز املر�أة الت�شجيعية
املياه والطاقة والعلوم البيئية

د�.سماح حممد ال�شافعي حممد.

الهند�سة
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جوائــــــــــــز الدولة للرواد

جائزة  :العلوم الأ�سا�سية
ا�ســــم املرحوم � :أ.د .ر�أفت كامل وا�صف
الوظيفــــــــــة � :أ�ستاذ فيزياء اجلوامد
الكليـــــــــــــة  :العلوم .
التدرج الوظيفـى :
 التحق بكلية العلوم جامعة القاهرة فـي عام .1942 ح�صل علي درجة البكالوريو�س فـي العلوم مع مرتبة ال�شرف .1946 ح�صل علي املاج�ستري فـي الفيزياء .1950 ح�صل علي درج الدكتوراه الفل�سفة فـي فيزياء اجلوامد 1954 -ح�صل علي الدكتوراه فـي العلوم .1968

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -معيد بق�سم الفيزياء بكلية العلوم .1964 - 1950

 -مدر�س م�ساعد بق�سم الفيزياء بكلية العلوم .1954 - 1950

 -مدر�س بق�سم الفيزياء بكلية العلوم .1960 - 1954

 -ا�ستاذ م�ساعد فيزياء اجلوامد بكلية العلوم .1968 - 1960

 ا�ستاذ متفرغ بكلية العلوم .1986 رئي�س ًا لق�سم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة 		 . 1974			
 رئي�سا لق�سم الفيزياء بكلية العلوم .1974 ا�ستاذ كر�سي الفيزياء بكلية العلوم . 1968 ا�ستاذ زائر الفيزياء بجامعة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .1973 - 1970 -ا�ستاذ زائر جامعة لورند يوتفو�س  ،بوداب�ست ،املجر .1968 - 1967

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 �أن�ش�أ اجلمعية امل�صرية لعلوم اجلوامد فـي اوائل ثمانينيات القرن املا�ضي  ،كما �أن�ش�أ املجلة امل�صرية لعلوم اجلوامد وهي�أول دورية م�صرية فـي هذا املجال كما ان�ش�أ ال�شبكة العربية لتعليم الفيزياء .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 قدم خالل م�سريته ما يقرب من  150بحث علمي من�شور فـي دوريات عاملية كما ا�شرف علي مايقرب من 100ر�سالةدكتوراه وماج�ستري والف و�شارك فـي ت�أليف العديد من الكتب الهامة .
 -ع�ضو االحتاد الدويل للفيزياء البحته والتطبيقية مبنظمة الأمم املتحدة للرتبية .1996 - 1981

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات ()Senior Member - IEEE

الن�شـــــــاط اخلدمي
 قدم للمكتبة العربية ثماين كتب منها : ا�سا�سيات الفزياء الكال�سيكية واملعا�صرة . ا�سا�سيات امليكانيكا وخوا�ص املادة واحلرارة. الديناميكا احلرارية  :نظريات وم�سائل با�ستخدام النظام املرتي للوحدات �إ�س �أي .SI			
 -مقرر بريكلي فـي الفيزياء  :امليكانيكا .

 -ا�سا�سيات اجلوامد .

 -فيزياء املادة والديناميكا احلرارية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة جامعة القاهرة التقديرية عام . 1998

 -جائزة البنك االهلي للتفوق العلمي عام .1999

 -جائزة الدولة التقديرية فـي جمال العلوم عام .2007

 -جائزة الدولة للرواد يف العلوم اال�سا�سية عام .2017

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة
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جــوائـــــــز الـــــرواد
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم � :أ.د .حممـــود حممــد عمـــرو
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ .
الكليـــــة  :الطب .

التدرج الوظيفـي :

 معيد  -مدر�س م�ساعد  -مدر�س � -أ�ستاذ م�ساعد � -أ�ستاذ  -رئي�س ق�سم الأمرا�ضاملهنية  -م�ؤ�س�س ومدير وم�ست�شار للمركز القومي لل�سموم.

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 ن�شر  24بحثا دوليا  71 -بحثا فـي الدوريات امل�صرية. تنفيذ  45درا�سة تطبيقية مب�صر �ساهمت هذه الدرا�سات فـي تعميق تبادل اخلربات امل�صرية مع الدول الأجنبية . -ع�ضو ن�شط فـي اللجان النوعية بالكلية واجلامعة والدولة فـي جمال البحث العلمي والبيئة .

الن�شـــــاط العلمي :
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 ا�ستحدات جمال الت�أثريات ال�صحية والبيئية للمبيدات وتدريب كوادر الكلية ويف امل�صانع . -ا�ستحدات جمال علم ال�سموم الإكلينيكية و�شهادة دكتوراه عن ال�سموم الإكلينيكية والبيئية بالق�سم .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 رئي�س م�شروعني كنديني عن الت�أثريات ال�صحية للمبيدات . رئي�س مل�شروع قومي عن الت�أثريات ال�صحية فـي �صناعة الألومينيوم . رئي�س مل�شروع التطوير البيئي وال�صحي ل�شركة الن�صر للمبيدات . -رئي�س مل�شروع امريكي عن املبيدات .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 رئي�س اللجنة القومية لل�سموم ب�أكادميية البحث العلمي. ع�ضو اجلمعية الدولية لل�صحة املهنية (و 4جلان رئي�سية بها). ع�ضو اجلمعية االمريكية لل�سرطان. ع�ضو اجلمعية الدولية لدرء املخاطر النووية . ع�ضو اجلمعية الكندية لل�سموم. -ع�ضو �أكادميية العلوم الأمريكية .

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 م�ؤ�س�س املركز القومي لل�سموم (للتطوير البحثي فـي ال�سموم  /للتدريب  /والعالج والإ�سعافات) . امل�ساهمة فـي حل م�شكالت قومية (كاملبيدات  /الألومينيوم  /ال�سموم  /تلوث املياه). تدريب كوادر خارج نطاق الق�سم مب�صر والدول العربية واجلامعات امل�صرية . رئي�س لـ  6م�ؤمترات دولية مب�صر ونظم لـ  12م�ؤمتر دوليا باخلارج . -تدريب االف من كوادر ال�صحة املهنية وال�سموم مب�صر والدول العربية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 �شهــادات تقدير دولية من مركز ال�سموم القومي الأمريكي ومن حاكم �أركن�سا�س وحاكم تك�سا�س ومنعدة جامعات عربية وعاملية وم�صرية ووزارت ال�صحة و البيئة والبحث العلمي وكلية طب ق�صر العيني
جامعة القاهرة.
 جائزة جامعة القاهرة للتميز يف البحث العلمي والعلوم الطبية وال�صيدالنية . 2014 -جائزة الدولة للرواد يف العلوم الطبية .2017
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جوائـــز الدولة التقديرية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم � :أ .د .هاين عبدالعزيز طلبه ال�شيمي
الوظيفة � :أ�ستاذالكيمياءاحليوية والهند�سةالوراثية
الكليـــــة  :الزراعة
التدرج الوظيفـى :
 -بكالوريو�س العلوم الزراعية (�شعبة الكيمياء احليوية) يونية 1988 -ماج�ستري العلوم الزراعية 1992 -دكتوراه العلوم الزراعية (كيمياء حيوية)1996 -دكتوراه يف الهند�سة الوراثية كلية العلوم التطبيقية  -جامعة هريو�شيما اليابان 2006 -الن�شاط الإداري الأكادميي : مدر�س م�ساعد بق�سم الكيمياء احليوية 1992		
 -معيد بق�سم الكيمياء احليوية 1988 �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء احليوية 2002		
 -مدر�س بق�سم الكيمياء احليوية 1996 �-أ�ستاذ بق�سم الكيمياء احليوية 2007 -م�ست�شار وزير النعليم العايل والبحث العلمي  2007ايل 2012 -مدير املكتب الفني وامل�شرف علي العالقات االفريقية 2013 - 2012 -مدير املكتب الفني وامل�شرف علي العالقات الدولية اخلارجية بوزارة البحث العلمي 2014 - 2013 -نائب رئي�س اكادميية البحث العلمي للعالقات العلمية والثقافية- -عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ال�سابق 2017 - 2014

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -اال�شراف علي �أكثـر من  18ر�سالة داخلية بجمهورية م�صر العربية (دكتوراة  -ماج�ستري). -اال�شراف علي ( )6ر�سائل خارجية ( 2ماج�ستري  1 -دكتوراة باليابان)  1( -ماج�ستري  1 -دكتوراة بالواليات املتحدةاالمريكية.)1-Uganda -

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة :
-

اال�شرتاك يف ان�شاء معامل جديدة  /براءات اخرتاع �أ�صلية.�أو ًال:ان�شاء معامل جديدة- :
اال�شرتاك فى ان�شاء معمل الأبحاث بق�سم الكيمياء احليوية –كلية الزراعة – جامعة القاهرة.اال�شرتاك فى ان�شاء معمل التكنولوجيا احليوية – جممع املعامل البحثية–كلية الزراعة – جامعة القاهرة.ثاني ًا:براءات اخرتاع �أ�صلية-:-براءةاخرتاع دوليةيف جمال العالج االورام ال�سرطانية با�ستخدام املركبات الطبيعية .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

-

املجلة الدوليةلتحليل االغذية (منظمة االغذية الزراعية – روما-ايطاليا).جملة التكنولوجيا احليوية (اجلمعيةاالمريكية للكيمياء – الواليات املتحدة االمريكية).جملة الك�شف وحمايةال�سرطان (اجلمعيةاالمريكيةلل�سرطان – الواليات املتحدة االمريكية).جملة الطب والعلوم( ONE PLoSالواليات املتحدة االمريكية).جملةاملعلوماتيةاحليوية (نيوزيالندا).جملة انق�سام اخللية (الواليات املتحدة االمريكية).جملة العلوم (ال�صني).جملة( CIMBاجنلرتا).-جملةجامعةالقاهرة (.)JAR

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

-

جائزة عبد احلميد �شومان للباحثني العرب ال�شبان يف جمال العلوم الزراعية لعام (الأردن) .2004جائزة البحث املميز من االحتاد العاملي للوراثة عام  2003كندا (دعوةلألقاء البحث يف امل�ؤمتر الدويل للوراثةب�أ�سرتاليا .)2003/7
جائزة الدولة الت�شجيعية يف جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة للعلوم الزراعية.2004جائزة الدولةللتفوق العلمي يف العلوم الزراعية .2011جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي يف العلوم التكنولوجية املتقدمة .2010جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية يف العلوم متعددة التخ�ص�صات .2007-جائزة الدولة التقديرية يف العلوم الزراعية .2017
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جوائـــز الدولة التقديرية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم � :أ .د .تيمور م�صطفـي �إبراهيم �أبو هندي
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ الذكورة والتنا�سل
الكليـــــة  :الطب
التدرج الوظيفـى :

 مدر�س � -1991 -1986أ�ستاذ م�ساعد 1998-1991 �أ�ستاذ من � -1998أ�ستاذ متفرغ من 2015الن�شاط الإداري الأكادميي :

 مدير عام العيادات اخلارجية مب�ست�شفيات جامعة القاهرة .2010 – 2004 �أمني جلنة الرتقيات للأ�ساتذة والأ�ستاذة امل�ساعدين (للجلدية والتنا�سلية) ( )2012-2008ثم مقرر اللجنة (.)2016-2012 م�ساعد مدير م�ست�شفـي ق�صر العيني التعليمي اجلديد ( )2013-2010ثم مديرا للم�ست�شفـي ( -2013اكتوبر.)2014الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 درا�سات بحثية :براءة �أخرتاع م�سجلة ب�أكادميية البحث العلمي  -ج .م .ع .2002 �أ�ستحداث جماالت :و�صف عالقة جهد الأك�سدة بعقم الرجال وو�صف دور هيم �أك�سيجينيز بالأداء اجلن�سي و�أدويةم�ضادات الفو�سفوداي �أ�سرتيز والن�سيج الكهفي.
جتميع امللخ�صات البحثية للن�شر الدويل لكلية الطب – جامعة القاهرة (عدد  5كتب).ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة :
 مقرر ملف “جائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم” لأف�ضل كلية طب عربية التي ح�صلت عليها كلية الطب . 2004باحث رئي�سي مل�شروع ممول من اجلمعية الدولية للعلوم اجلن�سية (.2006 - )ISSMباحث م�شارك مل�شروع ممول من �أكادميية البحث العلمي – .2009جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 اجلمعية امل�صريـة للذكورة(�( -)ESAأمني �صندوق/ال�سكرتريالعام/نائب الرئي�س/الرئي�س/الرئي�س ال�شريف). اجلمعية امل�صريـة للأمرا�ض اجللدية و التنا�سلية (. )ESDV اجلمعية الدولية للذكورة (. )ASA اجلمعية العربيـة لعلوم الذكورة (. )PASAS اجلمعية العربيـة لل�صحة اجلن�سية (. )PASIR-SH اجلمعية الدولية للعلوم اجلن�سية (.ISSM جمعية ال�شرق الأو�سط للذكورة والتكاثر. اجلمعية امل�صرية الأفرو�آ�سيوية للخ�صوبة (.)EAAAFCA اجلمعية امل�صرية الأفريقية لليزر. جمعية بحوث امل�ستقبليات امل�صرية العربية.الن�شـــــــاط اخلدمي:
 التدري�س بالزمالة امل�صرية والتعليم الطبي امل�ستمر بنقابة الأطباء والأ�شرتاك بالقوافل العالجية. نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أع�ضاء هيئة تدري�س جامعة القاهرة ورئي�س اللجنة ال�صحية .2011-2010 ع�ضو اجلمعية العمومية مل�ست�شفـي �سكك حديد م�صر. ع�ضو جمل�س �أدارة املركز الطبي الريا�ضي. ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية خريجي ق�صر العيني  - .2014رئي�س اللجنة الطبية للنادي الأهلي . ع�ضو جلنة البحوث الطبية� -أكادميية البحث العلمي.اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 جائزة اجلمعية الدولية للعلوم اجلن�سية ( )ISSMلأف�ضل م�شروع بحثي قابل للتطبيق .2005 جائزة « »Jean Francois Gentiesiلأف�ضل بحث-اجلمعية الدولية للعلوم اجلن�سية (.2008 ، 2006 )ISSM جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي فـي العلوم الطبية .2007 جائزة جامعة القاهرة التقديرية فـي العلوم الطبية .2009 جائزة الدولة للتفوق فـي العلوم الطبية.2011 - جائزة جامعة القاهرة للتميز فـي العلوم الطبية .2013 -جائزة الدولة التقديرية فـي العلوم الطبية.2017 -
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جوائـز الدولة التقديرية
جائزة  :العلوم الطبية
اال�ســـم � :أ.د .ه�شام جابر عبدالوهاب العناين
الوظيفة  :ا�ستاذ

الكليـــــة  :الطب

التدرج الوظيفـى :
مدر�س من  ، 1998ا�ستاذ م�ساعد من  ، 2005ا�ستاذ من . 2009

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 مقرر جلنة البحث العلمي بكلية طب الق�صر العيني .– م�ؤ�س�س جمعية الطب امل�سند ل�صحة املر�أه.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
( Evidence based medicineالطب املبني علي الدليل).

ب -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 اجلمعية امل�صريه للخ�صوبه و العقم.– اجلمعية امل�صريه المرا�ض الن�سا و التوليد.
– اجلمعية االوروبيه للخ�صوبه.
– جمعية ال�شرق االو�سط للخ�صوبه .

الن�شـــــــاط اخلدمي :
حمكم دويل يف  7دوريات عامليه.
– حمرر دويل يف الدورة الربيطانيه المرا�ض الن�سا و التوليد .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 جائزة جامعة القاهره للمتفوق العلمي .– جائزة الدوله الت�شجيعيه.
– جائزة عبد احلميد �شومان .
 -جائزة الدولة التقديرية يف العلوم التكنولوجية املتقدمة (العلوم الطبية) .2017
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جوائـز الدولة التقديرية

جائزة  :العلوم الهند�سية
اال�ســـم � :أ.د� .أمري ف�ؤاد �سوريال عطية
الوظيفة  :ا�ستاذ
الكليـــــة  :الهند�سة.
التدرج الوظيفـى :
 -معيد  , 1982مدر�س  , 1993ا�ستاذ م�ساعد  , 1999ا�ستاذ 2006

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 كان ع�ضوا فى جلنة اع�ضاء هيئة التدري�س التى ا�س�ست ق�سم هند�سة احلا�سبات وو�ضعت اﻼئحة و�صممت حمتوىاملواد التى تدر�س فى الق�سم كما ا�سهم فى خدمات ادارية ومنها كمدير مركز احل�ساب العلمى.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 ا�س�س مدر�سة علمية فـي تخ�ص�ص الذكاء ال�صناعى حيث كان من اوائل العلماء الذين طوروا تخ�ص�ص ال�شبكاتالع�صبية املطبق فى مو�ضوع الذكاء ال�صناعى .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 -عدة م�شروعـــات بحثيـــة ادت اىل اكرث من  180بحث من�شور .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -ع�ضو �شرفى لعدة جمعيات.

الن�شـــــــاط اخلدمي
 ا�شرتك فى م�شروعات كثرية منها على �سبيل املثال مركز متيز احلا�سب والتنقيب على البيانات الذى ادى خدمات		
جلهات عديدة مثل وزارة ال�سياحة ووزارة الرى.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 ح�صل على العديد من اجلوائز العلمية العاملية مثل جائزة الباحث ال�شاب من منظمة ال�شبكات الع�صبية العاملية. جائزة الكويت وح�صل على جوائز الدولة الت�شجيعية والتفوق. -جائزة الدولة التقديرية يف العلوم التكنولوجية .2017
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جوائـز الدولة التقديرية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم � :أ .د� .ألفـت جميــل �شـــاكـر
الوظيفة � :أ�ستاذ كيمياء حيوية طبية و بيولوجيا جزيئية
الكلية  :الطب

التدرج الوظيفي :

 مدر�س م�ساعد كيمياء حيوية1989� -أ�ستاذ م�ساعد كيمياء حيوية

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 مدر�س كيمياء حيوية 1994� -أ�ستاذ كيمياء حيوية  2004وحتي الآن.

 الإ�شراف علي معامل املركز القومي لل�سموم الإكلينيكية و البيئية بكلية طب ق�صر العيني (.)2006-2003 م�ساعد رئي�س حترير املجلة الطبية و التكنولوجيا احليوية (.)2006-2004 ع�ضو فـي كنرتول املاج�ستري اجلزء الثاين (.)2015 -2000 ع�ضو فـي املجل�س الأعلي للجامعات ,اللجنة اخلا�صة للتكنولوجيا احليوية و العلوم الوراثية (.)2014-2008 ع�ضو فـي اللجان اال�ست�شارية املتخ�ص�صة مبكتبة اال�سكندرية (.)2011-2008 -ع�ضو فـي جلان املحكمني للكيمياء احليوية لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س علي م�ستوي م�صر (.)2015-2008

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

الكيمياء احليوية و البيولوجيا اجلزيئية و اخلاليا اجلذعية .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -امل�شاركة يف عدد  20م�شروعً ا منها:

1. PI for the proposal in collaboration with the US partener about Nanoparticle Targeting
of Cathepsin-L Inhibitor and Paclitaxine in Breast Cancer, 2007.
2. PI in project entitled: Genetic predictors of response to interferon therapy in HCV
patients , funded by STDF, 2010
3. PI of project entitled: The identification of tumor specific miRNA signatures in HCC
patients , funded by STDF, 2015

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 اجلمعية الأوربية للعالج باجلينات. -اجلمعية امل�صرية للثالثيميا .

الن�شـــــــاط اخلدمي

 اجلمعية امل�صرية للعالج احلراري.Who is Who -

 �شاركت يف ان�شاء وحدة ذات طابع خا�ص لدرا�سة دور البيولوجيا اجلزيئية و الهند�سة الوراثية يفالت�شخي�ص الطبي بق�سم الكيمياء احليوية الطبية.
 �شاركت يف تطويرمركز لت�شخي�ص االمرا�ض املعدية با�ستخدام تقنيات الهند�سة الوراثية بق�سم الكيمياء احليوية الطبية. -ان�شاء معمل للخاليا اجلذعية و الهند�سة الوراثية بق�سم الكيمياء احليوية الطبية.

اجلوائز التي ح�صلت عليهــــا:

 جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم لعام .1999 جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية يف الكيمياء لعام .2002 جائزة االفراد للهيئة القاب�ضة للأم�صال و اللقاحات (�أ.د �إمام زغلول للفريو�سات) لعام .2003 جائزة جامعة القاهرة للتفوق يف الكيمياء و العلوم ال�صيدالنية لعام .2006 جائزة الدولة للتفوق يف العلوم لعام .2010 جائزة جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم الطبية و ال�صيدلة .2014 -جائزة الدولة التقديرية يف العلوم الطبية .2017
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جوائـز الدولة التقديرية فـي الآداب (املجل�س االعلي للثقافة)

جائزة  :الآداب
اال�ســـم � :أ.د .عبد احلكيم حممد را�ضي غنيمي
الوظيفة  :ا�ستاذ متفرغ بق�سم اللغة العربية
الكليـــــة  :الآداب.
التدرج الوظيفـى :

معيد  -مدر�س م�ساعد  -مدر�س � -أ�ستاذ م�ساعد � -أ�ستاذ � -أ�ستاذ متفرغ.

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -رئي�س حترير �سل�سلة ( الذخائر ) التى ت�صدرها هيئة ق�صور الثقافة رئي�س حترير �سل�سلة ( الرتاث ) التى ت�صدرهاهيئة الكتاب .
- -مدير حترير جملة كلية الآداب حتى .2007

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ينتمى �إىل مدر�سة بحثية تهتم مبراجعة الرتاث العربي و�إعادة قراءته وحماولة فهم ق�ضاياه على الوجهال�صحيح ،ثم تقدمي املفيد منه وال�صالح لإثراء حياتنا املعا�صرة .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
- -يعمل فى عدد من البحوث فى جمال الدر�س البالغى والنقدى �،سعيا �إىل الك�شف عن اجلديد فى هذا املجال .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو جممع اللغة العربية بالقاهرة . -ع�ضو احتاد الكتاب بجمهورية م�صر العربية . -ع�ضو اجلمعية امل�صرية للنقد الأدبى .- -ع�ضو جمعية حماة العربية .

الن�شـــــــاط اخلدمي

 -اهتمام خا�ص بق�ضية التعليم فى مرحلة ما قبل اجلامعة . -بحوث ومقاالت تناق�ش ق�ضايا اللغة العربية وم�شاكلها فى التعليم .  -امل�شاركة فى كثري من احللقات النقا�شية فى و�سائل الإعالم حول م�شاكل اللغة العربية فى املجتمع ومعاهدالتعليم -ع�ضو فى جلنة ( اللغة العربية فى التعليم ) مبجمع اللغة العربية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة با�شراحيل فى النقد الأدبى فى دورتها الثانية . 2004 جائزة التميز من احتاد كتاب م�صر . 2012 اجلائزة التقديرية من جامعة القاهرة . 2012 -جائزة الدولة التقديرية يف االداب من املجل�س االعلي للثقافة . 2017
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جــوائــــز الدولة التقديرية للمر�أة
جائزة  :ال�صحة والعلوم ال�صيدلية

اال�ســـم � :أ.د� .آمال حممد �إبراهيم الب�شالوي
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ .
الكليـــــة  :الطب.

التدرج الوظيفـي :

 تخرجت من جامعة القاهرة (بدرجة ال�شرف) عام  1967حيث عملت طوالحياتها الأكادميية.

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 م�ؤ�س�س ورئي�س ق�سم �أمرا�ض الدم لدى الأطفال بجامعة القاهرة من عام  1984حتى  ، 2005و�أ�ستاذ متفرغ وم�ست�شارمنذ  2005حتى الآن .تلقت تدريبها فـي �أمرا�ض الدم فـي الأطفال وزراعة نخاع العظام فـي م�ست�شفى نيكر فـي
باري�س  ،فرن�سا فـي عامي .1979-1978
 -م�ؤ�س�س ورئي�س “جمعية الثال�سيميا امل�صرية ( ”)ETAمنذ عام . 1990

الن�شـــــاط العلمي :
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 الت�أليف وامل�شاركة فـي �أكرث من  120مطبوعً ا دوليًا حول مر�ض الثال�سيميا  ،ومر�ض التهاب املفا�صل ال�صدفـي واالنيميااملجلية  ،ومر�ض الهيموفيليا ومر�ض جو�شر املن�شور فـي جمالت علمية عالية الت�أثري  ،مبا فـي ذلك :جملة نيو�إجنلند
الطبية (. )NEGM

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 امل�شرفة الرئي�سية لأكرث من  114ر�سالة دكتوراه و ماج�ستري فـي اغلبها على الثال�سيميا واالنيميا املجلية ،الهيموفيليا و مر�ض غو�شيه .الباحث الرئي�سي فـي  36م�شروع بحث دويل معظمها عن مر�ض الثال�سيميا  ،واالنيميا
املجلية  ،الهيموفيليا ومر�ض جو�شر.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 ع�ضو فـي اللجان الوطنية لأمرا�ض الدم فـي طب الأطفال  ،مبوجب املر�سوم الوزاري فـي عام .2007 ع�ضو يف :اجلمعية الدولية لأمرا�ض الدم ( )ISHمنذ عام  1988ومقدمها امل�صري من عام � .2004أمني م�ؤمتر  ISHفـيعام  2002ورئي�س امل�ؤمتر فـي عام  .2009ع�ضو  TIFمنذ عام  1992ومتعاونها العلمي منذ عام  .2002ع�ضو  :اجلمعية
الأوروبية لأمرا�ض الدم ( )EHAمنذ عام  ، 1994اجلمعية الأمريكية لأمرا�ض الدم ( )ASHمنذ عام  .2007حمرر:
“جملة اجلمعية الطبية الأمريكية ( )JAMAطب �أطفال ال�شرق الأو�سط” منذ عام  1998و املجلة العاملية للعلوم
الطبية فـي عام  2012وجملة جزيئات اخللية احلمراء والأمرا�ض فـي عام  .2014رئي�س مل�ؤمتر امل�شارك EHA HOPE
 2017و  2018بالقاهرة.
 -ع�ضو فـي احتاد الثال�سيميا الدويل ( )TIFمنذ عام 1992

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 ع�ضو فـي جلنة التوجيه الدولية ورئي�س جمل�س الإدارة منذ عام  2004ل�شركات عالجية دولية معروفةلعالج الثال�سيميا و االنيميا املجلية و ال�شريك امل�صري لثالثة م�شاريع للمفو�ضية الأوروبية لعالج الثال�سيميا
“ ”ITHANET، MedGenet & DEEPمن  2006حتى الآن .املتحدثة املدعوة لأكرث من  80م�ؤمتر وور�ش عمل
دولية حول الثال�سيميا (ب�شكل رئي�سي)  ،على مر�ض جو�شر والهيموفيليا.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة الدولة للتميز فـي العلوم الطبية “(�أمرا�ض الأطفال فـي املقام الأول) فـي عام  ، 2002جائزة االحتاد العامليللهيموفيليا فـي عام  ، 2003جائزة” جامعة القاهرة فـي الطب “فـي عام  2005وجائزة” التميز فـي الطب فـي عام
 .“ 2008جائزة �سلطان بن خليفة الدولية للثال�سيميا من دولة الإمارات العربية املتحدة لأف�ضل بحث فـي عام ،2015
جائزة الدولة التقديرية للمر�أة فـي ال�صحة والطب فـي عام .2017
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جوائز الدولة للتفوق
جائزة  :العلوم التكنولوجية املتقدمة
اال�ســـم � :أ.د .حممد علي علي فرج
الوظيفة � :أ�ستاذ بق�سم العقاقري .
الكليـــــة  :ال�صيدلة .

التدرج الوظيفـى :

ا�ستاذ -2016لالن.
ا�ستاذ م�ساعد .2015-2011
مدر�س 2010-2005

الن�شاط الإداري الأكادميي :

الن�شـــــاط العلمي :
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

�أبحاث الفريق البحثي للدكتور حممد فرج ممثلة لأول مدر�سة علمیة فـي جمال تقنية املیتابوملیك�س وتطبیق
املعلوماتیة احلیویة لتحلیل انتاج املركبات الدوائية وتفاعالت االی�ض فـي الكائنات احلیة كالنباتات و البكترییا

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

1- Metabolomcs, better tool for quality control of phytomedicines; funded by Alexander von
Humboldt foundation, Germany 2009-2010.
2-Metabolomics for analysis of red sea soft corals and Egyptian nutraceuticals, PI, CODE
12594, STDF, Egypt 2015.
3-A metabolomics approach for exploring the role of the human gut microbiota in the activation
of food-derived pro- and anti-carcinogens. Jesour program, ASRT, Egypt 2018-2019

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
الن�شـــــــاط اخلدمي :

 نقل تكنولوجية امليتابولوميك�س من اخلارج و ا�ستخدامها فـي جمال حتليل النباتات الدوائية املنزرعة و كذا ان�شاءقنوات لالت�صال باملجتمع العلمي باخلارج  .يعد د .فرج من االوائل الذين طبقوا التقنيات احلديثة فـي جمال حتليل
االدوية النباتية م�ستخدما امليتابولوميك�س مقرتنا باملعلوماتية احليوية لي�س فـي م�صر وحدها بل بالعامل العربي.
علي �صعيد خدمة املجتمع العلمى جنح د .حممد فرج مع زمالء اخرين فـي ت�أ�سي�س اول اكادميية لل�شباب امل�صريني
حتت رعاية �أكادميية البحث العلمي امل�صرية لتمكني ال�شباب من ر�سم خارطة البحث العلمى مب�صر فـي امل�ستقبل.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة الدولة للتفوق يف العلوم التكنولوجية املتقدمة لعام .2017 جائزة عبد احلميد �شومان فـي العلوم الطبية للعام  2015م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان الأردن. جائزة �أكادميية العامل للعلوم � 2014 TWASأكادميية العامل للعلوم ايطاليا . جائزة الدولة الت�شجيعية لعام  2011اكادميية البحث العلمي م�صر. �أف�ضل ن�شر علمي لقارة �أفريقيا لعلم النبات  2011جمعية علم النبات الأمريكية. جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية لعام  2008جامعة القاهرة. -جائزة الدكتور حممد عبد ال�سالم لعام � 2007أكادميية العامل الثالث للعلوم.
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جوائــز الدولة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم البيولوجية

اال�ســـم  :د� .شريف عبد العزيز ابراهيم ابراهيم
الوظيفة :
الكلية :
التدرج الوظيفي :

�أ�ستاذ م�ساعد بيولوجية الأورام و اخللية

العلوم

 -معيد بق�سم علم احليوان عام  .2001مدر�س م�ساعد 2006 -درجة الدكتوراه( )DAADبجامعة مون�سرت ب�أملانيا .2012-�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم علم احليوان عام .2017

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 �-إ�ستهداف اخلاليا اجلذعية ال�سرطانية كهدف عالج جديد ل�سرطان الثدي الإلتهابي» ويتمثل ذلك املجالالبحثي يف �إيجاد الآليات اجلزيئية التي تنظم اخلاليا اجلذعية ال�سرطانية وبيئتهم املحيطة ،التي بدورها
توفر �سبال وا�سعة لفهم �سرطان الثدي االلتهابى وميهد الطريق لالبتكارات يف جمال العالج التجريبي وحت�سني
�صحة املري�ض امل�صري.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 -باحث رئي�سى لعدد  6م�شاريع بحثية ممولة من جهات حملية (�صندوق العلوم و التنمية التكنولوجيا) وممولةمن جهات دولية (الهيئة االملانية للتبادل العلمى و الإحتاد الأوروبى و الأكادميية الأمريكية للعلوم).

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -ع�ضوية و التحكيم للمجالت العلمية الدولية .- -حمكم لأكثـر من  10جمالت دولية.

الن�شـــــــاط اخلدمي
 -دعم وتدريب وبناء القدرات لطلبة دكتوراه وما بعد الدكتوراه واع�ضاء هيئة التدري�س لكلية العلوم جامعةالقاهرة من خالل امل�شروع املمول من االحتاد االوروبى ,حيث مت ايفادهم لعدد من اجلامعات العاملية االوروبية
ذات الت�صنيف الدويل املرموق حيث ي�سهم هذا امل�شروع ب�شكل مبا�شر يف التدريب على تقنيات التكنولوجيا
احليوية اجلديدة املتقدمة واكت�ساب املهارات ل�شباب الباحثني يف �أبحاث ال�سرطان .كما �ساهم امل�شروع فى تعزيز
التعاون العلمي ونقل املعرفة بني اجلامعات االوروبية وجامعة القاهرة مما له االثر فى رقى ورفع الت�صنيف
الدوىل للجامعة من خالل الن�شر فى جمالت عاملية ذات معامل تاثري عاىل.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة اجلامعة الت�شجيعية فى العلوم البيولوجية عام .2015- -جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم البيولوجية عام .2017
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جوائـز الدولة الت�شجيعية

جائزة  :العلوم الهند�سية
اال�ســـم  :د .ح�سام حممد عبداحلميد عبداجلواد
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد  ،ق�سم الأ�شغال العامة
الكليـــــة  :الهند�سة
التدرج الوظيفـى :

معيداً �إعتباراً من  ٣٠نوفمرب  ,٢٠٠٤مدر�س م�ساعد �إعتباراً من  ٦فرباير ,٢٠٠٧

مدر�س �إعتباراً من  ٢٦يونيو �	٢٠١٣أ�ستاذ م�ساعد �إعتباراً من يوليو ٢٠١٨

الن�شاط الإداري الأكادميي :
قائم ب�أعمال مدير وحدة �ضمان اجلودة من �سبتمرب  ٢٠١٨حتى الآن.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 يتمتع بخربة وا�سعة يف جمال منذجة النقل  ،وحماكاة حركة املرور والإدارة املتقدمة حلركة املرور  ،وتخطيط الإخالء للمدن ،حت�سني �إ�شارات املرور  ،مبا يف ذلك �سنتنيمن اخلربة يف ت�صميم الطرق و املطارات .وقد كر�س الكثري من حياته املهنية لتطوير و�صقل الأدوات  /اخلوارزميات لإدارة املرور و حماكاة و منذجة �أنظمة املرور و
النقل العام  ،التحكم يف �إ�شارات املرور  ،تدقيقات ال�سالمة على الطرق ،تطوير تطبيقات الهواتف الذكية واختبارها  ،حتليل البيانات املكانية وتطوير نظم املعلومات
اجلغرافية ؛ تقييم التكنولوجيات اجلديدة يف جمال النقل و �أنظمة املرور.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 ميتلك �أكرث من  40بحث دويل (مبا يف ذلك  26جملة علمية دولية) ن�شر ف�صلني من الكتب  ،وتدري�س  10مقرارات �أثناء �إجراء �أبحاثه يف جامعة تورنتو وقام ،بتدري�س 5مقرارات يف جامعة القاهرة و ي�شارك يف جلنة املراجعة لأكثـر من  10جمالت دولية.
 �أمثلة لبع�ض امل�شروعات البحثية التي �أ�شرف عليها يف م�صر: م�شروع “تطوير نظام قواعد البيانات للطرق القومية امل�صرية” و الذي يهدف �إىل تطوير نظام قواعد البيانات للطرق القومية امل�صرية لإ�ستفادة وزارة النقلوبالأخ�ص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي ،وهيئة تخطيط م�شروعات النقل ،م�شروع “االبتكار القائم على البيانات يف جمال النقل :تطبيق على الطريق
الدائري” بالتعاون مع مركز اتاحة املعرفةمن �أجل التنميه باجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- Canadian Association of Postdoctoral Scholars (CAPS-ACSP), Professional Engineers of Ontario (PEO), World Conference in
Transportation Research Society (WCTR), ITS Canada, INFORMS, Transportation Research Forum (CTRF),Transportation
Research Board (TRB), Institute of Transportation Engineering (ITE), Emergency Evacuation Planning: TRB Subcommittee
ANB10(3), Canadian Society of Civil Engineering (CSCE), Transportation Network Modelling (ADB30), Egyptian Syndicate
)of Engineers (MESE

الن�شـــــــاط اخلدمي

امل�ساهمة يف اعمال ادارية خا�صه برفع كفاءة العملية التعليمية و م�شاركة وحدة اجلودة و االعتماد االكادميي حل�صول كلية الهند�سة علي الإعتماد امل�ؤ�س�سي من عام ٢٠١٥
و حتي  ، ٢٠١٨من�سق ق�سم اال�شغال العامة يف �ضمان اجلودة و الإعتماد  ، ٢٠١٨-٢٠١٥ع�ضو وحدة �ضمان اجلودة و الإعتماد   ،  ٢٠١٨امل�شاركة يف �إعداد و تنظيم برنامج
تدريبي للهيئة العامة للطرق و الكباري يف �أنظمة النقل الذكية   ،  ٢٠١٧تدريب قطاعات الهيئة العامة للطرق و الكباري على �أنظمة النقل الذكية .٢٠١٧

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية يف العلوم الهند�سية .٢٠١٥ جائزة الباحث ال�شاب،من منتدى النقل الدويل. ٢٠١٠ ، جائزة  Connaughtاملنحة الدرا�سية  ،جامعة تورنتو ،كندا .٢٠١٠ - ٢٠٠٦جائزة �أونتاريو للدرا�سات العليا يف العلوم والتكنولوجيا ( ٢٠٠٩ )OGSSTجامعة تورنتو ،كندا. جائزة �آالن تونك�س الدرا�سية يف هند�سة النقل .٢٠١٠ -جائزة فورتران للدرا�سة والبحوث ،جامعة تورنتو ،كندا .٢٠٠٩ ، جائزة جمعية النقل من كندا الدرا�سية .٢٠٠٩جائزة املنتدى الكندي لبحوث النقل الدرا�سية .٢٠٠٨ جائزة النقل الكندي الدرا�سية يف ال�سالمة والأمن .٢٠٠٨ -جائزة الدولة الت�شجيعية عام .2017
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جوائـز الدولة الت�شجيعية

جائزة  :العلوم الهند�سية
اال�ســـم  :د� .أحمد خطاب فتحي خطاب
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد
الكليـــــة  :الهند�سة .
التدرج الوظيفـى :
 مدر�س يوليو  – 2012يوليو2017 مدر�س م�ساعد يناير – 2005يوليو2012 -معيد �أكتوبر – 2002يناير2005

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 املدير التنفيذي للتحالف الأكادميي بني جامعة القاهرة و�شركة .Juniper Networks ع�ضو جلنة �شئون التعليم و الطالب بكلية الهند�سة  -جامعة القاهرة. ع�ضو اللجنة العلمية للماج�ستري املهني – تخ�ص�ص الإت�صاالت. -ع�ضو مبجل�س ق�سم هند�سة االلكرتونيات واالت�صاالت الكهربية.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 املدر�سة امل�صرية (جامعة القاهرة  -اجلامعة الأمريكية بالقاهرة). -املدر�سة الأمريكية (جامعة لويزيانا فـي الفاييت  -جامعة راي�س).

