
جامعة مدينة السادات 
مركز المعلومات 

والتوثيق ودعم اتخاذ 
القرار

دليل الطالب المتفوقين 
في مجاالت األنشطة 

المختلفة

الجوالة

مجال ثقافي

نشاط اجتماعي 
ورحالت

مجال رياضي

نشاط فني

األسر



/كلمة السيد األستاذ الدكتور
أحمد محمد بيومي

الجامعةرئيس 

“بربهم وزدناهم هدى فتية آمنوا إنهم “قال هللا تعالى 

صدق هللا العظيم
(21الكهف اآلية سورة )

تقدمعامكلففيالعلميالتفوقعلىوالتهنئةبالشكراتوجهانلييطيب
دراستهمفيتفوقواالوطنهذاشبابمنزهوراالحبيبوطنهاإلىالجامعة
.الوطنتقدمفيالمساهمةعلىوقادرين
همفالشباباألمموترتقيتعلووبكمالمستقبلوذخيرةالوطنعدةفأنتم
اداتمدينةالسوبجامعةبكمنفتخرفنحنمجتمعأليوالحيويةالبناءةالقوة
ابتةثبخطىتسيروالجامعةوالخبرةبالعراقةتتصففهيمنهاتخرجتمالتي

منمالديهبفضلوذلكوالرقيواالزدهارالتقدممنالمزيدتحقيقنحووواعدة
شاطونبجديسعونالذينالمتفوقينالشبابوبعزيمةمميزةتعليميةأطر

التيصبةالخالتعليميةالبيئةومنأساتذتهممنواالستفادةالمعرفةالكتساب
ةلجودقواعدوضعخاللمنلتطويرهاالدوامعلىوتسعىالجامعةلكموفرتها
ططالخووضعوتربويةعلميةخبرةذويأساتذةوتوفيرالتعليميةالعملية
.العلميةوالتطوراتالمستجداتتواكبالتيالحديثةالدراسيةوالبرامج
.هللابإذنموفقةوعلميةعمليةوحياةباهربمستقبللهمالتمنياتكل

أحمد محمد بيومي/د.أ
رئيس الجامعة     



كلمة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

للشبابواإلعتزازالفخربكلأتقدمأنيسعدنى
التىالساداتمدينةجامعةكلياتخريجيالمتفوقين

العلممناراتمنومنارةمصرجامعاتبينعمالقةولدت
أرضنمغاليةبقعةتخدمالوطنيةالخبرةبيوتمنوبيتا  

أتهانشمنذواجهتهاالتىوالصعوباتالتحدياترغمالوطن
ودمالتقفيأصيلةركيزةالمتفوقالشبابأيهافأنتم

العملمواقعفيالمسئوليةلتحملوبدايةاإلزدهار
نواتسخاللمعلوماتمنلديكمبمامتسلحينالمختلفة
.الدراسة

اتكمحيفيوالتفوقاإلجتهادبمواصلةلكمتمنياتي
احبالنجلكماألمنياتكل.وإخالصبجدوالعملالعملية
.والتفوق

النعيمرفاعى إبراهيم رفاعى عبد / د.أ
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث



كلمة أمين عام الجامعة

وهيالثقافيةشخصيتهاودليلمجدهاومعياراألمةعقلالجامعاتتمثل

فيمالمحهوبلورةفكرةوتحديدالمجتمعثقافةتطورعنالمسئولة

.الشاملةالتنميةوتحقيقوالمستقبلالحاضر

العلممشعلحملتالتيالمناراتهذهإحدىالساداتمدينةوجامعة

.وبتفوقهمبهمونفتخروخريجيهاالطالبألبنائهاوالمعرفة

المخلصالجادالعمليسودهاسعيدةبحياةلكموتمنياتي

.واإلزدهارالتفوقمنالمزيدلتحقيقالمختلفةالعملمواقعفي

القرمرضوان عبد الفتاح . أ
الجامعة    عام أمين 



كلمة مدير عام مركز المعلومات

ريجينالخبأبنائهالإلفتخارالدليلهذاالجامعةتقدمأنيسعدني

لهمكانيجدالذيهووالمجتهدالمتفوقأنحيثالمتفوقين
التعلمفيرغبةمنلديهلماالحياةالمختلفةمجاالتفي

