
    جايعح طُطا          

 اإلدازج انعايح نسعايح انشثاب

   إدازج انُشاط انثقافً     
 

طالب الجامعة المشاركين في المجاالت الثقافية واالدبية الذين تم تأهليهم 

( 9للتصفيات النهائية والتنافس علي مستوي الجامعات في مسابقة ابداع )

.. 0202/0202بوزارة الشباب لعام   

 

 فً انًجاالخ االدتيح وانثقافيح فً يعسكس اتً قيس تاالسكُدزيح فً انفتسج  يٍ 0202/02 وحتً 0202/0/02

 

فً يجال انشعس انفصحً  -اوال :  

انفسقح  انكهيح االسى و  اسى انعًم 

 غيًح َسدِ انساتعح انعهىو أحًد فتحً دمحم شكس 2

انعانى أنقًيٍ َافرج  انساتعح ااالداب حًصج دمحم حًصج انعصوَي 0  

حاسثاخ  عًسو طازق   دمحم أتى انًعاطً  2

 ويعهىياخ

 حديث انسحس انثاَيح

يجال انشعس انعايي -ثاَيا :  

انفسقح  انكهيح االسى و  اسى انعًم 

 حثتيٍ يشًش ثانثح  اداب زضا عثد انُثً  عثد انفتاح  2

 آخس وَس ثانثح تًسيض هاجس إتساهيى سيد أحًد 0

األشقسسًاء ياسس  2  شستح وَس انثانثح أداب 

يجال انشعس انغُائي -ثانثا:  

انفسقح  انكهيح االسى و  اسى انعًم 

2 
     انسيد إتساهيى انسيد    

 

 أخدًَ شىقً ثانثح  تجازج



 

 كشف تأسًاء انطهثح وانطانثاخ انًشازكيٍ فً يساتقح اتداع 9 نهعاو 0202/0202

 فً يجال دوزي انًعهىياخ  فً انفتسج يٍ 2/27 إنً 0202/2/02 تداز انًدزعاخ تانقاهسج

 انفسقح انكهيح االسى  و

 إيتياش طة األسُاٌ إيًاٌ اشسف دمحم عثد انسحًٍ  1

 دزاساخ عهيا انهُدسح حثيثح اسايح احًد اتى انفتىح 0

 إيتياش طة االسُاٌ إيًاٌ عيد يحًىد انضىي 2

 إيتياش انطة اسايح اَىز يصطفً انثديىي 4

 انساتعح انطة إسساء دمحم عثد انغًُ 5

اسالو يصطفً عثد انًُعى انُىيهً  6  انثانثح انهُدسح 

 

 كشف تاسًاء انطانة وانطاانثح انًشازكيٍ فً يساتقح إتداع )9( نهعاو 0202/0202

 فً يجال :- انًساسم اإلذاعً وانتهيفصيىًَ  فً انفتسج يٍ 2/06 إنً 0202/2/09 تداز انًدزعاخ تانقاهسج

 

 انفسقح انكهيح االسى  و

 انثانثح اآلداب ايًاٌ عثد انعصيص حجاشي 2

 

كشف تأسًاء انطالب انًشازكيٍ فً انتأنيف انًسسحً فً يساتقح إتداع )9( نهعاو 0202/0202فً انفتسج يٍ 

 2/05 إنً 07 /0202/2 تًعسكس أتً قيس تاألسكُدزيح

 

انفسقح  انكهيح االسى و  اسى انعًم 

شسف عاصى يحسٍ 2 طة  

 تشسي

 انسَح األخيسج انسادسح

 

 



 

 

كشف تأسًاء انطالب انًشازكيٍ فً يجال انطانة وانطانثح انًثانيح فً يساتقح إتداع )9( نهعاو 0202/0202فً 

 انفتسج يٍ 2/02 إن06ً /0202/2 تداز انًدزعاخ تانقاهسج

 

انفسقح  انكهيح االسى و  اسى انعًم 

 انسيسج انراتيح انسادسح انطة عًس طازق انسيد أييٍ دمحم 2

 انسيسج انراتيح ثانثح انصيدنح  إسساء إتساهيى انسيد عهً 0

 

 

 

 مدير االدارة                                                مدير العام 

 مصطفي منصور                                            دمحم القصير


