
 سمات التميز والتنافسية

 ) جوائز – عضويات مراجعين .. (

 
 اوال :- الجوائز التى حصل عليها اعضاء هيئة التدريس بالقسم :- 

 

 قائمة اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز .

 

 الوظيفــــــــة اآلســــــــــــــــــــــــــــــــم

 ( . 2017/  2016المتوفيين عن العام ) 

 ) متوفى ( أستاذ متفرغ . المرحوم / حسين مظلومأ.د. 

 ( . 2017/  2016الذين بلغوا سن السبعين ) 

 أستاذ متفرغ .أ.د.  بثينة زكي مسعود

 أستاذ متفرغ .أ.د. عواطف محمد عواد 

 أستاذ متفرغ أ.د. زكية متولى محمد .

 أستاذ متفرغ .أ.د. أشرف محمد مجاهد

 أستاذ متفرغ .أ.د.  أميرة يوسف شعلة 

 ( .  2017/  2016المحالين للمعاش ) 

 أستاذ متفرغ .أ.د. هاله عبد السالم 

 أستاذ متفرغ .أ.د. عزة محمود الحفناوي

 جائزة االستاذ الجامعى القدوة الممنوحة من رابطة خريجي كلية الطب برئاسة أ.د. مرسي عرب. أ.د. بثينة زكى مسعود

 2015العام عن 

 جائزة أ.د. مرسي عرب لدعم شباب الخريجين أ.د. اميرة يوسف شعلة

 2015عن العام 

والتى تنص على منح  نصف الريع المخصص للجائزة  2014جائزة أ.د. عايدة اللقانى للعام  أ.د. هاله عبد الرؤوف 

الفضل بحث او مقال يجريه احد اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مجال الميكروبيولوجى او 

  .كعلم المناعة او الفيروساتاحد فروعه 

 2015جائزة أ.د. عايدة اللقانى للعام  أ.د. نشوة ابو خضر.

 2016اللقانى للعام جائزة أ.د. عايدة  أ.د. سوزان الفقى .

 2017جائزة أ.د. عايدة اللقانى للعام  أ.د. منال محمد بدور .

 2018جائزة أ.د. عايدة اللقانى للعام  أ.د. شويكار محمود عبد السالم

 2019جائزة أ.د. عايدة اللقانى للعام  أ.د. منال اسماعيل 

 

 



 

  وذلك تقديرا لما قدموه سيادتهم من عطاء واسهام   16/3/2017حفل التكريم الخاص باعضاء هيئة التدريس وذلك يوم   

جامعه االسكندريه وفيما يلى بيان  –وجهد لخدمة الكلية والطالب والمرضى خالل فترة عمل سيادتهم لكليه الطب   

 -السادة المكرمين :     باسماء    

  

 2016-2015-2014المحالين للمعاش عن السادة 

 تاريخ االحالة للمعاش تاريخ الميالد االسم

 9/6/2014  9/6/1954   ا.د. هالة عبد السالم على عبد العزيز

 17/2/2016 17/2/1956 ا.د. عزة محمود محمد الحفناوى

  2016-2015-2014السادة الذين بلغوا سن السبعين عن عام 

 18/9/2014 18/9/1944 زكى مسعودأ.د. بثينه هانم 

 26/11/2014 26/11/1944 أ.د. اميرة يوسف محمد شعله

 15/1/2015 15/1/1945 أ.د. زكيه متولى محمد متولى

 8/5/2015 8/5/1945 أ.د. عواطف محمد عواد

 5/10/2016 5/10/1946 أ.د. اشرف محمد مجاهد

 2016-2015-2014السادة االساتذة الذين توفوا عن عام 

 2/10/2014 أ.د. المرحوم/ حسين مظلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


