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2021-2020للعام الدزاسي  

محافظة القاهرة

مديرية التربية والتعليم

إدارة البساتين ودار السالم التعليمية



سييمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس محمد عبد الفتاح الس



طالب لشراء مالبس 150توزيع بونات بمبلغ ثالثمائة جنيه لعدد 
المدرسة بمدارس 

منشية جبريل/ عمر بن الخطاب/ احمد عرابي / شجرة الدر
وتوزيع شنط مدرسية بمدرسة الشهيد طيار وائل









(( شتاء دافىء))مبادرة 

عبد العزيز حسن سليمان مدير عام إدارة البساتين ودار السالم التعليمية / والتي اطلقها األستاذ

هاني جالل راعي الخير تبرع بعدد عشرون بطانية/ األستاذ



محمد تيسر مطر عضو مجلس النواب وصاحب مدارس / وتبرع األستاذ

صن أوف جلوري الدولية بعدد خمسون بطانية



(  شتاء دافىء) في مبادرة 

توزيع مالبس للطلبة 

المحتاجين بمدرسة من الشهيد 

احمد بدوى اإلعدادية من فاعل 

خير



المصريالوطنية للشعب دائمـــا تتجلي الوحدة 

ميالد كمال مرقص صاحب شركة اسكندرية / قام المهندس

لرصف الطرق بدفع مصروفات لعدد مائة وخمسون طالب  

ادارة البساتين ودار السالم القادرين بمدارس لغير 



مبادرة كلنا واحد 

االمتياز ) بتفعيل المشاركة المجتمعية من مدارس 

و توزيع ألف كرتونة رمضان على ( والعروبة 

المحتاجين من العاملين في اإلدارة ومدارسها





المتبرع بهالعددالمدرسة

كرسي100لغاتاألميتــــــاز

كرسي100زهور الياسمين

جهاز كمبيوتر وداتا شو2موردن سكول

كرسي20الخليل الخاصة

كرسي20الفرودس الخاصة

مكنسة كهربائية1بروفانس

سجادة2استارز لغات

مراوح4استارز لغات

جهاز كمبيوتر1المؤمنين ام

انتريه1السعدية

انتريه1صن أوف جلوري

مكاتب8لغاتالعروبة

كراسي8العروبة لغات

تبرعت المدارس األتية لتجديد المسرح مدرسة المعمارية العسكرية وتجهيز غرف قوات 

الدفاع الشعبي بمدرسة المعمارية العسكرية







مســــــــرح مدرسة 

المعمارية 

خمس سنوات بعد التجـــديد



مسرح مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات





مسرح مدرسة الشهيد أحمد بدوى اإلعدادية 

المشتركة بعد التجديد



مســــــــرح مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات بعد التجـــديد



مسرح مدرسة مصطفى كامل اإلعدادية المشتركة



مســـرح مدرسة خالد بن

الوليد الرسمية لغات



مسرح مدرسة أسماء الثانوية بنات



مسرح مدرسة أحمد زويل اإلعدادية بنــات



مسرح مدرسة محمد نجيب االبتدائية



مسرح مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات



مسرح مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات



مسرح مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية



مسرح مدرسة طه همام الرسمية لغات



مدرسة الشهيد محمد الدرةمسرح 



مسرح السالم االعدادية بنــــــــــــات





بالمشـــاركة المجتمعية تجــــديد قاعتين التنمية المهنيــة 

بديوان عام اإلدارة وكذا حجرة توجيه ( مركز المصادر ) 

رياض األطفال 





/  في اول يوم دارسي وزيارة معالي محافظ القاهرة اللواء

جيهان ووكيل أول / خالد عبد العال ونائب محافظ الدكتورة

محمد عطية / وزارة التربية والتعليم بالقاهرة األستاذ

ورئيس حي البساتين لمدارس

عاطف السادات الثانوية بنات

مصطفى كامل االبتدائيــــة







مسابقة القرآن الكريم

ضحي حسين أحمد بالصف الثاني االعدادي بمدرسة الشهيد عبد الخالق اإلعدادية بنات بالمركز الثاني على / فوز الطالبة

مستوى محافظة القاهرة في مسابقة القرآن الكريم



يةتوجيه التربية الفن



ادارة البساتين ودار السالم التعليمية تتألق في بانورما السادس من أكتوبر

محمد عطية وكيل اول الوزارة ــ مدير مديرية التربية / تحت رعاية االستاذ

زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية / والتعليم وبحضور االستاذة

