
 

 
        

 االدارة العامة لرعاية الشباب
  ادارةاالتحادات الطالبية  

 أسماء الطــــــــــــــــالب

 واألهيي الوساعذ & أهيي هجلس االتحاد العام للطالب

 وأهٌاء اللجاى واألهٌاء الوساعذيي

 (  0200  ) مارس            0202/0200للعام الجامعى

 2005000210 تليفون  الثالثه الفرقة   التجارة كلية      نمحمد مصطفى بدرا/ اميه االتحاد 

 2003390005تليفون   الرابعة الفرقة    التربية الرياضية كلية  / احوذ هحوذ ًجية  المساعذ االميه
 

 تليفـون المنصب اللجنة الفرقة الكلية اسم الطالب م
 51700581085 امين األسر الرابعة تربية اسماء عزت عبدالحميد 1

  امين مساعد ثانية علوم احمد انس مصطفى عبدالرحيم 0

 5170140070 امين الثقافية رابعة تربية محمود وحيد القصرى الصياد 3

 5170511000 امين مساعد ثانية اداب هاجر احمد ممدوح 1

 5170014470 امين الفنية ثالثة هندسة محمد شوقى السيد ابو الخير 0

  امين مساعد  بيطرى ظيمكريم صفوت عبدالع 0

 511307000 امين االجتماعية ثالثة حاسبات عمرو صدر الدين خميس 8

 5140054307 امين مساعد ثالثة هندسة احمد محمد محمود غريب 7

 5143053533 امين الرياضية رابعة هندسة هيثم حسنى محمد ابو المجد 4

 5133010583 عدامين مسا ثانية اداب نرمين عفيفى عبدالستار 15

 510408815 امين الجوالة ثالثة تمريض رباب صالح حسن الفقى 11

 5155001801 امين مساعد رابعة زراعة احمد محمد نبيل 10

 5154145181 أمين العلمية خامسة تكنولوجيا عز الدين عبدالحكيم احمد 13

 5107001104 أمين مساعد  تكنولوجيا بسام ياسر على امام 11
      دالمرضى .....عب 

 نائب رئيس الجامعة                             المدير العام      

          لشئون التعليم والطالب       ) وفاء اسماعيل (
 ) أ.د/ على شمس الدين (                



 
  

 ات كليات الجامعة االمناء واالمناء المساعدين التحاد كشف اسماء الطالب   ادارةاالتحادات الطالبية

 0511مارس 

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5104430001 قليوبية - بنها - المنشية - ش االلفى13 15/0/1445 1155431 أمين االتحاد الرابعة رياضية احمد محمد نجيب عبد الفتاح 1

 5105811700 قليوبية - مركز طوخ 03/4/1445 1151740 أمين مساعد الرابعة رياضية خالقحسين سامى عبد ال 0

 5100575185 قليوبية - طوخ - مشتهر 13/1/45 1150300 أمين االتحاد الرابعة الزراعة  محمد طة عبد الحليم السيسى 3

 5155001801 قليوبية - طوخ - العمار 10/4/74 1150811 أمين مساعد الرابعة زراعة  احمد محمد نبيل 1

 511170500 غربية - مركز بسيون - قرية تجربح 7/7/47 1051851 أمين االتحاد الثالثة التمريض  اسماء اسماعيل كرم 0

 510507404 منوفية - منوف 0/7/41 1851007 أمين مساعد الثالثة التمريض  سمر عبد الهادى حسن 0

 5100007115 بحيرة - دمنهور 0/1/70 1755531 أمين االتحاد الخامسة يا تكنولوج محمد متولى محمد الفراش 8 

 5111044180 بحيرة - ايتاى البارود - ش داير الناحية 1/3/78 17555400 أمين مساعد  تكنولوجيا  فتحى سليمان زاهر 7

 5150300083 غربية - زفتى - مسجد طة 00/10/74 1755734 أمين االتحاد الثالثة العلوم كريم عبدالرحيم عبدهللا 4

  قليوبية - طوخ - ش غرب السكة الحديد 01/11/45 1151114 أمين مساعد الثالثة العلوم ايمان محمد الطوخى 15

 5150084000 قليوبية - طوخ  1151041 أمين االتحاد الخامسة بشرى  محمود محمد سعيد االكشر 11

 5170311305 قليوبية - طوخ  1155471 أمين مساعد الرابعة بشرى  هديرمحمد ابراهيم الجبرونى 10

 5113040340 قليوبية - شبين القناطر - عزبة اليمن 00/10/45 1151083 أمين االتحاد الثالثة حقوق  محمد احمد مصطفى محمد 13

