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 أسماء 

 جوائز الدولة :- أوالً  

 انًجال انجائضج  انكهيح  انذسجح  االعى  و 

1.  
ػٕاغف دمحم ػثذ . د.أ

انشدًٍ 

أعتار يتفشؽ  

تمغى انصذافح ٔاالػالو  
االػالو  

انذٔنح 

انتمذيشيح 

فٗ 

انؼهٕو االجتًاػيّ 

2.  
َثيهح ْاَى إتشاْيى . د.أ

عانى 

أعتار يتفشؽ 

تمغى انهغح انؼشتيح 
اآلداب 

انذٔنح 

 انتمذيشيح
فٗ 

انؼهٕو االجتًاػيّ 

أدًذ دمحم ػتًاٌ َصش . د.أ  .3
أعتار يتفشؽ 

تمغى انذساعاخ انيَٕاَيح  

 ٔانالتيُيح
اآلداب 

انذٔنح 

 انتمذيشيح
اآلداب 

يؼتض عيذ ػثذ هللا . د.أ  .4
أعتار  

تمغى ػهى انُفظ  

ٔػًيذ  

كهيح اآلداب  
انذٔنح نهتفٕق 

فٗ  

انؼهٕو االجتًاػيّ 

دمحم دمحم يشعٗ انكذالٖٔ . د.أ  .5
أعتار يتفشؽ  

تمغى اآلحاس االعالييح  
انذٔنح نهتفٕق اآلحاس  

فٗ 

 انؼهٕو االجتًاػيّ 
 

 جوائز الدولة :- تببع 

 انًجال انجائضج  انكهيح  انذسجح  االعى  و 
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 أسماء 