ليستطيعالعملفيواإلخالصالمعرفةمنالمزيدوتحصيل

.وأحالمهآمالهتحقيق

يفمناواسهاماالمتفوقينالشبابلهؤالءوالفخراالعتزازكل

لوماتالمعلمركزالعامةباإلدارةالعاملينيقدمالتفوقهذاتعزيز

اذجنمعلىيحتويالذيالدليلهذاالقراراتخاذودعموالتوثيق

,لههدفاالتفوقجعلواعيلشباب

نناوطوتقدمرفعةفيالتفوقهذايكرسوابأنلهمهللاوندعوا

.الغالي
منير محمد عبد الحميد. أ

مدير عام مركز المعلومات



1

أسبوع شباب :المشروع االول•
الجامعات المصرية العاشر بجامعة 

قناة السويس خالل الفترة 
م18/9/2015م حتى9/9/2015من

2

بع الكشفي الجوي الرا:المشروع الثاني•
ة للجوالة المصرية والعربية بالمدين

االستكشافية بالسادس من أكتوبر
خالل الفترة (مدينة مبارك التعليمية)

م2/11/2015م حتى 29/10/2015من

3

معسكر العمل الدولي:المشروع الثالث•
ة الثامن لجوالي وجواالت الجامعات العربي

جنوب الوادي خالل الفترة من 
م25/2/2016م حتى19/2/2016

المهرجان الكشفي :المشروع الرابع
واإلرشادي السنوي الثالث لجوالي 

وجواالت كليات جامعة مدينة السادات 
ة بكلية التربية الرياضية خالل الفتر

م23/3/2016م حتى13/3/2016من

أسبوع فتيات :المشروع الخامس
ا الجامعات المصرية الرابع بجامعة المني

م 30/8/2016خالل الفترة من
م7/9/2016حتى

5
1

4

5



محمد سعيد 
محمد عبد 
اللطيف

ةالفرقة الثالث

ة كلية التربي
الرياضية

إسالم جمال 
السيد 
السيسي

ةالفرقة الثالث

ة كلية التربي
الرياضية

مؤمن السيد 
محمد غراب

الفرقة االولى

كلية تربية 
رياضية

عبد هللا محمد
بركات المالح

ة الفرقة الثاني

كلية تربية 
رياضية

محمود محمد 
محمد صابر

ةالفرقة الثاني

ة كلية التربي
الرياضية

محمود 
إبراهيم مهدي 

الصباغ

ةالفرقة الثاني

كلية تجارة

1
1ص

2



1
محمد ناصر 
أحمد السيد 
البهنساوي

ةالفرقة الثاني

كلية التجارة

محمد خميس 
ابراهيم 
الشافعي

ةالفرقة الثالث

كلية الحقوق

هاشم حسام 
محمد هاشم

الفرقةاالولى

كلية الحقوق

محمد صالح 
محمد عبد 
الحليم شاكر

ةالفرقة الثاني

كلية الحقوق

أحمد سمير 
ابراهيم 

ابراهيم خطاب

ة الفرقة الثاني
ةكلية التربي

أحمد محمد 
عبد الغني 
متولي محمد

ةالفرقة الثاني

كلية الحقوق

2ص

3

المستوى األول على مستوى 
الجامعات المصرية



1
مصطفى عماد 
حامد ابو 
شنب

ةالفرقة الثاني

ةكلية التربي

محمد أحمد 
عبد العظيم 

البنا

ةالفرقة الثاني

ةكلية التربي

أميرة محمد 
بدوي محمد 

نوفل

ةالفرقة الثاني

ة كلية السياح
والفنادق

شيماء صالح 
رزق النجار

ةالفرقة الثالث

كلية التجارة

أماني محمد 
عبد الفتاح 

محمد حشيش

ةالفرقة الثاني

كلية التربية
الرياضية

الفت ابراهيم 
إسماعيل 
السيد

ةالفرقة الثاني

كلية التربية
الرياضية

3ص

4



4ص1

رانيا عاطف 
عبد المهدي 
محمد رفاعي

الفرقة االولى

ة كلية التربي
الرياضية

خلود محمود 
محمد خلف 

هللا

ة الفرقة الثاني

ة كلية التربي
الرياضية

دينا عبد 
الباسط 

محجوب محمد 
كامل

الفرقة االولى
كلية التجارة

هاجر كامل 
محمد الحنفي 

هاشم

الفرقة االولى
ة كلية التربي
الرياضية

هدير سعد 
عبد المحسن 

صومع

ةالفرقة الثاني

ة كلية التربي
الرياضية

ميرنا سعد 
وديع سعد 
صليب

الفرقة االولى
ة كلية التربي
الرياضية

5



أحمد سمير إبراهيم 
إبراهيم خطاب

الفرقة الثالثة