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 نظام ح�صاد الطاقة للمج�سات الال�سلكية فـي �أنظمة �إنرتنت اال�شياء نظام املالحظة املتكامل للتنب�ؤ ب�أمرا�ضالنباتات ال�شبكة العنكبوتية لال�شياءاجليل الرابع التقنيات املتطورة لتح�سني الأداء فـي �شبكات اجليل الرابع
للأنظمة الال�سلكية

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -ع�ضو معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات ()Senior Member - IEEE

الن�شـــــــاط اخلدمي

 امل�شاركة فـي تنفيذ  ٤م�شروعات بحثية ممولة تهدف خلدمة املجتمع عن طريق تطبيق تكنولوجيا املعلوماتواالت�صاالت وخا�صة �شبكات �إنرتنت الأ�شياء فـي العديد من املجالت (الزراعية ،الأثرية.... ،الخ).
 �إلقاء املحا�ضرات وامل�شاركة فـي فاعليات �أن�شطة تهدف �إىل التوعية ب�أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالتو�شبكات �إنرتنت الأ�شياء.
 -حتكيم وتقييم امل�شاريع البحثية املقدمة ل�صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية و اجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم الهند�سية لعام .2017 جائزة �أف�ضل بحث لطالب من جمتمع احلا�سبات  -معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات  -فرع جامعة لويزيانا(مرتني :عام  2010و عام . )2011
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جوائـز الدولة الت�شجيعية (املجل�س االعلي للثقافة)
جائزة  :العلوم االجتماعية
اال�ســـم � :أ .د .خالد عبد احلليم حممد �أبو الليل
الوظيفة � :أ�ستاذ الأدب ال�شعبي ،ق�سم اللغة العربية و�آدابها،
الكليـــــة  :الآداب .
التدرج الوظيفـى :
 معيد بق�سم اللغة العربية و�آدابها :فرباير 2000 مدر�س :مار�س 2008 مدر�س م�ساعد 2003� -أ�ستاذ :مار�س 2018

� -أ�ستاذ م�ساعد :مار�س 2013

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 قائم ب�أعمال مدير مركز درا�سات الرتاث ال�شعبي ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة الفرتة .2017 -2015مدير مركز درا�سات الرتاث ال�شعبي من عام  2018حتى الآن. امل�ست�شار الثقافـي لكلية الآداب فـي الفرتة 2017 -2013م�ست�شار رئي�س جامعة القاهرة ل�شئون اجلوالة منذ عام .2016متثيل جامعة القاهرة فـي العديد من املنتديات وامللتقيات الثقافية والأكادميية والطالبية والإ�شراف على العديدمن الأن�شطة الطالبية ،واملع�سكرات الطالبية.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 فـي منحة درا�سية للدكتوراه �إىل الرنويج للعام الدرا�سي .2007 /2006 امل�شاركة فـي العديد من امل�ؤمترات العلمية داخل م�صر باملجل�س الأعلى للثقافة وبجامعات القاهرة وعني و�شم�سو�أ�سيوط وجنوب الوادي وبني �سويف ،وخارج م�صر عربيا :املغرب ،واجلزائر وتون�س ،ولبنان والأردن والبحرين،
و�أوربيا :الرنويج وكرواتيا و�أملانيا وبريطانيا.
 ت�أليف عدد من الكتب منها :املر�أة امل�صرية والإبداع ال�شعبي ،و�صورة اليهودي فـي الأدب ال�شعبي العربي ،وال�سريةالهاللية :درا�سة للراوي والرواية ،ورواية ال�سرية الهاللية فـي قنا (جز�آن) ،والتاريخ ال�شعبي مل�صر فـي فرتة احلكم
النا�صري ،وحتاور الثقافات ال�شعبية� .إىل جانب العديد من الأبحاث والدرا�سات العلمية املحكمة فـي جمالت م�صرية
وعربية و�أجنبية.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 امل�شاركة فـي م�شروع جمع روايات ال�سرية الهاللية الذي �أ�شرفت عليه منظمة اليون�سكو فـي الفرتة .2006 -2004 م�شروع “التاريخ ال�شفاهي مل�صر فـي فرتة احلكم النا�صري”� ،ضمن م�شروع دعم البحث العلمي بالتعاون بني كليةالآداب وم�ؤ�س�سة فورد.
 م�شروع امل�سح االجتماعي فـي ع�شرين عاما ( ،)2000 -1980الذي �أ�شرف عليه املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية. م�شروع امل�سح االجتماعي فـي الفرتة ( ،)2015 -2010الذي �أ�شرف عليه املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية. م�شروع “املر�أة �سيا�سة :قراءة ثقافية فـي خطاب احلياة اليومية للمر�أة امل�صرية”� ،ضمن م�شروع دعم البحث العلميبالتعاون بني كلية الآداب وم�ؤ�س�سة فورد.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 ع�ضو جلنة الفنون ال�شعبية باملجل�س الأعلى للثقافة منذ عام  2010حتى الآن. ع�ضو جلنة الثقافات الأفريقية باملجل�س الأعلى للثقافة منذ ت�أ�سي�سها عام  2016حتى الآن. ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية باملكتب الإقليمي لليون�سكو حول الرتاث الثقافـي غري املادي منذ عام .2018 ع�ضو اجلمعية امل�صرية للم�أثورات ال�شعبية. ع�ضو اجلمعية امل�صرية للأدب املقارن. -ع�ضو نقابة احتاد كتاب م�صر.

الن�شـــــــاط اخلدمي

 متثيل وزارة الثقافة امل�صرية فـي املهرجان الثقافـي الأفريقي باجلزائر عام .2009 رئي�س حترير �سل�سلة الثقافة ال�شعبية بالهيئة امل�صرية العامة للكتاب. ع�ضو جلنة الفنون ال�شعبية باملجل�س الأعلى للثقافة منذ عام  2011حتى الآن. ع�ضو اللجنة الفنية مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب عام .2019� -إلقاء حما�ضرات وم�شاركة فـي ندوات عامة فـي جمعيات �أهلية وجامعات م�صرية وم�ؤ�س�سات ثقافية حكومية وغري حكومية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

جائزة الدولة الت�شجيعية (املجل�س االعلي للثقافة) فـي العلوم االجتماعية عام .2017
جائزة جامعة القاهرة للن�شر الدويل دي�سمرب عام .2013
جائزة املركز الثاين مب�سابقة جامعة القاهرة (مركز اللغات والرتجمة) (كيف نفهم الغرب) �أغ�سط�س عام .2011
املدر�س املثايل جلامعة القاهرة للعام اجلامعي .2012 /2011
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جــوائــــز الدولة الت�شجيعية للمر�أة
جائزة  :املياه والطاقة والعلوم البيئية

اال�ســـم  :د� .سماح حممد ال�شافعي حممد الطنطاوي
الوظيفة  :مدر�س ،بق�سم الريا�ضيات و الفيزيقا الهند�سية .
الكليـــــة  :الهند�سة.

التدرج الوظيفـي :

 معيدة بق�سم الريا�ضيات والفيزيقا الهند�سية من  ٣٠نوفمرب ٢٠٠٤ مدر�س م�ساعد من  ١٨فرباير ٢٠٠٨ -مدر�س من � ٢٨سبتمرب ٢٠١٥

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 نائب مدير املركز الفني لتطوير فر�ص العمل من �سبتمرب  ٢٠١٧حتى الآن. -من�سق الأن�شطة الطالبية عن كلية الهند�سة من �سبتمرب  ٢٠١٧حتى ابريل . ٢٠١٨

الن�شـــــاط العلمي :
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

من�شورا دولي ًا عن تطبيقات الذكاء الإ�صطناعي فـي جمال ت�شخي�ص الأعطال فـي الدوائر الكهربائية وجمال �أنظمة
 20ً
ً
وفقا لـ ,Google Scholars
النقل الذكية و جمال التعليم الإلكرتوين  ،مع م�ؤ�شر  7-hو�أكرث من  ٣١٥ا�ست�شهادً ا

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

  :٢٠١٥-٢٠٠٧ت�صميم وتطوير و ت�صنيع نظامًا للتحكم فـي �إ�شارات املرور با�ستخدام مفاهيم نظرية الألعاب و الذكاء اال�صطناعي ()MARLINو ح�صل ذلك النظام علي براءات اخرتاع دولية مت ن�شرها فـي املك�سيك و الواليات املتحدة الأمريكية من . 2015 - 2007
 م�شروع متوله �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا عن ا�ستخدام تقنيات الذكاء الإ�صطناعي لتطوير نظام التعليمامل�صري وجعله �أكرث تفاعلية من  2017حتي االن.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- 2010-2012: Vice-President, Institute of Transportation Engineering (ITE) Student Chapter at University of
Toronto, January 2011- June 2011: President, Egyptian Student Association at University of Toronto (ESAUofT) , IEEE and IEEE Intelligent Transportation Systems Society (ITSC) , IEEE Women in Engineering
(WIE) , ITS Canada Canadian Transportation Research Forum (CTRF) , Transportation Research Board
(TRB) , World Conference Transportation Research (WCTR) , Institute of Transportation Engineering
(ITE) , Women in ITS Interest Group (WITS) , Canadian Society of Civil Engineering (CSCE) , Egyptian
)Syndicate of Engineers (ESE) , Egypt Scalars Inc. (ES

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 تعزيز دور املر�أة فـي التعليم و ن�شر التوعية من خالل امل�شاركة فـي عدد من الدورات  ،واملنح الدرا�سية  ،وور�ش العملاملتعلقة بـ“ :التوعية ب�أطوار منو الطفل ب�شكل �صحي (عقليا  ،اجتماعيا وعاطفيا) - .املبادرة فـي تنظيم “منتدى بحوث
الريا�ضيات فـي املرحلة اجلامعية” فـي كلية الهند�سة  ،لتقدمي امل�شروعات التي يقوم بها الطالب فـي ال�سنوات االوىل فـي
الكلية املتعلقة باالبحاث التي تربط مقرارات الريا�ضيات بتطبيقاتها احلياتية فـي �شكل تقارير علمية ومل�صقات وعرو�ض
�شفوية منذ  ٢٠١٦وحتى الآن  -امل�شاركة فـي تنظيم ملتقى التوظيف ال�سنوي بكلية الهند�سة منذ  ٢٠١٧وحتى الآن  ،وكذلك
تنظيم العديد من ور�ش العمل والدورات التدريبية للطالب مل�ساعدتهم على تطوير مهاراتهم التقنية وغري التقنية -
ع�ضو بلجنة خدمة املجتمع و�شئون البيئة بكلية الهند�سة من �سبتمرب  ٢٠١٨حتى الآن.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- 2015 ITS Canada New Canadian Commercial/Industry/Academic ITS Technology/Innovation/R&D Award
2014 University of Toronto Inventor of the Year 2013 IEEE-ITSS Best PhD Dissertation Award, First place
2013 INFORMS George B. Dantzing Dissertation Award, Finalist 2011: Transportation Association of
Canada (TAC) Scholarship: HDR | iTRANS Scholarship 2011: Intelligent Transportation Systems Society
in Canada (ITS-Canada) Scholarship: Michel Van Aerde Memorial Scholarship for graduate Studies in
ITS. 2010: Transportation Association of Canada (TAC) Scholarship: Morrison Hershfield Scholarship
2010: Canadian Transportation Research Forum (CTRF) Scholarship: Transport CanadaScholarship in
Sustainable Transportation 2010: Canadian Institute of Transportation Engineers (CITE) Scholarship: Dr.
Michel Van Aerde Memorial Transportation Scholarship 2009/2010: FORTRAN Scholarship

 -جائزة الدولة الت�شجيعية للمر�أة يف علوم املياة والطاقة والعلوم البيئية . 2017
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�أع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني
علي جوائز اجلامعة عن عام 2017

�أع�ضاء هيئةالتدري�س احلا�صلني على جوائز اجلامعة لعام 2017
اجلائزة

اال�سم

املجال

العلوم االن�سانية والرتبوية �أ.د .م���ع���ت���ز ����س���ي���د ع���ب���داهلل

التميز

�أ.د .حم��م��د جم���دي ع��ب��د ال��واه��اب ال����ع����ل����وم

ال���ع���ل���وم االن�����س��ان��ي��ة �أ.د��� .س��ع��ي��د حم���م���د ت��وف��ي��ق

االداب

ال���ع���ل���وم اال����س���ا����س���ي���ة �أ.د .عبد الرحمن حممد ال�سيد ب�شطر
العلوم الطبية وال�صيدلية �أ  .د  .ح�����س�ين ح�����س��ن رزق
�أ.د .ع����ادل خ��ل��ي��ل ح�����س��ن خليل
ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة
�أ.د .ع��م��اد ال��دي��ن خلف احل�سيني

ال��ع��ل��وم
طب ق�صر العيني
ال��ه��ن��د���س��ة
ال��ه��ن��د���س��ة

ال���ع���ل���وم ال��ب��ي��ن��ي��ة وم��ت��ع��ددة
التخ�ص�صات وع��ل��وم امل�ستقبل
العلوم التكنولوجية املتقدمة
ال���ع���ل���وم اال����س���ا����س���ي���ة
العلوم الطبية وال�صيدلية

التفوق

الآداب

ال���ع���ل���وم االج��ت��م��اع��ي��ة �أ.د� .أح�����م�����د ف�������واد ب��ا���ش��ا ال����ع����ل����وم
ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة �أ.د .ح�����س�ين اب���راه���ي���م �أن��ي�����س ال��ه��ن��د���س��ة
ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ن��ي��ة وم��ت��ع��ددة
التخ�ص�صات وع��ل��وم امل�ستقبل

التقديرية

الكلية

مالحظات

ال����ع����ل����وم ال����زراع����ي����ة
ال���ع���ل���وم ال��ب��ي��ن��ي��ة وم��ت��ع��ددة
التخ�ص�صات وع��ل��وم امل�ستقبل

�أ.د.

منا�صفة

ح�����س��ن��ي ع���و����ض ال��ب��ن��ا الطب البيطري

�أ.د .ك��م��ال حم��م��د ح��ام��د داود
�أ.د� .أح��م��د ع��ب��ده ع��ل��ي ال�شريف
�أ.د .والء حم����م����د ���س��ي��ف
د .حم��م��د ع��ب��دال��ف��ت��اح ي��و���س��ف
�أ.د .ا����ش���رف حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن

ال����ع����ل����وم
ال����ع����ل����وم
ال����ع����ل����وم
طب ق�صر العيني
الطب البيطري

�أ.د .خ��ال��د ���س��ي��د �أح���م���د توفيق ال����ع����ل����وم

العلوم التكنولوجية املتقدمة �أ.د .ن���ادي���ة �إم������ام ع��ل��ي اجل��م��ل ال�����ع�����ل�����وم
ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة �أ.د .ح���ام���د حم��م��د حم���م���ود ���س��امل ال���ه���ن���د����س���ة
د .زينب حممد عبد احلميد عو�ض ال�����������ع�����������ل�����������وم
ال���ع���ل���وم ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة
د .حم���م���د ����ش���اك���ر حم���م���د ���س��امل ال�����������ع�����������ل�����������وم
ال���ع���ل���وم ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة

د .ع���م���رو حم���م���د ع��ب��دامل��ن��ع��م ال�����������ع�����������ل�����������وم
د .م���اج���دة ف��ك��ري حم��م��ود حممد ال�����������ع�����������ل�����������وم
د� .أح���م���د حم��م��د ج��ل�ال �سليمان الطب البيطري

الت�شجيعية

ال����ع����ل����وم ال����زراع����ي����ة د .حم��م��د اب���راه���ي���م ج���اب���ر ���ش��ع�لان الطب البيطري
د .حم��م��د اب���راه���ي���م حم��م��د ال�����ص�بري ال�����زراع�����ة
ال���ع���ل���وم ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة د .اح���م���د احل�����س��ي��ن��ي حم��م��د ك��ام��ل
د .رح�������اب ن���ب���ي���ل حم���م���د ���ش��م��ا
العلوم الطبية وال�صيدلية د .ه��ن��د اب���راه���ي���م ح�����س��ن ���ش��و���ش��ة
د .ن��ه��ي ف����وزي ح��ام��د ع��ب��دال��ق��ادر
د� .أح������م������د ي����ح����ي����ي ����ش���ا����ش
ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة
�أ.د .حم���م���د ح�������س���ان�ي�ن ����س���رور

ال�����ل�����ي�����زر
ال�����ص��ي��دل��ة
طب ق�صر العيني
ال�����ص��ي��دل��ة
ال���ه���ن���د����س���ة
ال���ه���ن���د����س���ة
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم االن�سانية والرتبوية

اال�ســـم � :أ.د .معتز �سيد عبداهلل
الوظيفة � :أ�ستاذ علم النف�س
الكليـــــة  :االداب

التدرج الوظيفـى :

 معيد عام  -1979مدر�س م�ساعد عام 1984� -أ�ستاذ م�ساعد عام � -1994أ�ستاذ عام .1999

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 مدير مركز البحوث والدرا�سات النف�سية بكلية الآداب من عام .2005-2000 رئي�س ق�سم علم النف�س عام  - 2011 -2010عميد كلية الآداب من عام .2017-2011 -م�ساعد رئي�س اجلامعة ل�شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني من  2017وحتى الآن.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 انبثقت املدر�سة العلمية عن مدر�سة الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى �سويف التي تعنى بدرا�سة م�شكالت املجتمع امل�صري،وحتاول امل�ساهمة فـي �إيجاد حلول واقعية لها ،مع ت�أكيد �صرامة املنهج العلمي،وكل ما ينبثق عنه من �إجراءات .وفـي
نطاق ذلك مت ت�أليف ثالثني كتابا منفردا وبالتعاون مع �آخرين.وترجمة ومراجعة ترجمة اثني ع�شر كتابا منفردا
وبالتعاون مع �آخرين.و�إجراء خم�س وخم�سني بحثا منفردا وبالتعاون مع �آخرين فـي جمال علم النف�س االجتماعي
وال�شخ�صية،والإ�شراف على ع�شرين ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 امل�شاركة فـي العديد من امل�شروعات البحثية �أهمها  :م�شروع تنمية املر�أة الريفية ،وم�شروع الرتاث مبركزالبحوث والدرا�سات االجتماعية التابع لكلية الآداب ،جامعة القاهرة ،وذلك فـي مو�ضوعي الفكاهة و�آليات النقد
االجتماعي ،والزواج العريف وم�شروع دعم البحث العلمي الذي مت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فورد  ،وتويل �إدارة امل�شروع
خالل هذه الفرتة.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 ع�ضو العديد من اجلمعيات العلمية منها  :اجلمعية امل�صرية للدرا�سات النف�سية ورابطة الأخ�صائيني النف�سينيامل�صرية(وتويل رئا�ستها فرتة) ،واجلمعية امل�صرية للطب النف�سي.وع�ضو العديد من اللجان العلمية داخل اجلامعة
وخارجها ،ومنها اللجنة العلمية الدائمة لرتقية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين فـي علم النف�س فـي م�صر،
وع�ضو جلنة علم النف�س باملجل�س الأعلى للثقافة ،وع�ضو املجل�س القومي لل�صحة النف�سية ،وع�ضو اللجنة العلمية
اال�ست�شارية لن�شاط مركز ال�شئون النف�سية بالقوات امل�سلحة .وع�ضو جلنة منح تراخي�ص العالج النف�سي بوزارة
ال�صحة ،وع�ضو هيئة حترير جملة العلوم االجتماعية والإن�سانية التي ت�صدرها جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 تقدمي العديد من الدورات التدريبية داخل اجلامعة وخارجها ،وامل�شاركة فـي جمموعة من الندوات وور�ش العمل،واللقاءات الإر�شادية العامة التي تناولت احلوادث املرورية وال�شائعات واحلرب النف�سية ،و�إدمان املخدرات،والإدمانات
ال�سلوكية مثل �إدمان الإنرتنت ،وكذلك امل�شاركة ببع�ض املحا�ضرات العامة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة عبد احلميد �شومان للعلماء العرب ال�شبان فـي الرتبية وعلم النف�س . جائزة احتاد اجلامعات العربية لأح�سن بحث علمي. جائزة الدولة الت�شجيعية فـي علم النف�س. جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي فـي جمال العلوم الإن�سانية والرتبوية. جائزة الدولة للتفوق العلمي فـي العلوم االجتماعية. -جائزة جامعة القاهرة للتميز فـي العلوم الإن�سانية والرتبوية .2017
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ.د� .أحمد ف�ؤاد على حممد با�شا
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 معيد بق�سم الفيزياء (1963م) ،مدر�س (1974م)� ،أ�ستاذ م�ساعد (1980م)، �أ�ستاذ م�شارك معار بجامعة �صنعاء (1985-1980م) ،ثم �أ�ستاذ (1987م) ،ثم �أ�ستاذمتفرغ (2003م) ،و�أ�ستاذ حما�ضر بق�سم البحوث والدرا�سات الرتاثية
مبعهد البحوث والدرا�سات العربية ومعهد املخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة (2004
حتى الآن).

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة (1996م) ،ثم عميد للكلية (2000م) ،ثم نائب لرئي�س جامعةالقاهرة(2003 -2001م) ،ثم م�ست�شار لرئي�س جامعة القاهرة (2008-2003م).
 -رئي�س جلنة قطاع العلوم الأ�سا�سية باملجل�س الأعلى للجامعات (2018-2008م).

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 ت�أ�سي�س معمل �أبحاث فيزياء املواد والإ�شراف على طالب املاج�ستري والدكتوراه فى الفيزياء والتخ�ص�صاتالبينية (تاريخ وفل�سفة العلم)� .صاحب نظرية العلم الإ�سالمية .له �أكرث من ( )150بحثا فيزيائيا
ً
وعمال علميا وثقافيا وفكريا ،م�ؤلفا �أو مرتجما او حمققا.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 تقييم ومتابعة وتنفيذ عدة م�شروعات بيئية وبحثية بجامعة القاهرة و�أكادميية البحث العلمىواملجل�س الأعلى للجامعات.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 ع�ضو فى العديد من اجلمعيات والهيئات العلمية ،منها :جممع اللغة العربية بالقاهرة  -املجمع العلمىامل�صرى  -اللجنة القومية لتاريخ وفل�سفة العلوم وجمل�س الثقافة واملعرفة ب�أكادميية البحث العلمى –
اللجنة العليا للن�شر العام بدار الكتب والوثائق القومية – جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ال�شارقة الدولية لتاريخ
العلوم – االحتاد الدوىل لعلم البلورات ،وغريها.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 الإ�سهام فى تطوير قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة (2008 – 1996م) با�ستحداث وتطويرمراكز جديدة ذات طابع خا�ص – الإ�شراف وامل�شاركة فى �إعداد الإ�سرتاتيجيات التى �أعدتها جلنة قطاع
العلوم الأ�سا�سية باملجل�س الأعلى للجامعات (2018-2008م) لتطوير كليات العلوم باجلامعات امل�صرية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 جائزة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة العلمية عام 2007م (منا�صفة) جائزة الكويت للتقدم العلمى فى جمال الرتاث العلمى العربى واال�سالمى عام 2008م (منا�صفة) جائزة جامعة القاهرة للن�شر الدوىل لعام 2017م. -جائزة جامعة القاهرة للتميز العلمى فى العلوم الإجتماعية البينية لعام 2017م.
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د .ح�سني ابراهيم اني�س
الوظيفة � :أ�ستاذ
الكليـــــة  :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :

- -معيد � ، 1966أ�ستاذ منذ 1984

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

مدير م�شروع البنك الدوىل لتطوير التعليم الهند�سى فى م�صر (.)1997-1992مدير م�شروع �إن�شاء اجلامعة امل�صرية الإلكرتونية (.)2006-2005نائب رئي�س اجلامعة العربية املفتوحة (.)2005-2002-نائب رئي�س جامعة النيل (.)2017-2013

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -على مدى �أربعة و�أربعني عاما �أقام مدر�سة علمية فى املجاالت التالية :خ�صائ�ص و�إنهيار العزل الكهربى ،املجاالتالكهرومغناط�سية فى نظم القوى الكهربية ،نظم و�إدارة القوى الكهربية ،تطوير وتقييم التعليم اجلامعى .ومن
خالل هذه املدر�سة العلمية �أ�شرف على �أبحاث ع�شرات الباحثني واملهند�سني منهم �سبعة ع�شر ع�ضو هيئة تدري�س
فى اجلامعات امل�صرية والعاملية.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 �-أدار (�أو �شارك فى �إدارة) �إثنى ع�شر م�شروعا بتمويل قومى �أوعاملى ،وذلك فى املجاالت البحثية والأكادمييةاملذكورة فى املدر�سة العلمية.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -جمعية مهند�سى الكهرباء والإلكرتونيات  ،الواليات املتحدة ( -)IEEEاجلمعية الدولية لنظم القوى الكهربيةالكربى ،فرن�سا� - )CIGRE( ،أكادميية نيويوك للعلوم ( - )NYASالهيئة الأمريكية لتنمية التقدم العلمى
( - )AAASاجلمعية الأمريكية للتعليم الهند�سى ( - )ASEEجمل�س الإ�ست�شاريني ملعهد ال�سري الذاتية الأمريكى
( - )ABIالهيئة الدولية للتقنية الكهربية (،)IECجنيف.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -دورات تدريبية لقطاعات الكهرباء وال�صناعة والبرتول .حما�ضرات عامة عن املخاطر البيئية ل�صناعة الكهرباءوالطاقة .درا�سات وقيا�سات ل�صالح جهات عديدة عن �شدة املجاالت الكهرومغناطي�سية املتاخمة لها  .الإ�شرتاك
فى م�شروعات قومية فى جمال القوى الكهربية و�أي�ضا ثقافية (م�شروع القاهرة الإ�سالمية) � .إ�ست�شارات ودرا�سات
و�إختبارات ل�صالح عدد كبري من �شركات القطاعني العام واخلا�ص.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة التميز من جامعة القاهرة ( ،)2017جائزة الدولة التقديرية ( ،)2008جائزة جامعة القاهرة التقديرية( ،)2007جائزة الدولة للتفوق العلمى ( ،)1998و�سام الفنون والعلوم ( ،)1982جائزة الدولة الت�شجيعية (.)1981
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم البيئية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د .حممد جمدي حممد عبدالوهاب
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :
 -معيداً من 1973 - 1971

 -طالب دكتوراه جامعة مو�سكو1977 - 1973

 مدر�سا بالكلية 1998 - 1977 -باحث بجامعة ماك م�سرت كندا  -1984 - 1980ا�ستاذاً من 1988

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 مدير مركز االر�صاد بالكلية .2001 - 1997 رئي�س جمل�س الق�سم .2008 - 2002 -مدير مركز درا�سات وا�ست�شارات الف�ضاء باجلامعة .2015 - 2010

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 مدر�سة متميزة فـي جمال تغرياملناخ وت�أثرياته -ا�شرف علي عدد كبري من الطالب الوافدين وكذلك طالب الدكتوراه واملاج�ستري امل�صريني.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 باحث رئي�سى لعدد من امل�شروعات مع االكادميية و�صندوق العلوم والتكنولوجيا وكذلك م�شاريع م�شرتكة مع جهاتاجنبية وحملية .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 ع�ضو �سابق جلان ترقيه فـي املجل�س االعلي للجامعات . ع�ضوجلنة الرتقيه بجامعة االزهر . ع�ضو جمل�س ادارة مركز التغريات املناخية  -وزارة الري . -ع�ضو جمل�س امل�شاكل البيئية باالكادميية .

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 منظم البحث العلمي يركز علي حل م�شاكل بيئية ونق�ص املياه فـي م�صر كذلك عمل مع مركز االزمات والكوارث فـيا�سرتاتيجية م�صر للتكيف مع التغريات املناخية والبالغ الوطني امل�صري .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
- -جائزة اجلامعة التقديرية .

 -جائزة اجلامعة للتميزالعلمي .2017- -جائزة الطريان املدين اكلويني للتطوير.
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم االن�سانية

اال�ســـم � :أ.د� .سعيد حممد توفيق
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ
الكليـــــة  : :الآداب

التدرج الوظيفـى :

-

 1983 – 1978معيد بق�سم الفل�سفة بكلية الآداب ب�سوهاج – جامعة �أ�سيوط.  1987 - 1983مدر�س م�ساعد بق�سم الفل�سفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة. 1994 – 1987مدر�س بق�سم الفل�سفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة.� 1999 – 1994أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الفل�سفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة.� ( 1999إىل الآن) �أ�ستاذ بق�سم الفل�سفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة.� 2006 - 2002أ�ستاذ بق�سم الفل�سفة – جامعة الإمارات. 12فرباير  11 - 2009فرباير  2012رئي�س جمل�س ق�سم الفل�سفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة. 12فرباير � 2012أمني عام املجل�س الأعلى للثقافة حتى  30مايو (تاريخ اال�ستقالة) ،ومنذ  22يوليو حتى  23يونيو(2014تاريخ اال�ستقالة جمددً ا).

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 �-أ�ستاذ الفل�سفة املعا�صرة وعلم اجلمال ب�آداب القاهرة .مت�أثر فـي �أغلب كتاباته باالجتاه الفينومينولوچي(الظاهراتي) وامتداداته فـي تيار فل�سفة الت�أويل ،وهو يعمل على تر�سيخ هذا االجتاه فـي واقع الثقافة العربية
من خالل العديد من الدرا�سات النظرية والتطبيقات العملية (خا�صة فـي جماالت اجلماليات والنقد وال�سرد).
وهذا التيار ي�شكل الآن نواة مدر�سة فكرية من خالل بع�ض �شباب الأ�ساتذة والباحثني من تالميذ الدكتور �سعيد
توفيق فـي جامعة القاهرة وغريها.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

� -ألف ع�شرين كتابًا ،ف�ضلاً عن ترجمة ت�سعة كتب ،وحوايل خم�سني درا�سة ،بع�ضها بالإجنليزية فـي دوريات علمية مرموقة دوليًّا.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

�-أ�شرف على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه فـي جامعة القاهرة ،وغريها من اجلامعات.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

ع�ضو عامل باحتاد كتاب م�صر.ع�ضو بلجنة الفل�سفة باملجل�س الأعلى للثقافة منذ عام  1999حتى ( 2011تاريخ اال�ستقالة من ع�ضوية اللجنة).ع�ضو باجلمعية الفل�سفية امل�صرية.ع�ضو باملعهد العاملي للفينومينولوجيا  ،Word Phenomenology Instituteما�سا�شو�ست�ش.ع�ضو عامل ب�أتيليه القاهرة.ع�ضو هيئة حترير جملة الفل�سفة والع�صر التي ت�صدر �سنويًا عن املجل�س الأعلى للثقافة (حتى تاريخ اال�ستقالة فـي .)2011ع�ضو جمل�س �أمناء بيت ال�شعر التابع لوزارة الثقافة (منذ  2010حتى الآن).رئي�س حترير �سل�سلة الفل�سفة منذ �إن�شائها وحتى الآن(الهيئة العامة لق�صور الثقافة).رئي�س حترير جملة الفكر املعا�صر (الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،الإ�صدار الثاين) ،وذلك حتى تاريخ اال�ستقالة فـي يونيو .2014ع�ضو الهيئة العلمية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب خالل الدورة الثامنة ،وع�ضو جلان حتكيمها فـي دورتها التا�سعة.الع�ضوية الفخرية الأوىل لنقابة املهن النف�سية التخ�ص�صية.ع�ضو جلنة العليا للدرا�سات العليا ب�أكادميية الفنون بالقاهرة (.)2018-2015-ع�ضو جلنة الثقافة واملعرفة ب�أكادميية البحث العلمي (.)2018-2013

-

 �أن�ش�أ مب�شاركة نخبة من كبار الأ�ساتذة م�شروع �أول الئحة ملنح جوائز الدولة امل�صرية.عمل على تدعيم العالقات الثقافية بني املجل�س الأعلى للثقافة والعديد من �سفارات الدول الأجنبية.دعما ثقاف ًيا للمكتبات العامة والأهلية فـي كثري من املحافظات ،وفـي مدينتي حاليب وال�شالتني.
قدمً
-عمل على االرتقاء مب�ستوى الن�شر فـي املجل�س الأعلى للثقافة ،ور�أ�س جلنة الن�شر على م�ستوى قيادات وزارة الثقافة.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق عن ر�سالة الدكتوراة -جائزة الدولة فـي التفوق �سنة .2006 -- -جائزة جامعة القاهرة التقديرية �سنة  ،2017ف�ضلاً عن العديد من �شهادات التقدير.
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم اال�سا�سية

ا�ســـم املرحوم � :أ.د .عبد الرحمن حممد ال�سيد ب�شطر
ً
أ�ستاذ الطفيليات بق�سم علم احليوان
الوظيفة � :
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 مدر�س م�ساعد 1979		
 -معيد بق�سم علم احليوان 1976ً
أ�ستاذ م�ساعد 1989
�			
 -مدر�س 1984ً
أ�ستاذ لعلم الطفيليات بق�سم علم احليوان عام 1994
�- -

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

-

مدير مركز الرتاث العلمي بجامعة القاهرة 2011-2010رئي�س جمل�س ق�سم علم احليوان – كلية العلوم – جامعة القاهرة 2014-2010�أمني اللجنة العلمية الدائمة للرتقية للأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين فـي علم احليوان – الدورة احلادية ع�شر – 2015-2013ممقرر اللجنة العلمية الدائمة للرتقية للأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين فـي علم احليوان واحل�شرات – الدورةالثانية ع�شر 2019-2016
 -ع�ضو جلنة ترقيات لباحثني علوم البحار دورتني متتاليتني

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

-

 �أ�شرف و�شارك فى الإ�شراف على مايزيد عن  50ر�سالة للماج�ستري والدكتوراه بجامعة القاهرة بالإ�ضافة �إىل بع�ضاجلامعات امل�صرية الأخرى مثل الأزهر – املنوفية – �أ�سوان – املنيا – الزقازيق – جنوب الوادي .
�أ�شرف و�شارك فى الإ�شراف على ر�سائل للماج�ستري والدكتوراه يف بع�ض البلدان العربية .له ما يزيد عن مائة بحث علمي باملجالت املحلية و الدولية. حتكيم الر�سائل العلمية خارج اجلامعة فى جمال التخ�ص�ص (ماج�ستري – دكتوراه) جلامعات املن�صورة – املنيا –الزقازيق – �أ�سيوط – جنوب الوادى .
 حتكيم البحوث العلمية للن�شر فى املجالت العلمية املحلية و الدولية املتخ�ص�صة. حتكيم الإنتاج العلمي لال�ساتذة للمدر�سني و الأ�ساتذة امل�ساعدين املتقدمني للرتقي.�ساهم فى اعداد ون�شر م�ؤلفات علمية دولية فى جمال علم الطفيليات .-- Published by LAP. LAMBERT Academic Publishing

منها

; -- 11-Parasitic Protozoa Alveolata as human and animal parasites
-- 22Helminthosis in Fish: Helminthes of the economically important fish of the Red Sea and their role as
biological indicators of Pollution
-- 33-Marine Parasites Part II: Studies on some helminth parasites infecting economically important
marine fish of the Red Sea
-- 44-Myxosporidiosis and Microsporidiosis of Fish: Some Parasitic Species of Myxosporidia and
Microsporidia Infecting Marine Fish of the Red Sea

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
-

امل�شروع الكندي حلماية نهر النيل بالإ�شرتاك مع وزارة الري . م�شروع حماية الرثوة ال�سمكية فـي حمطة ال�سرو بامل�شاركة مع �أكادمية البحث العلمي . م�شروع املخاطر البيئية فـي وادي الريان . -ا�ستخدام بع�ض امل�ستخل�صات الطبيعية من نباتات البيئة للعالج من الطفيليات بالإ�شرتاك مع املركز القومي للبحوث .

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

 ع�ضو اجلمعية امل�صرية لعلم الطفيليات . -ع�ضو اجلمعية امل�صرية الأملانية لعلم احليوان.

