
     

 الوادي جنوب جامعة 

 الشباب لرعاية العامة اإلدارة        
 ا        إدارة االتحادات الطالبية واالسر 

 

 

  

  ادارة االتحادات الطالبية واالسري حصلت عليها البيان الخاص عن المراكز الت

 نوع النشاط تاريخ التنفيذ اسم النشاط املركز احلاصل عليه االسم م

 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة مصر باأللوان الطبيعية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا االول ابراهيم عبد الحافظ أحمد دمحم 1
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة مصر باأللوان الطبيعية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا الثاني احمد منصور دمحم كامل 2
 االسر 6/9/2018الي  1/9 الملتقي الشبابي لنعبر جسرامسابقة مصر باأللوان الطبيعية في  الثالث دمحم اسامة سيد يوسف 3
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية ذهبية احمد ابراهيم دمحم دمحم ابراهيم 4
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ذهبية ميدالية عبد الرحيم عبد الباسط دمحم احمد 5
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية ذهبية ميرنا مصطفي السيد ابو الحسن 6
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية ذهبية اسماء بسيوني عبد الحميد احمد 7
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية فضية احمد منصور دمحم كامل 8
 االسر 6/9/2018الي  1/9 االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرامسابقة  ميدالية فضية ابراهيم عبد الحافظ أحمد دمحم 9

 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية فضية سمية دمحم عبد المجيد قاصد 10
 االسر 6/9/2018الي  1/9 الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرامسابقة االولمبياد  ميدالية برونزية فادي ماهر شوقي عجايبى 11
 االسر 6/9/2018الي  1/9 مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا ميدالية برونزية اميمة صبحي نور الدين عباس 12



     

 الوادي جنوب جامعة 

 الشباب لرعاية العامة اإلدارة        
 ا        إدارة االتحادات الطالبية واالسر 

 

  

  

 

 نوع النشاط تاريخ التنفيذ اسم النشاط املركز احلاصل عليه االسم م

 االسر 3/3/2018 المسابقة القميه الثانية للبحوث الدينية واالجتماعية بجامعه طنطا التاسع دمحم مسلم صدقي خليل  13
 االسر  2018/2019 المسابقة القمية السادسة للتصوير الفوتوغرافي بجامعه طنطا  الثامن عشر  اسراء دمحم سيد أحمد 14
  السادس   بسمة عبد الرحيم دمحم االمير   15

الملتقي القمي الثالث لمدربي المستقبل تحت شعار(التنمية البشرية منهاج لحياه 
  أفضل)

  االسر  21/3/2019الي 17/3

  السادس وفاء عبد الفتاح أبو المجد يوتس   16
الملتقي القمي الثالث لمدربي المستقبل تحت شعار(التنمية البشرية منهاج لحياه 

  أفضل)
  االسر  21/3/2019الي 17/3

17  
  السادس  الزهراء محمود عمر عسران

الملتقي القمي الثالث لمدربي المستقبل تحت شعار(التنمية البشرية منهاج لحياه 
  أفضل)

  االسر  21/3/2019الي 17/3

  االسر  27/9/2019الي 22/9  مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا  االول  الميدالية الذهبية  انهار مصطفي عبدة  18
  االسر  27/9/2019الي 22/9  مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا  االول  الميدالية الذهبية  دمحم رفاعي عبد الدايم أنور  19
  االسر  27/9/2019الي 22/9  مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا  الثاني الميدالية الفضية   داليا احمد طه دمحم  20
  االسر  27/9/2019الي 22/9  مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا  الثاني الميدالية الفضية  حسام الدين خيرى مغربى  21
  االسر  27/9/2019الي 22/9  مسابقة االولمبياد الشعبية في الملتقي الشبابي لنعبر جسرا  الميدالية برونزيةالثالث   ريهام خالد ادم حسين  22