كلية التربية

محمود إبراهيم 
الصافي مهدي 

الصباغ

الفرقة الثالثة

كلية التجارة

إسالم جمال السيد 
السيسي

ية الفرقة الرابعة كل
ةالتربية الرياضي

محمد ناصر أحمد السيد 
البهنساوي

الفرقة الثالثة

كلية التربية

عبد هللا محمد بركات
المالح

الفرقة الثالثة

ضيةكلية التربية الريا

محمد صالح محمد 
عبد الحليم شاكر

الفرقة الثالثة

كلية الحقوق

محمد أحمد عبد العظيم 
البنا

الفرقة الثالثة

كليةالتربية

مصطفى عماد 
حامد أبوشنب

الفرقة الثالثة

كلية التربية 

2

6

1ص



حمدي عبد الرحمن محمد 
الجمل

الفرقة الرابعة 

كلية الحقوق

محمد مصطفى محمد 
فرماوي

الفرقة الرابعة

كليةالطب البيطري

عبد هللا محمد بركات 
المالح

الفرقة الثالثة

ةكلية التربية الرياضي

محمد صالح محمد عبد 
الحليم شاكر

الفرقة الثالثة

كلية الحقوق

مصطفى عماد حامد 
أبوشنب

الفرقة الثالثة

كلية التربية

1ص3

المشروع الثالث

الجائزة

ميدالية+شهادة+درع

7



يارا أحمد حسن أبو 
العيش

الفرقة الثالثة

كلية الطب البيطري

محمد أحمد حسن 
أبوالعيش

الفرقة االولى

يةكلية التربية الرياض

إسراء مختار عبد 
المطلب ناصف

الفرقة الثالثة

يةكلية التربية الرياض

غادة سعيد عبد الحميد
خليفة

الفرقة الثالثة

كلية الطب البيطري

إسراء سعيد محمود 
الصاوي سالم

الفرقة الثانية

كلية التربية

2ص3

8

المشروع الثالث

الجائزة

ميدالية+شهادة+درع



مصطفى 
عماد 
أبوشنب

يةكلية الترب

أحمد رشدي 
السيد

ةكلية التربي

هشام زايد 
عياد

يةكلية الترب

أحمد سعيدة 
نعام

يةكلية الترب

حامد جمال 
التلواني

يةكلية الترب

أحمد سمير 
خطاب

يةكلية الترب

محمد أحمد 
عبد العظيم 

البنا

يةكلية الترب

عبدهللا علي
سالمة

يةكلية الترب

إسالم أحمد 
الطباخ

يةكلية الترب

محمد علي 
سليمان

ةكلية التربي

4
المشروع الرابع

الجائزة
شهادة+درع

1ص

9



آيات 
سالمة 
عبدهللا

يةكلية الترب

آالء محمد 
الخفيف

يةكلية الترب

سلمى 
محمد 

عبدالرحمن

يةكلية الترب

أسماء 
جالل حماد

يةكلية الترب

أسماء عبد 
الحميد 
البدري

يةكلية الترب

إسراء 
مختار ناصر

يةكلية الترب

ليالي 
سامي 

مبروك علي

يةكلية الترب

إسراء 
سعيد 
محمود

يةكلية الترب

هاجر 
حمدي ندا

يةكلية الترب

أحمد عبد 
الرحمن 
سمري

كلية التربية

2ص4

10

المشروع الرابع
الجائزة

شهادة+درع



د أماني محمد عبد الفتاح محم
حشيش

الفرقة الثالثة

كلية التربية الرياضية

أميرة محمد بدوي محمد نوفل

الفرقة الثالثة

كلية السياحة والفنادق

رانيا عاطف عبد المهدي 
محمد رفاعي

الفرقة الثانية

كلية التربية الرياضية

يدألفت إبراهيم إسماعيل الس

الفرقة الثالثة

كلية التربية الرياضية

إسراء مختار عبد المطلب 
ناصف

الفرقة الثانية

كلية التربية

المشروع الجامس
الجائزة

ميدالية+شهادة+درع

1ص5

11



مد دنيا عبد الباسط محجوب مح
كامل

الفرقة الثانية

كلية التجارة

هاجر كامل محمد الحنفي هاشم

الفرقة الثانية

كلية التربية الرياضية

ليالي سامي مبروك علي

الفرقة االولى

كلية التربية

آالء محمد كامل الخفيف

الفرقة الثانية

كلية التربية

أماني محمد أحمد رضوان

الفرقة االولى

كلية الحقوق

المشروع الجامس
الجائزة

ميدالية+شهادة+درع

2ص5

12



نشاط اجتماعي 
ورحالت

1
بحوث إجتماعية•