ع�ضو اجلمعية امل�صرية لعلم احليوان. ع�ضو �إحتاد البيولوجيني العرب. ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للبيولوجيني. -مدير مركز الرتاث العلمي بجامعة القاهرة .2011-2010

- -اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم اال�سا�سية .2017
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم � :أ.د .ح�سني ح�سن رزق
الوظيفة :

�أ�ستاذ متفرغ �أمرا�ض القلب و الأوعية الدموية

الكليـــــة  : :الطب

التدرج الوظيفـى :

 -مدر�س م�ساعد بق�سم �أمرا�ض القلب و الأوعية الدموية بكلية الطب جامعةالقاهرة �سنة  ، 1979و مدر�س �سنة ،1984و ا�ستاذ م�ساعد �سنة  ، 1989ا�ستاذ �سنة
 1994بنف�س الق�سم

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -رئي�س ق�سم �أمرا�ض القلب و الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة �سنة 2011 -2010  -مدير وحدة �أبحاث �ضغط الدم بكلية الطب جامعة القاهرة من 2011 -2001 -مدير وحدة هبوط القلب مب�ست�شفي ق�صر العيني التعليمي اجلديد 2006 -2004 - -مدير خدمة التهاب �صمامات القلب امليكروبي بق�سم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة من 2018 -2007

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

الإ�شراف علي و مناق�شة  37ر�سالة دكتوراه و  45ر�سالة ماج�ستري.�أ.د ح�سني رزق �صاحب مدر�سة علمية متميزة اهتمت بالت�شخي�ص الإكلينيكي لأمرا�ض القلب و له تالميذ تدربواعلي يديه من م�صر و معظم البالد العربية .
�أ .د/ح�سني رزق له العديد من الأبحاث املن�شورة دوليا تزيد على الت�سعني بحث ًا و خا�صة فى الع�شر �سنوات االخريةالتعاون الدويل مع جمموعة التعاون الدويل من اجل التهاب �صمامات القلب و اجلمعيات الدولية و العربية المرا�ضالقلب و ارتفاع �ضغط الدم.
-الن�شر الدويل لف�صل من كتاب لدار ن�شر �سربجنر  ، 2018و كتب متخ�ص�صة يف م�صر.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -الباحث امل�ساعد يف امل�شروع القومي الرتفاع �ضغط الدم من �سنة  1990ايل �سنة .1994  -الباحث الرئي�سي مب�شروع ممول من �صندوق تطوير التعليم العايل للتدريب علي ت�شخي�ص و عالج التهاب �صماماتالقلب امليكروبي من .2007 -2005

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

احتاد القلب االمريكي.جمعية القلب االوروبية.اجلمعية الدولية لعدوي القلب و الأوعية الدموية.جمعية القلب امل�صرية.� -سكرتري عام اجلمعية امل�صرية الرتفاع �ضغط الدم من . 2016 -1993

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -رئا�سة جل�سات و اعطاء حما�ضرات وتنظيم ور�ش العمل فى اطار م�ؤمترات اجلمعية امل�صرية المرا�ض القلبالأ�سا�سية و فروعها  ،و اجلمعية امل�صرية الرتفاع �ضغط الدم يف القاهرة و اال�سكندرية و بور�سعيد و بنها و دمياط
و الأق�صر و �أ�سوان  ،و ذلك بهدف دعم التعليم الطبي امل�ستمر و توعية اجلماهري.
 �-إن�شاء وحدة عالج مر�ضي التهاب �صمامات القلب بعد تدريب �أطباء امرا�ض القلب والتحاليل علي الت�شخي�صال�سريع و عالج املر�ضي يف ق�سم القلب و الأوعية الدموية  ،و هذه الوحدة تعمل منذ �سنة  2005و حتي الآن بكفاءة،
و قد ا�ستقبلت �أكرث من خم�سمائة مري�ض من ق�صر العيني و املحافظات.
 - -ن�شر كتب علمية باللغة العربية لن�شر املعرفة املجتمعية .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 �-شهادات تقدير من جامعة القاهرة للن�شر الدويل ،و من اجلمعيات الطبية و العلمية الدولية و امل�صرية .- -جائزة جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم الطبية .2017
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د .عادل خليل ح�سن خليل
الوظيفة :

ا�ستاذ متفرغ

الكليـــــة  :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :
 -مدر�س م�ساعد 1974 :- -ا�ستاذ م�ساعد ١٩٨٣ :

مدر�س ١٩٧٨ :
ا�ستاذ 1989 :

�أ�ستاذ متفرغ2009 :

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -وكيل الكلية ل�شئون الدرا�سات العليا والبحوث. ٢٠٠٩-٢٠٠٣ : -من�سق برنامج ماج�ستري الطاقة املتجددة امل�شرتك مع جامعة كا�سل باملانيا  2009حتى تاريخه.�- -إن�شاء وحدة اجلودة وتقييم الأداء بكلية الهند�سة .2003

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
�- -أبحاث الطاقة ال�شم�سية -التربيد العميق�-إنتقال احلرارة -املواد فائقة التو�صيل.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 -منوذج املركز ال�شم�سى امل�صرى� -شبكة الطاقة املتجددة فى جمهورية م�صر العربية� -شبكة قيا�سات الطاقةال�شم�سية فى �شمال �أفريقيا -تر�شيد الطاقة وحماية البيئة فى قطاعات ال�صناعة والقطاع التجارى واملنزىل
وال�سياحى� -إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية فى ت�سخني مياه التغذية فى حمطات القوى فى جمهورية م�صر العربية-
�إعداد اخلطة القومية للطاقة املتجددة جلمهورية م�صر العربية-درا�سة بدائل و�سائط التربيد ال�صديقة للبيئة-
حماكاة نظم التربيد املركزى مع التخزين احلرارى -ت�صميم نظم تربيد ملفات تخزين الطاقة الكهربائية
واملفاعالت النووية الإندماجية.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -اجلمعية الأمريكية ملهند�سى تكييف الهواء -اجلمعية االمريكية للمهند�سني امليكانيكيني -ع�ضو ب�شبكة اجلامعاتلتقنية ال�صحراء-ع�ضو املعهد الدوىل للتربيد.

الن�شـــــــاط اخلدمي :
 -امل�شاركة فى و�ضع اخلطة القومية للطاقة املتجددة جلمهورية م�صر العربية-ع�ضو اللجان القومية املتخ�ص�صة فىجمال الكهرباء والطاقة-امل�شاركة فى العديد من الدرا�سات لرت�شيد الطاقة فى القطاعات املختلفة-ع�ضو جمل�س
�إدارة هيئة الطاقة املتجددة – مبادرة �إن�شاء ال�شبكة امل�صرية للطاقة املتجددة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم الهند�سية .2017 -جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم الهند�سية.- -جائزة هيئة التبادل االملانى للتميز العلمى -املحا�ضر املتميز للجمعية الأمريكية ملهند�سى تكييف الهواء.
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د .عماد الدين خلف احل�سينى
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ
الكليـــــة  : :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :

 -عني مدر�سا فى 31دي�سمرب عام  1977و�أ�ستاذا م�ساعدا فى  16فرباير عام 1983و�أ�ستاذا فى � 26أكتوبر  1988و�أ�ستاذا متفرغا منذ �أول �أغ�سط�س عام .2004

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 - -عمل رئي�سا ملجموعة الإت�صالإت بق�سم الإلكرتونيات والإت�صاالت فى الفرتة .2004- 2001

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 �-أ�شرف وا�شرتك فى الإ�شراف على  26ر�سالة ماج�ستري و 16ر�سالة دكتوراة متت �إجازتها وقد قام بن�شر52بحثا فى دوريات عاملية و 33بحثا فىم�ؤمترات باخلارج والداخل ودوريات بالداخل.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
  -ا�شرتك فى م�شروع ترابط اجلامعات اخلا�ص ب�أف�ضل طرق الإت�صاالت فى املناطق النائية بجمهورية م�صرالعربية عام . 1984

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
- -ع�ضو متقدم مدى احلياة فى معهد مهند�سى الكهرباء والإلكرتونيات الأمريكىLife senior member IEEE

الن�شـــــــاط اخلدمي :
 -عمل ا�ست�شاريا لإختيار والإ�شراف على تنفيذ تركيب �سنرتال جامعة القاهرة عام .1994 -عمل ا�ست�شاريا لوزارة الداخليه لإختيار نظام ات�صاالت خا�ص بها عام .1992 - -قام بت�صميم وتنفيذ �شبكة تليفونات الكلية وربطها ب�سنرتال الكلية عام .1981

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -ح�صل على جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم الهن�سية لعام .1989 -ح�صل على جائزة جامعة القاهرة للتفوق فى العلوم الهند�سية لعام .2007- -ح�صل على جائزة جامعة القاهرة التقديرية فـي العلوم الهند�سية لعام .2017
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د .ح�سني عو�ض ح�سن البنا
الوظيفة � :أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الأدوية
الكليـــــة  :الطب البيطري

التدرج الوظيفـى :

 -معيدا  1983ق�سم االدوية  -مدر�س م�ساعد  - 1987مدر�س االدوية �سنة 1990- -ا�ستاذ م�ساعد �سنة  -1995ا�ستاذ �سنة  2000وحتي تاريخه.

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

ا�ستاذ االدوية  -ق�سم االدوية كلية الطب البيطري جامعة القاهرة �سنة  2000وحتي تاريخه.وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب جامعة القاهرة فـي الفرتة من  2012وحتي .2015رئي�س ق�سم االدوية كلية الطب البيطري فـي  2018حتي تاريخه.ع�ضو فـي جلنة ت�سجيل املبيدات احل�شرية للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من  2014ايل الآن.-ع�ضو فـي اللجنة الوطنية للأدوية ب�أكادميية البحث العلمي للدورة احلالية .2021 / 2018

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -قام با�ستحداث مو�ضوعات مل تطرق من قبل فـي جمال االدوية البيطرية حيث كان اول من قام بو�ضع مو�ضوعاتحديثة واال�شراف علي ر�سائل الدكتوراه با�ستخدام بع�ض املواد الفعالة الطبيعية التي ف�صلت من النباتات الطبية
فـي ت�شخي�ص وعالج انواع ال�سرطانات وذلك من ما يقرب من ع�شر �سنوات ادت ايل ن�شر عدة ابحاث فـي هذااملجال
وذلك بالتعاون من مركز كارمانو�س لل�سرطان بكلية الطب جامعة واين �ستيت بامريكا وحاليا نقوم بتحويل هذه
املواد الفعالة ايل جزئيات النانو ودرا�سة فعاليتها �ضد انواع معينة من ال�سرطانات ودرا�سة �سمية جزئيات النانو
وذلك بالتعاون مع ق�سم ال�صيدالنيات بكلية ال�صيدلة جامعة واين �ستيت بامريكا .
�- -سجل مع اخرين عدد اثنان براءة اخرتاع مبكتب براءات االخرتاع االوروبى حتت ارقام EP2000098335 EP1262185AL

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -امل�شاركة فـي م�شروع ممول من االدارة العامة للبحوث  -جامعة القاهرة درا�سات دوائية و�سمية علي بع�ض ا�ضافاتالأغذية امل�شاركة فـي م�شروع ممول من االدارة العامة للبحوث جامعة القاهرة ا�ستحدات جمال درا�سات عن عزل
وتعريف وعالج النانو بكرتيا كلية الطب البيطري جامعة القاهرة .2009
 -امل�شــاركــة فــي م�شـــروع تطــويــر الفارماكولوجية التطبيقية ممول من �صندوق م�شروع تطوير التعليم العايل2005 - 2004مHEFPF -

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

ع�ضو باجلمعية البيطرية للدواجن .ع�ضو باجلمعية امل�صرية للأدوية والعالج التجريبي.ع�ضو باجلمعية الدولية لتطوير بحوث االبل.-ع�ضو باجلمعية امل�صرية لرعاية احليوان.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -رئي�س جمل�س ادارة جمعية تنمية املجتمع املحلي مبدينة  6اكتوبر فـي الفرتة  1993ايل .1998 -امل�شاركة فـي الندوات العامة التي تهتم بامل�شاكل املحلية مثل اال�ضرار الناجمة علي االن�سان من بقايا االدويةالبيطرية .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة التقديرية فـي العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل .2017
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم التكنولوجية املتقدمة

اال�ســـم � :أ.د .كمال حممد حامد داود
الوظيفة � :أ�ستاذ الكيمياء الع�ضوية
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :
-

م�ساعد باحث باملركز القومى للبحوث فى الفرتة 1990/3/11-1988/12/8معيد من 1990/3/12مدر�س م�ساعد من 1992/12/1مدر�س من 1995/12/27�أ�ستاذ م�ساعد من 2002/5/29�-أ�ستاذ بق�سم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة �إعتبارا من 2007/5/29حتى الأن

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 �-أمني اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء الع�ضوية لرتقية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين الدورة احلادية ع�شر 2015-2013اعتبارا من مار�س  2013حتى �سبتمرب .2013

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 � -أول من قام با�ستخدام تقنية امليكروويف املعملي احلديث فى �إجراء التفاعالت الع�ضوية اجلديدة من خاللالتحكم فى ال�ضغط واحلرارة بق�سم الكيمياء جامعة القاهرة عام � .2005إبتكار العديد من مرتاكبات البالديوم
الع�ضوية اجلديدة وا�ستخدامها كمحفزات فى الت�شييد الع�ضوي .وهذا البالديوم احلفاز له قدرة عالية على
الثبات عند درجات احلرارة العالية بعد �إعادة تدويره عدة مرات .كما مت ا�ستخدام املاء كمذيب فى �إجراء
التفاعالت بديال عن املذيبات الع�ضوية ال�ضارة وامللوثة للبيئة وهذه التقنية تعرف بالكيمياء اخل�ضراء ال�صديقة
للبيئة .وفى هذا املجال اجلديد مت منح عدد  2ر�سالة ماج�ستري وعدد  3ر�سالة دكتوراة �ضمن  19ر�سالة علمية
قمت بالأ�شراف عليها .كما مت �إدخال مرتاكبات البالديوم فى تقنية النانو كمحفزات نانونية فى �أك�سدة حم�ض
الفورميك كخلية وقود �أنودية مبا�شرة.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

  -م�شروع مرتاكبات البالديوم الع�ضوية وا�ستخدامها كمحفزات فى الت�شييد الع�ضوي ممول من كلية العلوم جامعةالقاهرة  2012ومت ن�شر بحث م�ستخل�ص منه فى جملة Arkivocعام .2015

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو جمل�س بحوث العلوم الأ�سا�سیة� -أكادمییة البحث العلمى والتكنولوجيا -القاهرة. -ع�ضو جمعية �ألك�سندر فون همبولت الأملانية ( )AvHبالقاهرة .ع�ضو اجلمعية امل�صرية للحا�صلني على منحةالهيئة اليابانية لتطوير العلوم ( .)JSPSع�ضو اللجنة القومية للكيمياء البحتة والتطبيقية ب�أكادميية البحث
العلمي والتكنولوجيا 2009 -2004م .رائد اجلمعية العلمية وم�ست�شار جلنة الن�شاط العلمى والتكنولوجى بكلية
العلوم -جامعة القاهرة  2011-2008م .ع�ضو اجلمعية امل�صرية للكيمياء .ع�ضو نقابة املهن العلمية .ع�ضو هيئة
التحرير للتحكيم فى املجالت الدولية.and RSC Advances Arkivoc :

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -ع�ضو جلنة الأوملبياد القومى للكيمياء لطالب الثانوية العامة منذ عام  2002حتى  .2012وذلك بالتعاون مع مكتبم�ست�شار العلوم بوازرة الرتبية والتعليم.
  -قام بتدريب �أكرث من مائة طالب وطالبة من �أق�سام كلية العلوم على م�شروعات لل�صناعات ال�صغرية �أثناء عملهرائداَ للجمعية العلمية بكلية العلوم حيث حقق فريق كلية العلوم الفوز باملركز الأول على م�ستوى جامعة القاهرة
فى امللتقى العلمى الطالبى الرابع للجمعيات العلمية بجامعة القاهرة �إبريل .2009
� - -شارك فى الإعداد مل�ؤمترين دوليني بق�سم الكيمياء جامعة القاهرة كع�ضو باللجنة املنظمة  2006و .2008

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية .2002 جائزة الدولة الت�شجيعية فى الكيمياء عام . 2007جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي .2011 -جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم التكنولوجية املتقدمة .2017
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جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم اال�سا�سية

اال�ســـم � :أ.د .احمد عبده علي ال�شريف
الوظيفة � :أ�ستاذ دكتور بق�سم الكيمياء
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :
-

معيد 1997 - 1994مدر�س م�ساعد 2003 - 1997مدر�س 2007 - 2003ا�ستاذ م�ساعد 2013 - 2007ا�ستاذ دكتور بق�سم الكيمياء كلية العلوم جامعة القاهرة Till Now 2013-ا�ستاذ دكتور بق�سم الكيمياء كلية العلوم واالداب جامعة احلدود ال�شمالية 2015 - 2013

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -املن�سق العام لربنامج اجلودة �شعبة كيمياء حيوان  -رئي�س كنرتول الفرقة الرابعة.  -مدير املعمل املركزي بق�سم الكيمياء  -مدير مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة.- -وكيل كلية العلوم خلدمة املجتمع وتنمية البيئة  -جامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

  -قام بت�أ�سي�س مدر�سة علمية متميزة فـي البحث العلمي من خالل ا�شرافة علي عدد كبري من الر�سائل فـي جماالتعلمية وتطبيقيه متعددة خا�صة جمال القيا�سات اجلهدية والكيمياء غريالع�ضوية الت�شيدية والكيمياء التطبيقية
خا�صة فـي جمال معاجلة االورام واالمرا�ض البكتريية والفطرية من خالل اال�شراف علي  16ر�سالة علمية منها 13
ر�سالة فـي جامعة القاهرة بالإ�ضافة ايل  3ر�سائل من خارج جامعة القاهرة وقد مت اختيار مو�ضوعات الر�سائل
بعناية حتي تكون قابلة للتطبيق العلمي والعملي فـي جماالت تخدم املجتمع والبيئة .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
-

-

 �شارك فى ت�أ�سي�س كباحث ا�سا�سي وم�شارك فـي خم�سة م�شاريع بحثية وبياناتها كالتايل :حت�ضري وتو�صيف الدرا�سات االتزانية والن�شاطية البيولوجية لبع�ض مرتكبات العنا�صر االنتقالية مع قواعدال�شيف م�شروع رقم  055-434اجلهة املمولة اململكة العربية ال�سعودية .
مرتكبات عقار ال�سيرتيذين مع بع�ض العنا�صر االنتقالية ثنائية التكاف�ؤ واالالنني كحم�ض اميني م�شروع رقم 077-435اجلهة املمولة اململكة العربية ال�سعودية
حت�ضري �سل�سلة جديدة من مركبات اللثوفني كم�ضادات لاللتهابات م�شروع رقم  433 - 038اجلهة املمولة اململكة العربية ال�سعوديةحت�ضري بع�ض مرتاكبات البنزوترايزول مع بع�ض العنا�صر االنتقالية ودرا�سة ن�شاطها البيولوجي م�شروع رقم 03/SC04/01/GS01/01/GS03اجلهة املمولة الكويت.
مرتكبات ثنائية وخمتلطة املرافق ملركبات الهيدرازون وبع�ض العنا�صر االنتقالية واحلم�ض االميني فنيالالالنني 0808-435اجلهة املمولة اململكة العربية ال�سعودية.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو باجلمعية امل�صرية للكيمياء التحليلية.- -ع�ضو باجلمعية الكيميائية االمريكية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -للع�ضو املكرم دور فـي تنمية املجتمع فقد �ساهم و�شارك فـي تنظيم دورات وور�ش عمل تخدم البيئة الطالبية واملجتمعمن خالل التعريف بالأجهزة التي تخدم املجتمع العلمي بالن�سبة للباحثني فـي جمال العلوم اال�سا�سية وجتهيز املادة
العلمية اخلا�صة ببع�ض اجهزة التحاليل الدقيقة مثل جهاز اال�شعة حتت احلمراء وجهاز طيف الكتلة وجهاز احلث
بالبالزما للك�شف عن العنا�صر  ICPوجهاز الكروماتوجرافـي ال�سائل عايل الكفاءة وجهاز  AFMوالتحاليل البيولوجية
كما قام بتنظيم امل�ؤمتر الدويل املكثف الخالقيات التعامل مع احليوان و�ساهم اي�ضا فـي خدمة ال�سادة اع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب من خالل وظيفته كوكي ً
ال لكلية العلوم خلدمة املجتمع وتنمية البيئة .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم اال�سا�سية عام .2007- -جائزة التفوق العلمي جامعة القاهرة عام .2017
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 -جائزة الدكتور املثايل عن ق�سم الكيمياء عام .2010

جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم � :أ  .د .والء حممد �سيف حمودة
الوظيفة � :أ�ستاذ  -الفيزياء النظرية والنووية
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 -معيد بكلية العلوم عام  – 1997مدر�س م�ساعد  – 1999مدر�س � – 2002أ�ستاذ م�ساعد� – 2007أ�ستاذ الفيزياء النظرية من عام 2012

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 � -أمني جمل�س ف�سم الفيزياء ( – )2018-2013مدير مركز �صيانة الأجهزة العلمية بكلية العلوم ( – )2014-2013ع�ضوجمل�س كلية العلوم ( – )2018-2017ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا بكلية العلوم (�– )2018-2013أمني جلنة الدرا�سات
العليا بكلية العلوم (.)2018-2017

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 �-شارك كع�ضو فى مدر�سة الفيزياء النووية النظرية بالق�سم (�أ.د .حممود يحيى �إ�سماعيل) .بد�أ ن�شاط مدر�ستهاخلا�صة عام  2012و التى تهتم بدرا�سة بنية الأنوية – التفاعالت النووية عند الطاقات املنخف�ضة و املتو�سطة
– الإ�شعاع النووى – الإندماج والإن�شطار النووى – خ�صائ�ص النجوم النيوترونية� .أ�شرف على العديد من ر�سائل
املاج�ستري والدكتوراة و باحثى ما بعد الدكتوراة.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 �-شارك فى عدد من امل�شاريع البحثية الدولية مع مدار�س علمية مبعهد ومعامل الأبحاث النووية (دوبنا –رو�سيا)�أعوام �- 2017-2011سيكلرتون الطاقة املتغرية (كالكتا – الهند) � -2014-2013أكادميية البحث العلمى (م�صر) -2011
 2017وجامعة القاهرة.

 ع�ضويـــــة اجلمعيـات :- -ع�ضو اجلمعية امل�صرية للعلوم الريا�ضية والفيزيائية و اجلمعية امل�صرية للعلوم النووية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -ع�ضو جلنة خدمة املجتمع و تنمية البيئة بكلية العلوم (. )2014-2013 -امل�شاركة فى م�شروع ملعاجلة مياة ال�صرف ال�صحى ( جامعة القاهرة – .)2016 �-أن�شطة حمو الأمية مبحافظة القاهرة ( – )1993-1991امل�شاركة فى عدد من الربامج العلمية التليفزيونيةوالإذاعية ك�ضيف �أ�سا�سى.
� - -شارك فى الإعداد مل�ؤمترين دوليني بق�سم الكيمياء جامعة القاهرة كع�ضو باللجنة املنظمة  2006و .2008

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة الأ�ستاذ الدكتور /حممود خمتار خلريجى ق�سم الفيزياء ( – )1996جائزة جامعة القاهرة للن�شر العلمى( – )2018-2008جائزة التفوق العلمى -جامعة القاهرة  -علوم �أ�سا�سية (.)2017
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جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
 العلوم الطبية وال�صيدلية: جائزة

 حممد عبدالفتاح يو�سف. د: اال�ســـم
 ا�ستاذ م�ساعد �أمرا�ض الن�ساء والتوليد: الوظيفة
 طب ق�صر العيني: الكليـــــة

: التدرج الوظيفـى

1:) Assistant lectures 2004-2010
2) Lecturer of obstetrics & gynecology from 2010-2015
3) Assistant professor of Obstetrics & gynecology from 2015- current

: الن�شاط الإداري الأكادميي

- PhD university of Amsterdam- Netherlands. 2016
- NUFFIC scholarship holder at Center for Reproductive Medicine, Amsterdam University, Netherlands.
Project title “Mild ovarian stimulation for women with poor ovarian response undergoing IVF/ICSI cycles.
International multicenter randomized controlled study” 2011 - 2014
- MD of Obstetrics and Gynaecology -University of Cairo (UVC)-Egypt & University of Amsterdam (UVA)Netherlands. M.D project “ stimulation and growth of pre antral follicles using the selective activity and growth
of LH in women undergoing IVF/ ICSI cycles’’2007-2010
- Assisted reproductive technology and endocrinology clinical fellowship- Academic Medical Center- University of
Amsterdam-Neherlands 2008 -2010
- M.sc of Obstetrics and Gynaecology -University of Cairo (UVC) -Egypt. M.Sc project “new trends in
management and diagnosis of endometriosis’’ 2002
- MRCOGI- RCOG-UK.2004

الن�شـــــاط العلمي
: املدر�ســــة العلميــــــة- �أ

- Y1. Youssef MA1, van Wely M1, Mochtar M, Fouda UM2, Ashraf A. Eldaly , Eman Zain Alabeeden , Ahmed
Elhalwagy , Ahmed abdel maguid, Sherif Sameh Zaki, Mohamed Nagy Mohesen van der Veen F. Fertility and
sterility 2018, article in press 2. Low dosing of gonadotropins in in vitro fertilization cycles for women with
poor ovarian reserve: systematic review and meta-analysis.
- 32.. Magdi Y, El-Damen A, Fathi AM, Abdelaziz AM, Abd-Elfatah Youssef M, Abd-Allah AA, Ahmed Elawady
M, Ahmed Ibrahim M, Edris Y. Revisiting the management of recurrent implantation failure through freeze-all
policy. Fertil Steril. 2017 Jul; 108(1):72-77.
- Fouda UM, Elsetohy KA, Elshaer HS, Hammad BEM, Shaban MM, Youssef MA, Hashem AT, Attia AH.
Misoprostol Prior to Diagnostic Office Hysteroscopy in the Subgroup of Patients with No Risk Factors for
Cervical Stenosis: A Randomized Double Blind Placebo-Controlled Trial Gynecol Obstet Invest. 2017 Oct 6.
- Zayed MA, Fouda UM, Elsetohy KA, Zayed SM, Hashem AT, Youssef MA. Barbed sutures versus conventional
sutures for uterine closure at cesarean section; a randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med.
2017 Oct 29:1-8

:اجلوائز التي ح�صل عليهــــا

- Raga Mansour Award Egypt 2016
- Incentive award of state Egypt 2016
- International publication awards Cairo University, Egypt 2016
- Middle East Fertility society conference (Dr. samir Abbas Award) Sharm Elshikh-Egypt 2015 International
Publication
- Miser Elkhair Foundation, Egypt 2015
- International publication awards Cairo University , Egypt 2015
- Best poster presentation Award Egyptian Fertility & Sterility Society (EFSS)- Egypt 2014
- International Publication Miser Elkhair Foundation, Egypt 2014
- State award “ Dr. Mohamed Fakhry Mekawy” Science& technology & development foundation ( STDF) 2013
- International publication awards Cairo University, Egypt 2013
- Merck Sorono Infertility innovation award Egyptian fertility society 2012
- Cairo University incentive award Cairo University, Egypt 2012
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جوائـــز اجلامعة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم � :أ.د� .أ�شرف حممد عبد الرحمن �أبو �سعدة
الوظيفة � :أ�ستاذ اجلراحة و التخدير و الأ�شعة
الكليـــــة  :الطب البيطري

التدرج الوظيفـي :

 -معيد بق�سم اجلراحة والتخدير والأ�شعة  -كلية الطب البيطري جامعة القاهرةمن  1998-1995مدر�س م�ساعد من  2002-1998ثم مدر�س من 2007-2002
 - -ف�أ�ستاذ م�ساعد من  2012-2007ثم �أ�ستاذ بنف�س الق�سم من  2012و حتى الأن.

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 نائب مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة و الن�شر من  2014وحتي االن. -م�ساعد وكيل الكلية ل�شئون الدرا�سات العليا و البحوث من � 19أكتوبر  2017حتى

� 30أغ�سط�س .2018
 - -خبري حملى بالقوات امل�سلحة امل�صرية منذ  1يوليو  2011و حتى �سبتمرب  2016ومن �سبتمرب 2018

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

�أ�س�س مدر�سة علمية متميزة فى جمال اجلراحة التجريبية و البيطرية ذات مكانة حملية و �إقليمية قوامها �أكرثمن  50باحث و ع�ضو هيئة تدري�س مب�صر و العراق و ليبيا و اليمن و جنوب ال�سودان من خالل الإ�شراف على ر�سائل
املاج�ستري و الدكتوراة بكليات طب بيطرى ( جامعة عني �شم�س ( 33ر�سالة) – جامعة الأزهر (فرع البنات ()8
ر�سائل) – جامعة قناة ال�سوي�س ( )1ر�سالة)  -كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة ( 8ر�سائل).
 كما مت التعاون مع عدد من ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الطب بجامعتى الفيوم و القاهرة فى �إجراء عددمن البحوث العلمية فى جمال اجلراحة التجريبية .و كذلك عدد من ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الطب
البيطري بجامعات القاهرة و �أ�سيوط و �سوهاج و الزقازيق و جنوب الوادى واخرين من هيئة البحوث مبعهد بحوث
تنا�سليات احليوان فى �إجراء عدد من البحوث العلمية.
 ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:قام بن�شر  52بحث دويل و  21بحث حملي ،و �إلقاء  16بحث و عر�ض  6بو�سرتات بثمانية م�ؤمترات دولية عقدت فىالربتغال و الت�شيك و �إيطاليا و الهند و بلجيكا و �إيرلندا و النم�سا و م�صر.

-

-

 رئي�س هيئة حترير املجلة الدولية لكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة  2018-2016و الو�صول بها للإن�ضماملأكرب قاعدة بيانات للبحوث العلمية  Web of Scienceو كذلك الإن�ضمام لأكرب قاعدة بيانات للبحوث الطبية
فى العامل .PubMed
رئي�س هيئة حترير و حمرر تنفيذى و م�ساعد رئي�س حترير و مراجع لأكرث من  15جملة علمية دولية (حتكيمومراجعة �أكرث من  110بحث دويل).
 ع�ضو اللجنة الدولية لأخالقيات الن�شر (.)COPE ع�ضو املجل�س الآ�سيوى ملحررى العلوم (.)ACSEع�ضو جلنة املراجعني باللجنة العلمية الدائمة لرتقيات اال�ساتذة و اال�ساتذة امل�ساعدين – اجلراحات البيطرية. -ع�ضو م�ؤ�س�س و ع�ضو جمل�س �إدارة و ع�ضو عامل فى العديد من اجلمعيات الطبية البيطرية امل�صرية.

-

العمل مب�ست�شفى ق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة بالكلية منذ  1996و حتى الآن.امل�شاركة فى اكرث من  20قافلة بيطرية مبحافظات �سوهاج و ال�شرقية و الفيوم و اجليزة و القاهرة.تطوير مركز جامعة القاهرة للطباعة و الن�شر.امل�شاركة فى ت�أ�سي�س دار ن�شر و متجر كتب جامعة القاهرة.ت�أ�سي�س مركز جراحة احليوان و وحدة احليوانات املنزلية التابعني ملديرية الطب البيطرى مبحافظة الفيوم.تدريب االطباء البيطريني امل�صريني بال�شرطة و القوات امل�سلحة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية و القطاع اخلا�ص.-تدريب الأطباء البيطريني و الفنيني البيطريني مبحافظتى م�سقط و ظفاز ب�سلطنة عمان.

-

نوط الإمتياز من الدرجة الأوىل من فخامة رئي�س اجلمهورية عام .2017جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم الزراعية لعامى  2008و .2015جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى عام  2017فى جمال العلوم الزراعية.جائزة املرحوم الدكتور �أحمد فريد بك فى جمال �أمرا�ض املا�شية عام .2014جوائز جامعة القاهرة للن�شر العلمى الدويل ل�ست �أعوام متتالية من .2017-2012جائزة �أف�ضل موقع علمى لعلماء جامعة القاهرة لأعوام ( 2018-2016املركز الثانى).جائزة �أف�ضل ع�شرين باحث فى الن�شر الدويل لعام  2016بجامعة القاهرة (املركز الثامن).جائزة �أف�ضل بحث علمى مب�ؤمترات الطب البيطري العربي لأعوام  2007و  2008و.2011-ن�شر ال�سرية الذاتية �ضمن املو�سوعة الأمريكية ( ) Who’s Who in the Worldبالن�سختني  32و  33لأعوام  2015و .2016

-

-

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

-

الن�شـــــــاط اخلدمي

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

75

جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د .خالد �سيد�أحمد توفيق عي�سي
الوظيفة  :ا�ستاذ دكتور لق�سم اجليوفزياء
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 -معيد بق�سم اجليوفيزياء بالكلية اعتبارا من  -1997/11/17مدر�س م�ساعد بق�سماعتبارا من  -. 2001/8/2مدر�س اعتبارا من 2004/3/31
- -ا�ستاذ م�ساعد من  -.2009/7/29ا�ستاذ بق�سم اجليوفيزياء بالكلية اعتبارا من 2014/11/24

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -ع�ضوا مبجل�س الكلية خالل العام اجلامعى  - 2016/2015ع�ضوا مبجل�س ق�سم اجليوفيزياء  - 2016/2015امني جمل�سق�سم اجليوفيزياء  -مدير معمل البيانات مبركز احلد من املخاطر البيئية – جامعة القاهرة خالل الفرتة من يناير
� 2014إىل يوليو  – 2014ع�ضو جلنة �شئون التعليم والطالب حتى .2017

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -ت�أليف �أكرث من  55ورقة بحثية وف�صول كتب ،و�أ�شرف على اكثـر من  13من طالب املاج�ستري والدكتوراه بالق�سم.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -منحة م�شروع مقدم من �صندق العلوم والتنمية التكنولوجية ( )STDFبالتعاون مع املعهد الفرن�سى بالقاهرة( )IFEالجراء ابحاث بجامعة �سرتا�سبورغ  -فرن�سا فـي العام  - 2019/2018الباحث الرئي�سى مل�شروع ا�ستك�شاف
الكهوف مبنطقة نادى االحتاد ال�سكندرى – ال�شاطبى  -اال�سكندرية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو فـي جمل�س بحوث البرتول والرثوة املعدنية  -قطاع املجال�س النوعية � -أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا -م�صر (يونيو  - 2018يونيو  ،)2021ع�ضو فى قوائم التحكيم لفح�ص �إالنتاج العلمي ل�شغل وظائف �أال�ساتذة و�أال�ساتذة
امل�ساعدين – جلنة اجليولوجيا واالر�صاد وتطبيقاتها – الدورة الثانية ع�شر ( ،)2019-2016وجمعية جيوفيزيائى
اال�ستك�شاف بامريكا ( ،)SEGواحتاد اجليوفيزيائي الأمريكي ( ، )AGUواجلمعية الأمريكية جليولوجي البرتول
( )AAPGوالرابطة الأوروبية لعلماء اجليولوجيا واملهند�سني ( – )EAGEومراجعا للعديد من املجالت الدولية العاملية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -رئي�س جلنة اجلودة بالق�سم خالل العام اجلامعى  2014/2013وحتى  - 2017/2016ا�شرف على الرحالت العلميةالطالبية لق�سم اجليوفيزياء  -م�ساعد من�سق واملر�شد االكادميى لعلوم البرتول خالل العام اجلامعى 2014/2013
 ع�ضوا فى اللجان املنبثقة من جمل�س الكلية من  2007وحتى  – 2017ح�ضور العديد من امل�ؤمترات الدولية مب�صروامريكا وفرن�سا وا�سرتاليا  -امل�شاركة فى و�ضع املناهج اجلامعية وتطويرها بكلية العلوم  ،جامعة القاهرة  -رئي�س
كنرتول الدرا�سات العليا لق�سم اجليوفيزياء بالكلية فى الفرتة  2011/2010وحتى الرتم االول من العام اجلامعى
 - 2014/2013رئي�س كنرتول مقررات اجليوفيزياء امل�ستويات االربعة خالل العام اجلامعى ( 2014/2013ترم ثانى)
– وحتى ( 2018/2017ترم اول)  -تدري�س العديد من املقررات ملرحلة البكالوريو�س والدرا�سات العليا (انتداب)
بكلية العلوم  ،جامعة اال�سكندرية

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة اجلامعة للتفوق العلمى فى جمال العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل .2017 - -جوائز الن�شر العلمى للجامعة اعوام  2011حتى .2017
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جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم التكنولوجية املتقدمة

اال�ســـم � :أ.د .نادية امام علي اجلمل
الوظيفة  :ا�ستاذ الكيمياء الغريع�ضوية
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم الكيمياء اعتبارا من .١٩٩٧-١١-١٧ -مدر�س م�ساعد بق�سم الكيمياء اعتبارا من .٢٠٠٠ -١٠-٣٠ -مدر�س بق�سم الكيمياء اعتبارا من .٢٠٠٣-٩-٢٤ -ا�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء اعتبارا من .٢٠٠٩-٦-٢٤- -ا�ستاذ بق�سم الكيمياء اعتبارا من .٢٠١٤ -٩-٢٩

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -من�سق لربنامج التقنية احليوية  -الكيمياء احليوية اجلزيئية كلية العلوم جامعة القاهرة يناير  ٢٠١٧ـ اغ�سط�س.٢٠١٧ -ع�ضو�أ بالكنرتول املركزي بكلية العلوم  -جامعة القاهرة (.)٢٠١٧ - ٢٠٠٧ -ع�ضو�أ فـي جلنة اخلريجني كلية العلوم  -جامعة القاهرة (.)٢٠١٧ - ٢٠٠٥- -ع�ضو�أ فـي جلنة خدمة املجتمع و تنمية البيئة  -ق�سم الكيمياء -كلية العلوم جامعة القاهرة( .) ٢٠١٧ - ٢٠١٥

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
- -مدحت رم�ضان حممد احمد (ماج�ستري) مينا اني�س امني ابراهيم (دكتوارة) يا�سمني حممد �سعيد عبد الرحمن (ماج�ستري).

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 -ثالت م�شاريع بحثية ممولة من م�ؤ�س�سة الك�سندر فون هومبلت االملانية من الفرتة  ٢٠٠٤-١٢حتي  ٢٠٠٦-١١و منالفرتة  ٢٠١٠-٦حتي  ٢٠١١-٤و من الفرتة  ٢٠١٢- ٩حتي .٢٠١٤ -١

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
- -ع�ضوية زمالة م�ؤ�س�سة الك�سندر فون هومبلت االملانية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :
 -مت حت�ضريمركبات كيميائية جديدة قد ت�ستخدم فـي العديد من املجاالت و التطبيقات الهامة التي تخدم املجتمعملا لها من تطبيقات �صناعية او بيولوجية دوائية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة اجلامعة الت�شجيعية فـي العلوم اال�سا�سية عام.٢٠٠٩- -جائزة اجلامعة للتفوق العلمي فـي العلوم التكنولوجية املتقدمة عام.٢٠١٧
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جوائز الـجـامعـة للتفوق العلمي
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د .حامد حممد حممود �سامل
الوظيفة � :أ�ستـاذ بق�سـم الهند�ســـة االن�شـائية
الكليـــــة  : :الهند�ســة

التدرج الوظيفـى :
-

معيد بق�سم الهند�سة االن�شائيه  -كلية الهند�سة  -جامعة القاهرة 1995 -1992مدر�س م�ساعد بق�سم الهند�سة االن�شائيه كلية الهند�سة  -جامعة القاهرة 1999 -1995مدر�س بق�سم الهند�سة االن�شائيه  -كلية الهند�سة  -جامعة القاهرة 2005 -1999�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الهند�سة االن�شائيه  -كلية الهند�سة  -جامعة القاهرة 2012 -2005�-أ�ستاذ بق�سم الهند�سة االن�شائيه  -كلية الهند�سة  -جامعة القاهرة  -2012االن

الن�شاط الإداري الأكادميي :

  -اال�شراف االكادميى على  59ر�ساله ماج�ستري ودكتوراه ون�شر  36بحثا فى جمالت دوليه وامل�شاركه فى  29م�ؤمتردويل والتحكيم لعدد من املجالت العلميه الدوليه فى �أمريكا واليابان و�أوروبا وم�صر.

�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -التحليل االن�شائي الالخطي للمن�ش�أت اخلر�سانيه املعر�ضه للزالزل و�أحمال اال�صطدام واالنفجارات والت�سوناميوتدعيم املن�شات اخلر�سانيه.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -امل�ساهمة فى اعداد وتقديــم م�شروع لتطويــر التعليم الهند�سى واخلــا�ص بتح�ضري مقرر الكتــرونى لت�صميماملن�شـ�آت اخلر�سانيه باال�شرتاك مع �أع�ضاء تدري�س املن�ش�آت اخلر�سانيه بجامعتى القاهره و طنطا.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -جمعية املهند�سني امل�صريه.- -معهد اخلر�سانة الياباين .

