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  قـــرار جملس اجلامعة  قـــرار جملس اجلامعة  
  مم  51025102لسنة لسنة     ((6666رقم )رقم )

  مم  51025102منح جوائز اجلامعة لعام منح جوائز اجلامعة لعام   بشأنبشأن
  =============  =============  

 مجلس جامعة دمنهور
 بعد اإلطالع على:ـ

بشاا ر ظنماال  الجامعااات والتظااذ الظنللرلااة والقاارارات الم ملااة لهمااا  2491لساانة  94القااانور ر اا   -
 وظعدلالظهما.

 .والتظذ الظنللرلة ش ر إصدار  انور الخدمة المدنلةب 1122لسنة  21القانور ر    -

 بش ر الجوالز الظى ظمنتها جامعة دمنهور. 1122( لسنة 2 رار جامعة دمنهور ر   )  -

 .4/21/1122، 29/6/1122متاضر اللجنة العللا للجوالز في   -
 .14/21/1122 جامعة بجلسظذ المنعقدة فىالموافقة مجلس   -

 

  

   ــــــــرر  ــــــــرر 
  

      ــ::ىىعلى النتو الظالعلى النتو الظال  11221122منح جوالز ودروع الجامعة لعا  منح جوالز ودروع الجامعة لعا    ::  ((22مادة )مادة )

  

 :التقديريةجائزة اجلامعة  أوالً:
 

 للسيد األستاذ الدكتور/ عبد احلميد السيد عبد احلميد للسيد األستاذ الدكتور/ عبد احلميد السيد عبد احلميد  -

 كلية الزراعة كلية الزراعة ـ ـ أستاذ فسيولوجيا الدواجن بقسم اإلنتاج احليوانى والداجىن أستاذ فسيولوجيا الدواجن بقسم اإلنتاج احليوانى والداجىن 
 

  ف جنلذ مصري( ودرعاً باس  الجالزة.ف جنلذ مصري( ودرعاً باس  الجالزة.جنلذ )فقط خمسة وعشرور ألجنلذ )فقط خمسة وعشرور أل( (   1211112111))و لمظها و لمظها   --

  

 .5102ثانيًا: جائزة اجلامعة للتميز العلمي  لعام 
 

 الكليــة الوظيفــة االســـم م

 اآلداب أستاذ الجغرافيا الطبيعية المتفرغ محمد مجدى ترابأ.د.  -1
  

  ودرعاً باس  الجالزة.ودرعاً باس  الجالزة.  جنلذ )فقط خمسة عشر ألف جنلذ مصري(جنلذ )فقط خمسة عشر ألف جنلذ مصري(( ( 2211122111))و لمظها و لمظها   --
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 العلمي:ـ للتشجيعجائزة اجلامعة  :ثالثاً 
 

 الكليــة الوظيفــة االســـم م

 التجارة األستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية د.أشرف محمد عبد هللا ياسين -1
 التربية األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية د. بهلول أحمد سالم -2
 اآلداب د بقسم اللغة العربيةاألستاذ المساع د. محمد محمود أبوعلى -3

    
  

  

  جنلذ )فقط عشرة أاف جنلذ مصري( ودرعاً باس  الجالزة.جنلذ )فقط عشرة أاف جنلذ مصري( ودرعاً باس  الجالزة.( ( 2111121111) ) و لمظهاو لمظها  --
  

  

 
 : جائزة اجلامعة للنشر العلمي:ـرابعاً 

 

 الكليــة الوظيفــة االســـم م

 الطب البيطرى األستاذ المساعد بقسم الطب الشرعى والسموم د. ياسر سعيد السيد سالم -1
  

  

مع منح لقب باتث جامعة دمنهور مع منح لقب باتث جامعة دمنهور ، ،   العلو  العمللةالعلو  العمللةفى فى درع جامعة دمنهور للنشر العلمى المظملز درع جامعة دمنهور للنشر العلمى المظملز     --

  ..11221122لعا  لعا    فى ظخصص الطب الشرعى والسمو فى ظخصص الطب الشرعى والسمو   المظملزالمظملز
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 ـ: جائزة اجلامعة ألوائل خرجيي كليات جامعة دمنهور:خامساً 
 

  

 ال للة الدفعة ااســـ   

 العلوم 0231/0232 جمعه السيد عامر قطب -1

 الطب البيطرى 0231/0232 حسن جبريل دمحم جبريل رحيم -2

 الزراعة 0231/0232 همام بريك جويدة بريك -3

 التربية 0231/0232 نورهان أحمد عبد النبى متولى على -4

 اآلداب 0231/0232 بسمة السيد متولى أبو زيد -5

 التجارة 0231/0232 أمل عبد الفضيل عبد الرؤف بركات -6

 رياض األطفال 0231/0232 إيناس عادل إبراهيم دمحم أبو النصر -7

 الصيدلة 0231/0232 هبه عبد المنعم أحمد غانم -8

 التمريض 0230/0231 وفاء سامى عبد الستار عمر مدين -9

    
  جنلذ )فقط ألف جنلذ مصري( وشهادة ظقدلر ل ل طالب.جنلذ )فقط ألف جنلذ مصري( وشهادة ظقدلر ل ل طالب.( ( 21112111  ))  و لمظهاو لمظها    --