دمحم ػثذ انؼضيض صاْش . د.أ  .6
أعتار يتفشؽ  

تمغى انذيٕاٌ ٔانُيتًاحٕنٕجيا 

 انضساػيح 
انضساػح  

انذٔنح 

انتمذيشيح 

فٗ 

 انؼهٕو انضساػيح 

سظٕاٌ صذلٗ فشد . د.أ  .7
أعتار يتفشؽ 

 تمغى انكيًياء انذيٕيح  
انضساػح  

انذٔنح 

 انتمذيشيح
فٗ انؼهٕو انتكُٕنٕجيح 

 (صساػيح)انًتمذيح 

8.  
يؤيُح ػثذ انْٕاب ادًذ . د.أ

 كايم

أعتار  

تمغى انثاحٕنٕجيا 

االكهيُيكيح  

غة  

لصش انؼيُٗ  

انذٔنح 

 انتمذيشيح
فٗ  

انؼهـــٕو انطثيــح 

دمحم ششيف ػًش . د.أ  .9
أعتار  

تمغى جشادح األٔساو 

انًؼٓذ 

انمٕيٗ 

نألٔساو   

انذٔنح 

 انتمذيشيح
فٗ انؼهٕو انتكُٕنٕجيح 

 (غثيح)انًتمذيح 

يذيٗ أدًذ تٓٗ انذيٍ . د.أ  .10
َائة سئيظ انجايؼح 

 نهذساعاخ انؼهيا ٔانثذٕث  

انجايؼح 

انثشيطاَيح  

انذٔنح 

 انتمذيشيح
فٗ انؼهٕو انتكُٕنٕجيح 

 (ُْذعيح)انًتمذيح 
 جوائز الدولة :- تببع 

 انًجال انجائضج  انكهيح  انذسجح  االعى  و 

11.  
ػيذ دغٍ ػثذ انشدًٍ . د.أ

 ظذا
أعتار يتفشؽ  

تمغـــى انشياظيــاخ  
انذٔنح نهتفٕق انؼهٕو  

فٗ 

 انؼهٕو األعاعيح 
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 أسماء 

كشيى دمحم فٕصٖ انغيذ . د  .12

يذسط  

تمغى غة انفى ٔأيشاض 

انهخح  

غة 

 انفى 

ٔاألعُاٌ  

انذٔنح 

انتشجيؼيح 

فٗ  

انؼهٕو انطثيح 

يشٔج ػذنٗ دمحم صانخ . د  .13
أعتار يغاػذ  

تمغى األيشاض انجهذيح 

غة  

لصش انؼيُٗ  

انذٔنح 

انتشجيؼيح 

فٗ 

 انؼهٕو انطثيح 

أدًذ دمحم ػهٗ انثذيشٖ . د  .14
أعتار يغاػذ  

تمغـــى انطفيــهيـــاخ  

انطة 

انثيطشٖ  

انذٔنح 

انتشجيؼيح 

فٗ 

 انؼهٕو انضساػيح 

15.  
دغاو انذيٍ عؼذ . د.أ

انثهتاجٗ 

أعتار  

تمغى انكيًياء انذيٕيح  
انضساػح  

انذٔنح 

انتشجيؼيح  

فٗ انؼهٕو 

انضساػيح  

ٔانجايؼح انتشجيؼيح فٗ  

انؼهٕو انتكُٕنٕجيح 

 انًتمذيح

 جوائز الجبمعة  :- ثبويبً 

 انًجالانجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

تيًٕس يصطفٗ اتشاْيى  . د.أ  .16
أعتار  

تمغى أيشاض انزكٕسج 

 ٔانتُاعهيح

غة  

لصش انؼيُٗ  
انتًيض 

فٗ  

انؼهٕو انطثيح   

أعتار يتفشؽ  ػثذ انظاْش أتٕ صيذ  . د.أ  .17
تمغى ُْذعح انًُاجى ٔانثتشٔل 

فٗ انتًيض انُٓذعح  
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 أسماء 

 انؼهٕو انتكُٕنٕجيح  ٔانفهضاخ 

انًتمذيح 

18.  
فتذٗ ػثذ انؼاغٗ ػثذ .د.أ

انغفاس  

أعتار يتفشؽ  

تمغى ػهى انذيٕاٌ  
انؼهٕو  

انجايؼح 

انتمذيشيح 

فٗ  

انؼهٕو األعاعيح 

" يُاصفح"

19.  
دمحم ػثذ انجٕاد ػثذ .د.أ

انغالو  

أعتار يتفشؽ  

تمغــى انكيـًيــــاء  
انؼهٕو  

انجايؼح 

انتمذيشيح 

فٗ  

انؼهٕو األعاعيح 

" يُاصفح"

20.  
دغيٍ ػثذ انذٗ انغيذ .د.أ

 لاػٕد 
أعتار يتفشؽ  

تمغى انصذــــــّ  

انطة 

انثيطشٖ  

انجايؼح 

انتمذيشيح 

فٗ  

انؼهٕو انتكُٕنٕجيح 

انًتمذيح 

جوائز الجبمعة   :- تببع 

 انًجالانجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

21.  
يُٗ فؤاد ػهٗ ػثذ . د.أ

انغُٗ  

أعتار  

تمغى تشييى اآلحاس  
انجايؼح نهتفٕق اآلحاس  

فٗ 

 انؼهٕو االَغاَيح 

ٔانتشتٕيح 

فٗ   انجايؼح نهتفٕقااللتصاد  أعتار يغاػذ  يذًٕد انغؼيذ يذًٕد  . د  .22
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 أسماء 

ٔانؼهٕو  تمغـــى االدصــــاء 

 انغياعيح 
انؼهٕو االجتًاػيح 

23.  
ايًاٌ صالح انذيٍ .د.أ

انًذالٖٔ  

أعتار  

 تمغى انتؼذيٍ 
 انجايؼح نهتفٕقانُٓذعح  

فٗ  

انؼهٕو انُٓذعيح 

24.  
ػثذ انًُؼى دمحم . د.أ

سظٕاٌ  

أعتار يتفشؽ  

 تمغى انكيًياء انذيٕيح 
 انجايؼح نهتفٕقانضساػح  

فٗ  

انؼهٕو انثيُيح 

عيذ دمحم عيذ دًيذج  . د  .25
أعتار يغاػذ  

تمغـى تشييــى اآلحــاس  
اآلحاس  

انجايؼح 

انتشجيؼيح 

فٗ  

انؼهٕو االَغاَيح 

" يُاصفح"
جوائز الجبمعة   :- تببع 

 انًجالانجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

26.  
دشتٗ ػض انذيٍ دغٍ . د

أدًذ  

يذسط  

 تمغى تشييى اآلحاس 
اآلحاس  

انجايؼح 

 انتشجيؼيح
فٗ  

انؼهٕو االَغاَيح يُاصفح 

27.  
أدًذ جًؼّ أدًذ . د

سظٕاٌ  

أعتار يغاػذ  
تمغى انشياظياخ ٔانفيضيما 

 انُٓذعيح 
انُٓذعح  

انجايؼح 

 انتشجيؼيح
فٗ  

انؼهٕو انُٓذعيح 

 ساَيا دمحم يُيش دمحم ػثذ انذٗ .د  .28
أعتار يغاػذ  

 تمغى األيشاض انجهذيح 
غة  

لصش انؼيُٗ  

انجايؼح 

 انتشجيؼيح
فٗ  

انؼهٕو انطثيح 
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 أسماء 

29.  
غادج أدًذ ػثذ انثاسٖ ػثذ .د

 انشدًٍ 

أعتار يغاػذ  
تمغى انصيذالَياخ ٔانصيذنح 

 انصُاػيح 
انصيذنح  

انجايؼح 

 انتشجيؼيح

فٗ  

انؼهٕو انطثيح 

" يُاصفح"