2
طالب مثاليين•

3
الشطرنج•

نشاط اجتماعي ورحالت

13



المركز األول

إسراء رفعت علي عبد 
السيد

كلية الحقوق

الفرقة الثالثة

المركز الثاني

عمرو سعيد معوض

ضيةكلية التربية الريا

الفرقة الرابعة

المركز الثالث

أحمد محمد ابو ذكري

ضيةكلية التربية الريا

الفرقة الرابعة

المركز الرابع

أمين سعيد امين

كلية التجارة

الفرقة الرابعة

المركز الخامس

محمود إبراهيم الصباغ

كلية التجارة 

الفرقة الثالثة

البحوث االجتماعية   1

14



الطالب المثاليين 2
المركز األول

محمد عبد الفتاح فتح هللا قوطة

كلية التربية الرياضية-الفرقة الثالثة

المركز األول

والء عبد المنعم سالم

كلية التربية-الفرقة الثالثة

المركز الثاني

عبدهللا هاني سالمة

كلية التربية-الفرقة الثالثة

المركز الثاني
ريهام مصطفى نوفل

كلية السياحة والفنادق-الفرقة الثالثة

15



الشطرنج 3

16

المركز االول

محمد أحمد محمد 
شكشوك

الفرقة الرابعة

كلية التربية

المركز الثاني

فادي مجدي عبد 
السيد عزيز

الفرقة الثالثة

يةكلية التربية الرياض

المركز الثالث 

محمد متولي محمد 
محمد

الفرقة الثالثة 

كلية التجارة

المركز االول

أماني وجدي وهبه

الفرقة الثالثة

كلية التربية

المركز الثاني

والء رمضان محمد 
الوكيل

الفرقة الثالثة

كلية تجارة

المركز الثالث

آية عبد الحميد فرج

الفرقة الثالثة

يةكلية التربية الرياض



المجال 
الثقافي

1
أحاديث نبوية•

2
مجلة الحائط•

3
القرآن الكريم•

17

4
الثقافة اإلسالمية•

5
اإلنشاد الديني•

6
دوري المعلومات•



1
أحاديث 

نبوية

والء عيد عبد المنعم•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

المركز االول في 
االحاديث النبوية

أحمد سعيد أحمد خليل•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

المركز  الثاني 
في االحاديث 

النبوية

2
والء عيد عبد المنعم•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

المركز االول في 
القرآن الكريم

معتز السيد محمد•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

المركز  الثاني 
مفي القرآن الكري

3
مجلة 

الحائط
الشيماء بدري أحمد•

الفرقة الرابعة•

كلية التربية•

المركز االول في
مجلة الحائط

18

القرآن 

الكريم



19

1
القرآن

الكريم

2
ثقافة 

إسالمية

3
إنشاد 

ديني

معتز السيد محمد•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

ن المركز الثاني في القرآ
في الملتقى الديني 
ةالثالث بجامعة المنوفي

أحمد سعيد خليل•

الفرقة الثالثة•

كلية التربية•

ة المركز االول في الثقاف
ى اإلسالمية في الملتق

الديني األول بجامعة 
المنيا 

محمود طه سليمان•

الفرقة الثانية•

كلية التربية•

المركز الثاني في اإلنشاد 
لإليجاز (22)الديني في الندوة

العلمي في القرآن بجامعة جنوب
الوادي



20

دوري 

المعلومات

أحمد محمد لبيب•

الفرقة الثانية •

كلية الطب البيطري•

أحمد عادل أبوالخير•

الفرقة الخامسة •

كلية الطب البيطري•

محمد حمدي رجب•

الفرقة الخامسة •

كلية الطب البيطري•

يحيى زكريا الفرارجي•

الفرقة الخامسة•

كلية الطب البيطري•

محمد حاتم محمد رشاد •

الفرقة الخامسة •

كلية الطب البيطري•

المركز االول 
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1
العروض الرياضية•

