
 

 على مستوى الجامعه الطالب الحاصلين على مراكز

 م 2020/2021للعام الجامعى  

 

 -مسابقه الطالب والطالبه المثاليه :  -اوال :
 

  حصولها على لقب الطالبه المثاليه علىالفرقه الثالثه      اسراء ابراهيم السيد علىالطالب/ -

       الكليه وحصولها على لقب الطالبه المثاليه على مستوى الجامعهمستوى  
 

حصول على لقب الطالب المثالى على   الفرقه الثالثه   ىمصطفى عبد هللا عل الطالب/ -

 2 مستوى الكليه

   -مسابقه ابداع الثقافيه على مستوى الجامعه : -ثانيا :

 
 

   حصوله على المركز الثانى فى الروايه  الفرقه الرابعه      عبد الفتاح ظريف عبد الفتاحالطالب / -

 

  حصولها على المركز االول فى القصه قصيره       الفرقه الثالثه      اسراء شاكر مؤمنالطالب / -

 

   حصولها على المركز الثالث فى القصه القصيره      الفرقه الثانيهاالء حلمى عطيه      الطالب/ -

 

 

   -مسابقه موهبتى على مستوى الجامعه : -ثالثا :
 

   حصوله على المركز الثانى فى الغناء       الفرقه الرابعه  على محفوظ احمد     الطالب/ -

 

   حصوله على المركز الثالث فى االنشاد الدينى     مستوى تانى عادى         احمد فهيم البازالطالب/  -

 

   -مسابقه سباق الدرجات على مستوى الجامعه  : -رابعا :
 

   حصوله على المركز الخامس      الفرقه االولى          عمر خالد ابراهيمالطالب/  -

 

 حصوله على المركز السابع   الفرقه االولى             محمد صبرى كمالالطالب/  -

 

 

 

 
 

 اداره  رعايه الشباب            

 



   -دورى الجامعه : -خامسا :
 

   حصوله على المركز االول فى لعبه االسكواش     لمستوى الخامس كلينكال ا     احمد ايمن الطالب /   -
       

وحصل على المركز االول على مستوى الجامعات و المركز الثانى فردى على مستوى 

 جامعات الجمهوريه .

 

  لدولفينام سباحه 50حصوله على المركز االول فى    الفرقه الثانيه   الدين فوزىنديم ناصر الطالب/  -

  وحصل على المركز الثالث فى السباحه على مستوى الجامعات المصريه 

 

حصوله على المركز االول فى مستوى ثانى عادى      اياد محمد عبد الكريم السيد  الطالب/ -

   لعبه تنس االرضى
 

   -مسابقه القران الكريم لالسر الطالبيه على مستوى الجامعه :  -سادسا : 

 
 حصوله على المركز االول على مستوى الجامعه   الفرقه الثانيه    بالل كامل درويشلطالب/ ا -

 

 حصولها على المركز الثانى على مستوى الجامعه    مستوى ثانى عادى  اميره سامح محمد  الطالبه/  -

 
 الطالب/ محمد عادل طه احمد فاخر      حصوله على المركز الثالث على مستوى الجامعه  -

 

 علي مستوي الكلية  مسابقة الرسم   -ابعاً :س

 
حصوله علي المركز األول علي  م.ثالث كلينيكال الطالب / غفران مسعد السعيد -

 مستوي الكليه 

 المركز الثاني علي  االفرقة الرابعة حصوله  الطالبة / اسراء عبدالخالق شكري -

 علي مستوي الكلية 

علي المركز الثالث علي    ام. ثاني كلينكال حصوله   الطالبة / دينا عالء السيد -

  مستوي الكلية 

 

 ً  ي مستوي الكلية  مسابقة المشغوالت اليدوية عل - :ثامنا

 
ز االول علي مستوي الفرقة الثانية حصولها علي المرك  الطالبة / يارا سامي ديب -

 الكلية 

م. ثاني كلينكال حصولها علي المركز الثاني علي    الطالبة / مريم محمد هاني -

 مستوي الكلية 



 

 

 

م. ثاني كلينكال حصولها علي المركز الثالث علي   لطالبة / رحمة ابراهيم مرادا -

 مستوي الكلية 

فازت بالمركز الثالت على مستوى الجامعات في مجال "التصوير الزيتي والرسم  •

 الملون "

التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة للمجاالت العلمية و  9وذلك في مسابقة ابداع  •

 االدبية والفنية  

 2020فازت بالمركز االول في الفنون التشكيليه على مستوى جامعة طنطا عام  •

 حاصلة على المركز األول بمسابقة الرسم  •

 2019ي االول على مستوى كليات الصيدلة بالجمهورية في المهرجان الصيدل •

 حاصلة على المركز األول في مسابقة   - •

 على التوالي.  2019و  2018الجمعية األدبية صيدلة طنطا للعام  •

o -" حاصلة على المركز األول في مسابقةAlmonofya got talent   "

 2018عام 

o -" حاصلة على المركز الثاني في مسابقةpharma got talent  لعام "

 ة الصيدلة جامعة طنطا المقامة في كلي 2018



 

 

 

 

 

   44الفرقه حمد وائل احمد عبد الوهاب م

 حصل علي العديد من البطوالت علي مستوي الجمهوريه 

 و أبرز النتائج : 

 201٣سنه  15حصل علي الميداليه الذهبيه تحت  •

   2014سنه   1٧الميداليه البرونزية تحت  •

 2014🇪🇬سنه و انضمامه للمنتخب الوطني نهايه    1٧الميداليه الذهبيه تحت  •

 2015شارك في بطوله العرب  •

   2015حصل علي المركز االول في بطوله افريقيا للناشئين عام  •

   201٦ليه صيدله نهايه عام و انضم لك •

 سنوات علي التوالي   ٣حصل علي المركز االول علي مستوي جامعه طنطا  •

عام   • حصل  و  مصر  لجامعات  الجمهوريه  بطوله  في  شارك  الميداليه   201٦و  علي 

 البرونزية  

عام   • عام    201٧و  و  الفضيه  الميداليه  علي   201٨علي  البرونزية   الميداليه  علي 

 مستوي جامعات مصر  

المركز   • علي  و حصل  الجامعات  بطوالت  مع  بالتوازي  الجمهوريه  بطوالت  في  شارك 

 سنه   20الثاني في بطوله الجمهوريه تحت 

و حصل علي العديد من الميداليات في رياضه المصارعه آخرها الميداليه الذهبيه في  •

 201٩بطوله الجمهوريه المفتوحه للكبار  
 

 

                   

 