30.  
غادج دمحم َصش انذيٍ .د

سظٕاٌ  

أعتار يغاػذ 
تمغى انصذح انؼايح ٔغة 

 انًجتًغ 

غة  

لصش انؼيُٗ  

انجايؼح 

 انتشجيؼيح

فٗ 

 انؼهٕو انطثيح 

" يُاصفح"
جوائز الجبمعة   :- تببع 

 انًجالانجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

أعايح دمحم يصطفٗ  . د.أ  .31
أعتار  

تمغى تشييى اآلحاس  
 االختشاع اآلحاس  

32.  
ْاَٗ ػثذ انؼضيض . د.أ

انشيًٗ  

أعتار  

تمغى انكيًياء انذيٕيح  

ٔػًيذ  

كهيح انضساػح  
االختشاع 

تشاءِ اختشاع دٔنيح فٗ 

يجال ػالد األٔساو 

انغشغاَيح تاعتخذاو 

انًشكثاخ انطثيؼيح  
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 أسماء 

جوائز فى مجبالت عبمة    :- ثبلثبً 

انجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

إتشاْيى تذساٌ  . د.أ  .33
أعتار يتفشؽ  

تمغى انجشادح انؼايح  

غة  

لصش 

انؼيُٗ  

 

ساَذا دمحم ػثذ انكشيى . د.أ  .34
أعتار  

تمغى انًُاجى ٔانثتشٔل 

 ٔانفهضاخ 
انًشأج انؼشتيح فٗ انؼهٕو ٔانتكُٕنٕجيا  انُٓذعح  

يُٗ يصطفٗ دمحم أييٍ . د.أ  .35
أعتار  

تمغى ػهى انذيٕاٌ  
انًشأج انؼشتيح فٗ انؼهٕو ٔانتكُٕنٕجيا انؼهٕو  

36.  
جًال عيذ ػهٗ دمحم .د.أ

 انثاسٔغٗ 

أعتار  

انضساػح  تمغى انكيًياء انذيٕيح  

جائضج  

يؤعغح يصش "انُشش انؼهًٗ انذٔنٗ 

"  2014انخيش

أعتار اتٕ انؼال ػطيفٗ دغُيٍ   . د.أ  .37
انذاعثاخ 

ٔانًؼهٕياخ  

 جائضج  االيغغيكٕ انذٔنيح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجيا نغُح

2014 

ٔانتٗ تًُذٓا انًُظًح االعالييح  نهخمافح  ٔانتشتيح 

 ٔانؼهٕو 
جوائز فى مجبالت عبمة    :- تببع 
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 أسماء 

انجائضج انكهيح انذسجح االعى  و 

دمحم سظٕاٌ دغٍ / يُٓذط   .38
يؼيذ  

تمغى االنكتشَٔياخ ٔاالتصاالخ 

 انكٓشتيح 
انُٓذعح  

انًشكض األٔل فٗ أٔنًثياد االنكتشَٔياخ انذٔنيح 

 تأسييُيا

39.  
أدًذ يصطفٗ يذًٕد / يُٓذط 

دافظ 

يؼيذ 

تمغى ُْذعح انمٕٖ 

انًيكاَيكح 

انُٓذعح  

يًخم ػٍ فشيك انكهيح انذاصم ػهٗ انًشكض انخايٍ فٗ 

يغاتمح 

Shell Eco Marathon انتٗ ػمذخ فٗ انفهثيٍ فثشايش 

 ػٍ تصًيى ٔتصُيغ ًَٕرد يٍ انغياساخ انًٕفشج 2014

 كى تهتش 122العتٓالن انثُضيٍ ديج عاسخ عياسج انفشيك 

ٔادذ تُضيٍ  

دايذ جًال دايذ ػهٗ / انطانة   .40
انفشلح انخانخح  

تمغى ُْذعح انطيشاٌ 

 ٔانفعاء
انُٓذعح  

يًخم ػٍ فشيك انكهيح انذاصم ػهٗ انًشكض انتاعغ فٗ 

   University Rover Challengeيغاتمح 

  2014تانٕالياخ انًتذذج األيشيكيح يايٕ 

 European Roverٔ انًشكض انخانج يغاتمح 
Challenge  

 ػٍ تصًيى ٔتصُيغ ًَارد 2014فٗ تٕنُذا عثتًثش 

نشٔتٕتاخ تمٕو تثؼط انًٓاو االعتكشافيح ػهٗ أعطخ 

انكٕاكة كتذهيم ػيُاخ انتشتح ٔتخضيٍ تؼط انؼيُاخ 

 نتذهيهٓا فٗ انًذطح األسظيح

 


