
  

  بيان

 بأسماء السادة الحاصلين على جوائز جامعة دمنهور

 م 3201لعام 

  

 جائزة التميز العلمى :

  

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 العلوم كلية   –متفرغ بقسم الفيزياء أستاذ  حسين على مطاوعأ.د/ 

 

من األساتذه ) أعضاء هيئة التدريس ( على قيد الحياه أو فى حالة  جائزة الجامعة لمن بلغ السن القانونية
 الوفاة :

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 اإلنتاج الحيوانىقسم  –كلية الزراعة   -أستاذ متفرغ أ.د / عبد الرازق السعيد تاج الدين

 كلية الزراعة ممدوح أنور مرزوقالمرحوم أ.د/

 الزراعةكلية  أحمد متولى إسماعيلالمرحوم أ.د/

 

 

 



 :للتميز اإلدارى جائزة الجامعةدرع 

 الكلية  إسم الحاصل عليها

 األستاذ المتفرغ بقسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية أ.د / أحمد يوسف مراد

 

 جائزة الجامعة للموظف المتميـــــــــز:

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 السيدة / مها فتحى عبد الحميد المنياوى

 السيــــد / عبد اهلل حسين محمد الكاتب
 إدارة الجــــامعة

 التربيةكلية  السيدة / إيمان كمال أبو علو

 اآلداب كلية السيدة / منى سعــــد بخاتى 

 الصيدلة كلية رحاب سالم الدماطىالسيدة/ 

 رياض األطفال كلية صفاء فاروق أبو كيلةالسيدة/ 

 ـــــومالعلـــ كلية السيد / محمد حسن أبو الفتوح

 الزراعة كلية السيد / محمد أحمــــد سلمان

 

 

 

 



 جائزة الجامعة للعامل المتمــــــيز :

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 إدارة وسائل النقل السيد / الشحات راشد حموده

 إدارة التغذية السيد / أحمد محمد عبعوب

 لتربيةكلية ا ماهر عبد اللطيف عبده عبد الوهاب

 التمريضكلية  ن إسماعيل عبد المقصودرمضا

 اآلدابكلية  إسماعيــــل السيد العتر

 لعلومكلية ا الشحات محمد مروان

 راعةز كلية ال محمد أحمد الحاج

 عمال ( : -جائزة الجامعة لمن توفى من العاملين ) موظفين 

 إسم الحاصل عليها

 زينب قنديلالسيدة المرحومة/ 

 السيد المرحوم / صالح عبد الرسول محروس

 السيد المرحوم / هالل عبد المقصود مصلوبى

 السيد المرحوم / على عبد المعطى أبو السعود

 السيد المرحوم / محمد محمد إبراهيم عليبة

  



 

 ألوائل خريجى كليات جامعة دمنهور :جائزة الجامعة 

  

 الكلية  إسم الحاصل عليها

 التربية ضحى حمدى محمد عرقوب

 اآلداب هبة سعد سليمان حمد

 الزراعة سامى سعيد يعقوب محمد يعقوب

 رياض أطفال سعيدة على فتح اهلل بدر

 العلوم أميرة مدنى بشير صالح

 الطب البيطرى أحمد رمضان محمد جادو

 التجارة عباس على عباس بسيونى

 التمريض هالة حامد محمد البسطويسى

 