ناصر سليم الموجه / محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام واالستاذ/ واالستاذ

احمد علي الموجه االول وبحضور اللواء أركان حرب وليد حافظ/ العام واالستاذ

اشتراك توجيه التربية الفنية في بانوراما السادس من أكتوبر وتألق الطالب 

مصطفى محمود محمد بمدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات تحت أشراف 

ايفيت الموجه / عب العزيز حسن سليمان مدير عام االدارة واالستاذة/ االستاذ

االول واالستاذة عالية









توجيه التربية المسرحية



فـــــــوز مدرسة سانت ماري لغات في مسابقة 

أعياد الطفولة والتصعيد على مستوى 

الجمهورية



في مسابقة الفنــون المسرحية للتعليم الخاص 

لمدرسة سانت (( الجميلة والوحوش )) فــوز مسرحية 

ماري لغات على مستوى مديرية التربية والتعليم 

والتصعيد على مستوى الجمهورية





لمدرسة سانت ماري لغات على ( البوساء) فوز مسرحية 

مستوى مديرية التربية والتعليم والتصعيد جمهوري



مستوي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي زهور الياسمين فــوز مدرسة

والتصعيد جمهوري في مسابقة مسرحة المناهج



د على مستوى مديرية التربية والتعليم والتصعي( الفنون المسرحية ) فـوز في مسابقة 

لمدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات( سنديال المصرية ) جمهوري بمسرحية 



االحتفــــــال

بأوائل طالب الثانوية العامة

والفائزين في مسابقة القرآن الكريم





بأوائل الثانوية العامة السنوي لمحافظة القاهرة االحتفال 

والتعليم بالقاهرة مديرية التربية مع بالتعاون 

خالد عبد العال وحفل تكريم أوائل / برعاية معالي محافظ القاهرة اللواء 

محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية / العامة بحضور االستاذ

العموم ومدارس األوائلوالتعليم والسادة مدراء 





وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس األعلي لألمناء واألباء والمعلمين تكرم مدارء 

م2020-2019عموم ومدراء مدارس أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 

ة محمد عطي/ رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واالستاذ/ األستاذ الدكتور

عبد / وكيل أول وزارة التربية والتعليم ــ مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة واالستاذ

عبد العزيز حسن / الرؤوف عالم نائب مجلس أمناء وآباء محافظة القاهرة يكرمان االستاذ

ب سليمان زنار مدير عام ادارة البساتين دار السالم التعليمية لدوره الفعال في تفوق أبنائنا طال