الن�شـــــــاط اخلدمي :
-

-

امل�شاركة فى و�ضع امتحانات نقابة املهند�سني للمهند�سني حديثي التخرج وفـي و�ضع امتحانات دبلوم املعاهد الفنيةال�صناعية وترميم الآثار امل�ؤهله لاللتحاق بكليات الهند�سه باجلامعات امل�صريه.
امل�شاركة فى فى جلان الكود امل�صري لت�صميم وتنفيذ املن�ش�أت اخلر�سانيه.امل�شاركة مع معمل �أبحاث اخلر�سانة جامعة القاهرة فى �أعمال ال�سالمة االن�شائية للعديد من املدار�س والكبارىواالبنيه العامه.
امل�شاركة مع مركز بحوث ودرا�سات الهند�سة املدنية جامعة القاهرة فى �أعمال ال�سالمة االن�شائية و الت�صميماتالهند�سية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

درجة الزمالة للجمعية اليابانية لتطوير العلوم عام .1998جائزة �أف�ضل بحث فى م�ؤمتر جمعية املهند�سني املدنيني اليابانيه لعامي  1996و .1997جائزة �أف�ضل بحث فى م�ؤمتر معهد اخلر�سانة الياباين لأعوام 1997و .1998جائزة الن�شر الدويل جلامعة القاهره لأعوام  2011و 2012و  2013و 2014و 2015و .2018-جائزة التفوق العلمي من جامعة القاهرة يف العلوم الهند�سية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الفيزيائية

اال�ســـم  :د .زينب حممد عبد احلميد عو�ض
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد – ق�سم علوم الفلك و الف�ضاء و الأر�صاد اجلوية
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 -معيد بق�سم علوم الفلك و الف�ضاء و الأر�صاد اجلوية دي�سمرب 2002 -مدر�س م�ساعد بق�سم علوم الفلك و الف�ضاء و الأر�صاد اجلوية نوفمرب 2005 -مدر�س الفيزياء الفلكية بق�سم علوم الفلك و الف�ضاء و الأر�صاد اجلوية مار�س 2011�- -أ�ستاذ م�ساعد الفيزياء الفلكية بق�سم علوم الفلك و الف�ضاء و الأر�صاد اجلوية دي�سمرب 2017

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -من�سق برنامج مزدوج فيزياء فلك (مرحلة البكالوريو�س). -م�س�ؤول جلنة اجلودة بالق�سم .2013 – 2010- -مدير وحدة التدريب بالكلية .2018 – 2014

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

(تكون النجوم).
 -علوم الفلك  -الفيزياء الفلكية – تخ�ص�ص دقيق :الفيزياء الفلكية اجلزيئيةّ

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -حول مركبات هيدرات النيرتوجني و الأك�سجني فـي ال�سحب الكونية الغري كثيفة (� )2016-2015ضمن برنامجتبادل الزيارات الق�صرية و املمول من �صندوق تنمية العلوم و التكنولوجيا .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -الإحتاد الدويل الفلكي(.)International Astronomical Union IAU- -الإحتاد الفلكي امللكي الربيطاين(.)The Royal Astronomical Society (RAS

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -الإ�شراف على و تنظيم عدة �أن�شطة فلكية داخل جامعة القاهرة لغري املتخ�ص�صني ملتابعة بع�ض الظواهر الفلكيةالهامة مثل ك�سوف ال�شم�س و خ�سوف القمر.
 -ع�ضر فعال باجلمعية الفلكية مب�سجد د .م�صطفى حممود حيث �أ�شارك فـي ن�شر الثقافة الفلكية للعامة. -تنظيم ع�شرات الرحالت الفلكية للمتخ�ص�صني و الهواة اىل مر�صد القطامية الفلكي و �صحراء الفيوم. -من خالل وحدة التدريب التي ر�أ�ستها ،تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملني بالكلية بالتعاون مع مركزاللغات و الرتجمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة و لل�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س و الهيئة املعاونة بالكلية بالتعاون
مع مركز خدمة املجتمع باجلامعة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة �أ.د .عبد القوي ع ّياد لأول دفعة خريجي تخ�ص�ص الفلك عام .2002- -جائز اجلامعة الت�شجيعية فـي العلوم الفيزيائية (فيزياء فلكية) عام .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الفيزيائية

اال�ســـم  :د .حممد �شاكر حممد �سامل
الوظيفة  :مدر�س بق�سم الفيزياء
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

  -معيد بق�سم الفيزياء -كلية العلوم  -جامعة القاهرة ()2000  -مدر�س م�ساعد بق�سم الفيزياء  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة ()2003  -مدر�س م�ساعد بق�سم الفيزياء  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة ()2008�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الفيزياء  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة ()2018

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -امل�شاركة فـي جلنة اجلودة. -امل�ساهمة فى كتابة اخلطة البحثية لق�سم الفيزياء. -امل�ساهمة فى و�ضع املحتوي العلمى ملقررين درا�سيني لطالب البكالوريو�س والدرا�سات العليا.- -امل�شاركة فـي �أعمال الأمتحانات.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 -املواد النانومرتية التوظيفية املت�ضمنة ت�صنيع البلورات الفوتونية واملواد النانومغناطي�سية واخلاليا ال�شم�سيةال�سليكونية.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
- -حاليا اليوجد ولكن جاري العمل للتقدم للح�صول على م�شاريع بحثية فى �صميم تخ�ص�ص املدر�سة العلمية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
- -اجلمعية اليابانية لهند�سة وت�شكيل املواد.

 -الن�شـــــــاط اخلدمي : - -ح�ضور امل�ؤمترات والندوات العلمية واملحا�ضرات العامة التي ت�ستهدف خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة اال�ستاذ الدكتور حممود خمتار للطلبة الثالث الأوائل تخ�ص�ص فيزياء منفرد عام .1999 -احل�صول على منحة من احلكومة اليابانية لدرا�سة الدكتوراة بجامعة كيوتو.2004 -احل�صول على زمالة مركز التفوق العلمى بجامعة او�ساكا .2007 -احل�صول على زمالة م�ؤ�س�سة الك�سندرالأملانية بجامعة هامبورج .2010 -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الفيزيائية .2017--
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الكيميائية

اال�ســـم  :د .عمرو حممد عبد املنعم ح�سن
الوظيفة  :مدر�س بق�سم الكيمياء
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

 - -معيد فى فرباير  - 2006مدر�س م�ساعد فى اكتوبر  - 2009مدر�س فى اكتوبر 2014

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -امل�شاركة فـي جلان حتديث و تطوير املقررات العملية املختلفة ملرحلةالبكالوريو�س  ،و العديد من اللجان املنبثقة عن جمل�س الق�سم بخ�صو�ص الفح�ص الفني ملتطلبات الق�سم من
الزجاجيات والكيماويات املعملية والبحثية والأجهزة اخلا�صة مبعامل الطلبة و معامل البحوث  ،و امل�شاركة فـي
جمع بيانات احتياجات املعامل واملدرجات بق�سم الكيمياء �ضمن �أعمال جلنة اجلودة و االعتماد  ،ع�ضو فـي جلنة
االعداد مل�ؤمتر ق�سم الكيمياء الذي عقد فـي مار�س  ، 2008ع�ضو فـي جلنة اجلداول بالق�سم  ،ع�ضو فى جلنة املخزن
بالق�سم  ،ع�ضو فى جلنة �شئون الطالب بالكلية  ،ع�ضو كنرتول الفرقة الثالثة للعام الدرا�سي  ، 2015-2014ع�ضو
كنرتول الفرقة الثانية من العام الدرا�سي  2016-2015و حتى الآن.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

  -ت�شييد املركبات احللقية غري املتجان�سة من خالل تكون رابطه بني ذرتى الكربون با�ستخدام عوامل حفز �صديقةللبيئة  -ت�شييد مركبات الفثالو�سيانني ذات ال�صفات ال�ضوئية املميزة  -درا�سة تفاعالت اال�ضافة احللقية ملركبات
البنزو داى ى�سيكلوبيوتني جتاه بع�ض الداينوفيالت.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

  -م�شروع بحثي ممول من م�ؤ�س�سة الك�سندر فون همبولت الأملانية (باحث م�شارك) ملدة ثالثة ا�شهر فـي الفرتةمن  2017-06-01اىل  ، 2017-08-30م�شروع تخرج طالب الفرقة الرابعة عام  2017- 2016املمول من برنامج التقنية
احليوية بكلية العلوم – جامعة القاهرة (باحث م�شارك)  ،م�شروع ممول من م�ؤ�س�سة الك�سندر فون همبولت الأملانية
(باحث م�شارك) ملدة ثالثة ا�شهر فـي الفرتة من  2014-04-01اىل  ، 2014 -06-30م�شروع بحثي فى جامعة الكويت
(باحث م�شارك) برقم  09/SC01فـي عام .2013-2012

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

التحكيم فى الدوريات العلمية الأتيه:
Journal of heterocyclic chemistry - World Journal of Pharmaceutical Science European
Journal of Chemistry

--

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 �-إجراء بع�ض الأبحاث العلمية لتطوير العقاقري التى ت�سهم فـي عالج ال�سرطان  ،امل�شاركة فى القوافل ال�صيفيةلبع�ض قرى حمافظة اجليزة و كان �ضمن اللجنة املكلفة بذلك  ،امل�شاركة فى ملتفى التوظيف و التدريب الثانى ،
امل�شاركة فى دورة ال�صداقة الأوىل لكليات العلوم فى الفرتة من  28-26فرباير  ، 2006امل�شاركة فى دورة ال�صداقة
الثانية لكليات العلوم فى الفرتة من  10-7ابريل  ، 2007امل�شاركة فى دورة ال�صداقة الثالثة لكليات العلوم فى الفرتة
من  21-16فرباير  ، 2008امل�شاركة فى ملتفى التوظيف عام .2012

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة �أح�سن ر�سالة ماج�ستري على م�ستوى جامعة القاهرة لعام  ، 2011منحة من م�ؤ�س�سة الك�سندر فون همبولتالأملانية ملدة ثالثة ا�شهر فـي الفرتة من � 2014-4-1إىل  ، 2014-6-30منحة من م�ؤ�س�سة الك�سندر فون همبولت الأملانية
ملدة ثالثة ا�شهر فـي الفرتة من � 2017-6-1إىل .2017-8-30
- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الكيميائية . 2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الكيميائية

اال�ســـم  :د .ماجدة فكرى حممود حممد
الوظيفة  :ا�ستاذ م�ساعد
الكليـــــة  : :العلوم

التدرج الوظيفـى :

معيد-مدر�س م�ساعد-مدر�س-ا�ستاذ م�ساعد

الن�شاط الإداري الأكادميي :

�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ا�ستحداث درا�سة الن�شاط البيولوجى للمركبات املح�ضرة و بالأخ�ص اختبار املركبات املح�ضره كم�ضادات للبكرتياوالفطريات و كذلك كم�ضادات ملر�ض �سرطان الثدى و الكبد و الرئة .و حاليا نعمل على ا�ستخدام برنامج الت�صميم
اجلزيئى  Molecular modellingلدرا�سة العالقة بني الرتكيب الكيميائى و الفاعلية البيولوجية .يتبع ذلك
درا�سة ت�أثري املركبات على القواعد اجلينية من خالل بع�ض التجارب البيولوجية و متكنا من ن�شر اكرث من 22
بحث فى املجاالت �سابقة الذكر.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -قد جنحت فى احل�صول على م�شروع بحثى من �أكادميية البحث العلمى[The Graduated Research Challenge:] )Fund (GRCF
- -احل�صول علي م�شروع بحثي من اكادميية البحث العلمي

Project title: Cloning and expression of the recombinant NP24I protein from tomato
fruit and study of its antimicrobial activity.

--

 -لقد قمت باال�شراف على بع�ض امل�شروعات البحثية من كلية العلوم -جامعة القاهرة ( م�شاريع تخرج للفرقةالرابعة – تقنية حيوية) ( بيانها كالتاىل):

Novel promising cyanoacrylamide derivatives compound induced caspase activity in
)breast carcinoma. (2015
Docking simulation and Molecular studies on antitumor palladium and ruthenium
)complexes. (2016
)Antitumor screening, Docking study and Molecular mechanism of new derivatives. (2017

---

--

 -لقد قمت باال�شراف على م�شروع بحثى خلريجى الفرقة الرابعة (كيمياء منفرد)ق�سم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة القاهرة و ذلك عن عام . 2014

الن�شـــــــاط اخلدمي :
-

-

امل�شاركة فى اجراء ابحاث علمية لتطوير العقاقري التى ت�سهم ب�شكل كبري لعالج مر�ض ال�سرطان.امل�شاركة فى اجراء ابحاث علمية ت�سهم ب�شكل كبريفى عالج االطفال امل�صابني بالتوحد.امل�شاركة فى تدريب طلبة الفرقة الرابعة (تقنية حيوية) على اجراء جتارب علمية ونظرية لت�أهيلهم ل�سوق العمل.امل�شاركة فى اجراء ابحاث علمية ت�سهم ب�شكل كبريفى تغيري اجلينات فى بع�ض النباتات لتتحمل العط�شوبالتاىل توفري كميات كبرية من مياة الرى .
امل�شاركة فى تنظيم م�ؤمتر الكيمياء ال�ساد�س (.)Chem 06امل�شاركة فى امللتفى التوظيف عام .2012امل�شاركة فى امللتفى التوظيف و التدريب الثانى الذى عقد فى ابريل .2008امل�شاركة فى دورة ال�صداقة الثانية لكليات العلوم فى الفرتة من  10-7ابريل .2007-امل�شاركة فى دورة ال�صداقة الثالثة لكليات العلوم فى الفرتة من  21-16فرباير .2008

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

  -1-جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الكيميائية .2017  -2-جائزة اف�ضل ر�سالة دكتوراة على م�ستوى ق�سم الكيمياء واملقدمة من الدكتور عزت خريى. -3- -جائزة اف�ضل ر�سالة دكتوراة على م�ستوى الكلية واملقدمة من جامعة القاهرة.
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم  :د� .أحمد حممد جالل حممد �سليمان
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد الأدوية
الكليـــــة  :الطب البيطري

التدرج الوظيفـى :

 -معيد بق�سم الأدوية فـي  16يناير 2003 -مدر�س م�ساعد بق�سم الأدوية فـي 2006 / 4 / 4 -مدر�س بق�سم الأدوية فـي 2011 / 6 / 29�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الأدوية فـي  2016 / 7 / 31وحتى تاريخه

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -مدير وحدة ترميد اجلثث النافقة والنفايات اخلطرة (املحرقة) بالكلية منذ  2017 – 8 – 1وحتى تاريخه. -ع�ضو اللجنة العلمية لت�سجيل الأدوية البيطرية و�إ�ضافات الأعالف بوزارة ال�صحة امل�صرية منذ 2016 – 8 – 1وحتى تاريخه.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 -الإهتمام مبجال الأدوية البيطرية املختلفة والنباتات الطبية التي لها ت�أثري على �صحة و�إنتاجية احليوانات.- -االهتمام اي�ضا مبجال التداخالت الدوائية وما لها من ت�أثري �سلبي �أو �إيجابي على �صحة و�إنتاجية احليوانات.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
- -ع�ضو اجلمعية امل�صرية للأدوية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

  -العمل كمدير لوحدة الرتميد بالكلية على التخل�ص من اجلثث النافقة والنفايات الطبية اخلطرة للحفاظ علىنظافة البيئة واملجتمع.
 -فح�ص العديد من امللفات املقدمة من �شركات الأدوية البيطرية املحلية والعاملية �إىل وزارة ال�صحة وذلك لقبولهااو لرف�ضها.
 -تنظيم العديد من ور�ش العمل اخلا�صة مبكتب التبادل الثقافـي الأملاين ( )DAADفـي كلية الطب البيطري جامعةالقاهرة واخلا�صة بتدريب وت�أهيل ال�سادة املعيدين واملدر�سني امل�ساعدين بالكلية.
 -الإ�شراف على م�شروع الدورة التدريبية والتثقيفية والت�أهيل اللغوي ملعاوين �أع�ضاء هيئة التدري�س بجميعجامعات جمهورية م�صر العربية بوزارة التعليم العايل من نوفمرب  2012حتى يونيو . 2013

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم  :د .حممد ابراهيم جابر �شعالن
الوظيفة  :مدر�س بق�سم الباثولوجيا
الكليـــــة  : :الطب البيطري

التدرج الوظيفـى :

 -معيد  -2011مدر�س م�ساعد - 2014مدر�س بق�سم الباثولوجيا من  28دي�سمرب 2017وحتي تاريخة

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -امل�شاركة فـي �أعمال اجلودة بالق�سم والكلية.- -العمل كمتطوع باللجنة االعالمية بالكلية عامي  2012و.2013

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
  -حا�صل على درجة املاج�ستري من ق�سم الباثولوجي جامعة القاهرة  2014ودرجة الدكتوراة من جامعة الطبالبيطري بفيينا -النم�سا كما يقوم بعمل �أبحاث ما بعد الدكتوراة بدولة املجر والتخ�ص�ص العام هو الطب البيطري
والتخ�ص�ص الدقيق هو الباثولوجيا كما ت�شمل االهتمامات البحثية تطبيقات النانوتكنولوجي الطبية و�أمرا�ض
الأ�سماك.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
 -درا�سة ت�أثري املواد النانوية كم�ضاد للبكرتيا امل�سببة لأمرا�ض الأ�سماك فـي جامعة الطب البيطري بفيينا ,النم�سا(ابريل �-2015أكتوبر  )2017ومهمة علمية ق�صرية مبعهد الأبحاث البيطرية فـي بوداب�ست باملجر لدرا�سة مادة
الف�ضة النانوية كعالج لبكرتيا الفالفوبكرتمي فـي �سمك املربوك (�أكتوبر  -2018يناير .)2019

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو اجلمعية البيطرية امل�صرية للباثولوجيا والباثولوجيا االكلينيكية .- -ع�ضو اجلمعية الأوروبية لباثولوجيا الأ�سماك.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -امل�شاركة فـي الك�شف عن �صحة حلوم اال�ضاحي فـي عيد الأ�ضحى املبارك.- -التن�سيق مع اجلمعيات الأهلية لدعم القوافل البيطرية للقرى.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة ت�شارلز كابن من االكادميية الدولية لباثولوجيا ال�سموم. 2016 -جائزة جملة الباثولوجيا املقارن لعامني متتاليني  2016و .2017 -جائزة اجلمعية الأوروبية لباثولوجيا الأ�سماك .2017 -جائزة الن�شر الدويل جامعة القاهرة .2017- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم  :د .حممد �إبراهيم حممد ال�صربي
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعـد
الكليـــــة  : :الزراعــــــــــــــــة

التدرج الوظيفـى :

 �-أ�ستاذ م�ساعد  - 2017/12/28مـــــــــــــــــــــدر�س 2012/3/28- -مدر�س م�ساعد  - 2007/5/24معيــــــــــــــــــــــــد 2002 /4/1

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -امل�شرف العلمي على معمل التفريخ و احلا�ضانات -كلية الزراعة – جامعة القاهرة �أغ�سط�س .2017 -قائم باعمال املدير التنفيذي للور�ش الإنتاجية – كلية الزراعة – جامعة القاهرة يوليو .2017- -م�ست�شار اللجنة الريا�ضية – احتاد طالب كلية الزراعة – جامعة القاهرة

يناير .2017

 -ع�ضو جلنة اخالقيات رعاية و ا�ستخدام احليوان فـي البحوث  IACUCبجامعة القاهرة .2018-2016 -ع�ضو جلنة البيئة بكلية الزراعة جامعة القاهرة .2015 ، 2007/2006 -ع�ضو جلنة م�س�ؤيل الأت�صال باجلامعات بوزارة التعليم العايل – للإ�شراف على الأن�شطة الطالبية باجلامعاتامل�صرية (قرار وزاري رقم 4748 :بتاريخ  )2014/10/30و ملدة عام.
 -م�ست�شار م�شروع ( التدريب و الت�أهيل املهني فـي جمال الإنتاج احليواين) و املمول من �إدارة امل�شروعات بوزارةالتعليم العايل فرباير .2015- 2013

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ينتمي املكرم �إىل مدر�سة رعاية الدواجن و احليوان التي ت�أ�س�ست فـي كلية الزراعة  -جامعة القاهرة على يد نخبةمن العلماء الأجالء (د�.أحمد م�ستجري – د .جنيب الهاليل جوهر – د .فريد �إ�ستينو  ...وغريهم) ممن كان لهم
ال�سبق و الريادة فـي م�صر و الوطن العربي .و قد ح�صل علي براءة اخرتاع عن تطوير ماكينات التفريخ فـي عام
2014م من �أكادميية البحث العلمي.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -ع�ضو الفريق البحثي “ت�أثري التغريات املناخية فـي اجتاه ارتفاع درجات احلرارة على التغريات الف�سيولوجية- -اجلزيئية فـي قطعان الدواجن ( .)2015/10/27 -2014/1/1و املمول من جامعة القاهرة.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -ع�ضو اجلمعية امل�صرية للإنتاج احليواين .2002

- -ع�ضو اجلمعية امل�صرية لعلوم الدواجن( -احد فروع الرابطة العاملية لعلوم الدواجن) .2005

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -امل�شاركة فـي تنفيذ الربامج التدريبية مبديرية الزراعة باجليزة 2014/6/19-15م.امل�شاركة فـي حملة وزارةالزراعة للتوعية �ضد خماطر انفلونزا الطيور (ت�صميم و تنفيذ مطوية للتوعية) .2007

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للإخرتاع .2014 -جائزة الن�شر الدويل جامعة القاهرة .2017- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم البيولوجية

اال�ســـم  :د .احمد احل�سيني حممد كامل
الوظيفة  :ا�ستاذ م�ساعد
الكليـــــة  :املعهد القومي لعلوم الليزر

التدرج الوظيفـى :
-

معيد ٢٠٠١/٦مدر�س م�ساعد ٢٠٠٦/٨مدر�س ٢٠١٠/١٢-ا�ستاذ م�ساعد باملعهد القومي لعلوم الليزر بتاريخ ٢٠١٦/٣

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

بكالوريو�س علوم (كيمياء ـ حيوان) ـ كليه العلوم جامعه القاهره مايو .١٩٩٩دبلوم تطبيقات الليزر فـي التكنولوجيا احليويه ـ املعهد القومي لعلوم الليزر .٢٠٠٢ماج�ستريتطبيقات الليزر فـي التكنولوجيا احليويه املعهد القومي لعلوم الليزر .٢٠٠٦-دكتوراه الفل�سفه فـي علوم الليزر املعهد القومي لعلوم الليزر .٢٠١٠

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

Biotechnology, Biophysics, photodynamic therapy and laser spectroscopy

--

ALC ACCESS GRANT 2013 cycle with a project entitled “DNA damage induced
during photo-dynamic therapy”. The Project number was LHEAB01 Task 10 07.
ALC ACCESS GRANT 2013 cycle with a project entitled “nanoparticles and
photo-dynamic therapy”. The Project number was LHIH 500 Task 13 01.
ALC Access Grant Cycle 2018 with a project entitled” Point of care photonic crystal biosensor
for HIV detection and viral load quantification. Project Number is LHIN500 Task ALC-R018.

-------

SPIE
Egyptian syndicate of scientific professions
OSA .

----

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

الن�شـــــــاط اخلدمي :
-

-

�شارك فـي حت�سني الت�صنيف الدويل جلامعه القاهره من خالل اجراء املزيدمن التعاون الدويل و االتفاقياتالدوليه و ذلك عن طريق موقع ممثل املعهد القومي لعلوم الليزر فـي مكتب التعاون الدويل بجامعه القاهره.
�شارك يف تنمية مهارات الطالب واهمية دمج العلوم االكادميية يف التطبيقات ال�صناعية والطبية املحلية والدولية�شارك يف العديد من ور�ش العمل وامل�ؤمترات.�-شارك يف رفع كفاءة جودة التعليم خالل دورة ملف معيار البحث العلمي باملعهد القومي لعلوم الليزر.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

2012 Awarded the best PhD thesis prize from Cairo University through the nomination
of the National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo University, Egypt
2012 DAAD Post-doctoral fellowship at the institute of biochemistry and biophysics, center
for molecular biomedicine (CMB), University of Friedrich Schiller, Jena, Germany
2015 Fulbright Post-doctoral fellowship as a research scientist at Wellman Center for photo
medicine,
Harvard Medical School, Boston, the United States of America
- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم البيولوجية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم  :د .رحاب نبيل حممد �شما
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد

الكليـــــة  : :ال�صيدلة

التدرج الوظيفـى :

 -معيد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرةمن  2004/10/18حتى .2008/11/19
 -مدر�س م�ساعد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة -جامعة القاهرة من  2008/11/19حتى .2011/10/10
 -مدر�س بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من 2011/10/ 10حتى .2016/11/30�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من  2016/11/30حتي االن.

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -م�ساعد وكيل الكلية ل�شئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2014 -ع�ضو وحدة تقييم الأداء و �ضمان اجلودة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2014 -ع�ضو جلنة التدريب  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2015 - 2014 -ع�ضو جلنة التعامل مع امل�ستفيدين  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2015 -ع�ضو اللجنة امل�سئولة عن و�ضع اخلطة التنفيذية اخلم�سية  2020-2016لكلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة.- -ع�ضو اللجنة امل�سئولة عن و�ضع الدرا�سة الذاتية لكلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2015

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -حت�سني االتاحة احليوية للعقاقري الطبية عن طريق ا�ستخدام تقنية النانوتكنولوجي.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -اجلمعية ال�صيدلية امل�صرية.- -اجلمعية العربية للعلوم الطبية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -ع�ضو جلنة الثبات لتقييم درا�سات الثبات التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من  2015اىل .2017 -ع�ضو جلنة التطوير الدوائي التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من يوليو  2018اىل االن.- -ع�ضو جلنة التكاف�ؤ احليوي التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من يوليو  2018اىل االن.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من جامعة اﻟﻗاهره عن الن�شر العلمى فى املجالت العلميه الدوليه (عام 2013 ,2011 ,2009.)2018 ، 2017 ، 2016 , 2014
 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من كلية ال�صيدلة – جامعة القاهرة عن �أح�سن ر�سالة دكتوراه بق�سم ال�صيدالنيات لعام .2011 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من كلية ال�صيدلة – جامعة القاهرة عن �أح�سن بحث غري م�ستخرج من ر�سالة بق�سمال�صيدالنيات لعام 2014و .2018

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

87

جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم  :د .هند ابراهيم ح�سن �شو�شة
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة
الكليـــــة  :الطب

التدرج الوظيفـى :
-

بكالوريو�س الطب واجلراحة دور دي�سمرب  2004ممتاز مع مرتبة ال�شرفطبيب امتياز مب�ست�شفيات جامعة القاهرة من  2005/3/1اىل 2006/2/28طبيب مقيم مب�ست�شفيات جامعة القاهرة من  2006/4/17اىل 2009/4/16معيد الأمرا�ض املتوطنة بكلية الطب من  2010/3/14اىل 2011/2/7مدر�س م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة بالكلية من  2011/2/8اىل 2012/9/25مدر�س الأمرا�ض املتوطنة بالكلية من  2012/9/26اىل 2017/9/26�-أ�ستاذ م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة بالكلية من  2017/9/27حتى االن

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 -تطوير العملية التعليمية عن طريق ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة فى التدري�س مثل التدري�س االكلينيكى بطريقةدرا�سة احلالة و طرق حل امل�شكالت.
 -- -امل�شاركة فى �أعمال اجلودة واعداد ملف اجلودة اخلا�ص بالق�سم.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -امل�شاركة فى ت�أ�سي�س عيادة �أورام الكبد متعددة التخ�ص�صات بالق�صر العينى. -- -امل�شاركة فى ان�شاء احتاد �سرطان الكبد الأفريقى.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -امل�شروع االول :مقارنة ا�ضافة عقار التيجافور-يورا�سيل (اليو اف تي) لعقار ال�سورافينيب بعقار ال�سورافينيبمنفردا فـي مر�ضى �سرطان الكبد املتقدم غري القابل لال�ستئ�صال اجلراحي وغري القابل للعالجات املو�ضعية.
درا�سة علمية من املرحلة الثانية.
- -امل�شروع الثانى :امللف التعبريى املميز للميكرو�أراى فى حاالت �سرطان الكبد الناجتة عن االلتهاب الكبدى الفريو�سى �سى.

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -اجلمعية الأوروبية لدرا�سة �أمرا�ض الكبد .

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -جمعية �أورام الكبد بالق�صر العينى.

 -مبادرة جامعة القاهرة مب�ست�شفى ثابت ثابت للفح�ص الطبى و عمل املوجات ال�صوتية لعدد  500موظف بالديوانالعام مبحافظة اجليزة.
 -امل�ساهمة فى حل م�شكلة �سرطان الكبد من خالل امل�شاركة فى ت�أ�سي�س عيادة �أورام الكبد متعددة التخ�ص�صات بق�صر العينى . -امل�ساهمة فى ان�شاء احتاد �سرطان الكبد الأفريقى مع امل�ؤ�س�سات امل�شاركة من الكامريون وم�صر واثيوبيا وغاناو�ساحل العاج ونيجرييا وال�سودان وتنزانيا واوغندا برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور لوي�س روبرت بق�سم اجلهاز اله�ضمى
و الكبد  Mayo Clinic, Rochester, MN, USAبالواليات املتحدة الأمريكية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جوائز الن�شر الدوىل باجلامعة على التواىل من عام  2013اىل .2018- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية وال�صيدلية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم  :د .نهى فوزى حامد عبد القادر
الوظيفة :
الكليـــــة  :ال�صيدلة
التدرج الوظيفـى :

ا�ستاذ م�ساعد

-

معيد () 2006 - 2000مدر�س م�ساعد ( )2011 - 2006مدر�س (. ) 2017 - 2011-ا�ستاذ م�ساعد (  - 2017حتى الآن )

الن�شاط الإداري الأكادميي :
- -من�سق دبلوم علم ال�سموم الإكلينيكي  ،مدير معمل علم ال�سموم الأكلينيكي .

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -درا�سة الأمرا�ض الع�صبية والتو�صل �إىل �أدوية جديدة لعالجها . -درا�سة ت�أثري العالج بالأع�شاب �ضد بع�ض الأورام وكذلك ا�ستخدام عالجات للحد من الت�أثري ال�ضار الناجت عنالعالج الكيميائى .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -املن�سق العام مل�شروع ممول من االحتاد الأوربى فى �إطار برنامج �إبر ا�سمو�س بل�س بعنوان دبلوم بنظام التعلمالإلكرتونى معتمد دوليا وبرنامج تدريب مهنيه فى جمال ال�سموم الإكلينيكية ( .) 2019 - 2015

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -اجلمعية امل�صرية للأدوية والعالج التجريبى .- -اجلمعية الدولية للرقابة الدوائية العالجية وال�سموم الإكلينيكية .

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -امل�شاركة فى اللجنة امل�سئولة عن مراجعة املحتوى التدريبى دليل تدريب �أطباء ا�ستقبال وعالج حاالت الطوارئوال�سموم لعالج الت�سمم باملبيدات الزراعية التابعة لوزارة ال�صحة وذلك العتماد املحتوى التدريبى كمرجع
ا�سرت�شادى فى م�صر ومادة تدريبة فى وزارة ال�صحة ( .) 2016
 -الإ�شراف على ان�شاء ثالث دورات للتطوير املهنى امل�ستمر تهدف �إىل الرفع من املهارات العلمية لكوادر القطاع الطبىمن الأطباء ال�صيادلة والتمري�ض فى جمال عالج ال�سموم  ،الأخطاء الدوائية  ،وال�سموم املهنية ( .) 2018

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة لأح�سن ن�شر علمى دوىل على م�ستوى الق�سم (.) 2014جائزة اجلامعة للن�شر العملى الدوىل (.) 2014جائزة اجلامعة للن�شر العملى الدوىل (.) 2016جائزة اجلامعة للن�شر العلمى الدوىل ( . ) 2017-جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية وال�صيدلية .2017
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم  :د� .أحمد يحيي �شا�ش
الوظيفة  :مدر�س
الكليـــــة  : :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :
-

معيد بكلية الهند�سة ,جامعة القاهرة .٢٠٠٧-٢٠٠٥باحث ومدر�س م�ساعد مبعهد ابحاث احلديد وال�صلب بكلية علوم املواد ,بجامعة�أخن ,املانيا .٢٠١٢-٢٠٠8
مدر�س بكلية الهند�سة ,جامعة القاهرة 2018-٢٠١٣-مت �أعتماد جمل�س الق�سم للرتقية علي درجة �أ�ستاذ م�ساعد  - ٢٠0١حتي الأن.

-

 من�سق مكتب العالقات الدولية بكلية الهند�سة ,جامعة القاهرة -2014حتي الأن. :م�شرف علي الأ�سر الطالبية ,بادارة رعاية ال�شباب ,بكلية الهند�سة ,جامعة القاهرة -٢٠١٦حتي الأن.نائب مدير مركز الأحتكاك والتاكل وت�صميم املعدات وقطع الغيار :2018-٢٠١٧-حا�صل علي الدورة التثقيفية للدرا�سات اال�سرتاتيجية والأمن القومي بكلية الدفاع الوطني .2018/٢/٧-٢/٢

-

الن�شاط الإداري الأكادميي :

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -مت ن�شر ما يقرب من  ٤٥بحث دوليا فـي العديد من املجالت العاملية وجاري ن�شر ابحاث اخري.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -مت التقدم والأعداد لعدد من امل�شروعات البحثية ممولة من �صندوق العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوثوتطوير الفلزات ومعهد التبني للدرا�سات التعدينية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو جلنو ال�سيا�سات والت�شريعات باحتاد ال�صناعات امل�صرية. -ع�ضو جلنة الأعالم باحتاد ال�صناعات امل�صرية.- -ع�ضو غرفة ال�صناعات الهند�سية ,ب�أحتاد ال�صناعات امل�صرية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

- -الأ�شراف علي تطبيق بع�ض البحوث فـي جمال تخ�ص�صي بالتعاون مع بع�ض ال�شركات وامل�صانع.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة اجلامعة الت�شجيعية فـي جمال العلوم الهند�سية لعام .2017منحة �شركة �شلمربجري للخدمات البرتولية عن عام .٢٠٠٣منحة للتدريب ال�صيفـي بجامعة هانوفر ,املانيا ,مقدمة من الهيئة الأملانية للتبادل العلمي عن العام .٢٠٠٤منحة �شركة �شلمربجري للخدمات البرتولية عن عام .٢٠٠٥منحة للتدريب ال�صيفـي بجامعة ايرلنجن ,باملانيا ,مقدمة من الهيئة الأملانية للتبادل العلمي عن العام .٢٠٠٦منحة مقدمة لدرا�سة املاج�ستري واجراء جتارب العملي بجامعة فرايربج ,بجمهورية املانيا الأحتادية.-منحة مقدمة من الهيئة الأملانية للتبادل العلمي لدرا�سة الدكتوراه واحل�صول عليها من جامعة �أخن ,باملانيا.
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د .حممد ح�سانني حممد �سرور
الوظيفة � :أ�ستاذ املن�ش�آت املعدنية
الكليـــــة  : :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :

 -مدر�س بق�سم الهند�سة االن�شائية بكلية الهند�سة جامعة القاهرة عام 2007 -ا�ستاذ م�ساعد بق�سم الهند�سة االن�شائية بكلية الهند�سة جامعة القاهرة عام 2012  -ا�ستاذ املن�ش�آت املعدنية بق�سم الهند�سة االن�شائية بكلية الهند�سة جامعةالقاهرة عام 2018

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

ع�ضو جمل�س بحوث اال�سكان والبناء التابع لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا. ع�ضو اللجنة الفرعية للجنة القطاع الهند�سي لتقييم �أداء املعاهد العليا للهند�سة والتكنولوجيا التابعة للمجل�ساالعلى للجامعات.
ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا والبحوث بكلية الهند�سة جامعة القاهرة. م�شارك فـي �إعداد وتقييم وتطوير مقررات املن�ش�آت املعدنية مبرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا بكليةالهند�سة جامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -تعزيز �إ�ستخدام مواد ونظم البناء الذكية وتكنولوجيا املعلومات فـي جمال الت�صميمات الإن�شائية.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -تقييم �سلوك ال�صلب املدرفل على البارد فـي الأنظمة الإن�شائية. �-إ�ستخدام البوليمرات املدعمة بالألياف فـي تدعيم املن�ش�آت. - -تطويرمنذجة معلومات البناء فـي جمال الت�صميم الإن�شائي.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

جمعية املهند�سني امل�صرية.جمعية تطوير العلوم اليابانية .Japan Society for Promotion of Scienceجمعية رجال الأعمال امل�صريني. �إحتاد املهند�سني العرب. -نقابة املهند�سني امل�صرية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -ا�شرف على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه وقام بن�شر مايزيد عن  25بحث دويل ،الأبحاث العلمية �سلطتال�ضوء على �إمكانية �إ�ستخدام مواد ونظم بناء حديثة فـي �إن�شاء مباين �إقت�صادية فـي وقت ق�صريمقارنة بالطرق
التقليدية ،كما �سلطت ال�ضوء على النتائج املرجوة من تطبيقات منذجة معلومات البناء على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
امل�شاركة فـي �صناعة الت�شييد.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة اال�ستاذ الدكتور /حممد �شفيق عجور واال�ستاذ الدكتور /عبد الرحمن حلمي الرملي .2001جائزة تطبيقات النمذجة حتت رعاية مركز النمذجة الذكية بجامعة طوكيو .2005 جوائز الن�شر العلمي الدويل من جامعة القاهرة ملدة خم�سة �أعوام � 2013إىل .2017 -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف جمال العلوم الهند�سية عن عام .2017
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الق�ســـــم الرابع :
�أع�ضاء هيئة التدري�س املكرمون
فـى عيد العلم ال�ساد�س ع�شر عن عام 2018

HJKHKJGH

�أع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني
علي جوائز الدولة 2018
• �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
• املجل�س الأعلي للثقافة

HJKHKJGH

اع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني علي جوائز الدولة
�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا واملجل�س الأعلي للثقافة لعام  2018
ا�سم الفائز

اجلائزة

الكلية

جائزة النيل (املجل�س الأعلى للثقافة)
الآداب

�أ.د .جابر �أحمد ع�صفور

الآداب

العلوم االجتماعية

�أ.د .مفيد حممود �شهاب

احلقوق

جوائــــــــز الرواد
العلوم الأ�سا�سية الطبية

الطب

�أ.د .حممد حممود البتانوين

جائزة الدولة التقديرية (املجل�س الأعلى للثقافة)
العلوم االجتماعية

�أ.د� .سعيد حممد حممد توفيق

الآداب

العلوم االجتماعية

�أ.د� .سميحة م�صطفى علي القليوبي

احلقوق

فى جمال الفنون

�أ.د .عبداحلليم ابراهيم عبداحلليم

الهند�سة

جوائز الدولة للتفوق فـى العلوم (املجل�س الأعلى للثقافة)
�أ.د .هويدا �سيد على حممد م�صطفى

العلوم االجتماعية

الإعالم

جــوائـــــز املر�أة التقديرية
املياه والطاقة والعلوم البيئية

�أ.د� .شكيناز طه عبد اهلل ال�شلتاوي

الهند�سة

العلوم االجتماعية

�أ.د .ليلى حممد عبد املجيد

الإعالم

جــوائـــــز الدولــة الت�شــجيعيـــة
جمال العلوم الأ�سا�سية – العلوم الكيميائية

�أ.د� .إ�سماعيل عبد ال�شايف عبد احلميد

العلوم

جمال العلوم الأ�سا�سية – العلوم الكيميائية

د� .أحمد م�صطفى من�صور

العلوم

جمال العلوم الزراعية

د .حممود عبد احلميد حممد ابراهيم

الزراعة

جمال العلوم الطبية

د .رحاب نبيل حممد �شما

ال�صيدلة

جمال العلوم الطبية

د .عائ�شة حممود عبد العزيز

الطب

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

97

HJKHKJGH

جائزة النيل (املجل�س الأعلى للثقافة)

جائزة  :الآداب

اال�ســـم � :أ .د .جابر �أحمد ال�سيد ع�صفور
الوظيفة � :أ�ستاذ النقد الأدبى املتفرغ ،ق�سم اللغة العربية
الكلية  :الآداب

التدرج الوظيفي :
 �شغل وظيفة معيد ،ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب  -جامعة القاهرة ،اعتبارا من  1966/3/19م . �شغل وظيفة مدر�س م�ساعد ،ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب  -جامعة القاهرة اعتبارا من1969/11/29م . �شغل وظيفة مدر�س ،بنف�س الق�سم ،اعتبارا من1973/7/18م.عمل ا�ستاذا م�ساعدا (زائرا) للأدب العربى ،جامعة و�سكون�سن  -مادي�سون  -الواليات املتحدة الأمريكية� ،أغ�سط�س1977م� ،إىل �أغ�سط�س1978م. �شغل وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم اللغة العربية ،بكلية الآداب  -جامعة القاهرة ،اعتبارا من1978/10/11م.عمل �أ�ستاذا (زائرا) للنقد العربى بكلية الآداب  -جامعة �صنعاء ،ابريل1980م . عمل �أ�ستاذا (زائرا) للنقد العربى ،جامعة ا�ستكوهلم -ال�سويد ،نوفمرب� 1981إىل يوليو 1982م. ي�شغل وظيفة �أ�ستاذ النقد الأدبى ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب جامعة القاهرة ،اعتبارا من1983/10/11م. عمل �أ�ستاذا (معارا) للنقد الأدبى بكلية الآداب ،جامعة الكويت من� 1983/9/30إىل  1988/8/31م. العميد امل�ساعد بكلية الآداب ،جامعة الكويت ،من � 1986/4/30إىل 1988/8/31م . �أ�ستاذ النقد الأدبى ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة حتى1988/9/1م. رئي�س ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة من 1990/3/19م �إىل فرباير  1993م. �أمني عام املجل�س الأعلى للثقافة من  1993/1/24م �إىل 2007/3/27م. �أ�ستاذ (زائر) للنقد العربى ،جامعة هارفارد  -الواليات املتحدة ( فرباير  -مايو  1995م). القيام ب�أعمال رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من  1997/7/7وحتى  1998/3/4م.ع�ضو املجل�س القومى للمر�أة ومقرر جلنة الثقافة والإعالم وع�ضو املكتب التنفيذى باملجل�س القومى للمر�أة منذ ت�أ�سي�سه �إىل 2011م. �أ�ستاذ (زائر) للأدب العربى احلديث ،جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة ( فرباير  -مايو  2001م).ع�ضو جلنة الآداب والدرا�سات اللغوية مبكتبة الأ�سكندرية عند ت�شكيلها فى مار�س 2003م. مدير املركز القومى للرتجمة من2007/3/28م �إىل 2011 /1/ 30م.-وزير ثقافة جمهورية م�صر العربية من  17يونيو � 2014إىل  5مار�س 2015م.

