تهـنئة
****

تتقدم السيدة األستاذة الدكتورة /هدى محمد جمال الدين دعبيس
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

بأجمل وأرق التهانى القلبية
للسيد األستاذ الدكتور /عبيد عبد العاطى صالح – رئيس الجامعة
بمناسبة حصول سيادته على جائزة الجامعة لللتميز العلمى لعام .7102
كما تتقدم سيادتها بأجمل وأرق التهانى للسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة االداريين والعاملين الحاصلين على جوائز
الجامعة لعام  7102وهم:
أ.د /إنتصار إبراهيم ربيع
أ.د /شريف مصباح شمسية
د /قدرى محمد صادق

أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة
األستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا األغذية
واأللبان بكلية الزراعة
أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى

جائزة درع الجامعة للنشر العلمى المتميز

جائزة الجامعة للتشيجع العلمى
جائزة الجامعة للتشجيع العلمى

السادة الحاصلين على جائزة الموظف المتميز لعام 7102

إدارة الجامعة
أ /هانى إبراهيم أحمد حبيبة
أ /محمد رجب عشرى
أ /زينب محمد السعيد حفى الدين
أ /الشحات محمد مغازى
أ /حنان محمد العصار

مدير إدارة مكتب نائب رئيس الجامعة لللدراسات العليا والبحوث

مدير إدارة الجوالة
مدير إدارة مركز المعلومات واالحصاء
مدير عام العالقات العامة
مدير إدارة الحسابات الخاصة

كليات الجامعة
كلية اآلداب
كلية اآلداب
كلية الزراعة
كلية الزراعة
كلية الطب البيطرى
كلية التمريض
كلية العلوم
كلية التربية

أ /محمد السيد على الحالج
أ /نعمةى محمد معروف
أ /حنان السعيد خليفة
أ /أمال محمد الوكيل
أ /محمد حامد معوض السيد
أ /سامية محمد سامى القاضى
أ /محروسة مصطفى ابراهيم
أ /هيام غريب فرج

السادة الحاصلين على جائزة الجامعة للعامل المتميز لعام 7102

إدارة الجامعة
االدارة العامة للتغذية
االدراة العامة لوسائل النقل
االدارة العامة للشئون االدارية
االدراة العامة للحسابات

السيد /رمضان عبد الفتح مصطفى
السيد /ماهر حسن عبد الفتاح
السيد /سعد حسن عبد المجيد
السيد  /محمد السيد إسماعيل

كليات الجامعة
كلية اآلداب
كلية اآلداب
كلية التربية
كلية التربية
كلية الزراعة
كلية الزراعة
كلية الطب البيطرى
كلية العلوم
كلية طب األسنان

السيد /إبراهيم محمد الجوينى
السيد /عبد العاطى عبد المنعم إبراهيم
السيد /محمود عبد الجيد عبد الجليل
السيد /أمين توفيق عبد اللطيف
السيد /إبراهيم حافظ منصور
السيد /أحمد فتحى مصباح
السيد  /محمد نصر هللا فايد
السيد /صبرى حافظ الطنيخى
السيد /رفعت عبد الستار سعداوى

جائزة الجامعة ألوائل خريجي كليات جامعة دمنهور
م
-0
-7
-3

االسم

الدفعة

التقدير

الكلية

محمود عبد الهادى عبد العزيز يونس

7102/7102

ممتاز مع مرتبة الشرف

العلوم

هبه هللا ناصر محمد بسيونى كحيل

7102/7102

ممتاز

التربية

خلود حمدى سليمان صالح الشريف

7102/7102

ممتاز مع مرتبة الشرف

اآلداب

-4
-5
-6
-2
-8

إسراء صالح عبد الرسول محروس

7102/7102

ممتاز مع مرتبة الشرف

رياض األطفال

آيه بسيونى إبراهيم عبد هللا الصعيدى

7102/7102

ممتاز مع مرتبة الشرف

التمريض

آالء إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم

7102/7102

جيد جداً مع مرتبة الشرف

الطب البيطرى

هند عبد السالم عبد الحميد عبد الحميد

7102/7102

جيد جداً مع مرتبة الشرف

التجارة

شريف فوزى محمد أبو زهو

7102/7102

ممتاز

الزراعة

مع متنياتنا للجميع مبزيد من التقدم والرىق