الثانوية العامة وايضاً مدير مدرسة عاطف السادات ومدير مدرسة الشيماء الثانوية





التعاون والتنسيق مع مجلس آباء وأمناء اإلدارة وبتوجيهات 

عبد الرؤوف عالم رئيس مجلس األمناء لمحافظة / األستاذ

محمد عطية وكيل أول الوزارة / القاهرة وبرؤية األستاذ

عقــــــــد ورسة عمل لصناعة المطهرات الالزمة لتطهير 

إسماعيل السنوسي/ المدارس بمعرفة الدكتور





/  للدكتور إسماعيل سنوسي وبحضور األستاذ( صنع بأيدينــا) إقامة ورشة عمل 

محمد زكريا ولفيف من مجالس أباء المنطقة الجنوبية



إقامة ورشة العادة تدوير الحديد الديسكات بفريق عمل 

من  لطالب المدرسة العمارية خمس سنوات





الفرقة الثانية وطالب المعمارية خمس سنوات ومدرسة الفني التعليم 

تدوير واصالح الحديد واضافته للبنية وورشة عمل اعادة بالمدرسة 

سامح / االساسية لمدرسة السالم االعدادية بنات تحت اشراف االستاذ

كارم رئيس قسم النجارة / داخلي نائب مدير المدرسة واالستاذ

بالمدرسة







اللعبةالمدرســـةاالســــــــــــم

تنس فرديتالرسمية لغاعمر بن عبد العزيزيوسف احمد عليوه 

تنس فرديمصطفى كامل اإلعداديةمحمد محي عبد المولي

تنس زوجيتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغاأدهم ياسر

تنس زوجيتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغاعمر احمد

تنس زوجيالهالل األحمر الرسمية لغاتزياد حمادة

تنس طاولةتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغاعمرو عبد الرحمن

تنس زوجيتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغامحمد بالل

تنس فرديأمين الراعي الثانوية بنيناحمد إبراهيم

فوز الطالب اآلتي أسماؤهم في تنس الطاولة على مستوى محافظة القاهرة





وعلى مستوى المحافظة فـــــــــازت الطالبات االتية أسماؤهم في لعبة تنس الطاولة

المركزاللعبةالمدرســــــــــةاالســــــــــــم

األولتنس طاولة زوجيعمر بن عبد العزيزفرح حاتم

األولفرديتنس طاولةعمر بن عبد العزيزسجدة سيد

الخامسفرديتنس طاولةعمر بن عبد العزيزياسمين صابر

الثالثطاولة فرديتنسمودرن سكول الدوليةخديجة تامر





على مستوى محافظة القاهرة  فــــاز الطالب االتي أسماؤهم 

المركزاللعبةالمدرســــــــــةاالســــــــــــم

األول(كم72كوميته) كارتيه طه همام الرسمية لغاتمظهرعلى أسامة

األول(كم70كوميته) كارتيه نور الخاصة لغاتعمرو مجاهد محمود

األولم عدو100قوي ألعابطه همام الرسمية لغاتنــورهان الشوربجي





فوز الطالب اآلتي أسماؤهم في لعبة الجمازعلى مستوى محافظة القاهرة والتصعيد 

جمهوري

اللعبةالمدرسةاالسم

الجمبازالدوليةمنهاتنمريم محمد عنبر

الجمبازلغاتاأللفيةليلي نائل سامي



على مستوى محافظة القاهرة فازالطالب االتي أسماؤهم ( فردي وزوجي ) في مسابقة التنس 

والتصعيد جمهوري 

اللعبــةالصفالمدرسةاالســـــــــــــم

تنس زوجيالثالث الثانويلغاتستارزبسملة إبراهيم محمد أبو طالب

تنس فرديالثالث الثانويالعروبة لغاتمحمدمريم محمد على



الفوز على مستوى محافظة القاهرة في مسابقة الجودو والتصعيد جمهوري

اللعبــةالصفالمدرسةاالســـــــــــــم

جم66جودو الثالث الثانويالعروبة لغاتعلى محمد سمير 

جودوالثالث الثانويالبشائر المتكاملةباسل احمد حسن

جودوالثالث الثانويالسيدة خديجة الرسمية لغاتأياد وائل عبد الفتاح

جودوالثالث االبتدائيلغاتالسيدة خديجة الرسميةمحمد وائل عصام

مالكمةثانويأولىأمين الراعي الثانويةمحمدمحمد حسام على عبد المنعم

مالكمةالثاني الثانويمحمد أمين الراعي الثانويةعبد هللا إيهاب سعد حسن

مالكمةالثاني الثانويمحمد أمين الراعي الثانويةإسماعيل جاسر شريف شوقي



فوز فريق براعم واشبال وكشافة مدرسة الخلفاء الراشدين بالمركز األول على 

مستوى محافظة القاهرة في مسابقة التفوق الكشفي