الن�شاط الإداري الأكادميي :

توىل من�صب رئي�س ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة الفرتة من 1990/3/19م �إىل فرباير  1993م.
توىل من�صب العميد امل�ساعد بكلية الآداب ،جامعة الكويت ،من � 1986/4/30إىل 1988/8/31م .
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الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
جامعة القاهرة.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 -ما يزيد على ت�سعني بحثا وخم�سني كتابا.

جـ  -ع�ضوية جمعيات �أدبية: :

احتاد الكتاب ،القاهرة .
جمل�س �إدارة جمعية النقاد ،القاهرة .
 املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر.ان�ش�أ و�أ�س�س املركز القومى للرتجمة �سنة 2007م ،وع�ضو جمل�س الأمناء. �سكرتري عام الرابطة امل�صرية الحتاد كتاب �آ�سيا وافريقيا ،القاهرة .ع�ضوية جلان حتكيم اجلوائز القومية :جوائز الدولة الت�شجيعية ،م�صر  .جائزة م�ؤ�س�سة التقدم العلمى -الكويت ،جائزة�سلطان العوي�س -الإمارات ،جوائز الدولة ،املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر.

د  -دوريات �أدبية متخ�ص�صة :

 نائب رئي�س حترير جملة «ف�صول» القاهرة 1983 – 1980م  .ورئي�س حتريرها  1992وحتي 1999م . ع�ضو هيئة حترير جملة ق�ضايا و�شهادات  1992 - 1990م. م�ست�شار حترير جمالت :املهد ،الأردن �ألف ،اجلامعة الأمريكية ،القاهرة  .عامل الفكر ،وزارة الإعالم ،الكويت جمالت كليةالآداب ،جامعات �صنعاء والريموك والكويت وبغداد والريا�ض والإمارات .
 ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية مل�شروع «كتاب فى جريدة» ال�صادر عن اليون�سكو . ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية مل�شروع «كتاب للجميع» ال�صادر عن جامعة الدول العربية . ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية للمجلة العربية للعلوم االن�سانية ال�صادرة عن جامعة الكويت . م�ست�شار حترير جملة اجل�سرة الثقافية ال�صادرة عن نادى اجل�سرة الثقافى االجتماعى بقطر .-م�ست�شار حترير دورية جنيب حمفوظ ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للثقافة2008م �إىل 2011م.

الن�شـــــــاط اخلدمي

توىل من�صب الأمني العام للمجل�س الأعلى للثقافة الفرتة من  1993/1/24م �إىل 2007/3/27م.
قام بت�أ�سي�س املركز القومى للرتجمة فى2007/3/28م ورئا�سته حتى 2011 /1/ 30م
توىل من�صب وزير ثقافة جمهورية م�صر العربية الفرتة من  17يونيو � 2014إىل  5مار�س 2015م.

اجلوائز التي ح�صلت عليهــــا:

جائزة �أف�ضل كتاب فى الدرا�سة النقدية ،وزارة الثقافة  -القاهرة 1984م .جائزة �أف�ضل كتاب فى الدرا�سات الأدبية ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمى ،الكويت 1985 ،م.جائزة �أف�ضل كتاب فى الدرا�سات الإن�سانية ،معر�ض الكتاب الدوىل ،القاهرة  1995م.الو�سام الثقافى التون�سى من رئي�س جمهورية تون�س� ،أكتوبر . 1995جائزة �سلطان بن على العوي�س الثقافية ،الدورة اخلام�سة 1997/1996فى حقل الدرا�سات الأدبية والنقدية .جائزة الإبداع العربى فى جمال الآداب  -م�ؤ�س�سة الفكر العربى2007،م .جائزة اليوني�سكو -ال�شارقة للثقافة العربية – باري�س – 2008م.اجلائزة التقديرية فى جمال الأدب -جامعة القاهرة2007 ،مجائزة التميز فى جمال الإن�سانيات -جامعة القاهرة2008 -م.جائزة الدولة التقديرية فى جمال الآداب-املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة2009 ،م.و�سام املكاف�أة الوطنية من درجة قائد من ملك املغرب  ،فرباير 2010م.درع معر�ض الكتاب التون�سى من رئي�س وزراء تون�س 2016م.درع الثقافة اجلزائرية من وزير الثقافة اجلزائرية2017 ،م.-جائزة النيل يف الآداب-املجل�س الأعلى للثقافة2018 ،م.
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جائزة النيل (املجل�س الأعلى للثقافة)

جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ .د .مفيد حممود �شهاب
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ
الكلية  :كلية احلقوق

التدرج الوظيفي :
 ع�ضو هيئة تدري�س بكلية احلقوق منذ عام .1964 رئي�س ق�سم القانون الدويل يف عام .1978 مدير معهد قانون الأعمال الدويل بكلية احلقوق يف عام .1993 - 1989 رئي�س جامعة القاهرة .1997 - 1993 ح�صل علي دبلوم معهد القانون الدويل بروما. ح�صل علي دبلوم معهد الدرا�سات الدولية بباري�س. ح�صل علي دكتوراه الدولة يف القانون الدويل من جامعة باري�س (جامعة ال�سربون) بتقدير جيد ًجدا  ،ونالت ر�سالة
الدكتوراه جائزة �أف�ضل الر�سائل  ،وكانت بعنوان «دور حمكمة العدل الدولية يف تف�سري وخلق القانون الدويل».

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي .2004 - 1997 -وزير ال�شئون القانونية واملجال�س النيابية .2011 - 2004

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 دكتوراه الدولة من جامعة ال�سربون دي�سمرب 1963 -رئي�س اجلمعية امل�صرية للقانون الدويل منذ عام  1999وحتي الآن.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات يف القانون الدويل العام والتنظيم الدويل من�شورة باملجالت العلمية امل�صرية والأجنبيةوالإ�شراف علي �أكرث من  60ر�سالة دكتوراه �أو الإ�شرتاك يف مناق�شتها يف م�صر والعامل العربي واجلامعات الأجنبية.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 جمعية خريجي �أكادميية القانون الدويل بالهاي. رئي�س اجلمعية امل�صرية للأمم املتحدة. ع�ضو ونائب رئي�س �إحتاد احلقوقيني امل�صريني. ع�ضو ونائب رئي�س �إحتاد احلقوقيني العرب. ع�ضو املجمع العلمي امل�صري منذ عام  1994وحتي الآن. ع�ضو املجل�س التنفيذية ملنظمة اليون�سكو يف الفرتة من عام  1997وحتي عام .2004 -رئي�س اجلمعية امل�صرية للقانون الدويل منذ عام  1999وحتي الآن.
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د  -امل�ؤلفات :
 قانون البحار اجلديد وامل�صالح العربية .1977 جامعة الدول العربية  :درا�سة حتليلية مليثاقها و�إجنازاتها .1978 الكويت وجو ًدا وحدو ًدا .1991 املنظمات الدولية  - 1994الطبعة التا�سعة. القانون الدويل العام  - 1995الطبعة ال�ساد�سة. القانون الدويل اجلديد للبحار . 1996 �إ�شرتاك يف الإ�شراف علي �أكرث من  40ر�سالة دكتوراه يف القانون الدويل يف م�صر وتون�س واملغرب و�سوريا وفرن�سا وبلجيكا. له �أكرث من ثمانني ًبحثا ودرا�سة يف القانون الدويل والعالقات الدولية والق�ضايا العربية من�شورة يف جمالت علمية باللغات
العربية والإجنليزية والفرن�سية.

الن�شـــــــاط اخلدمي

ً
ف�ضال عن امل�شاركة يف
 كان يل �شرف الإ�شرتاك يف وفود م�صر يف الأمم املتحدة ورئا�سة �أو ع�ضوية عدد من امل�ؤمترات الدوليةعدد من الق�ضايا الوطنية «ق�ضية طابا  -ق�ضية احلدود امل�صرية ال�سودانية  -ق�ضية احلدود البحرية امل�صرية ال�سعودية -
�أزمة �سد النه�ضة الأثيوبي»� ....إلخ.

اجلوائز التي ح�صلت عليهــــا:
 جائزة الدولة التقديرية يف العلوم االجتماعية .1998 الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة لوران �أودفو�س باملجر .1999 الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة ال�سربون اجلديدة عام .2000 و�سام الفاحت من �سبتمرب من رئي�س اجلماهريية الليبية عام .1991 و�سام �ضباط جوقة ال�شرف من رئي�س احلكومة الفرن�سية بدرجة فار�س عام .1995 و�سام اال�ستحقاق من الرئي�س االيطايل عام .1998 ميدالية بو�شكني رو�سيا .1999 و�سام جامعة بوداب�ست باملجر عام .2000 و�سام البحرين من الدرجة الأويل (من �أمري البحرين عام .)2001 الو�سام الأكرب للإ�ستحقاق من اجلمعية الفرنكفونية عام .2001 الدكتوراه الفخرية يف الفل�سفة وو�سام الن�سر الذهبي من جامعة ط�شقند للدرا�سات ال�شرقية بجمهورية�أوزبك�ستان يناير .2003
 و�سام اجلمهورية من الدرجة الأويل مار�س  2014تقديراً حلميد ال�صفات وجليل اخلدمات للدولةوالدور يف املواجهة القانونية الطويلة التي توجت ب�إ�ستعادة الوطن لطابا ورفع العلم امل�صري عليها يف
 19مار�س .1989
-جائزة النيل يف العلوم االجتماعية-املجل�س الأعلى للثقافة2018 ،م.
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جوائــــــــــــز الدولة للرواد

جائزة  :العلوم الأ�سا�سية الطبية
ا�ســــم املرحوم � :أ.د .حممد حممود البتانوين
الوظيفــــــــــة  :ا�ستاذ متفرغ
الكليـــــــــــــة  :الطب
التدرج الوظيفـى :
 طبيب مقيم -مدر�س

 -معيد

 -ا�ستاذ م�ساعد

 مدر�س م�ساعد -ا�ستاذ.

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

ا�ستاذ الطب املهني و البيئي.م�ؤ�س�س والعميد االول لكليه طب جامعه بني �سويف.م�ؤ�س�س امل�ست�شفي اجلامعي بني �سويف.مقرر جلنه القطاع الطبي باملجل�س االعلي للجامعات.م�ست�شار جلنه املعادالت باملجل�س االعلي للجامعات.نائب مدير عام م�ست�شفيات جامعه القاهرة.-م�ست�شار عميد كليه الطب الق�صر العيني ل�شئون امل�ست�شفيات.

-

اجراء بحوث و درا�سات بيئية خلدمة املجتمع.ع�ضويه جلان حمليه و دولية. امل�شاركة يف تكوين فرق بحثية متحركه. ان�شاء وحدات بحوث و معامل حديثه. امل�شاركة يف ان�شاء و ت�شغيل املركز القومي لل�سموم. -ان�شاء مدر�سه علميه يف تقييم اللياقة و العجز يف االداء االن�ساين.

-

م�شروع التداول الآمن للمبيدات (اكادمييه البحث العلمي).م�شروع تطوير القطاع الطبي ملنطقه حلوان.و�ضع اال�سرتاتيجية القومية ملعاجله خملفات الرعاية ال�صحية (جهاز �شئون البيئة).م�شروع تلوث هواء القاهرة نتيجة عادم ال�سيارات و ت�أثريها علي رجال املرور.امل�شروع الكندي امل�صري للمبيدات و ت�أثريها علي العمال يف م�صانع املبيدات.-م�شروع اداره املخلفات اخلطره مبحافظه الدقهلية.

-

عقد دورات تدريبيه لقيا�س وظائف الرئة الطباء التامني ال�صحي و وزاره ال�صحة.عقد دورات تدريبيه لقيا�س رد فعل القلب والرئتني باملجهود لتقييم كفاءة الريا�ضيني وكذلك املر�ضي مبر�ض مزمن قبل اجراءالعمليات الكربي.
عقد دورات تدريبيه علي التعامل مع خملفات الرعاية ال�صحية.ع�ضو الهئية العربية العتماد ال�شهادات املهنيه التابع االحتاد االطباء العرب.-ع�ضو املعهد العربي للتنميه املهنيه امل�ستدامه.

-

جائزه اال�ستاذ الدكتور �سليمان �أباظه للتفوق من اجلمعية الطبية المرا�ض ال�صدر. �شهادة تقدير من اجلمعية الطبية اال�سالمية بدوله الكويت. �شهادة تقدير من نائب رئي�س جامعه القاهرة للدرا�سات العليا و البحوث. درع النقابة العامة لالطباء للطبيب املثايل. �شهادة تقدير من جهاز �شئون البيئة للم�ساهمة يف و�ضع اال�سرتاتيجية القومية للتخل�ص من املخلفات ال�صحية .-جائزة الدولة للرواد يف العلوم الأ�سا�سية الطبية .2018

الن�شـــــاط العلمي

امل�شروعات البحثية:

الن�شـــــــاط اخلدمي :

-

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
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جوائـــز الدولة التقديرية (املجل�س الأعلى للثقافة)
جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ.د� .سعيد حممد حممد توفيق
الوظيفة � :أ�ستاذ فل�سفة متفرغ ،وناقد ،ومرتجم ،وكاتب.
الكليـــــة  :الآداب

التدرج الوظيفـى :
 �-أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الفل�سفة الأ�سبق بكلية الآداب -جامعة القاهرة. -الأمني العام للمجل�س الأعلى للثقافة مب�صر منذ  12فرباير  2012حتى  30مايو ،2013ومنذ  22يوليو  2013حتى  23يونيو( 2014اال�ستقالة جمددً ا).
 -ح�صل على الدكتوراه يف الفل�سفة مبرتبة ال�شرف الأوىل� ،سنة  ،1987من كلية الآداب-جامعة القاهرة ،وح�صل على الأ�ستاذية �سنة .1999

الن�شاط الإداري الأكادميي :

 �-أ�ستاذ الفل�سفة املعا�صرة وعلم اجلمال ب�آداب القاهرة .مت�أثر فـي �أغلب كتاباته باالجتاه الفينومينولوچي(الظاهراتي) وامتداداته فـي تيار فل�سفة الت�أويل ،وهو يعمل على تر�سيخ هذا االجتاه فـي واقع الثقافة العربية
من خالل العديد من الدرا�سات النظرية والتطبيقات العملية � ،سواء يف جمال البحث الفل�سفي واجلمايل� ،أو يف النقد
الأدبي ،وكذلك يف ممار�سة الإبداع ال�سردي الفينومينولوجي .وبذلك ف�إن �إ�سهاماته العلمية تتقاطع مع كثري من
جماالت البحث يف العلوم الإن�سانية.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

ومرتجما).
وحمررا
 له �أكرث من ثالثني كتابًا (م�ؤ َّل ًفاً
ً
 له حواىل خم�سني درا�سة علمية حمكمة ومن�شورة بالدوريات واملجالت الثقافية. له كتابات فيما ي�سميه «فن ال�سرية الذاتية الفل�سفية» ،منها :كتاب «ن�شيج على خليج :حكايات وافد على بالد النفط»الذي �ست�صدر منه طبعة منقحة عن دار بتانة ،ف�ضلاً عن العمل احلايل بعنوان «اخلاطرات» الذي ظهر يف جز�أين.
 له درا�سات عديدة عن هذا الفن يف ال�سرية الذاتية ،منها« :الفينومينولوجيا وفن ال�سرية الذاتية» (من�شور بالعربيةوالفرن�سية) ،و»ال�سرد الفينومينولوجي يف فن ال�سرية الذاتية» (بالإجنليزية).
 يعد �أول من قدم ب�شكل جاد فل�سفة �شوبنهاور �إىل القارئ العربي (من خالل م�ؤلفاته وترجماته).ً
وترجمة).
(در�سا
 يعد �أول من قدم فل�سفة جادامر �إىل القارئ العربيً
� -ساهم بقوة يف تقدمي درا�سات جديدة عن فل�سفة هيدجر ،غري مطروقة يف الكتابات العربية.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

 له مدر�سة علمية من �شباب الباحثني والأ�ساتذة يف جمال الفينومينولوجيا وفل�سفة الت�أويل.مقررا.
كثريا منها
 �شارك يف العديد من امل�ؤمترات الدولية والإقليمية واملحلية ،وتر�أ�سً
ً
 له الكثري من املقاالت املن�شورة بال�صحف القومية امل�صرية والعربية ،والتي ُتعنى بق�ضايا الفكر عمو ًما ،والواقعً
(�سابقا) ،وامللحق الثقايف بجريدة االحتاد
خ�صو�صا ،وهو من كتاب امللحق الثقايف بجريدة الأهرام
الثقايف العربي
ً
الإماراتية (حال ًيا).
 ُكتبت عن بع�ض م�ؤلفاته الكثري من املقاالت والدرا�سات العلمية ،وخا�صة تلك امل�ؤلفات التي يتقاطع فيها الإبداعالأدبي مع الفل�سفي واجلمايل.

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو بكثري من اجلمعيات والهيئات العلمية� ،أهمها :املعهد العاملي للفينومينولوجيا.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

مقررا.
كثريا منها
 �شارك يف العديد من امل�ؤمترات الدولية والإقليمية واملحلية ،وتر�أ�سً
ً

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 ح�صل على الدكتوراه يف الفل�سفة مبرتبة ال�شرف الأوىل� ،سنة  ،1987من كلية الآداب -جامعة القاهرة ،وح�صل علىالأ�ستاذية �سنة .1999
 ح�صل على جائزة ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق عن ر�سالته للدكتوراة� ،سنة .1987 ح�صل على جائزة الدولة يف التفوق يف العلوم االجتماعية� ،سنة .2006 ح�صل جائزة جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم الإن�سانية والرتبوية� ،سنة .2018 -ح�صل على جائزة الدولة التقديرية من املجل�س الأعلي للثقافة يف العلوم االجتماعية� ،سنة .2018
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جوائـــز الدولة التقديرية (املجل�س الأعلى للثقافة)
جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ.د� .سميحة م�صطفى علي القليوبي
الوظيفة � :أ�ستاذ غري متفرغ بق�سم القانون التجاري
الكليـــــة  :احلقوق

التدرج الوظيفـى :
 -معيدة بجامعة ا�سيوط.1960 -مدر�س بجامعة القاهرة .1966 �-أ�ستاذ م�ساعد .1972 �-أ�ستاذ .1977 -وكيل الكلية ل�شئون الدرا�سات العليا .1988 �-أ�ستاذ متفرغ .1993�- -أ�ستاذ غري متفرغ .2004

الن�شاط الإداري الأكادميي :

- -وكيل كلية احلقوق ل�شئون الدرا�سات العليا و البحوث ملدة ثالث �سنوات.

الن�شـــــاط العلمي
امل�شروعات البحثية:
�أ  -م�ؤلفات :
-

�أ�شرف على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه فـي جامعة القاهرة ،وغريها من اجلامعات.ال�شركات التجارية طبعات متعددة حتي .2018امللكية ال�صناعية طبعات متعددة حتي . 2018الو�سيط يف �شرح القانون التجاري امل�صري طبعات متعددة حتي . 2019الأوراق التجارية طبعات حتي 2019التحيكم التجاري الدويل طبعات حتي . 2017-قانون �إعادة الهيكلة و الإفال�س طبعة . 2019

ب -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -ع�ضو جمل�س ال�شوري امل�صري ملدة �9سنوات حا�صلة علي ع�ضوية نقابة املحاميني امل�صريني.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -وكيل اللجنة الت�شريعية يف جمل�س ال�شوري (ت�شريعات �إجتماعية الأ�سرة ). -متثيل م�صر يف م�ؤمترات بدول خمتلفة مثل م�ؤمتر املر�أة يف بكني و م�ؤمتر كوبنهاجن �أثناء ع�ضوية جمل�س ال�شوري.- -رائدة اللجان العلمية و االجتماعية و الريا�ضية ملدة ع�شر �سنوات بالكلية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -درع �سفارة الكويت. -جوائز مب�ؤمترات يف عدة دول عربية.- -جائزة الدولة التقديرة -املجل�س الأعلى للثقافة2018 ،م.
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جوائـــز الدولة التقديرية (املجل�س الأعلى للثقافة)
جائزة  :الفنون

اال�ســـم � :أ.د .عبداحلليم ابراهيم عبداحلليم
الوظيفة � :أ�ستاذ الت�صميم املعماري و نظريات العمارة
الكليـــــة  :الهند�سة

التدرج الوظيفـى :
 � :1992-أ�ستاذ الت�صميم املعماري ونظريات العمارة ،جامعة القاهرة. �: 1980-أ�ستاذ م�ساعد. : 1987-ع�ضو هيئة تدري�س زائـر «بـرنامج �أغــاخـــان للعمــارة الإ�سالمية»جامعة هارفرد و MITكمربدج  ،الواليات املتحدة الأمريكية.
  :1982-باحث زائر كلية الرتبية والتعليم ،جامعة بو�سطن ،بو�سطن ،الواليات املتحدة الأمريكية. : 1978-72-حما�ضر بق�سم العمارة ،كلية الت�صميم البيئي ،جامعة كاليفورنيا ،بريكلي ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية. �: 1972-70-أ�ستاذ العمارة امل�ساعد مبدر�سة العمارة والت�صميم البيئي ،جامعة كاليفورنيا بوليتيكنيك� ،سان لوي�س�أوبي�سبو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية.
  : 1972-حما�ضر زائر بجامعة فريجينيا� ،شارلوت�سفيل ،فريجينيا ،الواليات املتحدة الأمريكية.  : 1970-68-زميل تدري�س ،مدر�سة العمارة والفنون التطبيقية ،جامعة �أوريجون – يوجن� ،أوريجون ،الواليات املتحدة الأمريكية. �-أ�ستاذ زائر بالأكادميية الدولية للفنون اجلميلة بفيينا ،معهد التخطيط العمراين، -برنامج �إدارة املدن والعمران(مايكل �سوركن) :حالة القاهرة.الن�شاط الإداري الأكادميي � - :أ�ستاذ الت�صميم املعماري ونظريات العمارة ،جامعة القاهرة. ،

الن�شـــــاط العلمي

�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة - :الت�صميم املعماري.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:

م�شروع حت�سني بيئة املجتمعات العمرانية املتهالكة مار�س  -1989ال�شارع وامل�أوى «مراجعة نظرية لعالقة التح�ضر مب�شاكلامل�أوى والتداعي العمراين (دي�سمرب Upgrading and Development for a Local Community Abu ElDahab Street Sayeda - )1990
( Zenabيونيو ( Diplomatic quarters landscaping, Riyadh, Saudi Arabia- )1991يونيو Diplomatic quarters central area, - )1989
(Riyadh, SAudi Arabiaيونيو ( Riyadh Diplomatic Club, Riyadh, Saudi Arabia- )1989يونيو Design for community )1989
( health in old Cairoمايو (Design management process of Hotels in context of Urban change in the Middle East -)1989مار�س
( The Architecture and Interior Design of hotels in the Middle East context- )1989فرباير Upgrading of traditional - )1989
 (quarters in urban centersنوفمرب Theories and principles of design in contemporary architecture in Islamic -)1988
( A Generic approach to shoreline development, Bahrain - )1988(societiesيوليو Avicenna military hospital and -)1987
( mosque, Marrakeshيونيو ( Prince Abdullah AlSoud Mosque and Library, Casablanca - )1986يونيو  - )1986بيداغوجيا
العمران «درا�سة ونظرية عمرانية لربط عملية البناء واالرتقاء بالعملية الرتبوية (مايو  - )1989لغة ال�صحراء «مالحظات حول جتربة
توطني اخلليجني بواحة الفرافرة (�أبريل .)1986

جـ  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -نقابة املهند�سني امل�صرية� ،شعبة العمارة / .جمعية املهند�سني املعماريني امل�صرية /.جمعية املخططني امل�صرية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

--

ت�أ�سي�س �إطار م�ؤ�س�سي حتت ا�سم جماعة ت�صميم املجتمعات ( - CDCعبد احلليم ) يهدف �إىل امل�ساهمة يف بناء وت�شكيل املجتمعات العمرانية والإن�سانية من خالل بحث وفهم عميق
للثوابت والطقو�س املتعلقة بالثقافات والتقاليد الأ�صلية واملتباينة املوروثة ،مع وعي حقيقي للمتغري من متطلبات الع�صر واحتياجاته املعا�صرة ،وذلك من خالل �صياغة وتطوير
وابتكار جمموعة من احللول العمرانية والبنائية املتميزة من خالل تكوينات وتركيبات بنائية ذات مرجعية �أ�صلية للنتاج البنائي لهذه املجتمعات .ونظر ًا لفل�سفة عبد احلليم الفريدة
من نوعها مل تكن  - CDCعبد حليم فقط �شركة ولكنها مدر�سة فكرية فل�سفية توالدت عنها الكثري من التنوعات والتخ�ص�صات املبنية على فهم فل�سفته اخلا�صة.
يف حماولة لزيادة دمج املجتمع مع العمارة؛ كان عبد احلليم يف العديد من امل�شاريع حري�صا على �إ�شراك املجتمع املحلي يف عملية البناء ،وا�ستخدام مواد بناء من ال�سياق املحلي؛
الأمر الذي زاد من �إح�سا�س املجتمع باملكان.
وهناك عدد من م�شاريع عبد احلليم التي ت�صور الطقو�س وم�شاركة املجتمع مكانيا ومعماريا وت�شمل :تو�سيع احلرم ،حديقة الأطفال الثقافية ،واجلامعة الأمريكية يف القاهرة
وم�سجد عثمان بن عفان .ويتمثل هدف عبد احلليم يف متكني املجتمعات املحلية من حتمل امل�س�ؤولية لتت�شارك مع ال�سلطة املحلية يف ت�شكيل وحت�سني و�إدارة بيئتها املبنية .و ي�سعى عبد
احلليم دائما ًللو�صول �إىل حلول ت�صميمية تنبعث من املنظور اجلمايل والوظيفي وتكون مرنة وم�ستدامة واقت�صادية .تتبنى ال�شركة �أمناط ت�صميم خمتلفة ،كل م�شروع يتم ت�صميمه
ب�شكل فردي بعناية ،ليعك�س النمط املعماري الذي يتما�شى مع البيئة املحلية املحيطة .وقد �شاركت جماعة ت�صميم املجتمعات ( )CDCبن�شاط يف �إعادة ت�شكيل الرابط بني العمارة
والتخطيط احل�ضري والتنمية املجتمعية.

---

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

--

جائزة الدولة ا للإبداع يف الفنون والعمارة ( - )2018جائزة الدولة الت�شجيعية للإبداع يف الفنون والعمارة (يوليو  - )1999جائزة املدن العربية للم�شروع املعماري
(مار�س - )1993جائزة �أغاخان للعمارة (�سبتمرب  - )1992جائزة ال�سلطان قابو�س املعمارية (دي�سمرب .)2002
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جوائز الدولة للتفوق فـى العلوم (املجل�س الأعلى للثقافة)
جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ.د .هويدا �سيد على حممد م�صطفى
الوظيفة  :ا�ستاذ و عميدة كلية الإعالم
الكليـــــة  :الإعالم
التدرج الوظيفـى :
 -معيدة بق�سم الإذاعة اعتباراً من .1984/11/21 -مدر�س م�ساعد بق�سم الإذاعة اعتباراً من .1988/10/5  -مدر�س بق�سم الإذاعة اعتباراً من .1994/9/21 �-أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الإذاعة اعتباراً من .3000/5/31 �-أ�ستاذ بق�سم الإذاعة اعتباراً من .2005/11/30 -عميد الكلية اعتباراً من .2019/8/6 -الن�شاط الإداري الأكادميي : �-أمني جلنة قطاع الدرا�سات الإعالمية باملجل�س الأعلي للجامعات دورة .2021/2018 )1(-ع�ضو جلنة متابعة و�صد وتقومي الدعاية الإعالمية و الإعالنية لال�ستفتاء علي التعديالتالد�ستورية بقرار رقم )2( / 566ع�ضو اللجنة العلمية للم�ؤمتر العلمي الدويل للعالقات العامة
والإعالم باملنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية )3( / 2018ع�ضو جلنة علمية
لفح�ص الإنتاج العلمي امل�شكلة من اللجنة العلمية الدائمة للرتقيات باملركزي القومي للبحوث
االجتماعية و اجلنائية )4( / 2018/6/25ع�ضو جمل�س حمكمي الرتقية لدرجة الأ�ستاذية بكلية
علوم االت�صال بجامعة ال�سودان للعلوم و التكنولوجيا يناير .2017

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ال�شهادة االبتدائية و الإعدادية من مدر�سة الراهبات الفرن�سيكانيات الفرن�سية.-- -الثانوية العامة من مدر�سة املري دي ديو  Mere De Dieuالفرن�سية.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -الإ�شراف علي ر�سائل املاج�ستري و الدكتوراة)1(:كلية الإعالم)2(/كلية الدفاع الوطني ب�أكادمييةنا�صرالع�سكرية العليا)3( /كلية البحوث و الدرا�سات الأفريقية بجامعة القاهرة /معهد البحوث
والدرا�سات البيئية بجامعة عني �شم�س )5(/كلية الآداب جامعة حلوان)6(/ق�سم الإعالم بكلية
الآداب جامعة الزقازيق �)7(/شعبة الإعالم بق�سم االجتماع كلية الآداب جامعة اال�سكندرية )8(/
كلية الزراعة جامعة عني �شم�س �)9(/شعبة الإعالم ق�سم االجتماع بكلية البنات للآداب و العلوم
و الرتبية.

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو بعثة الإ�شراف امل�شرتك للح�صول علي درجة الدكتوراة يف الإعالم من املعهد الفرن�سيلل�صحافة IFP،جامعة باري�س  2ال�سوربون  pantheon Assas paris IIاعتبار�آ من 1992/1/6م حتي
1994/1/13م.
 -ماج�ستري يف الإعالم من ق�سم الإذاعة بكلية الإعالم جامعة القاهرة بعنوان :القيم التي تعك�سها�إعالنات ال�شبكة التجارية ومدي ارتباطها بخطة التنمية:درا�سة حتليلية علي عينة من �إعالنات
�إذاعة ال�شرق الأو�سط ،بتقدير ممتاز.

الن�شـــــــاط اخلدمي

 -برنامج تدريب املدربني بالتعاون مع «�أكادميية دوتي�ش فيال الأملانية» لإعداد مدربني من الهيئةاملعاونة يف ق�سم الإذاعة والتليفزيون.
 -ثقافة احلوار وقبول الآخر بالتعاون مع «معهد �إعداد القادة وم�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان من �أجلاحلرية .»2013
 -منتدي دور الإعالم يف الوعي ال�سيا�سي لل�شباب يف �إطار التح�ضري للإنتخابات الرئا�سية 2014بالتعاون مع وزارة ال�شباب.
- -امللتقي العربي ال�سنوي لل�شباب «الإعالم وتنمية الوعي بق�ضايا ال�شباب العربي».

- -اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة التفوق يف العلوم االجتماعية من املجل�س الأعلي للثقافة .2018
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جــوائــــز الدولة التقديرية للمر�أة
جائزة  :املياه والطاقة والعلوم البيئية

اال�ســـم � :أ.د� .شكيناز طه عبد اهلل ال�شلتاوي
الوظيفة � :أ�ستاذ الهند�سة الكيميائية

الكليـــــة  :الهند�سة
التدرج الوظيفـي :

 -معيدة بق�سم الهند�سة الكيميائية  – ١٩٧٠مدر�س م�ساعد بق�سم الهند�سة الكيميائية .١٩٧٢ -مدر�س بق�سم الهند�سة الكيميائية .1975 �-أ�ستاذ م�سـاعد بق�سم الهند�سة الكيميائية .١٩٨٠ � -أ�ستاذ بق�سم الهند�سة الكيميائية .١٩٨٥� - -أ�ستاذ متفرغ حالياً.

 -الن�شاط الإداري الأكادميي : �-أ�ستاذ ال�صناعات الكيميائية والهند�سة البيئية. -وكيل كلية الهند�سة ل�شئون خدمة املجتمع والبيئة.- -مدير مركز البحوث والدرا�سات البيئية بجامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -ت�صنيع الأ�سمدة والبرتوكيماويات و�إدارة املخلفات ال�صلبة.

امل�شروعـــات البحثيـــة :
 -م�شروعات ر�صد الوعي البيئي يف العديد من املحافظات امل�صرية.  -م�شروعات تقييم �أثر بيئي لعدة م�شروعات قومية كربى. -حتليل الدارة املخلفات ال�صلبة يف العديد من املحافظات امل�صرية.- -ت�صنيع الوقود احليوي من املخلفات املنزلية والزراعية بالتعاون مع جهات بحثية خمتلفة.

 -ع�ضويـــــة اجلمعيـات : -جمعية الهند�سة الكيميائية  -نقابة املهند�سني  -اللجنة اال�ست�شارية العليا بنقابة املهند�سني جلنة �إعتماد الإ�ست�شاريني بوزارة البيئية  -جلنة الكود امل�صري للمخلفات ال�صلبة  -جمعيةاملحافظة على البيئة  -املجل�س القومي للمر�أة.