 5103851001 نوفيةم - الباجور - كفر الخضرة 1/7/41 1851107 أمين مساعد الثالثة حقوق  احمد عبدهللا ابراهيم محمد 11

 5118531441 قليوب  - قها 17/4/45 1150084 أمين االتحاد رابعة  اداب  مصطفى محمد السيد الحشاش 10

 5111558133 دقهلية  - ميت غمر - كوم النور 10/1/77 1050081 أمين مساعد ثالثة  اداب  محمد اشرف سالمة  10

 51700581085 شرقية - منيا القمح - المجازر 13/10/74 1351101 ن االتحادأمي الرابعة تربية  اسماء عزت عبد الحميد 18

 5170013183 قليوبية - بنها - اتريب 03/3/41 1155008 أمين مساعد الثالثة تربية  هدير خالد محمد  17

 5101000080 قليوبية-لجديدةبنها ا - ش المعهد الدينى 10/1/41 04403 أمين االتحاد الثالثة تجارة  محمد مصطفى يوسف بدران 14

 5155801357 قليوبية - كفر شكر - كفرعزب غنيم 3/1/47 1151138 أمين مساعد الرابعة تجارة  احمد محمود احمد عبدالرزاق 05

 5100350307 جيزة - بوالق الدرور  5155300 أمين االتحاد الرابعة هندسة  خالدعبد الهادى هشام 01

 5108141117 قليوبية - الشموت  1155048 أمين مساعد الثالثة هندسة  احمد عطية عبد الواحد 00

 51131588570 البحيرة - كوم حمادة 00/11/74 1751804 أمين االتحاد الخامسة بيطرى  على طة على عالم 03

  قليوبية - بنها 0/4/45 1155780 أمين مساعد الخامسة بيطرى  الحسينى فتحى عبد السميع 01

 511140570 السويس-الجاين-قرية العامرابو ترك 0/0/41 105533 أمين االتحاد الثانية حاسب محمد عبدالرحمن محمدمصطفى  00

 5185130443 اسكندرية-باكوس 10/7/40 5051037 أمين مساعد الثانية حاسب  خالد محمد حسن عبدالسالم 00

   رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب نائب            المدير العام              ..... عبدالمرضى

    
      ) أ.د/ على شمس الدين(                    



 

 

    

) لجنة االسر    اهٌاء واهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهعح كشف اسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 الطالبية (

 0200هارس   للعام الجاهعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 1124678986 قليوبية - مركز طوخ - زاوية بلتان 12/8/91 1412114 أمين اللجنة الرابعة رياضية محمد عادل عبد العزيز 1

 1121375888 قليوبية - خلف البحوث - حجاج ش محمد 1/12/89 141933 مساعد  أمين الرابعة رياضية شامى هشام جمال الدين 2

 1142172833 قليوبية - طوخ - ميت كنانة 3/3/91 1412491 أمين اللجنة الرابعة زراعة  عصام محمد بيومى 3

 1124713324 غربية - زفتى - جانون 1/4/91 1619651 مساعد  أمين الثالثة الزراعة  محمد اسماعيل فايد 4

 1121134719 سنديون - زفتى - الغربية 11/2/89 - أمين اللجنة الرابعة التمريض  هناء سليمان سرحان 5

 1121218314 كفر شكر - كفر رجب 23/3/92 1141749 مساعد  أمين الثانية التمريض  هبة السيد مأمون 6

 1144299475 بحيرة - ودايتاى البار - ش داير الناحية 4/3/87 18111956 أمين اللجنة  تكنولوجيا  فتحى سليمان زاهر 7 

 11533716265 منيا القمح - ش هندسة الرى 15/8/89 1312529 مساعد  أمين  تكنولوجيا  الهام عبدالمنعم محمد 8

  قليوبية - طوخ - ش غرب السكة الحديد 24/11/91 1411449 أمين اللجنة الثالثة العلوم ايمان محمد الطوخى 9

  قليوبية - بنها - اتريب 25/11/91 1411775 مساعد  أمين الثانية علومال احمد انس مصطفى عبدالرحيم 11

 1112154235 قليوبية - بنها  1411535 أمين اللجنة الرابعة بشرى  عمرو ايهاب احمد عبدالرحمن 11

 1133372195 قليوبية - بنها - شبلنجة  1415656 مساعد  أمين الثانية بشرى  احمد ابراهيم احمد 12

 1113695392 قليوبية - شبين القناطر - عزبة اليمن 26/12/91 1411573 أمين اللجنة الثالثة حقوق  د احمد مصطفى محمدمحم 13

 1129411816 طوخ - جزيرة االحرار - عزبة النقطة 7/2/88 1411151 مساعد  أمين  حقوق احمد رأفت رفعت فضل 14