2
الكاراتية•

3
الجودو•

4
سالح الشيش•

5
المصارعة•



محمد 
عصام 
رفاعي 
أحمد أسامة 

محمد 
السيد 
بالل

محمد عبد 
الفتاح عبد 
الرؤف

محمد 
شعبان 
فايد

كلية 
التجارة

أحمد 
هشام 
محمد 
سيف

22

المركز الرابع
على مستوى 
الجامعات المصرية

2016-2015لعام 

العروض 
ةالرياضي



أحمد 
أحمد 
الشلوفي

هاني 
جمعة 
فهمي

محمد وحيد 
مصطفى 
محمود

المركز الرابع
على مستوى 
الجامعات المصرية

2016-2015لعام 

العروض 
ةالرياضي

23

كريم 
مهيوف أنور

كلية 
التجارة

أبي أيمن 
محمود درة



أحمد 
سمير 
إبراهيم 
خطاب

محمد علي 
سليمان 
حسب هللا

حامد جمال 
اللتواني

عبد هللا 
هاني 
سالمة

كلية 
ةالتربي

هشام زايد 
عياد صالح

المركز الرابع
على مستوى 
الجامعات المصرية

2016-2015لعام 

العروض 
ةالرياضي

24

محمد أحمد 
البنا

محمد نبيل عبد 
الفتاح الصباغ



محمد 
مرتضى 
عجيب 
أمين

محمد أحمد 
عبد الحكيم

محمد 
مصطفى 
أحمد علي

كلية 
الحقوق

حامد محمد 
أشرف حامد

المركز الرابع
على مستوى 
الجامعات المصرية

2016-2015لعام 

العروض 
ةالرياضي

25
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كلية التربية 
الرياضية

فاطمة عابد سامي

هدير إبراهيم 
عمر

آية عبد الفتاح 
قالش

الشيماء صادق 
شهاب

سالح 
الشيش

المركز الثاني على 
مستوى الجامعات 

2016-2015المصرية لعام
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رضا سامي المغربي
كلية التربية الرياضية

المركز الثاني بطولة الشهيد 

الرفاعي للجامعات المصرية 

2015/2016لعام 

أحمد عبد الباسط درويش

كلية التربية الرياضية
المركزالثالث بطولة الشهيد

الرفاعي للجامعات المصرية 

2015/2016لعام 

عهود محمد جمال الدين
كلية التربية الرياضية

د المركز الثالث بطولة الشهي

الرفاعي للجامعات المصرية 

2015/2016لعام 

راندا محمد رحيم

كلية التربية الرياضية

المركزالثالث بطولة الشهيد 

الرفاعي للجامعات المصرية 

2015/2016لعام 

الكاراتية

الجودو
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1
الغناء•

2
اإلنشاد الديني•

3
يالرسم والتصوير الزيت•

4
يةمعرض الفنون التشكيل•

5
العروض المصرحية•



29

المركز الثاني

امينة جمال 
الجمال

كلية الحقوق

المركز األول

محمود طه 
سليمان

كلية التربية

في 
اإلنشاد 
الديني

في 
الغناء

المركز الثاني

نورهان محمد 
علواني

كلية الحقوق

المركز األول

إسالم عبد 
السالم عنبر

كلية التجارة
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المركز الثاني•

مناي إبراهيم •
حسين

كلية التجارة•

المركز الثاني•

محمود سعيد علي •
شنب

يكلية الطب البيطر•

المركز الثاني•

ليالي سامي •
مبروك

كلية التربية•

المركز األول•

شروق أشرف •
رفعت

ةكلية التجار•
المركز األول

محمد إبراهيم عامر

كلية التجارة

المركز األول

محمود محمد صابر

يةكلية تربية رياض

المركز الثاني

محمد جمال تمراز

كلية التجارة

المركز الثاني

أسماء محمد محمود

كلية التربية

الرسم والتصوير 
الزيتي

المركز األول

والء حمدي زكي

كلية التجارة
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معرض الفنون 
التشكيلية