الن�شـــــــاط اخلدمي

 -تنظيم االحتفاليات اخلا�صة بجامعة القاهرة  -تنظيم امل�ؤمترات اخلا�صة بجامعة القاهرة  -ن�شرالوعي البيئي واملفاهيم البيئية املنا�سبة  -ن�شر ثقافة تدوير املخلفات ال�صلبة  -ع�ضوية املجل�س
القومي للمر�أة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة اجلامعة التقديرية للعلوم البيئية  -جائزة التميز جلامعة القاهرة  -جائزة التميز للعلومالبيئية يف �إدارة املخلفات ال�صلبة .
 -جائزة التميز يف العلوم البيئية و�إدارة املخلفات ال�صلبة من جامعة بن�سلفانيا.- -جائزة املر�أة التقديرية يف العلوم البيئية واملياه والطاقة .2018
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جــوائــــز الدولة التقديرية للمر�أة
جائزة  :العلوم االجتماعية

اال�ســـم � :أ.د .ليلى حممد عبد املجيد
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ  -بق�سم ال�صحافة

الكليـــــة  :الإعالم

التدرج الوظيفـى :
 -بكالوريو�س �إعالم مع مرتبة ال�شرف عام 1976 -ماج�ستري يف ال�صحافة من كلية الإعالم جامعة القاهرة عام 1979 -دكتوراة يف ال�صحافة من كلية الإعالم جامعة القاهرة عام 1982 -مدر�س م�ساعد ،فمدر�س ،ف�أ�ستاذ م�ساعد ،ف�أ�ستاذ بق�سم ال�صحافة بكلية الإعالم جامعة القاهرة منذ 1993-

الن�شاط الإداري الأكادميي :وكيل كلية الإعالم جامعة القاهرة ل�شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة منذ عام  1994حتي عام .2000نائب رئي�س جمل�س �إدارة كل من مركز بحوث املر�أة و الإعالم ،مركز التدريب و التوثيق و الإنتاج الإعالمي ،مركز بحوث الر�أي العام من عام  1994حتي عام .2000املن�سق الأكادميي لربنامج التعليم املفتوح يف الإعالم منذ �إن�شائة و حتي عام  2001و من عام  2006و حتي عام .2007عميد كلية الإعالم جامعة � 6أكتوبر و عميد املعهد العايل للإعالم و فنون االت�صال  -مدينة الثقافة و العلوم وزارة التعليم العايل من عام  2000حتي .2003رئي�س جمل�س �إدارة ورئي�س حترير جملة �أوراق �أكتوبر منذ عام  2000حتي عام .2003مدير مركز الرتاث ال�صحفي بجامعة القاهرة .2005-2004رئي�س ق�سم ال�صحافة  -بكلية الإعالم جامعة القاهرة خالل العام .2006/2005نائب رئي�س حترير جريدة �صوت اجلامعة منذ عام  1982حتي  2000ورئي�س حترير اجلريدة خالل العام .2006/2005وكيل كلية الإعالم جامعة القاهرة ل�شئون التعليم و الطالب .2007/2005عميد كلية الإعالم جامعة القاهرة من .2010/2007عميد كلية الإعالم جامعة القاهرة الكندية من .2015/2011-مدير وحدة اجلودة بكلية الإعالم جامعة القاهرة  2015حتي الآن.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -اال�شراف علي الع�شرات من ر�سائل املاج�ستري بكلية الإعالم جامعة القاهرة ،ف�ضلآ عن م�شاركتها يف الإ�شراف علي ر�سائلاملاج�ستري بالعديد من اجلامعات امل�صرية الأخري منها :املنيا ،اال�سكندرية ،املن�صورة ،الزقازيق ،املنوفية� ،سوهاج ،حلوان،
كلية الدرا�سات العليا للطفولة بجامعة عني �شم�س و معهد الدرا�سات البيئية بجامعة عني �شم�س.
- -ت�أليف ون�شر �أكرث من  30كتاب وامل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل الدولية.

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو جمل�س �أمناء احتاد الإذاعة والتليفزيون ( 2010 - 2007ثم من  ،)2016 - 2013ع�ضو املجل�س الأعلي لل�صحافة حتي عام  ،2012ع�ضو املجال�سالقومية املتخ�ص�صة �شعبة الإعالم حتي عام  ،2012ع�ضو جلنة الإعالم باملجل�س القومي للمر�أة حتي عام  ،2009ع�ضو جلنة الكتاب والن�شر املجل�س الأعلي
للثقافة� ،سكرتري عام جمعية الإعالم ال�سكاين ،جلنة الربامج العلمية والبيئة� ،إحتاد الإذاعة والتليفزيون ،ع�ضو جمعية رابطة املر�أة العربية ،ع�ضو جمعية
نهو�ض وتنمية املر�أة ،ع�ضو مركز ق�ضايا املر�أة امل�صرية ،مقرر جلنة الثقافة والإعالم باملجل�س القومي للمر�أة باجليزة لثالث دورات ,ع�ضو جلنة الأمومة
والطفولة مبحافظة اجليزة لدورتني ,ع�ضو جلنة تفعيل ميثاق ال�شرف ال�صحفي بنقابةال�صحفيني يف م�صر.

الن�شـــــــاط اخلدمي
 -ت�أ�سي�س برنامج ال�صحافة الإلكرتونية كربنامج جديد مبرحلة البكالوريو�س بنظام ال�ساعات املعتمدة ،بكلية الإعالم جامعة القاهرة� ،أكتوبر  ،2008عملتكباحثة وكخبرية من اخلارج وكم�ست�شارة يف امل�ؤ�س�سات التالية - :املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
بالأهرام ،جهاز تنظيم الأ�سرة وال�سكان ،املكتب الدويل لإ�ست�شارات املعلومات والإعالم ،وزارة ال�صحة ،وزارة الدولة للبيئة ،جهاز �شئون البيئة ،املجل�س
القومي للأمومة والطفولة ،املجل�س العربي للطفولة والتنمية� ،إحتاد ال�صحفيني الأفارقة ،االحتاد العام للجمعيات الأهلية مب�صر ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،اليون�سكو ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املنظمة العربية للجمعيات الأهلية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة الدولة للتفوق يف العلوم االجتماعية  -املجل�س الأعلي للثقافة .2001جائزة �سليمان عرار للفكر والثقافة  -الأردن عن بحثها «حرية ال�صحافة والتعبري يف الدول العربية يف �ضوء الت�شريعاتال�صحفية الواقع و�آفاق امل�ستقبل» عام .2000
اجلائزة الأويل من مركز معلومات املر�أة والطفل بالبحرين عن بحثها « :املر�أة امل�صرية والإعالم يف الريف واحل�ضر» عام .1998العديد من �شهادات التميز والتفوق والتقدير من جامعة القاهرة والعديد من اجلامعات امل�صرية الأخري واجلامعات العربيةواجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
�شهادات تقدير ومتيز من جامعة امللك عبد العزيز  -جدة  -اململكة العربية ال�سعودية.درع التميز من م�ؤ�س�سة عكاز باململكة العربية ال�سعودية.-جائزة الدولة التقديرية للمر�أة يف العلوم االجتماعية .2018
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جوائز الدولة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د .رحاب نبيل حممد �شما
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد

الكليـــــة  : :ال�صيدلة

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرةمن  2004/10/18حتى .2008/11/19
 -مدر�س م�ساعد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من  2008/11/19حتى.2011/10/10
 -مدر�س بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من 2011/10/ 10حتى .2016/11/30�- -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من  2016/11/30حتي االن.

الن�شاط الإداري الأكادميي :
-

م�ساعد وكيل الكلية ل�شئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ()2016 - 2014ع�ضو وحدة تقييم الأداء و �ضمان اجلودة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2014ع�ضو جلنة التدريب  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2015 - 2014ع�ضو جلنة التعامل مع امل�ستفيدين  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2015ع�ضو اللجنة امل�سئولة عن و�ضع اخلطة التنفيذية اخلم�سية  2020-2016لكلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة.-ع�ضو اللجنة امل�سئولة عن و�ضع الدرا�سة الذاتية لكلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016 - 2015

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -حت�سني االتاحة احليوية للعقاقري الطبية عن طريق ا�ستخدام تقنية النانوتكنولوجي.

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة:
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -اجلمعية ال�صيدلية امل�صرية.- -اجلمعية العربية للعلوم الطبية.

الن�شـــــــاط اخلدمي :

 -ع�ضو جلنة الثبات لتقييم درا�سات الثبات التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من  2015اىل .2017 -ع�ضو جلنة التطوير الدوائي التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من يوليو  2018اىل االن.- -ع�ضو جلنة التكاف�ؤ احليوي التابعه لالداره املركزيه لل�شئون ال�صيدليه -وزارة ال�صحه من يوليو  2018اىل االن.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من جامعة اﻟﻗاهره عن الن�شر العلمى فى املجالت العلميه الدوليه (عام ، 2013 ,2011 ,2009.)2018 ، 2017 , 2016 ،2015 , 2014
 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من كلية ال�صيدلة – جامعة القاهرة عن �أح�سن ر�سالة دكتوراه بق�سم ال�صيدالنيات لعام .2011 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من كلية ال�صيدلة – جامعة القاهرة عن �أح�سن بحث غري م�ستخرج من ر�سالة بق�سمال�صيدالنيات لعام 2014و .2018
- -جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الطبية .2018
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جوائــز الدولة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د .عائ�شة حممود عبد العزيز
الوظيفة :
الكلية :

�أ�ستاذ م�ساعد االمرا�ض املتوطنة

الطب

التدرج الوظيفي :

 :-طبيب امتياز مب�ست�شفيات جامعة القاهرة من  2003/3/1اىل 2004/2/28ثمطبيب مقيم من  2004/4/24اىل ، 2007/4/23معيد االمرا�ض املتوطنة من  2008/4/22اىل  ، 2008/8/3مدر�س م�ساعد
بالكلية من  2008/8/4اىل  ،2010/12/28مدر�س بالكلية من  2010/12/29اىل  2015/12/28و �أ�ستاذ م�ساعد بالكلية من
 2015/12/29حتى االن.

 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -مدير وحدة الفيربو�سكان يف مركز ق�صر العيني لرعاية مر�ضى الفريو�سات الكبدية واملن�سق البحثي للمركز. -ع�ضو اللجنة العلمية املتخ�ص�صة يف امرا�ض وجراحة الكبد واجلهاز اله�ضمي (م�ستلزمات وادوية) طبقا للقرارالوزاري  625ل�سنة .2019
- -ع�ضو اللجنة العلمية بق�سم االمرا�ض املتوطنة وع�ضو جمل�س �صغار الباحثني بكلية طب ق�صر العيني.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -املدر�ســــة العلميــــــة :ت�أ�سي�س مركز جامعة القاهرة لأبحاث تليف الكبد وتزويده ب�أجهزة فح�ص التليف الكبديمثل  ARFIوالفيربو�سكان.
 -ت�أ�سي�س وحدة الفيربو�سكان مبركز ق�صر العيني لرعاية مر�ضى الفريو�سات الكبدية وح�صول املركز على �شهادةدولية معتمدة من �شركة  Echosense-Paris -Franceك�أول مركز معتمد ومتميز يف التدريب والعمل يف جامعة
القاهرة.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -العمل بعدد كبري من امل�شروعات املمولة من جامعة القاهرة و STDFوامل�شروعات الدولية املمولة من  ANRSالفرن�سيةوالعمل بامل�شروعات الدولية على عقارات عالج االلتهاب الكبدي �سي مثل .Gilead ، Janssen ، Abbvie

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -اجلمعية الأوروبية لدرا�سة امرا�ض الكبد  EASLوع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية امل�صرية للبحث والتدريب يف امرا�ضالكبد  EARTHوع�ضو وحدة �أبحاث امرا�ض الكبد والتدخني باال�شرتاك مع جامعة عني �شم�س .
- -ع�ضو جمل�س حترير ومراجع لعدد من املجالت الدولية.

الن�شـــــــاط اخلدمي

 --دور املكرم يف تنمية املجتمع :عالج مر�ضى االلتهاب الكبدي الفريو�سي �سي مبركز ق�صر العيني لرعاية مر�ضىالفريو�سات الكبدية .امل�ساهمة يف حل م�شكلة فريو�س �سي القومية من خالل اجراء فح�ص الفيربو�سكان داخل
مركز ق�صر العيني لرعاية مر�ضى الفريو�سات الكبدية وعمل برامج تدريبية لتدريب كوادر الأطباء من خمتلف
املحافظات ومن انحاء الوطن العربي على ا�ستخدام اجلهاز ،مما �أ�سهم ب�شكل فعال يف تلقى ه�ؤالء املر�ضى لعالجهم
املنا�سب ،الأمر الذي انعك�س بالإيجاب على تقليل قوائم االنتظار للفح�ص وت�سهيل �إجراءات تلقي العالج .القاء
حما�ضرة توعية بعنوان فريو�س �سي الوقاية والعالج يف كلية الزراعة جامعة القاهرة يف �إطار حملة م�صر خالية
من فريو�س �سي ومبادرة ال�سيد رئي�س اجلمهورية.

اجلوائز التي ح�صلت عليهــــا:

-

جائزة �أح�سن ر�سالة دكتوراه يف جامعة القاهرة عام .2011جائزة اال�شراف على �أح�سن ر�سالة ماج�ستري عام .2015جوائز جامعة القاهرة للن�شر العلمي �أعوام .2018-2017-2016-2015-2014جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية لعام .2016-جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الطبية لعام .2018
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�أع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني
علي جوائز اجلامعة 2018

HJKHKJGH

�أع�ضاء هيئةالتدري�س احلا�صلني على جوائز اجلامعة لعام  2018
اجلائزة

التميز

التقديرية

اال�سم

املجال

ال���ع���ل���وم الأ����س���ا����س���ي���ة �أ.د /رف����ع����ت ح�������س���ن ه�ل�ال

العلوم

العلوم الطبية وال�صيدلية �أ.د /مرت�ضى ح�سن فخري ال�شرباوي

الطب

ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ن��ي��ة وم��ت��ع��ددة
�أ.د /عطية ح�سن حممد �إب��راه��ي��م
التخ�ص�صات وع��ل��وم امل�ستقبل

الطب البيطري

ال���ع���ل���وم الأ����س���ا����س���ي���ة �أ.د /مهجة حممد فريد م�صطفي �أحمد

العلوم

ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة �أ.د� /إمي���ان �صالح ال��دي��ن املحالوى

الهند�سة

العلوم البينية ومتعددة
التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

�أ.د /خالد �أبو ال�سعود حممود ابراهيم

الطب البيطرى

العلوم التكنولوجية املتقدمة �أ.د� /أح���م���د ج�ل�ال ح��ل��م��ي ع��ب��ده

العلوم

الإب���داع الفكرى والأدب��ى �أ.د /ع�لاء ال��دي��ن علي علي �صابر

الآداب

العلوم الإن�سانية والرتبوية �أ.د /م��اي�����س��ة حم��م��د ع��ل��ي من�صور

الآثار

ال���ع���ل���وم الأ���س��ا���س��ي��ة �أ.د /ري���ه���ام ر����ش���اد حم��م��د علي

العلوم

ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة �أ.د� /أح��م��د ن���ادر حم��ي ال��دي��ن رزق

الهند�سة

العلوم الطبية وال�صيدلية �أ.د /رانيا حممد منري حممد عبد احلي

الطب

ج��ائ��زة جن��ي��ب حم��ف��وظ –

التفوق

الكلية

ال���ع���ل���وم ال��ب��ي��ن��ي��ة وم��ت��ع��ددة
التخ�ص�صات وع��ل��وم امل�ستقبل

�أ.د� /أح��م��د �سمري حم��م��د �شحاته الطب البيطري

العلوم التكنولوجية املتقدمة �أ.د /ع�لا ر���ش��دي عبد الفتاح �شهاب

العلوم

ال����ع����ل����وم ال����زراع����ي����ة �أ.د /ه�شام يو�سف حممد ال��زرب��ه الطب البيطرى
ال��ع��ل��وم ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة د /.ع��ب��ده ع��ب��ده عبد ال�ل�اه حممد

العلوم

د /.حممد �سمري عبد العزيز زي��دان

العلوم

ال��ع��ل��وم ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة د /.والء حامد حممود حممد الزناري

العلوم

د��� /.ش��ي��م��اء ���س��م�ير حم��م��د م��دين

العلوم

د /.يا�سر عطيه عطيه عو�ض خليفه

معهد الليزر

ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة د� /.أح����م����د ع������ادل ع��ط��ي��ه ���س��ع��ده الطب البيطرى
د /.ك����رمي حم��م��د ح�����س��ن ع��ل��ي خليل الطب البيطرى

الت�شجيعية
ال���ع���ل���وم ال���زراع���ي���ة

ال�����ع�����ل�����وم ال���ط���ب���ي���ة

د /.حممود عبد احلميد حممد ابراهيم

د /.ن��رم�ين م�صطفى حممد م�صطفى الطب البيطرى
د /.مروة خريي عبد الهادي حممد حم�سب

الطب

د /.ن��ورت��ان فتحي حممد عبد التواب

ال�صيدلة

د /.الهام عبد اجل��واد ح�سن عبد اهلل الطب البيطري
د� /.سينار �سيد ف����ؤاد عبد ال�سالم

ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة د���� /س���امل ف�����رج ����س���امل ح���ج���ازي

االختـــراع

الزراعة

د /عبد الرحمن �أحمد عبد الواحد ال�سيد

 117عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

ال�صيدلة
معهد الليزر
الهند�سة

مالحظات

جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم الأ�سا�سية

اال�ســـم � :أ.د .رفعت ح�سن هالل
الوظيفة  :ا�ستاذ متفرغ
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :
 -معيد  - 1968مدر�س م�ساعد .1972 -مدر�س � - 1975أ�ستاذ م�ساعد .1981 �-أ�ستاذ � - 1986أ�ستاذ متفرغ . 2009الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -مدير مركز درا�سات الرتاث العلمي  -جامعه القاهره . 2007-2002- -رئي�س جمل�س ق�سم الكيمياء 2009- 2005

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

ن�شر :عدد  110بحث يف جمالت علميه عامليه. 58بحث ن�شر يف م�ؤمترات حمليه وعامليه. 11كتاب علمي متخ�ص�ص.ا�شرف علي  21ر�ساله ماج�ستري و 10ر�سائل دكتوراه.�-أ�ستحداث جمال بحثي جتديد وت�أ�سي�س مدر�سة علمية يف جمال كيمياء الكم

Quantum Chemistry and dynamics of molecular systems.

- -ت�أ�سي�س معمل  :ا�ستخدامات احلا�سب يف تعليم الكيمياء

Computer-Aided instructions in Chemistry NMR Lab.
- -ت�أ�سي�س معمل  :الرنني النووي املغناطي�سي .NMR Lab

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 20- -م�شروع بحثي ممول من جهات متويل خمتلفه يف جماالت الرتكيب االلكرتوين واخلاليا ال�شم�سية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو ورئي�س لعدد  9جمعيات علمية قومية.- -ع�ضو عدد  4جمعيات علمية عاملية.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 �-أن�شاء معمل املعاجلات الكيميائية وت�صنيع لب الورق  -دار الوثائق.- -ان�شاء معمل ال�ضبط البيئي وقيا�سات التلوث – دار الكتب والوثائق.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة للتميــــز يف العلوم الأ�سا�سية .2018
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم � :أ.د .مرت�ضى ح�سن فخري ال�شرباوي
الوظيفة � :أ�ستاذ متفرغ طب الأطفال
الكليـــــة  :الطب
التدرج الوظيفـى :
 -بكالوريو�س الطب .1978 -دكتوراة طب الأطفال .1986 �-أ�ستاذ الطب الأطفال .1997 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -رئي�س وحدة كبد الأطفال .2014 - 2008 -رئي�س وحدة طب الأطفال .2014 - 2009- -ع�ضو اللجنة الدائمةلرتقيات طب الأطفال ثم رئي�س للجنة  2013وحتي الآن.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 �-أ�سهمت يف ت�أ�سي�س �أول وحدة لكبد الأطفال .2003�- -أ�سهمت يف ت�أ�سي�س �أول وحدة ملناظري اجلهاز اله�ضمي يف الأطفال .2003

امل�شروعـــات البحثيـــة :
-

م�شروع ترابط اجلامعات امل�صرية الأمريكية.م�شروع درا�سة �إرتفاع ال�ضغط يف الدورة ابابية يف الأطفال.م�شروع العالج اجليني حلاالت متالزمة كريجلر نحار.-م�شروع درا�سة عقار تولبوفيدين الفريو�س ب يف الأطفال.

 -ع�ضويـــــة اجلمعيـات : -اجلمعية الدولية لطب الأطفال. -رئي�س اجلمعية الدولية لطب املناطق احلارة يف الأطفال.- -زميل اجلمعية الأمريكية لدرا�سة �أمرا�ض الكبد.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

  -ع�ضو جمعيات �أهلية غري حكومية للن�شاط العلمي واملجتمعي.- -امل�ساهمة يف الندوات وامل�ؤمترات واحلوارات العلمية للتعليم الطبي امل�ستمر.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة الن�شر الدويل جلامعة القاهرة منذ .2019 -جائزة اجلامعة التقديرية يف العلوم الطبية وال�صيدلية .2012- -جائزة اجلامعة للتميز يف العلوم الطبية وال�صيدلية .2018
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جوائز الـجـامعـة للتميــــز
جائزة  :العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د .عطية ح�سن حممد �إبراهيم
الوظيفة  :ا�ستاذالأدويةاملتفرغ و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :الطب البيطري

التدرج الوظيفـى :
 �-شغل وظيفة معيد يف  1976 -12-9ثم �شغل وظيفة مدر�س م�ساعد يف 197919-6- � -شغل وظيفة مدر�س يف  1981-6-30ثم �شغل وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد يف 1986-7-30 �-شغل وظيفة �أ�ستاذ يف  ..1991-7-31ثم عني رئي�سا للق�سم �إعتبارا من  2007-8-1حتى2008-11-4
 -ي�شغل وظيفة ا�ستاذ متفرغ  2013-8-1حتى تارخهالن�شاط الإداري الأكادميي :
 -رئي�سا لق�سم الأدوية �إعتبارا من.2007-8-1  -رئي�سا لق�سم العلوم الطبية البيطرية الأ�سا�سية -جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية .1993 - -قائم باعمال عميد كلية الطب البيطري  -جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية .1994

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -قد ا�ستحدثت جماالت جديدة ف�أن�ش�أت مقرر الفارماكولوجيا الإكلينيكية للحيوانات املنتجة للغذاء واحليوانات املنزليةو الف�صيلة اخليلية والطيور والأ�سماك .و�أدخلت درا�سة ت�أثري م�ستخل�صات العديد من النباتات الطبية على الأمرا�ض
املختلفة املحدثة جتريبيا و �إدخلت طرق جديدة ال�ستخال�ص املواد الفعالة كما كنت �أول من قام بدرا�سة امل�سار احلركي
للدواء يف احليوانات املري�ضة ويف احليوانات احلوامل وكذلك ت�أثري التداخل الدوائي على امل�سار احلركي للأدوية.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 �-أجنزت عدد �أحد ع�شر م�شروعا بحثيا منها ثمان م�شروعات ممولة من خارج جامعة القاهرة وكنت الباحث الرئي�سي يف عدد�سبع م�شروعات منها.
 �-أجنزت م�شروعا للتطوير ممول من �صندوق تطوير التعليم العايل. HEEPFمت من خالله ان�شاء معمل لأبحاثالفارمكولوجيا الإكلينيكية و معمل للكمبيوتر ومكتبة للق�سم واعداد خم�س مقررات للفارمكولوجيا الإكلينيكية ادرجت
�ضمن مقررات الدرا�سات العليا بالكلية كما قمت بت�أليف عدد  7كتب يف جمال التخ�ص�ص لدور ن�شر عاملية وحملية وترجمة
مرجع �أخر لدور ن�شر عاملية.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
-

-

قمت بتنظيم ثالثة ع�شر ور�شة عمل لتدريب الأطباء البيطريني يف خمتلف حمافظات اجلمهورية والهيئة العامةللخدمات البيطرية بالقوات امل�سلحة ومركز تدريب الأطباء البيطريني ب�إمبابة واملركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريني.
وقمت بن�شر بع�ض املقاالت واملطويات التوعوية يف ال�صحف القومية واملجالت العلمية.
�أمني اللجنة العلمية الدائمة لرتقية الأ�ساتذة امل�ساعدين -املجل�س الأعلى للجامعات الدورة ال�سابعة.ع�ضو اللجنة العلمية الدائمة لرتقية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين -املجل�س الأعلى للجامعات الدورة الثالثة ع�شرة.نائب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية ال�شرعية بفي�صل للم�ساعدات الإجتماعية.�-أ�شرفت على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف العديد من اجلامعات .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -اال�شرتاك يف عدد ثمانية جمعيات علمية حملية وعاملية .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة اجلامعة التقديرية يف العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل عام .2013جائزة جامعة القاهرة للن�شر اخلارجي منذ عام .2009التكرمي من القوات امل�سلحة امل�صرية واملحافظات التي �أقيمت بها ور�ش العمل.-جائزة اجلامعة للتميز يف العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل .2018

عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة 121

جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم الأ�سا�سية

اال�ســـم � :أ.د .مهجه حممد فريد م�صطفى
الوظيفة  :ا�ستاذ متفرغ و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
 -معيد اجلامعة االمريكية -القاهرة. -مدر�س م�ساعد اجلامعة االمريكية -القاهرة. -معيد جامعة والية وا�شنطن -الواليات املتحدة االمريكية. -مدر�س م�ساعد جامعة والية وا�شنطن -الواليات املتحدة االمريكية. -مدر�س  -كلية العلوم -ق�سم الفيزياء -جامعة القاهرة. -ا�ستاذ م�ساعد -كلية العلوم -ق�سم الفيزياء -جامعة القاهرة. -ا�ستاذ  -كلية العلوم -ق�سم الفيزياء -جامعة القاهرة. -ا�ستاذ متفرغ --كلية العلوم -ق�سم الفيزياء -جامعة القاهرة.الن�شاط الإداري الأكادميي :
:- -اال�شرتاك فى التح�ضري للم�ؤمترات العلمية الداخلية واخلارجية -ع�ضو بلجنة اجلودة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

عدد  57بحاثا من�شورة تتبع جامعة القاهرة فى جمالت دولية ولها Citation.عدد  25بحاثا من�شورة تتبع جامعة القاهرة فى جمالت حملية.تطوير معمل املغناطي�سية وا�ستحداث درا�سات فى درجات احلرارة املخف�ضة.�إن�شاء معمل الدرا�سات الكهربية وا�ستحداث جماالت بحثية (العوازل املغناطي�سية).اال�شراف على  30ر�سالة دكتوراة وماج�ستري .ويعمل حاليا احلا�صلني على هذه الدرجات العلمية فى اجلامعات امل�صريةوالعربية والبع�ض فى الواليات املتحدة وكندا.

امل�شروعـــات البحثيـــة :
-

تطوير معمل املغناطي�سية وا�ستحداث درا�سات فى درجات احلرارة املخف�ضة.�إن�شاء معمل الدرا�سات الكهربية وا�ستحداث جماالت بحثية (العوازل املغناطي�سية).م�شروع بحثى بتمويل من وزارة التعاون الدويل الن�شاء معمل الكهرومغناطي�سية .ا�ستحداث جماالت بحثية (املواد فائقة التو�صيل والفرويك�س).-ا�ستحداث ابحاث فى جمال الطاقة .Optoelectronics.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -يتم تدريب �شباب الباحثني ملعرفة طرق حت�ضري ودرا�سة املواد اجلديدة ذات اخلوا�ص املغناطي�سية والكهربية التى ميكنا�ستخدمها فى املجاالت املختلفة مثل تلك التى ت�ستخدم فى اجهزة احلا�سبات االلكرتونية ال�سريعة ذات ال�سعات العالية
وفى املحوالت الكهربية العمالقة ذات املجاالت املغناطي�سية الكبرية ..وجدير بالذكر �أن �أبحاثنا يف قد تو�صلت �إىل عدد
من املواد التي متتاز بقدرتها على حتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة من مواد ع�ضوية-غري ع�ضوية مهجنة والتي ميكن ان
ت�ساهم يف حل م�شاكل الطاقة حيث �أن بع�ض هذه املواد لها القابلية ال�ستخدامها كخاليا �ضوئية” ”optoelectronicsوالتي
�ستكون ذات تاثري كبري لتوفري الطاقة الكهربية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -اجلمعية الفيزيقية امل�صرية-جمعية فيزياء اجلوامد امل�صريةAmerican-

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى. -جوائز وتكرمي جامعة القاهرة للن�شر العلمى الدوىل.2018-2016,2014 ,2009-2006- -جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم الأ�سا�سية .2018

 122عيد العلم ال�ساد�س ع�شر جلامعة القاهرة

جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د� .إميان �صالح الدين املحالوى
الوظيفة �. :أ�ستاذ متفرغ ق�سم املناجم و البرتول و الفلزات
الكليـــــة  :الهند�سة
التدرج الوظيفـى :
 -بكالوريو�س هند�سة الفلزات من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبةال�شرف عام .1981
 -معيدة بق�سم املناجم و البرتول و الفلزات اعتبارا من .1981 / 10 / 5  -ماج�ستري يف هند�سة الفلزات من جامعة القاهرة بتاريخ .1983 / 12/ 27  -مدر�س م�ساعد بق�سم املناجم و البرتول و الفلزات اعتبارا من .1984/ 2 /19  -منحة كاملة لدرا�سة الدكتوراة من جامعة ليدز – اململكة املتحدة  ،1986/2/28 -1984/1/1و دكتوراه من جامعة ليدزباجنلرتا يف فرباير .1987
  -مدر�س بق�سم املناجم و البرتول و الفلزات اعتبارا من .1987/11/18 � -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم املناجم و البرتول و الفلزات اعتبارا من .1993/7/28 � -أ�ستاذ بق�سم املناجم و البرتول و الفلزات اعتبارا من . 2001/3/28  -رئي�س ق�سم هند�سة املناجم والبرتول والفلزات من  2015/8/1اىل .2018/8/1 � -أ�ستاذ متفرغ منذ �أغ�سط�س  2018حتى الأن.الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -ع�ضو جلنة التعليم بكلية الهند�سة جامعة القاهرة  ،2006 – 2004ع�ضو جلنة اخلطة البحثية بكلية الهند�سةجامعة القاهرة من -2011حتى  ،2014ع�ضو جلنة البيئة بكلية الهند�سة جامعة القاهرة  ،2012-2011ع�ضو جلنة
اجلودة واالعتماد بكلية الهند�سة جامعة القاهرة -2012حتى  ،2015من�سق االعتماد و اجلودة لربنامج هند�سة
الفلزات – و�ضع مقررات و موا�صفات املقررات يف نظام الف�صلني و ال�ساعات املعتمدة – تطوير الئحة البكالوريو�س
و الدرا�سات العليا ،احل�صول على �شهادة مراجع معتمد و العمل كمراجع داخلي لكلية الهند�سة جامعة القاهرة،
ومراجع خارجي لكليات الهند�سة جامعة بنها و�أ�سيوط ،رئي�س جمل�س ق�سم املناجم و البرتول و الفلزات �أغ�سط�س
� – 2015أغ�سط�س  ،2018مدير معمل الأختبارات امليكانيكية لهند�سة الفلزات يناير � -2015أغ�سط�س .2018

 -الن�شـــــاط العلمياملدر�ســــة العلميــــــة :
 -ت�شمل  14ر�سالة دكتوراه هند�سة القاهرة 9 ،ر�سالة دكتوراه جامعات م�صرية 34 ،ر�سالة ماج�ستري هند�سة القاهرة، 14ر�سالة ماج�ستري جامعات م�صرية �أخرى .عالوة على حتكيم العديد من ر�سائل الدكتوراه و املاج�ستري يف
اجلامعات امل�صرية و الأجنبية .و ت�شمل املدر�سة العلمية العديد من الأبحاث يف جماالت ت�صميم و ت�صنيع و تطوير
املواد و الفلزات و �أ�ستخدام طرق الت�صنيع و الفح�ص و الأختبار التقليدية و احلديثة.
امل�شروعـــات البحثيـــة :
 -ت�شمل امل�شاركة كباحث رئي�سي �أو ع�ضو فريق يف العديد من الأبحاث ال�صناعية و البحثية املمولة بوا�سطة ال�صناعة�أو �أكادميية البحث العلمي �أو �صندوق العلوم و التكنولوجيا.
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -ع�ضوية اجلمعيات العلمية الدولية الربيطانية و الأمريكية لهند�سة املواد IOMMM & TMS .و ح�صلت على لقبمهند�س معتمد النظام الربيطاين .CENG

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

  -ع�ضو جلنة ال�صناعات الغري حديدية يف هيئة اجلودة و التوحيد القيا�سي ،ع�ضو جلنة �أعتماد امل�سابك  ،و امل�شاركةيف تطوير امل�صانع امل�صرية املختلفة� ،ألقاء حما�ضرات يف نقابة املهند�سني ،الأ�شراف على الأن�شطة الطالبية
اخلدمية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -اجلائزة الأوىل عن م�شروع :تطوير م�شروع التخرج لتخ�ص�ص هند�سة املواد و الفلزات لتلبية �أحتياجات املجتمع.جائزة التفوق العلمي – جامعة القاهرة .2014
- -جائزة اجلامعة التقديرية يف العلوم الهند�سية .2018
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د .خالد �أبو ال�سعود حممود ابراهيم
الوظيفة � :أ�ستاذ الأدوية االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :الطب البيطرى

التدرج الوظيفـى :
 -معيد ( )1987/10/23ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة. -مدر�س م�ساعد ( –)1991/4/24ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري-جامعة القاهرة. -مدر�س الأدوية ( –)1995/6/28ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري-جامعة القاهرة. �-أ�ستاذ م�ساعد الأدوية( )2000/6/28ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري-جامعة القاهرة
 �-أ�ستاذ الأدوية – ق�سم الأدوية -كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة منذ  2005/6/29و حتى الآن.الن�شاط الإداري الأكادميي :
 �-أمني اللجنة العلمية لفح�ص الإنتاج العلمي ل�شغل وظيفة الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين اللجنةرقم ( )99للعلوم البيطريةقبل الإكلينيكية (�أدوية – طب �شرعي – �سموم) الدورة الثالثة ع�شرة (.)2022-2019
 -ع�ضو اللجنة العلمية املتخ�ص�صة لت�سجيل الأدوية البيطرية و ا�ضافات الأعالف التابعه لالدارة املركزية لل�شئون ال�صيدليةبوزارة ال�صحة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -الك�شف عن املتبقيات الدوائية فى املنتجات احليوانية بطرق مبتكرة و �سريعة فى �أن�سجة احليوان املختلفة. -تقييم بقايا و ال�سمية اجلزيئية لبع�ض ا�ضافات الأغذية.- -عزل وتعريف وعالج النانوبكرتيا فى جمال النانوتكنولوجى.

امل�شروعـــات البحثيـــة :
امل�شروعات البحثية :
-

م�شروع عزل و تعريف و عالج النانوبكترييا �ضمن م�شروعات امل�ؤمتر اخلام�س للبحوث العلمية .No, 3/5 2009م�شروع تقييم بقايا و ال�سمية اجلزيئية لبع�ض ا�ضافات الأغذية با�ستخدام تطبيقات الليزر .م�شروع درا�سات فارماكولوجية على بع�ض النباتات امل�صرية.م�شروع تطوير مقرر الفارماكولوجيا الإكلينيكية لطلبة الدرا�سات العليا  )DCPC (B-094-J0التابع ل�صندوق خدمةم�شروعات تطوير التعليم العاىل .HEEPF

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 �-شارك فى ن�شر  180بحثا فى دوريات عاملية متخ�ص�صة وم�صنفة فى  Scopusو  Science Citation Indexوبلغ جمموعمعاملها التاثريي  470 Impact Factorومعامل التاثري فى اال�ست�شهاد العلمي  93 i – index & 34 H – Indexمن موقع Scopus
 & Google Scholarsكما مت ت�صنيف الباحث الرئي�سي من اف�ضل  10باحثني عرب فى جمال املواد املتقدمة من قبل منظمة
التعاون اال�سالمي والعديد من اجلوائز الأخرى .كما �شارك فى كتابة  15ف�صل وكمحرر فى الكتب املرجعية من غري كتب
التدري�س  .كما �شارك كمحكم للعديد من االبحاث فى الدوريات العلمية العاملية .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية لأمرا�ض الدواجن.ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية للأدوية و العالج التجريبى.ع�ضو فى اجلمعية امل�صرية لل�سموم الطبيعية.-ع�ضو فى اجلمعية العربية لال�ستخدام الأمثل مل�ضادات امليكروبية

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -امل�ساهمة فى حل م�شكلة غ�ش الدواء البيطرى و ذلك برف�ض ت�سجيل الأدوية البيطرية الغري د�ستورية فى جلنة الأدوية. -تدريب الأطباء البيطريني امل�صريني و ال�سعوديني والباحثني التي تهدف �إىل حتديث معلومات ورفع كفاءة العلمية. -التحذيرات من خالل التليفزيون و ال�صحافة لتحذير املجتمع و حلث �أجهزة الدولة الرقابية للت�شديد على االلتزام باجراءالتحاليل على املنتجات احليوانية و الدواجن للك�شف عن متبقيات الأدوية قبل ت�سويق هذه املنتجات.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية فى جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة  ، 2007جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي فى جمال املواد اجلديدة  ، 2008جائزةالدولة للتفوق العلمي يف جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة  ، 2012جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة . 2018
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة  :العلوم التكنولوجية املتقدمة

اال�ســـم � :أ .د� .أحمد جالل حلمي
الوظيفة  :ا�ستاذ متفرغ بق�سم الكيمياء
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :
 1979معيد –  1985مدر�س م�ساعد –  1986منحة دكتوراه (الواليات املتحدة
االمريكية) –  1992مدر�س –  1999ا�ستاذ م�ساعد –  2007ا�ستاذ –  2008ايل  2011عميد كلية العلوم.

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -من�سق جمل�س الق�سم للعام االكادميى .2018-2017 -م�شرف عام على معمل الكيمياء ال�ضوئية من العام االكادمييى  2018-2017حتى تاريخه.- -من�سق برنامج املاج�ستري لتخ�ص�ص الكيمياء ال�ضوئية والبيولوجيا ال�ضوئية �أعتبارا من عام  2016حتى تاريخه.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 �-شارك فى ت�أ�سي�س مدر�سة علمية متميزة فى جمال البلمرات املو�صلة للكهرباء واملواد التكنولوجية املتقدمةاملعتمدة علي املواد النانونية ومرتاكباتها  .مت تطبيق املواد امل�صنعة فى جمال املح�سات الكيميائية للمواد احليوية
والدواء وفى جمال احلفز الكهروكيميائي النتاج الوقود النظيف وتخزين الطاقة باملكثفات عالية الكفاءة � .شارك
فى اال�شراف على  35ر�سالة علمية �صنفت فى اجلامعة كاف�ضل ر�سائل فى جمال العلوم .