  

  

  
  

 ـامعة للموف  اتمتميز:: جائزة اجلسادساً 
  

  اإلدارة العامةاإلدارة العامة
      السلد/ فوزى دمحم على     

 ل بو العالالسلد/ عبد المجلد  ما 
  

جنلذ )فقط أللاجنلذ مصري( ل ل موماف ظصارف مار الماوارد الراظلاة للجامعاة  وشاهادة جنلذ )فقط أللاجنلذ مصري( ل ل موماف ظصارف مار الماوارد الراظلاة للجامعاة  وشاهادة ( (   11111111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --

  ظقدلر.ظقدلر.
  

  

   للات الجامعة للات الجامعة
  

   للة العلو : للة العلو :
 نىوفاء دمحم عاشور اللقا 

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
  

   للة اآلداب: للة اآلداب:
  رشاد سللمار غالب 

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.  ( جنلذ( جنلذ  11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
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   للة الصلدلة: للة الصلدلة:
 خالد متمود تسر دمحم 

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.  ( جنلذ( جنلذ  11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
  

   للة الظربلة: للة الظربلة:
  دمحم عبد التلل  لونس برانى  

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.  ( جنلذ( جنلذ  11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )    --
  

  

   للة الزراعة: للة الزراعة:
 لى المزلودىوفاء السلد تن  

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
  

  

  ::الظمرلضالظمرلض للة  للة 
 نوره متمود العبد 

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
  

  ::الظجارةالظجارة للة  للة 
  التملد دمحم مصطلىدمحم عبد    

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --

  

  ::طب األسنارطب األسنار للة  للة 
 دمحم عبد اللطلف ز زوق    

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )  --
  

  

  ::رلاض األطلالرلاض األطلال للة  للة 
 دمحم عبد المقصود الطولل    

  )فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر)فقط أللاجنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر( جنلذ ( جنلذ   11111111و لمة الجالزة )و لمة الجالزة )    --

   

 : جائزة اجلامعة للعامل اتمتميز:سابعاً 
  اإلدارة العامة:اإلدارة العامة:
 ل النقلإدارة وسال                             عبد الصادق الشتات بدر 

 م ظب أ.د.رللس الجامعة   عبد المقصود لطلى  امل 
  جنلذ )فقط ألف جنلذ مصري( ل ل مومف ظصرف مر الموارد الراظلة للجامعة  وشهادة ظقدلر.جنلذ )فقط ألف جنلذ مصري( ل ل مومف ظصرف مر الموارد الراظلة للجامعة  وشهادة ظقدلر.( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --

  

  

   للات الجامعة للات الجامعة

  

   للة العلو : للة العلو :
  طلبة رجب عبد الهادى 

  مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.  )فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
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   للة اآلداب: للة اآلداب:
  رمضار دمحم راضى القل 

  )فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة  وشهادة ظقدلر.  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
  

   للة الظربلة: للة الظربلة:
    صبتى تسلر عوض 

  لموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.لموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر ا)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر ا  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
  جج

  

  ::الصلدلةالصلدلة للة  للة 
 جمال عطلذ متمود الجندى  

  )فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
  

  

   للة الزراعة: للة الزراعة:
 عبد اللطلف عبد المنع  زنباع 

  ( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.( ظصرف مر الموارد الراظلة لل للة وشهادة ظقدلر.)فقط ألف جنلذ مصري)فقط ألف جنلذ مصري  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
  

   للة الظمرلض: للة الظمرلض:
  مبروك عبد العزلز عبد المقصود 

  )فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة  لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط ألف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة  لل للة  وشهادة ظقدلر.  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --
  

  ::الظجارةالظجارة للة  للة 
 عبد اللظاح متمود سللمار 

  لف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة  لل للة  وشهادة ظقدلر.لف جنلذ مصري( ظصرف مر الموارد الراظلة  لل للة  وشهادة ظقدلر.)فقط أ)فقط أ  جنلذجنلذ( ( 21112111))و لمة الجالزة و لمة الجالزة   --

  

  على جملع جهات اإلخظصاص ظنللر هرا القرار  ل فلما لخصذ.على جملع جهات اإلخظصاص ظنللر هرا القرار  ل فلما لخصذ.  ( :( :11مادة )مادة )

  

  ..11221122//2121//1414صدر عر مجلس جامعة دمنهور بجلسظذ المنعقدة فى صدر عر مجلس جامعة دمنهور بجلسظذ المنعقدة فى 
   

 رئيــس اجلامعـة
 

 (عبيد عبد العاطى صاحل)أ.د. 
  

 