 1123113123 بنها  - تفسيم سعد قمر 11/1/91 1411935 أمين اللجنة ثالثه  اداب  ايمان اسالم السيد  15

 1125718146 الباجور  - ش كمال الشازلى 14/2/92 1411818 مساعد  أمين ثانية  اداب  دعاء عبدالحليم ابراهيم  16
 11852174271 شرقية - منيا القمح - المجازر 13/12/89 1311124 أمين اللجنة الرابعة تربية  اسماء عزت عبد الحميد 17

 1182613473 قليوبية - بنها - اتريب 23/3/91 1411667 مساعد  أمين الثالثة تربية  هدير خالد محمد 18

 1145534216 قليوبية - كفر شكر 22/5/91 142125 أمين اللجنة الثالثة تجارة  شيماء عبدالفتاح بدر ابراهيم  19

 114894823 مركز شبين القناطر - كفر الدير 24/3/91 141891 مساعد  أمين الثالثة تجارة  ايمن شوقى محمد اسماعيل 21

 1112482761 القاهرة - حدايق القبة  1111356 أمين اللجنة الثالثة هندسة  اسامة اشرف رشاد 21

 1126315368 جيزة - بوالق الدكرور  1111356 مساعد  أمين الرابعة هندسة  هشام خالد عبد الهادى 22

 1151835839 غربية - طنطا 1/11/91 613259 أمين اللجنة  بيطرى  لسيد رمضانمصطفى ا 23

 11134177185 البحيرة - كوم حمادة 22/11/89 1811759 مساعد  أمين الخامسة بيطرى  على طة عالم 24

 1118944168 الغربية - طنطا ثان - ش فلسطين 11/7/91 1611317 أمين اللجنة الثالثة حاسبات  مصطفى احمد معوض 25

 1113878869 قليوبية - مركز بنها - منشأة بنها 1/5/91 1411559 مساعد  أمين الثالثة حاسبات اية محمد مرسى محمد بدوى 26

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب        المدير العام          ..... عبدالمرضى

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(                



 

 

    

) اللجنة      اهٌاء واهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهعح كشف اسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 (الثقافية 

 0200هارس   للعام الجاهعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5154701087 قليوبية - بنها - خلف صيدناوى - ش محمد عفيفى 7 11/8/45 1155811 أمين اللجنة الرابعة رياضية عبد المنعم محمد عاطف  1

 5110131304 قليوبية-بنها  - كفر الجزار - ش المدينة المنورة0 10/4/40 1151347 مساعد  أمين الثانية رياضية عبد الرحمن عبدالكريم شمس الدين 0

 511140311 قليوبية - طوخ - مشتهر 7/3/45 1151085 أمين اللجنة الرابعة الزراعة  حامد عطية حالوةاحمد  3

 5118813348 شبين القناطر - الشوبك - ش الجامع الكبير 17/1/40 1150714 مساعد  أمين االولى الزراعة  معاز السيد شاور 1

 511487014 بنها - دملو 1/15/40  أمين اللجنة الثانية التمريض  ضحى سعيد السيد 0

 5151110110 طوخ - السفاينة 11/15/41 1155001 مساعد  أمين الثانية التمريض  مروة سمير سعيد صالح 0

 5103050801 بنها الجديدة - ش احمد شعالن0 01/1/45 1150480 أمين اللجنة  تكنولوجيا  مصطفى محمود احمد السيد  8 

 5158343310 كفر الشيخ - سيدى سالم - الورق 1/0/77 1053580 مساعد  أمين  نولوجيا تك رضا محمد مصطفى محمد 7

  منوفية - قويسنا - كفور الرمل 7/3/40 1851300 أمين اللجنة الثانية العلوم كريم السيد محمد 4

  قليوبية - طوخ - ميت كنانة 1/4/40 1150710 مساعد  أمين  العلوم اسماء سامى حسن يحيى 15

 5104750707 قليوبية - كفرشكر  1111018 أمين اللجنة السادسة بشرى  اسماء عاطف امين هندى 11

 5104755315 منوفية - بركة السبع - هوريد  1855800 مساعد  أمين الثانية بشرى  احمد سيد احمد على  10

 5151744815 شبين القناطر - الشعبيةمدخل المساكن  8 08/11/45 113037 أمين اللجنة  حقوق  محمد حسن حفنى حسن 13

 5103851001 منوفية - الباجور - كفر الخضرة 1/7/41 1851107 مساعد  أمين  حقوق احمد عبدهللا ابراهيم  11

 510001008 قويسنا  - العجايزة 11/1/74 1801074 أمين اللجنة ثالثة  اداب  فاطمة محمد السيد  10