يالتشكيل

الفن
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العروض 
المسرحية

المركز األول

كريم سراج الدين

كلية التجارة

المركز األول

شيماء صالح النجار

كلية التجارة

المركز األول

يمها عبد النبي عبد الغن

كلية التجارة

المركز األول

رنا محمد رضا

كلية التجارة

المركز األول

آية جمال الشرقاوي

كلية التجارة

المركز األول

عمر وجية ابو هاشم

كلية التجارة

المركز األول

عبد الرحمن عاطف أحمد

كلية التجارة

المركز األول

هشام عبد الحميد زعزوع

كلية التجارة

المركز األول

عمرو سعيد رزق

كلية التجارة



33

العروض 
المسرحية

المركز األول

أحمد محمد رمضان

كلية التجارة

المركز األول

علي رفاعي علي 

كلية التجارة

المركز األول

محمد جابر أبو شوشة

كلية التجارة

المركز األول

مينا أمير عزيز متى

كلية التجارة

المركز األول

محمد أسامة عبد العظيم

كلية التجارة

المركز األول

أبي أيمن محمود

كلية التجارة

المركز األول

محمود سامي عباس

كلية التجارة

المركز األول

تامر علي حسن

كلية التجارة

المركز األول

دينا عبد الباسط محمود

كلية التجارة
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العروض 
المسرحية

المركز الثاني

محمود رمضان عبدهللا

كليةالحقوق

المركز الثاني

محمد مجدي علي

كليةالحقوق

المركز األول

محمود عادل الحلواني

كلية التجارة

المركز الثاني

محمد عبد الرحيم حمدي 

كليةالحقوق

المركز الثاني

محمود محمد الشعراوي

كليةالحقوق

المركز الثاني

أحمد خيري السيد حسن

كليةالحقوق

المركز الثاني

شريف صبحي سالمة

كليةالحقوق

المركز الثاني

محمد طارق أبوالعلي 

كليةالحقوق

المركز الثاني

محمد عبد المعطي عوض

كليةالحقوق
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العروض 
المسرحية

المركز الثاني

محمد حامد السيد

كليةالحقوق

المركز الثاني

أحمد شحات زكي محمود

كليةالحقوق

المركز الثاني

صالح صبري صالح

كلية الحقوق

المركز الثاني

يوسف حسن شعبان

كليةالحقوق

المركز الثاني

خالد أشرف عبد الصادق 

كليةالحقوق

المركز الثاني

عإسالم أبوبكر عبد السمي

كليةالحقوق

المركز الثاني

فاتن إيهاب ثروت عرفات

كليةالحقوق

المركز الثاني

دينا رضا محمد المعاندي 

كليةالحقوق

المركز الثاني

ميادة مصطفى أيوب

كليةالحقوق
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األسر

هشام خطاب •
محمد

خماسي قدم •
مركز أول 

2016-2015لعام

محمدمحمود •
عباس

خماسي قدم •
2016-2015لعام

أحمد محمد •
محلمي عبد العلي

خماسي قدم •
2016-2015لعام

مصطفى 
محمد عبد 
الصمد

خماسي قدم 
-2015لعام

2016

أحمد محمد 
محمد شريف

خماسي قدم 
-2015لعام

2016

حسن ذكي 
عزب حسان

خماسي قدم 
-2015لعام

2016

حسين نبيل 
شاهين

خماسي قدم 
-2015لعام

2016

والء رمضان•

األسرة المثالية •
-2015لعام

2016

محمد متولي •
محمد محمد

األسرة المثالية •
2016-2015لعام

إسالم طلعت •
......

األسرة المثالية •
-2015لعام

2016

حنان رشوان 
محمود

والء رمضان

األسرة المثالية 
-2015لعام

2016

خالد سيد 
أحمد

والء رمضان

األسرة المثالية 
-2015لعام

2016

إيهاب محمد 
أمين

والء رمضان

األسرة المثالية 
2016-2015لعام

إسالم عادل عبد 
الغفار

والء رمضان

األسرة المثالية 
2016-2015لعام



دليل الطالب المتفوقين في 
المختلفةمجاالت األنشطة 

2016-2015لعام 

اعداد 

األدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم 
اتخاذ القرار
تصميم

رباب ربيع محمد/م

مراجعة
مدير عام االدارة العامة -منير محمد عبد الحميد/أ

لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

مدير ادارة دعم اتخاذ القرار-ثريا محمد رسالن/م


