
 

 

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب  

 العالقات العامة      

 

 

 

 

 

 الجائزة المركز الفرقة الكلية اسم الطالب م

 ج111 االول الثانية الزراعة ممدوح عبد النعيم طايع 1

 ج01 الثانى الثانية التجارة اسامة يوسف بشرى 2

 ج01 الثالث الثالثة االعالم ىعلى ممدوح نويج سارة 3

 ج01 الرابع الرابعة الحقوق عمر محمد السيد 4

 ج51 الخامس الثانية دار العلوم نهى صالح مصطفى صالح 5

 ج111 األول األولى اآلداب أروى اسامة محمود شاهين 6

 ج01 الثانى الثالثة بيطرىطب  اسراء عادل غمرى السيد 0

 ج01 الثالث الرابعة التجارة رحاب كمال أحمد فوزى 0

 ج01 الرابع الرابعة الحقوق عمر هانى أحمد فهمى 0

 ج51 الخامس الثالثة التجارة محمد مجدى محمد على 11

 ج111 األول الرابعة الهندسة أحمد على عبدالستار 11

 ج01 الثانى الرابعة اآلداب شروق هشام فاروق 12

 ج01 الثالث الرابعة التجارة سارة عادل محمد 13

 ج01 الرابع الثالثة الزراعة محمود ابراهيم السيد موسى 14

 ج51 الخامس الثالثة دار العلوم محمود جمال عبد الغنى 15

 ج111 األول دراسات عليا طب اسنان سارة سمير السيد أحمد 16

 ج01 الثانى الرابعة حاسبات والمعلومات عبد اللطيفياسمين ايهاب أحمد  10

 ج111 األول الثانية دار العلوم محمد مصطفى حامد 10

 ج01 الثانى الثانية الصيدلة همسة عماد كامل عبدالسميع 10

 ج111 األول اعدادى الهندسة اسالم أحمد حسن 21

 ج01 الثانى الرابعة اآلداب لميس أحمد جودة 21

 ج01 الثالث الرابعة بيطرى على نهى محسن 22

 ج111 األول الثالثة دار العلوم ايمان حسن سابق 23
 

ز مسابقة المواهب كشف تسليم جوائ

الفردية من خالل معارض الكليات لغير 

 المتخصصين



 الجائزة المركز الفرقة الكلية اسم الطالب م

 ج01 الثانى الثالثة بيطرى محمد على بيومى 24

 ج111 األول الثانية الحقوق محمد سعيد محمد المنسى 25

 ج01 الثانى الرابعة اآلداب تسنيم عادل أحمد محمد 26

 ج01 الثالث الثانية طب اسنان أميرة جمال سليمان 20

 ج01 الرابع الثالثة اقتصاد رضوى أحمد سيد 20

 ج51 الخامس الثالثة دار العلوم محمود سيد اسماعيل 20

 ج111 األول الثالثة دارالعلوم آية أحمد عبدهللا  31

 ج01 الثانى األولى الصيدلة هدى جودة سرور 31

 ج01 الثالث الثانية الحقوق محمود صالح محمدى 32

 ج01 الرابع األولى  االعالم شيماء أشرف عبد الروؤف  33

 ج51 الخامس الرابعة حاسبات ومعلومات عمر عبد العزيز ابراهيم 34

 

 

 مع تحيات اسرة العالقات العامة باألدارة العامة لرعاية الشباب ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب  

 ةالعالقات العام        

 

 

 

 

 

 

 

 الجائزة المركز الفرقة اسم الطالب م

 ج111 االول الرابعة منى صالح حسن  1

 ج01 الثانى الرابعة هاجر محمد اسماعيل 2

 ج01 الثالث الرابعة رضوى عادل المرشيدى 3

 ج01 الرابع الثالثة أحمد سيد حنفى 4

 ج51 الخامس الرابعة عبد الرحمن ناصر الشطى 5

 ج111 األول لثةاالث سارة أشرف محمد 6

 ج01 الثانى الثالثة اسالم أحمد عالء 0

 ج01 الثالث الرابعة امانى رضا على 0

 ج01 الرابع الثانية جمال نورا أسامة 0

 ج51 الخامس الثانية بسنت أحمد عبدالنبى 11

 ج111 األول الثالثة عمر محمد ماضى  11

 ج01 الثانى الثالثة اسراء محمد منير 12

 ج01 الثالث الثالثة بسمة خالد عبدهللا 13

 ج111 األول دراسات عليا نورهان محمد محمد 14

 ج01 الثانى الرابعة اسالم أحمد دسوقى 15

 

 

ز مسابقة المواهب كشف تسليم جوائ

فردية من خالل معارض الكليات  ال

 )تربية نوعية( لمتخصصينل

10 



 

 

 

 الجائزة المركز الفرقة اسم الطالب م

 ج01 ثالث دراسات عليا تقى صالح أحمد 16

 ج111 األول الثانية فاطمة صالح الدين 10

 ج01 الثانى الرابعة فاطمة الزهراء جالل 10

 ج01 الثالث الرابعة شيماء رجب عبدالروؤف  10

 ج01 الرابع الرابعة نجاة منصور ابراهيم 21

 ج111 األول الرابعة مرنا عرفة نصار 21

 ج01 الثانى الرابعة مى عالء الدين 22

 ج01 الثالث الرابعة نوال احمد عثمان 23

 ج01 الرابع الثالثة دينا عادل فتحى  24

 ج51 الخامس الثانية يوسف كمال عبدالوهاب 25

 

 

 لرعاية الشباب ،،،مع تحيات اسرة العالقات العامة باألدارة العامة 

 

 

 

 


