
  

  بيان

 بأسماء السادة الحاصلين على جوائز جامعة دمنهور

 م 2012لعام 

  

 جائزة التميز العلمى :

  

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 كلية الزراعة  –أستاذ كيمياء وسمية المبيدات وعميد الكلية  أ.د/ ممدوح أنور مرزوق

 جائزة الريادة الفكرية : 

  

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 كلية الزراعة  -أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ أ.د/ مصطفى عبد اللطيف عباسى

 

 

 

 

 



 

 

 

 جائزة الجامعة التقديرية :

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 كلية الزراعة  –أستاذ الحشرات االقتصادية المتفرغ  أ.د/ خليل عبد اهلل دراز

 سليمانأ.د/ مجدى خليل 
كلية الطب   –أستاذ أمراض األسماك  -نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 البيطرى

 كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث غير المتفرغ  أ.د/ صالح أحمد الهريدى

 كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية  أ.د/ محمود فتحى عكاشة

 

 

 جائزة التشجيع العلمى :

 الكلية -الوظيفة  عليهاإسم الحاصل 

 كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية  د/ محمد عبد الحميد خليفة

 كلية الطب البيطرى  –مدرس االقتصاد البيطرى وإدارة المزراع  د/ عبد الجواد صالح الطحاوى

 كلية العلوم  –أستاذ مساعد بقسم الكيمياء د/ عالء الدين على محمد

 كلية الزراعة  –أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات  إبراهيم ربيعد/ إنتصار 



 

 

 

 

 درع الجامعة للنشر العلمى المتميز :

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 أستاذ تغذية الدواجن ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع أ.د/يوسف عبد الوهاب عطية

 

 

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

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 جامعة دمنهور -كلية الزراعة   -أستاذ متفرغ أ.د/خليل عبد اهلل دراز

 كلية الزراعة المرحوم أ.د/سعيد إبراهيم عطااهلل

 التربيةكلية  المرحوم أ.د/مصطفى محمد عبد القوى

  

  

 

 

 



 

 

 

 جائزة الجامعة للموظف المتميـــــــــز:

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 السيدة/ مها حسين شلبى

 أ/ مرتضى محمد أبو اليزيد

 إدارة الجــــامعة

 كلية العلوم أ/ حسين عبد الفتاح عبد الشافى

 كلية اآلداب أ/إبراهيم سعد الشرقاوى

 كلية الصيدلة محمود الحبروكالسيدة/ مديحة 

 كلية التربية السيدة/ سعاد عبد المجيد نصار

 كلية رياض األطفال أ/ أحمد عبد الغنى هيكل

 كلية الزراعة السيدة/ إيمان محمد مبروك

 كلية الطب البيطرى أ/ ثروت محمود شرشر

 كلية التجارة أ/ مسعد السيد مصطفى

 كلية التمريض السيدة /سهير إبراهيم الشرقاوى

  

 

 



 

 جائزة الجامعة للعامل المتمــــــيز :

 الكلية -الوظيفة  إسم الحاصل عليها

 عزت رزق الخولى

 قدرى محمد محمد شتا

 اإلدارة العامة

 كلية العلوم فاطمة السيد حمدان

 كلية اآلداب جميل على حسن كردى

 كلية الزراعة عبد الشافى إبراهيم الشيخ

 كلية الطب البيطرى بسيونىعسران أحمد 

 كلية التربية فريد سعيدعبد الرازق

 كلية التجارة جمال محمد فرج اهلل

 كلية التمريض سعد حسن عبد المجيد

 

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

  

 إسم الحاصل عليها

 السيدة المرحومة/ فريال محمد زيان

  



 

 ألوائل خريجى كليات جامعة دمنهور :جائزة الجامعة 

  

 الكلية  إسم الحاصل عليها

 كلية التجارة  -األول إبراهيم إسماعيل االبيارى

 كلية التمريض  -األول  هاله حامد البسطويسى

 كلية اآلداب  -األول  أميرة محمد رأفت الصفتى

 كلية الزراعة  -األول خلود عبد السالم فتحى شبل

 كلية التربية  -األول يوسف محمودهبة اهلل محمد 

 كلية العلوم  -األول شيماء جمال سالمة

 

 

 األم المثالية واألب المثالى :

 

 إسم الحاصل عليها

 السيدة/ سهير عبد القادر الكاتب

 السيد/ فوزى محمد على

  