فوز فريق مرشدات مدرسة الخلفاء الراشدين بالمركز األول  مستوى رفيع على 

مستوى محافظة القاهرة في مسابقة التفوق االرشادي 



في مسابقة سالح الشيش على مستوى محافظة القاهرة فازالطالب االتي أسماؤهم والتصعيد 

جمهوري 

اللعبــةالصفالمدرسةاالســـــــــــــم

سالح الشيشالثالث الثانويالقمم بريطانياحمد تامر عبد العزيز محمد

سالح الشيشالثالث الثانويبريطانيالبشائرعبد الرحمن احمد ماهر حسان

سالح الشيشالثالث الثانويالرسمية لغاتالهالل األحمرإيهاب عبد العزيز السيدآمال

سالح الشيشالثالث الثانويطه همام الرسمية لغاتمازن عادل فاروق احمد



سهيلة أشرف يوسف بمدرسة المصرية الدولية بالمعراج بالمركز / فوز الطالبة

األول في الوثب الطويل على مستوى محافظة القاهرة والتصعيد جمهوري 



على اسامة مظهر ثابت / وفاز الطالب(( كرميته))على مستوى محافظة القاهرة في الكارتيه 

طه همام الرسمية لغات بالمركز االول بمدرسة 

((كاتا)) عمر مجاهد محمود بمدرسة نور لغات بالمركز األول كارتيه / وفاز الطالب



أدهم أحمد السيد من ذوي االحتياجات الخاصة بالمركزاألول / فوز الطالب 

في لعبة الصولجان على مستوى الجمهورية



الفوز على مستوى الجمهورية
المركزاللعبةالمدرسةاسم الطالب

األولتنس طاولة زوجيعمر بن عبد العزيزعمر احمد سيد

األولتنس طاولة زوجيالهالل األحمرزياد حمادة عبد الراضي

الثانيتنس طاولة زوجيعمر بن عبد العزيزميوسف محمد عبد العظي

الثانيتنس طاولة زوجيعمر بن عبد العزيزأدهم ياسر جمال

الخامسطاولة فرديتنسمصطغى كامل اإلعداديةمحي عبد المولىمحمد

السادستنس طاولة فرديعمر بن عبد العزيزيوسف احمد عليوة







فـــاز(ألعاب القوي ) على مستوى الجمهورية في مسابقة 

وثب ) حسام الدين عبد الحميد محمد بمدرسة طه همام الرسمية لغات بالمركز األول / الطالب-1

(طويل 

(عـــدو ) أمير أسامة إبراهيم بمدرسة طلعت حرب اإلعدادية بالمركز األول -2



فـــاز الطالب إسالم أشرف سعيد بمدرسة محمد أمين الراعي الثانوية بنين بالمركز األول على 

م عدو200مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الرياضية ألقوي 

م عـــــــدو400وبالمركز الثالث 



) على مستوى محافظة القاهرة فاز الطالب والتصعيد جمهوري اآلتي أسماؤهم 

(مرحلة اإلعدادية
اللعبةالمدرسة اسم الطالب

قوي وثب طويلألعابالدولية بالمعراجالمصريةأشرف يوسفسهيلة

قوي وثب طويلألعابمصطفى كامل اإلعداديةمريم حمدي نصر

ألعاب قوى وثب طويلالحرية اإلعدادية بناتمحمود سيدعال

وثب عاليألعاب قويأمجاد لغاترقية محمد حامد

ألعاب قوى وثب طويللغاتالهالل األحمر الرسميةمحمد شعبانأروي

وثب عاليألعاب قويزهور الياسمين لغاتصالح عبد الباريهنا



على مستوى الجمهورية فـــاز الطالب اآلتي في مسابقة ألعاب القوي

اللعبةالمركزالمرحلةالمدرسةاالســـــــــــــم

دفع جلةاألولاالبتدائيةالبشائرأحمد مجدى زكريا

جريم600الثانياالبتدائيةزهور الياسمينزياد أحمد عبد الرحمن 

جرىم200/م100الثانياإلعداديةطلعت حرب اإلعداديةامير طلعت أسامة





على مستوى محافظة القاهرة فـــــــاز الطالب اآلتي أسماؤهم في مسابقة التربية الرياضية السباحة

المرحلةالمدرسة اسم الطالب

االعداديالفروس الخاصةمريم محمد عبد المقصود

االبتدائيةتلغاعمر بن عبد العزيز الرسميةوليد سيد احمدريتاج

االبتدائيةالهالل األحمر الرسمية لغاتجنى محمد يحيي محمد

الثانويةنور الدوليةلوجين يوسف

الثانويةمودرن سكولهدير وليد عبد الفتاح

الثانويةالبشائر المتكاملةهشام مصطفىحبيبة

الثانويةلغاتاالمتيــازسهيلة محمد محمود

الثانويةنور لغاتعمرو محمد عبد اللطيففرح

الثانويةالبشائر جيهان احمد عبد العظيم

الثانويةالعروبة امريكيملك شريف بيومي 



المرحلة الثانوية) على مستوى محافظة القاهرة فـــــاز الطالب اآلتي أسماؤهم والتصعيد جمهوري 

