
  

 انـــــــــــــبي

 م 1201لعام  الجامعةالسادة الحاصلين على جوائز بأسماء 

 

  

 : الريادة الفكرية واإلدارية والتطويريةجائزة 

  

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 قائم بعمل رئيس جامعة دمنهور سعيد عبده نافعأ.د/ 

 

 التقديرية:جائزة الجامعة 

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .د / حاتم صالح الدين عبد الحميدأ

 

 :العلمىللتميز  جائزة الجامعة

 الكلية  إسم الحاصل عليها

 مية البيئةوكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتن يوسف عبد الوهاب عطيهأ.د / 



 

 للتشجيع  العلمى :جائزة الجامعة 

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 قائم بعمل رئيس قسم الميكروبولوجى بكلية الطب البيطرى بالبستان السيدة الدكتوره / مديحة صالح الدين إبراهيم

 

 : ألوائل خريجى كليات جامعة دمنهورجائزة الجامعة 

 الكلية إسم الحاصل عليها

 التربية أسماء إسماعيل عوض على شاهين

 التجارة فاطمة الزهراء حلمى عبد الحليم حمدون

 اآلداب منار إبراهيم السيدالبهنسى

 الزراعة محمد عبد الناصر أبو بكر عبد العزيز

 التمريض حنان مصطفى عاشور الخطيب

 

 

 

 

 

 



 :للموظف المتميز جائزة الجامعة

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 لزفتاوىسهير محمد سالم االسيده / 
 رضا محمد محمود الشحيمىالسيده / 

 إدارة الجامعة

 العلوم أ / حسن على حسن حمامه

 اآلداب أ / أحمد محمد إسماعيل حلمى

  

 

 : للعامل المتميزجائزة الجامعة 

  

 الكلية  -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 إدارة الجامعة السيد محمود حسينمهنا 

 

 :درع الجامعة للعطاء المتميز

 الكلية  -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 رئيس جامعة اإلسكندرية السابق أ.د / حسن ندير خير اهلل

 رئيس جامعة اإلسكندرية أ.د / هند ممدوح حنفى

 أستاذ سمية المبيدات بكلية الزراعة أ.د / مصطفى عبد اللطيف عباسى

 



 :للتميز اإلدارىدرع الجامعة 

 الكلية  -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 قائم بعمل رئيس جامعة دمنهور أ.د / سعيد عبده نافع

 قائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث / حاتم صالح الدين علد الحميدأ .د 

 عميد كلية اآلداب أ.د / فضل اهلل محمد إسماعيل

 عميد كلية الزراعة السابق أ.د / خليل عبد اهلل دراز 

 عميد كلية التجارة أ.د / عبد السالم محمود أبو قحف

 وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د / محمد عبد القادر شنيشن

 

 : شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية للحاصلين على جوائز محلية أو إقليمية أو عالمية

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية أ.د / ناديه أندراوس إبراهيم البرنشاوى

 : شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية لمن بلغ السن القانونية من األساتذة

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 القائم بعمل رئيس جامعة دمنهور أ.د / سعيد عبده نافع

 ميد كلية التجارةع أ.د / عبد السالم محمود أبو قحف

 