امل�شروعـــات البحثيـــة :
امل�شروعات البحثية املمولة � :شارك كباحث رئي�سي وم�شارك فى عدد  12م�شروع ممول من اجلامعة
والتعاون الدويل واكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا و�صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
وجهات اقليمية ودولية  .منحة الك�سندر فون هومبلت االملانية .
الن�شر العلمي � :شارك فى ن�شر  180بحثا فى دوريات عاملية متخ�ص�صة وم�صنفة فى  Scopusو
 Science Citation Indexوبلغ جمموع معاملها التاثريي  470 Impact Factorومعامل التاثري فى
اال�ست�شهاد العلمي  93 i – index & 34 H – Indexمن موقع  Scopus & Google Scholarsكما
مت ت�صنيف الباحث الرئي�سي من اف�ضل  10باحثني عرب فى جمال املواد املتقدمة من قبل منظمة
التعاون اال�سالمي والعديد من اجلوائز الأخرى .كما �شارك فى كتابة  15ف�صل وكمحرر فى الكتب
املرجعية من غري كتب التدري�س  .كما �شارك كمحكم للعديد من االبحاث فى الدوريات العلمية
العاملية .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو باجلمعية االمريكية للكيمياء واجلمعية الدولية للكهروكيمياء واجلمعية امل�صرية للبلمرات وع�ضو املجل�ساال�ست�شاري للمعهد الدويل للمواد متعددة الوظائف لتحوالت الطاقة ومقرها  Texas A&Mبالواليات املتحدة
االمريكية

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 �-شارك كع�ضو م�ؤ�س�س ملركز تكنولوجيا النانو بجامعة القاهرة � ،شارك فى تا�سي�س املعمل املركزي بكلية العلوم � ،شاركفى تا�سي�س مركز تنمية املهارات بكلية العلوم بالتعاون بني جامعة القاهرة واملركز الثقايف الربيطاين بالقاهرة  ،عمل
قائم باعمال مدير مركز احلد من املخاطر البيئية بجامعة القاهرة � ،شارك فى فعاليات تا�سي�س وافتتاح اعمال اجلامعة
اليورومتو�سطية وعمل بتكليف من وزارة التعليم العاىل  ،امل�شاركة فى اجتماعات التمويل من االحتاد االوروبي للبحوث
واالبتكار  ،وغريها.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية فى جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة  ، 2007جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلميفى جمال املواد اجلديدة  ، 2008جائزة الدولة للتفوق العلمي يف جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة  ، 2012جائزة جامعة
القاهرة التقديرية فى جمال العلوم التكنولوجية املتقدمة . 2018
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جوائز الـجـامعـة التقديرية
جائزة جنيب حمفوظ – الإبداع الفكرى والأدبى

اال�ســـم � :أ.د .عالء الدين علي علي �صابر
الوظيفة � :أ�ستاذ بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية
الكليـــــة  :الآداب

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة عام .1982 -مدر�س م�ساعد بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة عام .1990 -مدر�س بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة عام .1999 �-أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة عام .2009 �-أ�ستاذ بق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة عام .2015--

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -الدرجة اجلامعية الأوىل اللي�سان�س بتقدير جيد جدا ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة ،عام .1982 -املاج�ستري بتقدير جيد جدا ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة ،عام .1991- -الدكتوراه بتقدير ممتاز ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة ،عام .1999

املمار�سات املهنية
 -م�ست�شار رئي�س اجلامعة للن�شاط االجتماعي و�شئون الطالب. -مدير مركز الدرا�سات امل�صرية الإيطالية بكلية الآداب ،جامعة القاهرة حتى مايو .2018 -م�ست�شار جلنة الأ�سر باحتاد طالب كلية الآداب ،جامعة القاهرة حتى مايو 2017 -مدير مركز تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات من مايو .2018 -رئي�س ق�سم الدرا�سات اليونانية والالتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة من مار�س .2019 -من�سق عام الأن�شطة بكلية الآداب جامعة القاهرة العام اجلامعي .2018/2017- -رئي�س اجلمعية امل�صرية للدرا�سات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
- -جائزة اجلامعة التقديرية ( جائزة جنيب حمفوظ – الإبداع الفكرى والأدبى ) .2018
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم الإن�سانية والرتبوية

اال�ســـم � :أ.د .ماي�سة حممد علي من�صور
الوظيفة � :أ�ستاذ ترميم الأثار هند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :الآثار
التدرج الوظيفـى :
 -مدر�س  -ق�سم ترميم الآثار – كلية الآثار – جامعة القاهرة  -يناير  2009م -ا�ستاذ م�ساعد -ق�سم ترميم الآثار – كلية الآثار – جامعة القاهرة – مار�س2014م
 �-أ�ستاذ  -ق�سم ترميم الآثار – كلية الآثار – جامعة القاهرة –مار�س 2019مالن�شاط الإداري الأكادميي :
 -رئي�س معيار امل�شاركة املجتمعية وتنمية البيئة -كلية االثار -جامعة القاهرة منذ  2013حتى تاريخه. -املر�شد االكادميى للفرقة الرابعة ترميم ع�ضوى -نظام ال�ساعات املعتمدة –ق�سم ترميم االثار -كلية االثار-جامعة القاهرة.
 -من�سق برنامج ترميم ع�ضوى من  - 2018 -2015نظام ال�ساعات املعتمدة – ملرحلة الدرا�سات العليا -كلية االثار-جامعة القاهرة.
- -م�سئول عن اعداد ملفات املقرر فى نظام ال�ساعات املعتمدة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

-

احالل تطبيق املركبات الطبيعية ( املواد ال�صديقة للبيئة) فى عالج التلف امليكربيولوجى بدال من املواد ال�ضارةللبيئة(املبيدات) .
اال�ستفادة من الفطريات ال�ضارة حلل م�شاكل فى جمال االثار مثل اال�ستفادة من الفطريات املحبة لالمالح لعالجم�شكلة االمالح املتبلورة على �سطح االحجار االثرية.
ا�ستحداث طرق مثلى لعر�ض وتخزين االثار لتجنب التلف امليكربيولوجى من خالل التحكم فى الظروف البيئةاملحيطة باالثر .
تطبيق مواد التقوية مع مواد املقاومة لعالج التلف امليكربيولوجى والتقوية معا.ا�ستخدام مركبات النانو فى عالج التلف امليكروبيولوجى.-العمل �ضمن الفرق البحثية املت�ضمنة لتخ�ص�صات خمتلفة للتحكم يف التلف امليكروبيولوجي واملحافظة على االثار.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

-- Center for the Global Study of Cultural Heritage and Culture, Kansai University.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

باحث (م�شارك) مع (م�صر واليابان وبولندا والبحرين) فى حفظ الرتاث الثقافئ
-- Editorial Board Members In SCIREA Journal of Biology.
-- Editorial Board Members In SCIREA Journal of Safety Science and Technology.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
-

-

دور املكرم يف تنمية املجتمع :مت �إختياري من جمل�س كلية االثار يف جل�سته يف فرباير « 2018كع�ضو هئية تدري�س ذو ن�شاطبارز فى جمال خدمة املجتمع والبيئة» تتويجا ملجمل امل�شاركات يف هذا ال�ش�أن من  2013حتى الأن.
تكليفى من ادارة اجلامعة بتعقيم غرفة املقتنيات االثرية باملكتبة املركزية جلامعة القاهرة .م�سئول تنظيم زيارات وفود الكلية امل�شكلة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة و�إدارة رعاية ال�شباب لدور االيتام م�سئولتنظيم زيارات وفود الكلية امل�شكلة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة و�إدارة رعاية ال�شباب مل�ست�شفى  57357لعالج �سرطان
الأطفال خالل عام .2015
ع�ضو جلنة امل�شاركة فى تنظيم ملتقى التدريب والتوظيف بكلية االثار –جامعة القاهرة يف اعوام(.)2019-2018-2017-2016-رئي�س جلنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة املنبثقة من جمل�س الكلية وذلك من  2015 -2014وحتى .2019-2018

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة للتفوق يف العلوم الإن�سانية والرتبوية .2018
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم الأ�سا�سية

اال�ســـم � :أ.د .ريهام ر�شاد حممد علي
الوظيفة � :أ�ستاذ بق�سم الكيمياء هند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
-

�أ�ستاذ بق�سم الكيمياء – كلية العلوم-جامعة القاهرة .2017�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء – كلية العلوم-جامعة القاهرة.2012 -مدر�س بق�سم الكيمياء – كلية العلوم-جامعة القاهرة2005 --مدر�س م�ساعد بق�سم الكيمياء – كلية العلوم-جامعة القاهرة.2002 -

الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -ع�ضو جلنة االعتماد واجلودة يف الكلية. -ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم. -م�شرف جلنة الرحالت يف الق�سم.الن�شـــــاط العلمي
املدر�ســــة العلميــــــة :
 -كيمياء ع�ضوية -بلمرات.امل�شروعـــات البحثيـــة :
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
جمعية البلمرات – جمعية الت�أكل.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

 -ع�ضو جلنة االعتماد واجلودة يف الكلية.  -ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم.- -م�شرف جلنة الرحالت يف الق�سم.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
 -جائزة اجلامعة الت�شجعية .2012  -جائزة الدولة الت�شجعية .2014- -جائزة اجلامعة للتفوق .2018
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم � :أ.د� .أحمد نادر حميى الدين رزق
الوظيفة � :أ�ستاذ هند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :ﺍﻟﻬﻨﺪ�ﺳﺔ
التدرج الوظيفـى :
 -بكالوريو�س هند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ�ﺳﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﺎﻡ  ١٩٩٦بتقدير ﻤﻣﺘﺎﺯ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟ�ﺸﺮﻑ.
 -ﻤﺎﺟ�ﺴﺘﻴر العلوم ﻓﻰ هند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت .١٩٩٨ -دكتوراة من ق�سم الهند�سة الكهربية بجامعة تك�سا�س �إيه �آند �إم عام .٢٠٠٣ -مدر�س عام .٢٠08 �ﺃ�ﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﻡ .٢٠١٩ �-ﺃ�ﺳﺘﺎﺫ ﻣ�ﺴﺎﻋﺪ ﻋﺎﻡ ٢٠١٣ -الن�شاط الإداري الأكادميي : -من�سق م�سار الكرتونيات النانو ملاج�ستري العلوم فى املواد املتقدمة و تكنولوجيا النانو و هو ماج�ستري بينى ي�شملعدة اق�سام فى كلية الهند�سة – جامعة القاهرة .وي�شمل هذا امل�سار خ�صائ�ص النبائط النانومرتية و تطبيقاتها
احلديثة و امل�ستقبلية.

الن�شـــــاط العلمي

 -ن�شر كتاب عن ت�صميم املر�شحات االلكرتونية ون�شر �أكـثر من  ٦٠بحث فى الدوريات العلمية و امل�ؤمترات الدوليةاملحكمة.
 �-أ�شرف على �أكـثـر من  ٣٥طالب درا�سات عليا فى ر�سالة املاﺟ�ﺴﺘﻴر والإ�شراف على العديد من م�شروعات التخرجلطلبة البكالوريو�س بق�سم هند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت الكهربية فى جمال ت�صميم و تنفيذ الدوائر
املتكاملة للتطبيقات املختلفة .فازت عدة م�شروعات مب�سابقات على م�ستوى الكلية و امل�ستوى املحلى .ح�صل �أي�ضا
على  ٤براءات اخرتاع من الواليات املتحدة االمريكية و براءة اخرتاع من جمهورية م�صر العربية و ذلك �أثناء
العمل فى وحدات االبحاث و التطوير بكربى ال�شركات العاملية العاملة فى جمال �صناعة االلكرتونيات وت�صميم
الدوائر االلكرتونية مثل �شركة تك�سا�س ان�سرتومنت�س بالواليات املتحدة الأمريكية و �شركة انتل (فى م�صر).

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -قيادة فرق عمل فى عدة م�شاريع بحثية ممولة من جهات حملية و دولية فى جمال ح�صاد الطاقة من م�صادرالطاقة املتجددة و امل�ستدامة .فى امل�شروع االول املمول من �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية – وزارة التعليم
العاىل (اجلانب امل�صرى) و م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية (اجلانب االمريكى) بالتعاون مع فريق عمل من جامعة تك�سا�س
�إيه �آند �إم بالواليات املتحدة الأمريكية مت ت�صميم و ت�صنيع و قيا�س وحدة ادارة قدرة ذات بدء منخف�ض اجلهد
حل�صاد الطاقة الكهروحرارية .فى امل�شروع الثانى املمول من هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات مت تنفيذ
و اختبار وحدة حل�صاد الطاقة من م�صادر متعددة (الطاقة الكهرو�ضوئية و الكهرو�ضغطية) بهدف زيادة الكفاءة
وتقليل التكرار .و يقوم حاليا بالعمل مع فريق بحثى فى م�شروع ممول من هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا
املعلومات فى جمال ح�صاد الطاقة و ا�ستخدامها فى الأجهزة الطبية املزروعة داخل ج�سم االن�سان .كذلك عمل
مع بع�ض ال�شركات فى م�شاريع بحثية م�شرتكة مثل �شركة �أنالوج ديفاي�سيز فى م�شروع ل�شبكات اجليل اخلام�س
من الهاتف املحمول.

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضوية اجلمعية الدولية ملهند�سى الكهرباء و االلكرتونيات ( )IEEE senior memberو ي�شارك ب�صفة م�ستمرةفى �أن�شطة التحكيم لهيئات ن�شر دولية و حملية.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -العمل فى امل�شروعات البحثية التى تهدف اىل ربط نتائج البحث العلمى بال�صناعة فى التخ�ص�صات العلميةواجتاهات البحث العلمى احلديثة و توطني التكنولوجيا فى جمهورية م�صر العربية .التن�سيق مع بع�ض ال�شركات
لتبنى م�شروعات التخرج لو�ضع احللول العملية والتطبيقية للم�شاكل التي تواجه ال�صناعة مما ي�ساهم يف بناء
قدرات الطالب العملية و �سهولة التعامل واالت�صال مع القطاعات ال�صناعية املختلفة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم الهند�سية .2018- -ﻢﺗ ﺗﻜﺮﻤﻳﻪ ﻓﻰ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻨ�ﺸﺮ ﺍﻟﺪﻭىل ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺮﺍت.
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم الطبية وال�صيدلية

اال�ســـم � :أ.د .رانيا حممد منري حممد عبد احلي
الوظيفة  :ا�ستاذ الأمرا�ض اجللدية
الكليـــــة  :الطب
التدرج الوظيفـى :
 -معيد االمرا�ض اجللدية بالكلية من 2005/1/3-2004/5/9 -مدر�س م�ساعد االمرا�ض اجللدية بالكلية من 2007/10/30 – 2005/1/4 -مدر�س االمرا�ض اجللدية بالكلية من 2012/11/27 -2007/10/31 -ا�ستاذ م�ساعد االمرا�ض اجللدية بالكلية من 2017 /11/28 – 2012/11/28 -ا�ستاذ االمرا�ض اجللدية بالكلية من  2017/11/29حتى االنالن�شاط الإداري الأكادميي :
 -ع�ضو فى جلنة امتحانات املاج�ستري منذ عام  2008ايل الأن ,امل�شاركة كع�ضو �أ�سا�سي يف جلنة التعليم الإلكرتويناخلا�صة بق�سم اجللدية يف �إعداد منهج اجللدية الإلكرتوين اخلا�ص بطالب ال�سنة ال�ساد�سة ومت ن�شره مبوقع
اجلامعة ( ,)ELEARNING COURSE FOR UNDERGRADUATEامل�سئولية عن حتديث بيانات املوقع
االكرتونى اخلا�صة بالق�سم.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ا�ستخدام الليزرفى الأمرا�ض اجللدية ,علم جتميل اجللد ,ا�ستخدام الدرمو�سكوب كطريقة جديدة و ب�سيطة فىت�شخي�ص بع�ض الأمرا�ض اجللدية ,درا�سة تعدد ا�شكال بع�ض اجلينات التى تلعب دورا هاما فى الأمرا�ض اجللدية,
ا�ستخدام اال�شعة الفوق بنف�سجية فى الأمرا�ض اجللدية.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

. Egypt Teledermatology Project- -

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضوية الأكادميية الأوروبية للأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية ,اجلمعية الأوروبية لأبحاث طب اجللد ,اجلمعيةالأوروبية لعمليات التجميل اجللدية والتجميل ,اجلمعية العاملية لطب مكافحة ال�شيخوخة ,جمتمع الدرمو�سكوب
الدويل ,اجلمعية الدولية للتليدرماتولوجى ( ,)Teledermatologyالأكادميية الدولية لنحت اجل�سم واذابة
الدهون بالليزر ,اجلمعية الأفرو �آ�سيوية لتجميل اجللد والليزر.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -دور املكرم يف تنمية املجتمع :م�ساعد رئي�س حترير( )Associate editorفى املجلة امل�صرية لطبيبات االمرا�ضاجللدية ,م�ؤلف ( )authorفى  ,Cochrane Skin Groupحمكم ( )reviewerفى عدة جمالت عاملية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -نوط االمتياز من الطبقة الأوىل .2017 -جائزة ال�شيخ عمر بن عبد العزيز للبحث العلمى وخدمة املجتمع. -جائزة الدولة الت�شجيعية فى العلوم الطبية .2015 -جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية فى العلوم الطبية .2014 -جائزة الدكتور �سامي ال�صقري للبحث العلمي والتميز .2014 -جائزة الن�شر الدوىل .2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012-2011-- JOHN STRATIGOS MEMORIAL SCHOLARSHIP 2009.
- -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم الطبية .2018
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل

اال�ســـم � :أ.د� .أحمد �سمري حممد �شحاته
الوظيفة � :أ�ستاذ بق�سم امليكروبيولوجي
الكليـــــة  :الطب البيطري
التدرج الوظيفـى  :معيد ٢٠٠٢
�- -أ�ستاذ م�ساعد � - ٢٠١٣أ�ستاذ ٢٠١٨

 -مدر�س م�ساعد  - ٢٠٠٥مدر�س ٢٠٠٨

  -الن�شاط الإداري الأكادميي :- -مدير مركز التحاليل و الدرا�سات التطبيقية بكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي

- -يهتم الباحث بالبكترييا املمر�ضة للإن�سان و احليوان و خ�صو�صا تلك التي تقاوم امل�ضادات احليوية املتعددة من حيث ت�شخي�صها و حتديد وبائياتها و كيفية الوقاية منها.

امل�شروعـــات البحثيـــة :
-

-

باحث رئي�سي يف م�شروع رقم  27290املمول من �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا حتت عنوان «متابعة ميكروباللي�سترييا يف الإن�سان واحليوان وحت�ضري لقاح ذاتي �ضد املر�ض « يف الفرتة من �أغ�سط�س  2017وملدة عامني.
باحث م�شارك يف م�شروع رقم  14984املمول من �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا حتت عنوان «الك�شف ال�سريععن ميكروب ال�ستافيلوكوكا�س �أوريا�س املقاوم للمي�سيثيللني  MRSAيف الثدييات» يف الفرتة من �أبريل  2016وملدة عام واحد.
باحث رئي�سي يف م�شروع رقم  3371املمول من  CRDFالتابع للربنامج الأمريكي لدعم البحث العلمي لدول ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا ()MENAحتت عنوان «تر�صد ميكروب اللي�سترييا مونو�سيتوجينز يف احليوان و املنتجات احليوانية يف م�صر» ابتداءا من �سبتمرب  2014وملدة عام.
باحث رئي�سي يف م�شروع رقم  1153املمول من �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا حتت عنوان «تر�صد ميكروبالليبتو�سبريا يف الإن�سان واحليوان وحت�ضري لقاح ذاتي �ضد املر�ض للكالب امل�ست�أن�سة واملا�شية» يف الفرتة من �أغ�سط�س  2010وملدة عامني.
باحث م�شارك يف م�شروع ممول من جامعة القاهرة حتت عنوان « حت�ضري انزمي اجللوكوز �أوك�سيديز من فطر الأ�سبريجيلال�س نايجر با�ستخدام تقنية اال�ستن�ساخاجليني» يف الفرتة من دي�سمرب  2011وملدة عامني.
باحث م�شارك يف م�شروع رقم  2987املمول من �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا حتت عنوان «حت�ضري �أج�سام م�ضادةوحيدة الف�سيلة �ضد املحددات املناعية مليكروب الباراتيوبركيولوزي�س ال�ستخدانها يف حت�ضري �أطقم �إليزا عالية احل�سا�سية» يف الفرتة من �أبريل  2012وملدة عامني.

  -ع�ضويـــــة اجلمعيـات : -زميل �أكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا و ع�ضو جمل�س بحوث الرثوة احليوانية و ال�سمكية (�إحدى الت�شكيالت العلمية بقطاع املجال�س النوعية بالأكادميية بقراروزاري رقم  528بتاريخ  22نوفمرب .)2015
 ع�ضو جمعية امليكروبيولوجي و املناعة امل�صرية  2015حتى الآن. -ع�ضو اجلمعية الدولية لليبتو�سبريوزي�س ( 2009 )ILSحتى الآن.الن�شـــــــاط اخلدمي:

-

ع�ضو جمل�س �إدارة نادي �أع�ضاء هيئة التدري�س – جامعة القاهرة منتخب عن فئة الأ�ساتذة امل�ساعدين لعام  2015و مقرر جلنة ال�شباب و الريا�ضة بالنادي.ع�ضو جمل�س �إدارة دار ن�شر جامعة القاهرة.ع�ضو اللجنة العليا النتخابات احتاد طالب كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة (نوفمرب .)2015-م�ست�شار جلنة اجلوالة – احتاد طالب كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة (اعتبارا من دي�سمرب .)2015

-

جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية لعام  – 2016جمهورية م�صر العربية.جائزة جامعة القاهرة للن�شر العلمي الدويل  2015 ، 2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2007عن �أبحاث مت ن�شرها يف جمالتعلمية عاملية لها معامل ت�أثري عايل.
جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية يف العلوم البينية وعلوم امل�ستقبل لعام .2012جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية لعام  – 2010جمهورية م�صر العربية.جائزة اجلمعية الأمرييكية للميكروبيولوجي ( )ASMللمنح الدولية املقدمة على م�ستوى القارات وقد فزت بها علىم�ستوى قارة �أفريقيا – �أبريل  .2009وقد مت الإعالن عنها يف جملة  Microbe Magazineيف عدد �سبتمرب � 2009صفحة .427
جائزة �أح�سن ر�سالة دكتوراه (منا�صفة) يف كلية الطب البيطري ،جامعة القاهرة عن عام .2008تكرمي �شركة جوجل مل�ساهمتي يف التحكيم يف م�سابقة �أكتب لأف�ضل املقاالت العربية بجامعة القاهرة .2009جائزة �أح�سن بحث يف امل�ؤمتر العلمي التا�سع (الدويل الأول) عن الأمرا�ض امل�شرتكة امل�ستحدثة و �صحة الإن�سان وكانالبحث بعنوان« :الليبتو�سبريوزي�س ،مر�ض م�شرتك بني احليوان و الإن�سان ي�ؤثر على ال�صحة العامة» املنعقد مبدينة �شرم
ال�شيخ من � 27 – 24أبريل  ،2007و املنظم من خالل كلية الطب البيطري ،جامعة القاهرة.
جائزة جامعة القاهرة للطالب املتميزين �أوائل الكليات ،عيد العلم دي�سمرب .2001جوائز مقدمة من �شركة فايزر  -م�صر للم�ستح�ضرات الدوائية �أعوام  2000 ،1999 ، 1998لأوائل الطلبة.جوائز مقدمة من كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة �أعوام  2000 ،1999 ،1998لأوائل الطلبة.جائزة اجلمعية امل�صرية للخلية والأن�سجة لأوائل الطلبة1997 ،-جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم البينية ومتعددة التخ�ص�صات وعلوم امل�ستقبل 2018

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

-
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم التكنولوجية املتقدمة

اال�ســـم � :أ.د .عال ر�شدي عبد الفتاح �شهاب
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد الكيمياء التحليلية
الكليـــــة  :العلوم

التدرج الوظيفـى :
 -معيد ق�سم الكيمياء كلية العلوم (دي�سمرب  ,)2002مدر�س م�ساعد ق�سم الكيمياءكلية العلوم (.)2005
 -مدر�س الكيمياء التحليلية ق�سم الكيمياء كلية العلوم (يوليو � ,)2010أ�ستاذ م�ساعد الكيمياء التحليلية ق�سم الكيمياءكلية العلوم (مار�س .)2016
الن�شاط الإداري الأكادميي :
- -امل�شاركة فى بع�ض اللجان املنبثقة عن ق�سم الكيمياء� .أال�شراف على بع�ض طالب الدرا�سات العليا.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
 -ت�صميم بع�ض الأقطاب االيونية االنتقائية اجلديدة من �أنواع الغ�شاء املطاطي و عجينة الكربون املعدلة و الكربوناجلال�سي املغطى و القطب املطبوع يدويا وا�ستخدامها يف تقدير بع�ض املعادن و بع�ض االيونات الغري ع�ضوية
وا�ضافة مواد نانومرتية MWCNTمما ادى اىل حت�سني خوا�ص االقطاب.
  -ا�ستخدام بع�ض الربامج النظرية يف جمال �أبحاث االقطاب االنتقائية لاليونات و �أبحاث الأ�شعة الطيفية لبع�ضاملرتاكبات و مقارنة النتائج النظرية بالعملية .

امل�شروعـــات البحثيـــة :
امل�شروعات البحثية املمولة :
 �-شارك كباحث رئي�سي وم�شارك فى عدد  12م�شروع ممول من اجلامعة والتعاون الدويل واكادميية البحث العلميوالتكنولوجيا و�صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وجهات اقليمية ودولية  .منحة الك�سندر فون هومبلت
االملانية .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

Member of Editorial Board of Austin Journal of Biosensors and Biolelectronics.
ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية للكيمياء التحليلية.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
 -ن�شراملنتج العلمى فى جمالت عاملية ذات قيمة مما ينعك�س على مكانة والرتتيب العلمى للجامعة. -حت�ضري وتو�صيف حم�سات لتقدير بع�ض ملوثات البيئة.- -اال�شراف على طلبة الدرا�سات العليا.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
- -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم التكنولوجية املتقدمة .2018
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جوائز الـجـامعـة للتفوق
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم � :أ.د .ه�شام يو�سف حممد الزربة
الوظيفة � :أ�ستاذ الأدوية
الكليـــــة  :الطب البيطرى

التدرج الوظيفـى :
 -معيد ( )1994/11/2ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة. -مدر�س م�ساعد ( )1997/10/14ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعةالقاهرة.
 -مدر�س الأدوية – ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة منذ .2001/4/29 �-أ�ستاذ م�ساعد ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة منذ .2006/6/4 �-أ�ستاذ بق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة منذ  2011/6/29وحتى تاريخهالن�شاط الإداري الأكادميي :
- -مدير املركز الأجتماعى ومدير مركز امل�ؤمترات جلامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
-

-

من �أوائل الباحثني الذين قاموا بدرا�سة حركية الدواء فى احليوانات امل�صريه املنتجه لغذاء الإن�سان  ،كذلكالتداخالت الدوائيه بني االدويه املختلفه التى ت�ستخدم فى عالج احليوانات .
كما قمت بدرا�سة عدد من النباتات واالع�شاب امل�صريه والتى �أثبتت االبحاث كفاءة البع�ض منها العالجيه مثالم�ضاد قوى جدا للألتهابات املختلفه  ،كذلك واقى من �أمرا�ض الكبد املختلفة واخر خمف�ض لإرتفاع ال�سكر بالدم
وجارى ت�سجيل املواد الفعاله املختلفة ك�أدوية للأ�ستخدام العالجى.
�ساهمت فى �إن�شاء الربنامج املتميز فى الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية البيطرية والذى بد�أت الدرا�سة به فى العامالدرا�سى  2018/2017بكلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.
قمت الول مرة عام  2017ب�أ�ستحداث وتدري�س مقرر  Vet. pharmacovigilanceبكليات الطب البيطرى فىاجلامعات امل�صرية على الأطالق .

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -امل�شاركة فى اعمال اربعة م�شاريع بحثية ممولة من جامعة القاهرة وعدد �أثنان من امل�شاريع البحثية ممولة مناخلارج ( الواليات املتحدة ) . CRDF GLOBAL

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية للأدوية والعالج التجريبي ،ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية لل�سموم الطبيعية ،ع�ضو يفاجلمعية البيطرية امل�صرية للدواجن  ،ع�ضو اجلمعية امل�صرية للبيئة و�صحة الأحياء املائية  ،ع�ضو اجلمعية
امل�صرية لرعاية احليوان  ،ع�ضو اجلمعية الدولية للنباتات الطبية والعطرية جلنوب �شرق دول �أوروبا AMA
 PSEECفى عام  ،2014ع�ضو بلجنة قطاع العلوم الطبية للجنة جامعة القاهرة لأخالقيات رعاية و�إ�ستخدام
احليوانات فى التعليم والبحث العلمى «.»CU-IACUC

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -ع�ضو مبجل�س ق�سم الأدوية – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة منذ عام  2001وحتى الآن ،ع�ضو جلنة �شئونالتعليم والطالب بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة فى العام اجلامعى  ،2015/2014ع�ضو جمل�س الكلية الطب
البيطرى جامعة القاهرة للعام اجلامعى ، 2016/2015امل�سئول عن جلنه متابعة الطالب املتع�سرين بالفرق املختلفة
بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ،رائد الأ�سرة «حيل الوعد» وامل�سجلة ر�سمي ًا باحتاد طالب الكلية ،ي�ساعد يف
الن�شاط اخلا�ص ب�أ�سرة �أ�صدقاء احلياة  ،امل�شاركة فى القوافل العالجية وتدريب االطباء البيطرين على م�ستوى
اجلمهورية ،ع�ضو فى العديد من اجلمعيات الأهلية الغري حكومية لرعاية امل�سنني وذوى االحتياجات اخلا�صة ،
كما �شاركت فى العديد من ور�ش العمل وال�سيمنارات الدولية اخلا�صة بالتعليم الدامج (التجربة الفنلندية).

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -حائز على جائزة الن�شر الدوىل جلامعة القاهرة من عام  2006وحتى تاريخه. -حائز على جائزة الأ�شراف على �أح�سن ر�سالة ماج�ستري من جامعة القاهرة بكلية الطب البيطرى عام .2008- -جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم الزراعية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الفيزيائية

اال�ســـم  :د .عبده عبده عبدالاله حممد
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الفيزياء احليوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
 �-أ�ستاذ م�ساعد  27فرباير  ,2019مدر�س � 30سبتمرب  ,2013مدر�س م�ساعد  1يونيه ,2010معيد  1يناير 2008
 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -الإ�شراف علي طالب مادة البحث واملقال لطالب الق�سم بال�سنة الرابعة. -الإ�شراف علي  10ر�سائل ماجي�ستري ودكتوراة بالق�سم. -امل�شاركة يف جلنة الق�سم اخلا�صة باجلودة (م�سئول جلنة اجلودة بالق�سم ل�شئون البكالوريو�س ملدة عامني درا�سينيكاملني).
 -م�سئول جلنة تنظيم ا�ستخدام الكمبيوتر بالق�سم وعمل قاعدة بيانات حل�صر �أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها منطابعات وما�سحات �ضوئية بالق�سم و�إمكانياتها.
 -امل�شاركة يف �أعمال الكنرتول ملرحلة البكالوريو�س بالق�سم.--

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -الفيزياء احليوية اجلزيئية ,درا�سة منذجة الربوتني ,حماكاة الديناميكية اجلزيئية للربوتني.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -درا�سة ت�أثري الطفرات علي مدي ا�ستجابة فريو�س �سي الكبد الوبائي للأدوية. -درا�سة ت�أثري الأدوية م�ضادة لفريو�س �سي الكبد الوبائي علي فريو�سات �أخري مثل كورونا ال�شرق الأو�سط ،زيكا فري�س,�إيبوال فري�س ,دجنو فري�س وفري�س الإنفلوانزا.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -زمالة املركز الدويل للفيزياء النظرية برتي�ستا � -إيطاليا.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -دور املكرم يف تنمية املجتمع :تنظيم ور�ش عمل دولية عن �أحدث الطرق امل�ستخدمة لدرا�سة اجلزيئات احليوية(بروتينات) وعمل بحث علمي مفيد ملر�ضي فريو�س �سي الكبد الوبائي وفريو�سات �أخري.
 -احل�صول علي م�شروع يف كمبيوتر فائق ال�سرعة اخلا�ص مبكتبة الإ�سكندرية ومعهد قرب�ص للعلوم �أعوام.2019-2015
- -احل�صول علي دعم البحوث التناف�سي ل�شباب اخلريجني من كلية العلوم جامعة القاهرة .

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية فى العلوم الفيزيائية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الكيميائية

اال�ســـم  :د .حممد �سمري عبد العزيز زيدان
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء الكهربية
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
 �-أ�ستاذ م�ساعد 2019/10 -مدر�س 2014/10/27 -مدر�س م�ساعد 2011/1/2- -معيد 2008/1/1

 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -امل�شاركة يف جلنة اجلودة بق�سم الكيمياء للأعوام الدرا�سية  2016-2015و .2019-2018 -امل�شاركة يف جلنة املخازن واجلرد بق�سم الكيمياء للعام .2016-2015 -امل�شاركة يف جلنة و�ضع اجلداول الدرا�سية بق�سم الكيمياء منذ العام الدرا�سي  2015-2014وحتى الأن.- -امل�شاركة يف جلنة تطوير التعليم وجودة الأداء بق�سم الكيمياء للعام الدرا�سي  2016-2015وحتى الأن.

الن�شـــــاط العلمي

 -حت�ضري وتو�صيف م�شتقات من البوليمرات القابلة للتحلل احليوي والتي ت�ستعمل يف العديد من املجاالتالطبية وال�صناعية .
 -حت�ضري مرتاكبات قائمة على م�شتقات البوليمرات احليوية من �أجل حت�سني اخل�صائ�ص البيولوجيةوالفيزيائية .
 -حت�ضري �أغ�شية قابلة للأكل من م�شتقات بع�ض البوليمرات احليوية من �أجل ا�ستخدامها يف التغليف الفعالللأطعمة.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

- -حا�صل على م�شروع بحثي من جامعة القاهرة  )Graduate research Challenge fund (GRCFعام .2008

الن�شـــــــاط اخلدمي:

امل�شاركة يف قوافل توعية من �أجل التربع بالدم وامل�شاركة يف بع�ض القوافل اخلدمية يف املحافظة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الكيميائية لعام .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الكيميائية

اال�ســـم  :د .والء حامد حممود حممد الزناري
الوظيفة  :ا�ستاذ م�ساعد الكيمياء غري الع�ضوية -بق�سم الكيمياء
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
 -معيدة بق�سم الكيمياء –2009 -مدر�س م�ساعد بق�سم الكيمياء– 2011 -مدر�س بق�سم الكيمياء–2014 -ا�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء– 2019 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -باحث رئي�سى باملركز امل�صرى لتقنية النانو -ال�شيخ زايد –جامعة القاهرة. -ع�ضو جلنة اجلودة ( م�سئول جلنة �شئون اخلريجني) بق�سم الكيمياء  -كلية العلوم. -ع�ضو جلنة �شئون الطالب والتعليم بق�سم الكيمياء  -كلية العلوم.- -ع�ضو جلنة الرحالت بق�سم الكيمياء  -كلية العلوم.

الن�شـــــاط العلمي

 -ا�ستخدام تقنية النانوتكنولوجى فى حت�ضري مركبات نانونية الزالة العنا�صر التى ت�سبب تلوث املياه. -حت�ضري وتو�صيف مرتاكبات العنا�صر االنتقالية للعديد من الليجندات املختلفة (ادوية ،مركبات قواعد �شيف،مركبات ازو ،وغريها) وتقييم الن�شاط البيولوجى وال�سرطانى لها.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

- -م�شروع بدايتى -اكادميية البحث العلمى .2018-

- -ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -حمرر م�شارك يف جملة املجلة الأمريكية للفيزياء احلديثة. -حمرر م�شارك يف جملة علوم الرواق.- -حمكم بعدة جمالت علمية (  13جملة علمية خمتلفة).

دور املكرم يف تنمية املجتمع:
-

التقدم للح�صول على 3براءات اخرتاع لتح�ضري مواد فى حجم النانومرت ملعاجلة املياة امللوثة.م�شروع تابع الكادميية البحث العلمى بعنوان اغ�شية االلياف النانونية لتنقية املياة والذى اعتمد على حت�ضري.غ�شاء يعمل كفلرت لتنقية املياة من التلوث باقل تكلفه اىل جانب اعادة ا�ستخدامه لأكثـر من مرة.
حتويل املواد العازلة اىل ا�شباه مو�صالت والتى من املمكن فى ال�صناعة.ميكن ل�شركات �صناعة اال�صباغ املختلفة �سواء للمالب�س او اجللود ا�ستخدام مركبات االزو املختلفة ومرتاكباتهاوذلك النها ذات ثبات حرارى عاىل واي�ضا كاره للماء.
-ا�ستخدام املواد الع�ضوفلزية فى انتاج عوامل حفازة وم�ضادات للت�أكل ذات كفاءة كبرية وب�سعر رخي�ص.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة اهاب ا�سماعيل الح�سن ر�سالة دكتوراة-جامعة القاهرة .2014جائزه اح�سن اعلى ثالث بحوث بامل�ؤمتر امل�صرى الكيميائى الرابع والع�شرين برعاية اجلامعة الربيطانية .2018اال�شراف علي اح�سن ر�سالة ماج�ستري ودكتوراة-جامعة القاهرة .2017-جائزة اجلامعة الت�شجعية يف الكيمياء-جامعة القاهرة .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الكيميائية

اال�ســـم  :د� .شيماء �سمري حممد مدين
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
الكليـــــة  :العلوم
التدرج الوظيفـى :
 -معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة 2002/3/20 -مدر�س م�ساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة 2006/6/1  -مدر�س بكلية العلوم جامعة القاهرة 2010/9/22 � -أ�ستاذ م�ساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة 2019/5/5 -الن�شاط الإداري الأكادميي : -م�شارك بلجنة اجلودة بالكلية يف م�شروع التطوير امل�ستمر والت�أهيل لالعتماد اخلا�ص بوحدة �ضمان اجلودة -كلية العلوم(من�سق للمعيار الثامن معيار التدري�س والتعلم و من�سق لربنامج كيمياء – جيولوجيا عن ق�سم الكيمياء) .ع�ضو كنرتول
الكمبيوتر املركزي بالكلية .ع�ضوا يف جلان انتخابات احتاد الطالب عن عامي .2019/2018 - 2018/2017
- -م�ست�شار جلنة اال�سر احتاد الطالب كلية العلوم – عن عامي .2019/2018 - 2018/2017

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -حت�ضري ج�سيمات نانونية كعامل حفز كهري وا�ستخدامها كخاليا وقود عن طريق اك�سدة اليوريا يف و�سط قاعدي .ولهذااهميه كبريه حيث ان اليوريا تنتج بكميات كثرية يف خملفات ال�صرف ال�صحي وميكن بهذة الطريقه انتاج وقود من مواد
رخي�صه .حت�ضري ج�سيمات نانونية كعامل حفز كهري وا�ستخدامها كم�ست�شعر للنيرتيت .ولهذا �أهمية كبريه الن النيرتيت
كماده حافظه ي�ستخدم يف معظم املعلبات ولكنه اذا زاد عن تركيز معني يت�سبب يف الإ�صابة بامرا�ض خطرية وميكن ان
ي�ؤدي ايل الت�سمم .حت�ضري طبقات من البوليمر عن طريق البلمرة الكهربية ودرا�سه خوا�صها وكيناتيكية التفاعل و�أي�ضا
درا�سه مدى ا�ستخدامها يف تعيني بع�ض املواد ال�ضارة مثل الفينوالت وبع�ض املواد احليوية مثل الدوبامني و فيتامني �سي
والناقالت الع�صبية .ويتم حاليا �أي�ضا ا�ستخدام ج�سيمات النانومرتية كحامل للأدوية املوجهه لعالج ال�سمنه بدون ا�ضرار
جانبية واي�ضا درا�سه منع ت�أكل غاليات املياة التي ت�ستخدم يف انتاج مياة نقية لت�صنيع االدوية واملحاليل الطبية والو�صول
ايل طريقه متنع هذا التاكل عن طريق ا�ستخدام االدوية املنتهية ال�صالحية وم�ستخال�صات النباتات.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -البلمرة الكهربية لبع�ض مركبات االمينية وا�ستخدامها كم�ست�شعرات كهروحتليلية لبع�ض املواد ال�ضارة والنافعه.- -النظام التوليفي للمنتجات الطبيعية وتكنولوجيا النانو كتكنولوجيا ت�شخي�ص وعالج كهروكيميائي جديد لل�سمنة.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

دور املكرم يف تنمية املجتمع:

-- International society of electrochemistry.