اللعبةالمدرسة اسم الطالب

ألعاب قوي وثب عاليلغاتستارزأروي أحمد عبد العزيز أحمد

(جلة/ قرص ) ألعاب قوي عاطف السادات الثانوية بناتأميرة مدحت شكري

وثب عاليألعاب قويعاطف السادات الثانوية بناتلينة شريف سعيد

وثب عاليألعاب قويلغاتاالمتيازوالء حسان الدين محمد

وثب عاليألعاب قويطه همــام لغاتمحمد محمودنورهان



( تنس طاولة ) فــاز الطالب اآلتي أسماؤهم علي مستوى محافظة القاهرة في مسابقة 

المدرسةاللعبةالمرحلةاالســــــــم

كامل االبتدائيةمصطفىتنس طاولةاالبتدائيةلوزين حماية حماية

تعبد العزيز الرسمية لغاعمربنتنس طاولةاالبتدائيةحنين أحمد محمد عليوة

الرسمية لغاتالسيدة خديجةتنس طاولةاالبتدائيةسجى سيد احمد محمد

لغاتطه همام الرسميةتنس طاولةاالبتدائيةمنة جالل الصاوي

اتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغتنس طاولةاالبتدائيةحاتم عباس سليمفرح

اتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغتنس طاولةاالبتدائيةسجدة سيد محمد

اتعمر بن عبد العزيز الرسمية لغتنس طاولةاالبتدائيةصابر حسنياسمين

مودرن سكول الدوليةتنس طاولةاالبتدائيةخديجة تامر هاني توفيق

مهران الخاصةتنس طاولةاالبتدائيةضحي موسى بدر



( ألعاب القوي) فــاز الطالب اآلتي أسماؤهم علي مستوى محافظة القاهرة في مسابقة 

المدرسةاللعبةالمرحلةاالســــــــم

العروبة لغاتوثب طويلاالبتدائيةمالك سامح محمد محمود

البشائرقرص/ جلةاالبتدائيةأحمد مجدى زكريا

زهور الياسمينم50/600االبتدائيةزياد احمد عبد الرحمن محمد كامل

السعدية الخاصةالعاب قوىاالعداديةشكريمروان مدحت

طلعت حرب اإلعداديةالعاب قوىاالعداديةامير أسامة إبراهيم

طه طمام الرسمية لغاتالعاب قوىاالعداديةيوسف محمود عيد شريف

العروبة لغاتالعاب قوىاالعداديةباسل سامح محمد محمود

لغاتأمجادم ح400ثانوي عاممحمد عادل نصاريحيي

لغاتطه همام الرسميةثالثي/ طويلثانوي عاميوسف حسام الدين عبد الحميد

محمد امين الراعي الثانويةم400+م200ثانوي عامإسالم أشرف سعيد إمام



فــــاز على مستوى محافظة القاهرة الطالب اآلتية أسماؤهم في 

((السباحة)) مسابقة التربية الرياضية 

المدرسةاللعبةالمرحلةاالســــــــم

الدوليةالقممسباحةالثانويةمروان مصطفى

االمتياز لغاتم100/200سباحة الثانويةسيف رماح عصام الدين

ستارز لغاتم ظهر50سباحة الثانويةياسين محمد محمود أحمد

البشائر المتكاملةم200سباحة الثانويةأدهم محمد مجدي محمود

أمجاد لغاتم ظهر50سباحة الثانويةأشرف مختار حسينأحمد

القدسصدر50سباحة الثانويةعبد الرحمن شوقي محروس

الياسمينزهورمتنوع200/صدر200سباحة اعدادينبيلأنس ياسر بعد الغني

لغاتالعروبةسباحةاالبتدائيةمحمد علىمازن

يزةالسيدة خديجة الرسمية المتمم حرة50/ م صدر50سباحة االبتدائيةمحمد سالم أحمد أحمد



توجيه المكتبات



بالقاهرةعلى مستوى مديرية التربية والتعليم فوز إدارة البساتين ودار السالم التعليمية في مسابقة التحدي العربي للقراءة 

النور بمدرسه السادس رزق المركز احمد على الفترة االولي بالمركزالتاسع مريم الفيروز بمدرسه بسمله محمد عبد العزيز 

الدوليه



مسابقة المشروع الوطــني للقراءة في 
عبد العزيز حسن سليمان مدير عام ادارة البساتين / إشراف االستاذتحت 

