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 بيان 
 للجائزة التقديرية  احلاصلنيبالسادة 

 0210/0213جلامعة حلوان يف العام 
عدد  اجملال م

 املتقدمني
 يةالنسبة املئو أسم الفائز

   الفنون 1
5 

 مناصفة بني كال من :
 حلوان 0بقسم الرسم و التصوير بكلية التربية الفنية ج 0/ حمدي احمد عبد اهلل             أ0د0أ -1
 متفرغ بقسم الموسيقي العربية و عميد كلية التربية الموسيقية سابقا 0/ نبيل محمود عبد الهادي شورة   أ0د0أ -2
 

 
44.88 %  
44.88 % 

 متفرغ بقسم المناهج و طرق التدريس و عميدة كلية التربية سابقا 0ماجدة مصطفي السيد      أ/  0د0أ 1 التربوي 2
 

41.11 % 

 متفرغ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية 0علي ماهر خطاب     أ/ 0د0أ 1 العلوم االجتماعية  5
 

46.68 % 

3

  
 ورئيس قسم الصناعات الجلدية بكلية االقتصاد المنزلي  0د محمد خليل   أ/ نادية محمو 0د0أ 1 العلوم االساسية 

 
43.44  % 

 لعدم تقدم احدحجب الجائزة   ____ العلوم الهندسية و التكنولوجيا 2
 

 ـــــ

 العلوم القانونية و االقتصادية 6
 

 _______ حجب الجائزة لعدم تقدم احد _____
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 0210/0213 ةبيان بالسادة احلاصلني علي اجلائزة التشجيعي
 
 اجملال

  ةاجلائزة التشجيعي
عدد 

 املتقدمني

النسبة  أسم الفائز
 املئوية

 
 الفنون

 
1 

 بقسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز بكلية الفنون التطبيقية 0م0سحر احمد ابراهيم منصور    أ/    ةالدكتور  ةالسيد
 -باالشتراك مع :

 بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية 0عصمت عبد المجيد حسن   أ/ 0د0أ

 
44.68% 

 % 45حجب الجائزة  لحصول المتقدم علي اقل من  1 جتماعيةالعلوم اال
 

______ 

 بقسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض  0م0السيدة الدكتورة / زينب حسين علي محمد     أ 2 العلوم األساسية
 

40 % 

 % 45لحصول المتقدمين علي اقل من حجب الجائزة   2 الهندسية والتكنولوجياالعلوم 
 

______ 

 
 المجال التربوي

 ______ حجب الجائزة  لعدم تقدم احد _____

 حجب الجائزة  لعدم تقدم احد _____ القانونية و االقتصادية 
 
 
 

______ 
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 0210/0213دكتوراه (للعام   –بيان بالسادة احلاصلني علي  جائزة أحسن الرسائل العلمية ) ماجستري 
 ماجستري دكتوراه

عدد  اجملال
 املتقدمني

النسبة  اسم الفائز
 املئوية

عدد 
 املتقدمني

النسبة  اسم الفائز
 املئوية

العلوم الهندسية و 
 التكنولوجيا

بقسم هندسة القوي و  0م0/ رشا محمد عبد المعطي العزب    م0م0م 5
 اآلالت الكهربية بكلية الهندسة بحلوان

بقسم  0م0/ احمد حسين محمود محمد   م0م0م 8 43.68%
و الحاسبات بكلية هندسة االلكترونيات و االتصاالت 

 الهندسة بحلوان

44 % 

القانونية و 
 االقتصادية

 ___ حجب الجائزة لعدم تقدم احد  _____ ____ % 45المتقدمين علي اقل من حجب الجائزة لحصول  2

 مناصفة بني كال من : 5 %44.68 المدرس بقسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة     إبراهيم/ ريم رجائي 0د0م 5 األساسيةالعلوم 
بقسم  0م0/ شيماء شوقي رمضان محمود  م 0م0م -1

 الكيمياء بكلية العلوم 
 بقسم 0م0م/ رشا يوسف محمود  0م0م -2

 الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة 

 
48 % 

 
46.33% 

بقسم اإلرشاد السياحي بكلية  0د0ليان    ميب/ ماري ميساك مانوك ك0د0م 5 العلوم االجتماعية
 السياحة و الفنادق 

بقسم  0م0/ أماني عصام محمد عبد الحميد   م0م0م 5 
 وإدارة األعمال العلوم السياسية بكلية التجارة 

44.33% 

بقسم طباعة  0م0/ هبه محمد خليل خضير    م0م0م 3 % 48 بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة 0د0/ محمود فريد محمود    م0د0م 8 الفنون
 المنسوجات و الصباغة و التجهيز بكلية الفنون التطبيقية

45.33% 

 



محمد اسماعيل   الدارسة بكلية التربية / سمية سامي الدكتورة السيدة  6 المجال التربوي
 الرياضية للبنات

بقسم  0م0/ محمد انور عبد العزيز محمود    م 0م0م 5 % 41
 تكنولوجيا التعليم بكلية التربية

40.33% 

 