 -م�شارك بوحدة مناه�ضة التحر�ش والعنف �ضد املر�أة – جامعة القاهرة .امل�شاركة يف فعاليات برنامج املرحلة الرابعة منجامعة الطفل التابعه الكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا .ع�ضو اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الدويل الأول ملركز �ضمان
اجلودة واالعتماد بجامعة القاهرة (اجلودة واالعتماد بني الواقع والطموحات) .ع�ضو اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الكيميائي
امل�صري لالحتفال بالعام العاملي للكيمياء (الكيمياء والتنمية) واخلا�ص باجلمعية امل�صرية للكيمياء التحليلية التابعة
لوزارة الت�ضامن االجتماعي .امل�شاركة يف امل�ؤمتر الأول للجمعيات العلمية (�شباب اجلامعة ي�صنعون امل�ستقبل).

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة الن�شر العلمي الدويل عام .2017 -جائزة الن�شر العلمي الدويل عام .2018- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية عام .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم البيولوجية

اال�ســـم  :د .يا�سر عطية عطية عو�ض خليفة
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد للكيمياء الفيزيائية بق�سم تطبيقات الليزر يف
القيا�سات والكيمياء ال�ضوئية والزراعة
الكليـــــة  :املعهد القومي لعلوم الليزر

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم تطبيقات الليزر يف القيا�سات والكيمياء ال�ضوئية والزراعة بتاريخ.2003/7/10
 -مدر�س م�ساعد بق�سم تطبيقات الليزر يف القيا�سات والكيمياء ال�ضوئية والزراعة بتاريخ .2007/1/9 -مدر�س بق�سم تطبيقات الليزر يف القيا�سات والكيمياء ال�ضوئية والزراعة بتاريخ .2012/7/25 �-أ�ستاذ م�ساعد بق�سم تطبيقات الليزر يف القيا�سات والكيمياء ال�ضوئية والزراعة �أعتبارا من  2017/11/29حتى تاريخه.الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -من�سق جمل�س الق�سم للعام االكادميى .2018-2017 -م�شرف عام على معمل الكيمياء ال�ضوئية من العام االكادمييى  2018-2017حتى تاريخه.- -من�سق برنامج املاج�ستري لتخ�ص�ص الكيمياء ال�ضوئية والبيولوجيا ال�ضوئية �أعتبارا من عام  2016حتى تاريخه.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -ن�شر عدد  30بحث علمى دوىل يف جمالت ذات معامل ت�أثري و عدد ا�ست�شهادت  342ح�سب  Scopusو  411ح�سب موقع Google scholarو 3كتب علمية و � 5أبحاث م�ؤمترات دولية و اال�شراف على عدد  24طالب ماج�ستري ودكتوراة يف
تطبيقات النانوتكنولوجى والليزر يف املجاالت الطبية وال�صناعية والبيئية وال�صيدالنية والزراعية.

امل�شروعـــات البحثيـــة :
-

-

باحث رئي�سي فى امل�شروع البحثى» ا�ستخدام تكنولوجيا النانو لرفع كفاءة خاليا الوقود امليكروبية لتوليد الكهرباء من مياهال�صرف» -متويل جامعة القاهرة برقم  143ل�سنة .2018
باحث م�ساعد يف امل�شروع البحثى « �إنتاج وقود الهيدروجني احليوي من املخلفات الزراعية عن طريق التخمر ال�ضوئيبا�ستخدام �أ�شعة الليزر» -متويل جامعة القاهرة برقم  137ل�سنة .2018
تقدم الباحث بعدد  3م�شاريع بحثية (كباحث رئي�سي وم�شارك) ل�صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحثالعلمي ،حيث �أن هذه امل�شاريع البحثية حتت التحكيم ومت عمل املقابالت ال�شخ�صية وتعديل امليزانيات املالية لها وهي كاالتي:
امل�شروع البحثي الأول :تطبيق الليزر وتكنولوجيا النانو لزيادة �إنتاج وقود الديزل احليوي من الطحالب -تاريخ التقدمي:نوفمرب - 2015رقم امل�شروع26272 :
امل�شروع البحثي الثاين� :إنتاج وقود الإيثانول احليوي من املخلفات الزراعية :ا�ستخدام الليزر وتكنولوجيا النانو-تاريخالتقدمي :يونيو -2016رقم امل�شروع27679 :
امل�شروع البحثي الثالث� :إنتاج الهيدروجني عن طريق �شطر جزيئات املياه با�ستخدام العناقيد النانومرتية ومرتاكباتها-تاريخ التقدمي� :أغ�سط�س  -2016رقم امل�شروع28913 :

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

Royal Society of Chemistry (RSC), International Nanoscience Community (Nanopaprika),
American chemistry society (ACS), IEEE Advancing Technology for Humanity, Academia.edu,
)Danish Chemical Society, Society of Chemical Industry (SCI

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -حمكم للم�شاريع البحثية بوحدة امل�شاريع بوزارة التعليم العايل. -الظهور يف برامج تليفزيونية واذاعية للتعريف بتقنية النانو وتطبيقاتها -امل�شاركة يف عقد عدة ندوات ولقاءات ثقافيةللتعريف بتقنية النانو وتطبيقاتها.
 -عقد عدة اجتماعات مع رئي�س حي �شربا اخليمة ثان لو�ضع حلول وان�شاء فكرة لإعادة تدوير املخلفات وا�ستغاللها وحت�سنيالظروف البيئية ورفع االمر ملحافظ القليوبية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جوائز الن�شر الدويل للبحوث من جامعة القاهرة يف ال�سنوات التالية.2018-2017-2016-2015-2014 : -جائزة �أف�ضل بحث يف امل�ؤمتر القومي لال�ستثمار يف املياه عام .2018- -جائزة جامعة القاهرة الت�شجعية يف العلوم البيولوجية لعام .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم البيولوجية

اال�ســـم  :د� .أحمد عادل عطية �سعدة
الوظيفة �: :أ�ستاذ م�ساعد املناعة و امليكروبيولوجيا هند�سة االلكرتونيات و
الكليـــــة  :الطب البيطرى

التدرج الوظيفـى :
 �-شغل وظيفة معيد 2004 �-شغل وظيفة مدر�س م�ساعد 2006 �-شغل وظيفة مدر�س 2013 -دكتوراة فى جمال املناعة من جامعة فورت�سربج املانيا 2012 �-شغل وظيفة ا�ستاذ م�ساعد 2018الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -مدر�س بق�سم الت�شريح والأجنة بكلية الطب البيطرى. - -مدرب معتمد مبركز تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -تدري�س كور�سات امليكروبيولوجيا و املناعة النظرية و العملية و كذلك اال�شراف على الكور�سات العملية لطالبالفرقة الثالثة والدرا�سات العليا-اال�شراف على تدري�س التدريب ال�صيفى -اال�شراف على الر�سائل العلمية.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -م�شروع حت�ضري اج�سام وحيدة الف�سيلة �ضد مر�ض و �سموم ميكروب التيتانو�س.- -م�شروع درا�سة الدور املناعى املحورى للجلوكوكورتيكويدذ املخلقة باجل�سم فى الهروب املناعى لالورام بالفئران.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

اجلمعية امل�صرية للمناعة وامليكروبيولوجيا.االكادمييه االفريقية للعلوم.االكادميية االوربية للمناعه واحل�سا�سية.اجلمعية االملانية للعالج اجلينيى.-اجلمعية االملانية للح�سا�سية واملناعة االكلينيكية.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 -دور فى اكت�شاف و تطوير عالجات و لقاحات جديدة مل�سببات االمرا�ض البكتريية و الفطريات و االمرا�ض املناعيةوالتى ت�صيب قطعان املا�شية و الدواجن و كذلك الثـروة ال�سمكية .و كذلك االبحاث ت�شخي�صية و تطويرالطرق
الت�شخي�صية لالمرا�ض التى ت�صيب الثـروة احليوانية و الداجنة و ال�سمكية.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية لأمرا�ض الدواجن.ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية للأدوية و العالج التجريبى.ع�ضو فى اجلمعية امل�صرية لل�سموم الطبيعية.-ع�ضو فى اجلمعية العربية لال�ستخدام الأمثل مل�ضادات امليكروبية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للن�شر العلمى الدوىل .2019 -جائزة �شركة امينوتولز للمناعة .2012- -جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية للعلوم البيولوجية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم البيولوجية

اال�ســـم  :د .كرمي حممد ح�سن علي خليل
الوظيفة  :مدر�س االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :الطب البيطرى

التدرج الوظيفـى :
 -معيد 2011 / 3 / 31  -مدر�س م�ساعد 2013 / 12 / 29  -مدر�س  2017 / 12 / 28وحتى تاريخه.الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -مدر�س بق�سم الت�شريح والأجنة بكلية الطب البيطرى. - -مدرب معتمد مبركز تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -الأجنة اجلزيئية والتحرير اجلينى للأجنة ()Molecular Embryology & Gene Editing

امل�شروعـــات البحثيـــة :

- -م�شروع بحثى لتحرير عمل بع�ض اجلينات لأجنة �أ�سماك ال�سلور ممول من NIFA - USDA

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -جمعية امل�شرحني البيطريني الأفارقة African Association of Veterinary Anatomists  -اجلمعية العاملية للأ�ستزراع ال�سمكى World Aquaculture Society- -اجلمعية امل�صرية للأ�ستزراع ال�سمكى Egyptian Aquaculture Society

الن�شـــــــاط اخلدمي:

 �شارك فى ن�شر  180بحثا فى دوريات عاملية متخ�ص�صة وم�صنفة فى  Scopusو Science Citation Indexوبلغ جمموع معاملها التاثريي  Impact Factor 470ومعامل التاثري فى اال�ست�شهاد العلمي
 H – Index 34 & i – index 93من موقع  Scopus & Google Scholarsكما مت ت�صنيف الباحث
الرئي�سي من اف�ضل  10باحثني عرب فى جمال املواد املتقدمة من قبل منظمة التعاون اال�سالمي
والعديد من اجلوائز الأخرى .كما �شارك فى كتابة  15ف�صل وكمحرر فى الكتب املرجعية من غري
كتب التدري�س  .كما �شارك كمحكم للعديد من االبحاث فى الدوريات العلمية العاملية .

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
-

ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية لأمرا�ض الدواجن.ع�ضو يف اجلمعية امل�صرية للأدوية و العالج التجريبى.ع�ضو فى اجلمعية امل�صرية لل�سموم الطبيعية.-ع�ضو فى اجلمعية العربية لال�ستخدام الأمثل مل�ضادات امليكروبية .

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:
-

-

امل�شاركة فى ترتيب الزيارات وم�شاركة الزائرين ملتحفى تاريخ الطب البيطرىوت�شريح احليوان بالكلية. امل�شاركة فى القوافل الطبية البيطرية للكلية واجلامعة.امل�شاركة بالتدريب وحما�ضرات التوعية التى يعقدها قطاع خدمة املجتمع ووحدة �ضمان اجلودة بالكلية داخلوخارج اجلامعة.
امل�شاركة فى الأعمال الأجتماعية واخلريية لرابطة �شباب هيئة التدري�س بالكلية.-امل�شاركة ب�أن�شطة وحدة متابعة ودعم اخلريجني بالكلية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -بعثة ملدة عامني (�أ�شراف م�شرتك) لأمتام درا�سة الدكتوراة فى جامعة �أوبورن بوالية �أالباما بالواليات املتحدةالأمريكية .2017 - 2015
- -جائزة جامعة القاهرة الت�شجيعية للعلوم البيولوجية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم  :د .حممود عبد احلميد حممد ابراهيم
الوظيفة  :ا�ستاذ م�ساعد – بق�سم االلبان
الكليـــــة  :الـزراعـــــــــة

التدرج الوظيفـى :
معيد  – 2002مدر�س م�ساعد  – 2006مدر�س  – 2011ا�ستاذ م�ساعد .2016
الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -مدير وحدة تكنولوجيا االلبان يف الفرتة من  2015/12/1حتي 2017/1/25- -مر�شد اكادميي لطالب مرحلة البكالوريو�س .

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:
- -كيمياء علوم االلبان .

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -ع�ضو م�شارك فى م�شروع بحثى بعنوان تثبيط الفريو�سات النباتية املر�ضية بوا�سطة الربوتينات املعدلة كيميائي ًا واملمولمن �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمى (.)371 :Project ID
 -ع�ضو مب�شروع اعتماد معمل «�سالمة الغذاء ومراقبة اجلودة» بق�سم الألبان بكلية الزراعة  -جامعة القاهرة واملمول منوحدة امل�شروعات بوزارة التعليم العايل وذلك خالل عام .2009
 -ع�ضو مب�شروع اعتماد معمل «بحوث امليكروبيولوجي» التابع ملجمع املعامل بكلية الزراعة –جامعة القاهرة واملمول منوحدة امل�شروعات بوزارة التعليم العايل .2013

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

- -ع�ضو اجلمعية امل�صرية لعلوم االلبان.

الن�شـــــــاط اخلدمي:

-

ع�ضو معيار القيادة واحلوكمة – وحدة اجلودة – كلية الزراعة -جامعة القاهرة خالل الفرتة (.)2012-2011ع�ضو جلنة متابعة تقييم الطالب للمقررات الدرا�سية بكلية الزراعة – جامعة القاهرة.ع�ضو جلنة اجلودة بق�سم االلبان – كلية الزراعة – جامعة القاهرة.مدير وحدة تكنولوجيا االلبان – مركز االنتاج الزراعي بكلية الزراعة – جامعة القاهرة.ع�ضو كنرتول علوم االغذية – كلية الزراعة – جامعة القاهرة.-اجراء بع�ض البحوث التطبيقية يف جمال علوم االلبان والتي ت�ساهم يف تطوير منتجات االلبان.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2018- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الزراعية

اال�ســـم  :د .نرمني م�صطفى حممد م�صطفى
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد �أمرا�ض الأ�سماك و رعايتهاهربية
الكليـــــة  :الطب البيطرى

التدرج الوظيفـى :
 -معيد  2005\2\9مدر�س م�ساعد 2007\10\2 �-أ�ستاذ م�ساعد 2016\11\30 -الن�شاط الإداري الأكادميي : �-أ�ستاذ م�ساعد �أمرا�ض و رعاية الأ�سماك بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. -مدير وحدة تنمية املهارات الطالبية و وحدة التف�صيل بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. -ع�ضو اللجنة الفنية لو�ضع اللوائح و الربامج التعليمية التابعة للجنة امل�شروعات القومية لإن�شاء جامعات وم�ؤ�س�ساتتعليمية و بحثية « وزارة التعليم العايل».
 -ع�ضو جلنة جامعة القاهرة لأخالقيات رعاية و ا�ستخدام احليوانات يف التعليم و البحث العلمي. -ع�ضو جمل�س بحوث الثـروة احليوانية و ال�سمكية « �أكادميية البحث العلمي». -حمكم للم�شاريع البحثية التابعة جلامعة القاهرة و �صندوق دعم البحث العلمي و التكنولوجيا ب�أكادميية البحث العلمي. -حمكم و ع�ضو بهيئات حترير الكثري من املجالت الدولية اخلا�صة ب�أمرا�ض الأ�سماك و امل�صايد وامليكروبيولوجي. -الإ�شراف و حتكيم الر�سائل العلمية. -من�سق معيار القيادة و احلوكمة.مدر�س 2011\6\29

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

- -دكتوراه �أمرا�ض و رعاية الأ�سماك كلية الطب البيطري جامعة القاهرة (املناعة و امليكروبيولوجي).

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة :

م�شروع خارطة طريق لتنمية الإ�ستزراع ال�سمكي البحري و تنمية البحريات (�أكادميية البحث العلمي).م�شروع ا�ستخدام م�شتقات اخلمرية لزيادة النمو و رفع احلالة املناعية �ضد �أمرا�ض الأ�سماك. -م�شروع ا�ستخدام م�شتقات اخلمرية لرفع الطاقة الإنتاجية للأمهات البلطي باملفرخات.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

دور املكرم يف تنمية املجتمع:
-

-- member in the European association of fish pathologists .

عمل املعار�ض اخلريية ال�سنوية التابعة لن�شاط وحدة التف�صيل.كتابة املقاالت العلمية و خرائط الطريق و التي تهدف لتنمية القطاع ال�سمكي مب�صر.امل�شاركة يف العديد من الندوات و القوافل العلمية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثـروة ال�سمكية.امل�شاركة يف العديد من الندوات التابعة ملجل�س بحوث الثـروة احليوانية و ال�سمكية ب�أكادميية البحث العلمي.امل�ست�شار العلمي ل�شركة  ICC- Brazilاملتخ�ص�صة يف �صناعة �إ�ضافات الأعالف احليوانية.-امل�ست�شار العلمي ل�شركة  ME-VAC-Egyptل�صناعة اللقاحات البيطرية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جوائز الن�شر الدويل من الأعوام .2018-2013- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الزراعية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د .مروة خريي عبد الهادي حممد حم�سب
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة والكبد واجلهازاله�ضمي
الكليـــــة  :الطب
التدرج الوظيفـى :
-

طبيب امتياز مب�ست�شفيات جامعة القاهرة يف الفرتة من  2003/3/1ايل 2004/2/28طبيب مقيم مب�ست�شفيات جامعة القاهرة يف الفرتة من  2004/11/11ايل 2007/11/10معيد الأمرا�ض املتوطنة بالكلية يف الفرتة من  2009/2/4ايل 2009/6/8مدر�س م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة بالكلية يف الفرتة من  2009/6/9ايل 2011/6/28مدر�س الأمرا�ض املتوطنة بالكلية يف الفرتة من  2011/6/29حتى 2016/7/30�-أ�ستاذ م�ساعد الأمرا�ض املتوطنة من  2016/7/31حتي الأن

الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -املن�سق العلمي واملراجع البحثي ملركز جامعة القاهرة لأبحاث تليف الكبد. -اداري مركز ق�صر العينى لرعايه مر�ضى الفريو�سات الكبدية .- -امل�سئول العلمي عن تدريب الأطباء املقييمني بق�سم الأمرا�ض املتوطنة – كلية الطب – جامعة القاهرة.

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -امل�شاركة يف ت�أ�سي�س مركز ق�صر العينى لرعايه مر�ضى الفريو�سات الكبدية.- -امل�شاركه يف ت�أ�سي�س مركز جامعة القاهرة لأبحاث تليف الكبد لعالج مر�ضي التليف الكبدي.

امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -م�شروعات قومية ممولة من �صندوق متويل امل�شروعات والتكنولوجيا ( )STDFب�أكادميية البحث العلمي.- -م�شروعات دولية ممولة من �شركات الأدوية العاملية لعالج فريو�س �سي.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

 -اجلمعية الأوروبية لأمرا�ض الكبد. -اجلمعية امل�صرية لدرا�سة �أمرا�ض الكبد واجلهاز اله�ضمي.- -الرابطة االفريقية ال�شرق او�سطية للجهاز اله�ضمي.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

 -امل�شاركة فى حملة  100مليون �صحة لعالج مر�ضي فريو�س �سي. -تدريب الأطباء علي عمل املوجات ال�صوتية علي البطن والفيربو�سكان لقيا�س �ألياف الكبد.- -امل�شاركة يف تدريب �شباب الأطباء الأجانب يف م�شروع تبادل الطالب يف جامعة القاهرة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للن�شر الدويل للأعوام . 2018- 1017- 2016- 2015- 2014 - 2013 - 2012- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د .نورتان فتحي حممد عبد التواب
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد امليكروبيولوجي واملناعة
الكليـــــة  :ال�صيدلة

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم امليكروبيولوجيا واملناعة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من 2002/11/12حتى .2011/02/17 -مدر�س بق�سم امليكروبيولوجيا واملناعة كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة من2011/10/10حتى .2017/09/27 � -أ�ستاذ م�ساعد بق�سم امليكروبيولوجيا واملناعة كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة من  2017/09/27حتي االن. -الن�شاط الإداري الأكادميي : -مدير مكتب العالقات الدولية كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة  -2015لالن. -نائب مدير مكتب العالقات الدولية – كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة .2015-2014 -من�سق وحدة «مناه�ضة التحر�ش» بكلية ال�صيدلة جامعة القاهرة .2016-2015 -نائب مدير مركز التكنولوجيا احليوية كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة .2016-2015 -ع�ضو جلنة التدريب وحدة تقومي الأداء و �ضمان اجلودة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2017 - 2016 -ع�ضو جلنة املكتبات  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2017 - 2016 -ع�ضو جلنة الزجاجيات والكيماويات  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2017 - 2016 -ع�ضو جلنة الأجهزة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2018 - 2017 -ع�ضو جلنة القيمة التقديرية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2018 - 2017 -ع�ضو جلنة اختيار  /قبول طالب املاج�ستري  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ( - 2016لالن). -ع�ضو جلنة اختيار  /قبول طالب دبلومة علم اجلينوم واملعلوماتية احليوية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ( - 2017لالن). -ع�ضو جلنة اخالقيات وميثاق ال�شرف لطالب جامعة تني�سى بالواليات املتحدة االمريكية .2008-2006- -رئي�س احتاد الطالب الأجانب بجامعة تني�سى بالواليات املتحدة االمريكية .2008-2006

الن�شـــــاط العلمي
�أ  -املدر�ســــة العلميــــــة:

 -الإ�شراف على عدد  25ر�سالة علمية 18 :ر�سالة ماج�ستري و  7ر�سائل دكتوراه لطالب الدرا�سات العليا كلية ال�صيدلة جامعهالقاهرة–قد مت منح الدرجة العلمية  5ر�سائل ماج�ستري و  3ر�سائل دكتوراه .

ب  -امل�شروعـــات البحثيـــة :

 -الوراثة الدوائية للعالج اجلديد لفريو�س التهاب الكبدي �سي يف م�صر :درا�سة العوامل الوراثية للمري�ض امل�ؤثرة على نتائج العالج اجلديد من فريو�س التهابالكبدي �سي يف م�صر.Pharmacogenetics of hepatitis C virus new therapy in Egyptian population .
 -جهة التمويل . L’Oréal-UNESCO For Women in Science Egypt & Levant fellowship 2014L’Oréal-UNESCO International Rising Talent award 2015.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
2002 – Present
2002 – Present
2005 – Present
2010 – Present
2010 – Present
2010 – Present
2012 – Present
2012 – Present

)American Society of Microbiology (ASM
Member of the Egyptian Pharmacists Syndicate.
)International Society for computational biology (ISCB
)Egyptian Society for American Universities Alumni (ESAUA
)National Postdoctoral Association (NPDA
)Association For Women in Science (AWIS
)The International Society for Systems Biology (ISSB
)The Egyptian Society of Genetics (ESG

----------

دور املكرم يف تنمية املجتمع:

 -ن�شر الثقافة العلمية من خالل الندوات واالعالم و ور�ش العمل منها عالج على مقا�سك . Talk TEDxCairoWomen2017 -م�ؤمتر « »TEDx Cairo Womenمن�صة مل�شاركة �أفكار وجتارب خمتلفة تخ�ص املر�أة .فيديو الكلمة يتناول فكرة العالج با�ستخدام الوراثة الدوائيةومن�شور على يوتيوب برنامج « ال�صحة امل�ستدامة» اذاعة مونت كارلو الدولية عن علم الوراثة الدوائي وفريو�س التهاب الكبد الوبائي .
 �-شاركت املتقدمة فى م�ؤمترات تخدم ق�ضايا اجتماعية مثل امل�شاركة فى الذكرى ال�سنوية العا�شرة لتمكني الن�ساء فى جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�سةوالريا�ضيات ( )STEMفى اكتوبر  2017فى دولة الكويت.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:
-

جائزة كلية ال�صيدلة جامعة القاهرة لأف�ضل بحث غري م�ستخرج من ر�سالة لق�سم امليكروبيولوچيا واملناعة بالتعاون مع ق�سم الكيمياء احليوية (امل�ؤمتر العلمى التا�سع لكلية ال�صيدلة) . 2018جائزة «�أموال الغد ،قمة الأف�ضل» من �أف�ضل � 50سيدة يف م�صر م�ؤثرة يف املجتمع لعام .2016جائزة جامعة القاهرة للن�شر الدويل .2018 ,2017 ,2016 ,2015جائزة لوريال-يون�سكو من �أجل املر�أة يف العلم ،برنامج املواهب الدولية ال�شابة ال�صاعدة للعام .2015جائزة لوريال-يون�سكو من �أجل املر�أة يف العلم ،برنامج املنح الإقليمية للبلدان امل�شرق العربي و م�صر للعام .2014-جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د� .إلهام عبد اجلواد ح�سن عبد اهلل
الوظيفة � :أ�ستاذ م�ساعد -ق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة
الكليـــــة  :الطب البيطري

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة  / 2006-2003مدر�س م�ساعدبق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة  2010-2006ع�ضو بعثة �إ�شراف م�شرتك
بجامعة بوردو الواليات املتحدة الأمريكية  / 2011-2010مدر�س بق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة 2017- 2012
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة -2017و حتي تاريخه
الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -العمل كم�ست�شار للجنة العلمية لإحتاد الطالب بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة للعام اجلامعي .2016-2015الت�شرف بع�ضوية جلنة جامعة القاهرة لأخالقيات رعاية و ا�ستخدام احليوانات يف التعليم و البحث العلمي –
قطاع العلوم الأ�سا�سية .2017 -2016
الن�شـــــاط العلمي
املدر�ســــة العلميــــــة :
  -امل�شاركة يف الإ�شراف علي عدد  12ر�سالة ماجي�ستري و دكتوراه داخل و خارج الكلية و ذلك بالتعاون مع كليةطب الفم و الأ�سنان جامعة عني �شم�س و جامعة املنيا و كذلك م�شاركة كلية العالج الطبيعي جامعة القاهرة يف
الإ�شراف علي الر�سائل العلمية .التعاون املثمر يف جمال اجلراحة التجريبية مع املركز القومي للبحوث -جامعة
الفيوم -جامعة بني �سويف -جامعة املنيا .ا�ستحداث حمتوي درا�سي لدرا�سة �إ�صابات اجلهاز احلركي لطالب امل�ستوي
اخلام�س .امل�شاركة يف و�ضع اخلطة البحثية لق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة  .العمل علي الإرتقاء بالت�صنيف
العاملي جلامعة القاهرة و ذلك بن�شر �أبحاث يف جمالت مفهر�سة دولي ًا .العمل كمحكم و مراجع لعدد  11دورية علمية
مفهر�سة دولي ًا.
امل�شروعـــات البحثيـــة :
 -م�شاركة فريق عمل بحثي من املركز القومي للبحوث النتاج �شبكات ن�سيجية لتدعيم ع�ضلة القلب من الت�ضخم.م�شاركة فريق عمل بحثي من املركز القومي للبحوث ب�إجراء التطبيق العملي لزرع �سقالة عظمية حمملة بعقاقري
م�ضاد له�شا�شة العظام.
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
 -ع�ضو اجلمعية الأوروبية للت�صوير الت�شخي�صي البيطري منذ .2015  -ع�ضو اجلمعية الطبية البيطرية امل�صرية منذ .2005 -ع�ضو اجلمعية امل�صرية الأملانية لعلم احليوان منذ .2012- -ع�ضو اجلمعية العلمية للتكاثر يف احليوان منذ 2016

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

  -امل�شاركة بفح�ص و عالج احلاالت املرتددة علي امل�ست�شفي التعليمي بق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة.امل�شاركة يف دورات وور�ش العمل التدريبية للخريجني التي جتري بق�سم اجلراحة و التخدير و الأ�شعة .امل�شاركة
يف دورات وور�ش العمل التدريبية التي جتري مبركز التحاليل و الدرا�سات التطبيقية بكلية الطب البيطري-
جامعة القاهرة .امل�شاركة يف تدريب الأطباء البيطريني و امل�ساعدين البيطريني �ضمن ور�ش العمل املنظمة من
الهيئة العامة للخدمات البيطرية .امل�شاركة بربنامج دعم الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
اال�شرتاك يف القوافل البيطرية التي نظمتها كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة ايل قري حمافظة اجليزة.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -جائزة جامعة القاهرة للن�شر الدويل للأعوام  2013و حتي .2018 -جائزة امل�ؤمتر الأوروبي للت�صوير الت�شخي�صي البيطري لعام  2016و املقدمة ل�شباب الباحثني.- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الطبية

اال�ســـم  :د� .سينار �سيد ف�ؤاد عبد ال�سالم
الوظيفة  :مدر�س
الكليـــــة  :ال�صيدلة

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعةالقاهرة من  2007/3/4حتى .2011/6/21
 -مدر�س م�ساعد بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة -جامعة القاهرة من  2011/6/21حتى .2015/2/16
 -مدر�س بق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة ال�صناعية  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة من 2015/2/ 16حتى االن.الن�شاط الإداري الأكادميي :
 -ﻋ�ضو جلنة جرد املخازن والكيماويات  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ( 2007حتى .)2015 -ﻋ�ضو جلنة فح�ص االجهزة  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ( 2016حتى .)2017 -ﻋ�ضو جلنة املعامل و املختربات  -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة ( 2015حتى .)2017 -ﻋ�ضو جلنة البت الفني واملايل لكل من الكيماويات والزجاج واالجهزة (برنامج عادى –برنامج اكلينكي)  -كليةال�صيدلة  -جامعة القاهرة  2015حتى . 2018
 -ﻋ�ضو جلنة فتح املظاريف الفنية واملالية لكل من الكيماويات والزجاج واالجهزة -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة( 2015حتى .)2017
 -ع�ضو جلنة م�س�ؤل عن مناق�صات الق�سم من كيماويات وزوجاج واجهزة �صغرية (برنامج عادى –برنامج اكلينكي)من  2015حتى .2018
 -ﻋ�ضو جلنة لفح�ص االوراق اخلا�صة بقبول دفعة جديدة من الدار�سني بالدرا�سات العليا دبلومات وماج�ستري -كلية ال�صيدلة  -جامعة القاهرة (.)2016- 2015
الن�شـــــاط العلمي
املدر�ســــة العلميــــــة :
النانوتكنولوجي.
  -حت�سني االتاحة احليوية للعقاقري الطبية عن طريق ا�ستخدام تقنيةً
ع�ضويـــــة اجلمعيـات :
- -اجلمعية ال�صيدلية امل�صرية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 �-شهادة تقدير و مكاف�أة من جامعة اﻟﻗاهره عن الن�شر العلمى فى املجالت العلميه الدوليه (عام2017 - 2014و .)2018- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية يف العلوم الطبية .2018
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جوائز الـجـامعـة الت�شجيعية
جائزة  :العلوم الهند�سية

اال�ســـم  :د� .سامل فرج �سامل حجازي
الوظيفة  :مدر�س االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :معهد الليزر

التدرج الوظيفـى :
 -معيد بتاريخ  14يونيو 2003  -مدر�س م�ساعد بتاريخ  6يوليو 2011  -مدر�س بتاريخ  28مار�س .2017الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -م�ؤ�س�س وم�شرف معمل املعلومات الكمية ( )Quantum Information Labباملعهد القومى لعلوم الليزر. - -ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا والبحوث باملعهد القومى لعلوم الليزر (.)2018 - 2017

الن�شـــــاط العلمي
املدر�ســــة العلميــــــة:

 -قدم جمموعة من الأبحاث العلمية وبراءات االخرتاع تقوم على جتارب ميكانيكا الكم لتوليد الفوتونات املنفردةوثنائي الفوتونات امل�شتبكة هذا املجال البحثى اخل�صب له الكثري من التطبيقات احلديثة املتنوعة مثل املعلومات
الكمية ( ، )quantum informationالت�صوير الكمي ( ، )quantum imagingnالنقل الكمي عن بعد (quantum
 ، )teleporationالكود الكمي عاىل الكثافة . quantum
  superdense coding(-الت�شفري الكمي ( )quantum encryptionالقيا�س الكمي ( . )quantum metrologyكلتطبيق من هذه التطبيقات يتميز بتفوفه على نظريه الكال�سيكى ( الذى ال يعتمد على نظرية ميكانيكا الكم)
 �-أقام و ر�سخ لتعاون علمى بحثى مع فريق ال�ضوئيات الكمية بجامعة فلوريدا الو�سطى (CREOL: Collegc of ) Optics & Photonics, University of Central Floridaو�أثمر هذا التعاون جمموعة من الأبحاث وبراءة
اخرتاع.

- -امل�شروعـــات البحثيـــة :

-- Photonic superlattice for generating and engineering hyperentangled photons: Core of quantum
computation and encryption systems, ITIDA, 2018-2019.
-- Enhanced Source of Entangled Photons for applications in Quantum Encryption, ITIDA, 2015-20 16.

ع�ضويـــــة اجلمعيـات :

-- The SPIE-International Society of Optics and Photonics
)اجلمعية التخ�ص�صية لعلوم الليزر( -- Topical Society of Laser Science

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

 -ان�شاء معمل املعلومات الكمية باملعهد القومي لعلوم الليزر وهو معمل جتارب لهذا املجال البحثي يف م�صر واملنطقةالعربية.
 �-ألقي العديد من املحا�ضرات جلمهور ذو خلفيات علمية متنوعة عن االجتاهات احلديثة يف علم ال�ضوء مثلاال�شتباك الكمي للفوتونات ( ، )quantum entanglementامللقاط ال�ضوئي ( ، )Optical weezersزيادة قدرة
نب�ضات ليزر الفيمتوثانية  ،املعلومات الكمية ودوائر احلا�سب الكمي ( )quantum gatesبا�ستخدام الفوتونات.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

- -جائزة اجلامعة الت�شجيعية لعام .2018
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جوائز الـجـامعـة لالختـــراع
جائزة  :االختـــراع

اال�ســـم  :د .عبد الرحمن �أحمد عبد الواحد ال�سيد
الوظيفة  :مدر�س بكلية الهند�سة االلكرتونيات و االت�صاالت الكهربية
الكليـــــة  :الهند�سة
التدرج الوظيفـى :
 -معيد بق�سم هند�سة القوى امليكانيكية بكلية الهند�سة بتاريخ 2005-11-20 -مدر�س م�ساعد بتاريخ 2011-11-23- -مدر�س بتاريخ بتاريخ 2016-3-30

الن�شاط الإداري الأكادميي :
  -ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا عن ق�سم هند�سة القوى امليكانيكية . -ع�ضو جلنة اجلودة عن ق�سم هند�سة القوى امليكانيكية.الن�شـــــاط العلمي
املدر�ســــة العلميــــــة :
 �-أنتقال احلرارة – الطاقة املتجددة – التربيد والتكييف – الديناميكا احلرارية – حمطات القوى.امل�شروعـــات البحثيـــة :
قدمت عدة ابتكارات الكادميية البحث العلمي لت�سجيلهم ك�أخرتاعات وطنية ودولية وهم :
 -الية مبتكرة لتتبع اال�شعة ال�شم�سية بدون كهرباء (مت ا�صدار براة اخرتاع له). -الية هيدروليكية �أتوماتيكية لتتبع اال�شعة ال�شم�سية (قيد البحث). �-صمام للحماية من التدفق الغري مق�صود (قيد البحث).- -قدمت �أي�ضا ورقات بحثية حمليا ودوليا:

-- Nada SA, Elsayed AA, Elsayed M. Technoeconomic Study for the Optimization of Turbine Size and Wind Farm
Layouts. Int J Energy Res. 2019;43:7459–7476.
-- Nada SA, Elsayed AA, Elsayed M. Minimum Layout Area and Optimization of Turbines Distribution in Wind Farms
for Specific Output Powers. Int J Energy Res. Under review.
-- Abdelrahman A Elsayed, Essam E Khalil, Mahmoud A Kassem, Omar A Huzzayin. A Novel Parabolic Trough
Collector with Tracking Mechanism. Engineering Research Journal Jan 2016; 27: 1-24.
-- Abdelrahman A Elsayed, Essam E Khalil, Mahmoud A Kassem, Omar A Huzzayin. A Novel Green Solar Tracking
Mechanism with Single Axis of Tracking. Engineering Research Journal Jan 2016; 27: 25-41.

الن�شـــــــاط اخلدمي:
دور املكرم يف تنمية املجتمع:

  -اعمل على تنمية املجتمع من خالل تقدمي م�شاريع بحثية مبتكرة من جهة تخ�ص�صي واهتمامي بعلوم الطاقةاملتجددة واحلرارة ل�سد احتياجات الدول النامية بهدف االكتفاء الذاتي لتلك الدول وباالخ�ص «م�صر» لكي
ت�ستغل املوارد الطبيعية واملوارد الب�شرية.

اجلوائز التي ح�صل عليهــــا:

 -العديد من جوائز التميز من اجلامعة و�شركات عاملية قبل التخرج ك�أول دفعتي كل عام.- -جائزة اجلامعة للإخرتاع لعام .2018
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الـخـــامتــة
 يطيب لإدارة جــامعـــة القــاهرة �أن تتقدم بجزيل ال�شكر لل�سادة القائمني علـياحتفاليــة عيــد العلـم ال�ساد�س ع�شــرلعــام  ، 2019لـما بــذلوه من جهد وما
قاموا بــه من عمـل مميز حتي تظهر هذه االحتفاليـة بال�صــورة املرجوة التي
تليــق با�ســم جامعة القاهرة ،اجلامعة الأم ،اجلامعة التي تخرج من رحمها
جامعات الوطن العربي بف�ضل علمائها الأفذاذ الذين قامت علي عواتقهم تلك
اجلامعات، وال�شكر �أي�ض ًا لل�سادة الأفا�ضل الذين �شرفونا بح�ضورهم احتفالنا
اليوم من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملعاونني والإداريني، وال�شكر مو�صول للجان
الفنية القائمة علي تلك االحتفالية.
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