/  حسن محمد على وكيل االدارة واالستاذ/ ودار السالم التعليمية واالستاذ

إلهام كرم مدير جودة / ياسر كمال أمين موجه أول المكتبات واالستاذة

االدارة وقد فــــــازت االسماء االتية في المسابقة والتصعيـــــد 

جمهــــــــوري 

زينب أشرف عبدهللا بمدرسة الحرية االعدادية بنات/ الطالبة

أحمد مبروك علوان بمدرسة المصرية الدولية/ والمعلم الخبير

https://mediacenter.nationalreadingprogramme.com/




فوز الطالب حسن محمد حسن بمدرسة زهور الياسمين لغات في مسابقة كتابي على 

مستوى محافظة القاهرة بالمركز الرابع



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في مسابقة مستوي مودرن سكول رسةمدفـــوز 

المراجعة البيئية



الثقافةالفـــوز على أقليم القاهرة وشمال الصعيد من الهيئة العامة لقصور 

شهد أحمد السيد على مستوى قطاع القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد في مسابقة / فوز الطالبة 

مجال الرسمالموهوبين والفــوز في كاتب ورسام 



ادارة البساتين ودار السالم التعليمية حصدت على 

اثنان وعشرون طالباً من أوائل الشهادة االعدادية من 

عدد مائة وستة وستون طالبا على مستوى محافظة 

2021-2020القاهرة للعام الدراسي 



/  برعاية المهندس تيسر مطر عضو مجلس الشوري واالستاذ

محمد تيسير مطر عضور مجلس النواب اصحاب مدارس صن 

اوف جلوري وحزب ادارة جيل وتكريم أوائل الشهادة 

االعدادية على مستوى القاهرة والحاصلين على الدرجات 

النهائية 





عبد العزيز حسن سليمان زنار مدير عام /االستاذ 

ادارة البساتين ودار السالم التعليمية يتوجه الي 

مدرسة نور لغات وبرفقته االستاذة فاطمة محمد 

عمر /حسان مدير التعليم الخاص لتكريم الطالب

بمدرسة نور لغات تامر احمد االول المكرر 

ياسمين محمد احمد بمدرسة األمجاد / والطالبة 

محافظة القاهرة في الشهادة علي الخاصة عربي 

م علي معالي وزير التربية والتعلينيابة واالعدادية 

طارق شوقي رئيس مجلس ادارة / الدكتور

محمد عطية /يونيو واالستاذ 30مجموعة مدارس 

مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكيل اول 

هشام جعفر مدير مجموعة /الوزارة واالستاذ

يونيو30مدارس 





فوز االدارة في مسابقة الموهوبين على مستوى محافظة القاهرة

المركز المدرسة النوع االســـــــــــــم

االول مكرر السعدية االبتدائية القصة القصيرة ساندى محمد نور الدين

مكرراالول ر االعداديةالهالل االحم القصة القصيرة روان رامي محمد

الثاني مكرر رمتان لغات القصة القصيرة سلمى سيد عمر

الثالثة عاطف السادات الثانوية القصة القصيرة حبيبة سمير على

االول الخلفاء الراشدين ثانوي القصة القصيرة عيد أحمد عبد الفتاحفدوة

االول مكرر رمتان لغات ابتدائي الكاريكاتير معز محمود محمد عمر

الثاني مكرر سانت ماري ابتدائي الرسم التصويري احمد محمدعثمانرغد

االول مكرر ةالعزيز لغات اعداديعمر بن عبد الرسم التصويري مصطفى محمود محمد

االول مكرر محمد امين الراعي الثانوية  الخيال العلمي مجيب الرحمن جمال

االول  السعدية  الخيال العلمي اسالم حسام احمد

االول رمتان لغات االبتدائية يةاإللقاء اللغة االنجليز آسر ايمن عزب



االدارة في مسابقة الموهوبين على مستوى محافظة القاهرةتابع فوز 

المركز المدرسة النوع االســـــــــــــم

الثاني سانت ماري اعدادي ةباللغة العربيااللقاء جودي مصطفى حلمي

الثاني مكرر طلعت حرب االعدادية ةااللقاء باللغة العربي معتز السيد مختار

الثالث العروبة االعدادية ةااللقاء باللغة العربي ملك حسام الدين

االعداديةالعروبة االختراعات محمد محمد همام

السعدية الخاصة االختراعات اسالم حسام الدين

سانت ماري االختراعات ريتاج محمد ابراهيم



االدارة في مسابقة الموهوبين على مستوى محافظة القاهرةتابع فوز 

المركز المسابقةنوع المدرسة

االول المناهجمسرحة لغات ابتدائيالياسمينزهور 

االول مكرر مسرحة المناهج سانت ماري اعدادي