 5170511000 كفر شكر  - ش حسن عبدهللا10 1/4/40 1111871 مساعد  أمين ية ثان اداب  هاجر احمد ممدوح  10

 5170140070 منوفية - قويسنا 4/0/45 1850588 أمين اللجنة الرابعة تربية  محمود وحيد القصرى الصياد 18

 5151331130 منوفية - قويسنا 3/15/40 1851513 مساعد  أمين االولى تربية  هدير ضياء الدين محمد 17

 - مركز سنورس 03/1/41 0351307 أمين اللجنة الثالثة تجارة  سعاد سالمة عبدهللا على 14

 5155801357 قليوبية - كفر شكر - كفر عزب غنيم 3/1/74 1151138 مساعد  أمين الرابعة تجارة  احمد محمود احمد عبد الرازق 05

 5105000301 قليوبية - بنها  115374 أمين اللجنة الرابعة هندسة  احمد خالد مصطفى  01

 5150048000 قليوبية - كفر شكر  1151071 مساعد  أمين الرابعة هندسة  رغدة رزق جودة شفيق 00

  قليوبية - بنها 0/4/45 1155780 أمين اللجنة  بيطرى  الحسينى فتحى عبد السميع 03

 5151400310 قليوبية - شكر كفر 8/7/74 1153070 مساعد  أمين  بيطرى  علياء عاطف هندى 01

 5110438344 قليوبية - شبرا الخيمة - عزبة رسم - ش احمد عبد الهادى10 10/1/40 1151301 أمين اللجنة الثانية حاسب  احمد فرج مصطفى فرج 00

 511140570 السويس-الجاين-ابو ترك - قرية العامر 0/0/41 105533 مساعد  أمين الثانية حاسب مصطفى محمد عبد الرحمن محمد 00
 

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب      المدير العام           ..... .عبدالمرضى

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 
 

 ( اللجنة الفنية)       اهٌاء واهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهعحكشف اسواء الطالب           ادارةاالتحادات الطالبية

 0200هارس   للعام الجاهعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5104430001 قليوبية - المنشية - بنها - ش االلفى13 15/0/45 1155431 أمين اللجنة الرابعة رياضية احمد محمد نجيب عبدالفتاح 1

 5103701070 قليوبية - القناطر الخيرية - تقسيم غنيم - اكتوبر 0ش 30 1/3/40 115140 مساعد  أمين الثانية رياضية احمد عبد المعين عباس 0

 5103045003 قليوبية - طوخ - اجهور الكبرى 0/11/78 1150341 أمين اللجنة الرابعة الزراعة  شريف صادق ابراهيم 3

 517344400 شرقية - الحسينية 4/4/40 1355438 مساعد  أمين الثانية الزراعة  على ابراهيم عبدهللا 1

 510805501 منوفية - منوف 00/4/41 1850104 أمين اللجنة الثالثة التمريض  نورة احمد عبد الغفار 0

 510507400 منوفية - منوف 0/7/41 851007 مساعد  أمين الثالثة التمريض  سمر عبد الهادى 0

 5117414304 طوخ-ميت كنانة  7/11/74 1150130 أمين اللجنة  تكنولوجيا  طفى محمود عبد الحميدمص 8 

 5117018071 بنها - المنشية - ش عبد السالم عارف31 3/10/40 1151704 مساعد  أمين  تكنولوجيا  ياسر سيد احمد عبد العزيز 7

  قليوبية - بنها - منشية الزراعة - ش خالد1 03/15/45 1155004 أمين اللجنة  العلوم بسنت محمد عبد الحليم 4

  غربية - طنطا - حارة محمد متفرع من ش ابوزهرة 7 0/4/45 1055040 مساعد  أمين  العلوم محمد احمد حسن الفيومى 15

 5170311305 قليوبية - طوخ  1155471 أمين اللجنة الرابعة بشرى  هديل محمد ابراهيم الجبرونى 11

 5141140450 منوفية - اشمون  1855700 مساعد  أمين الثالثة بشرى  د ابراهيم محمودمحم 10

 5105510110 منوفية - الباجور 0/0/40 1851541 أمين اللجنة  حقوق  محمد امين الدسوقى 13

 5107800035 قها - ش المدينة المنورة 3/4/40 115131 مساعد  أمين  حقوق مروان سيد محمد محمود 11

 5111000181 بنها  - مرصفا 05/0/45 1151043 أمين اللجنة رابعة  اداب  احمد حلمى عبدالمعبود  10

 5181447500 بنها  - ش فؤاد الغباشى 10/1/40 1155413 مساعد  أمين ثانية  اداب  سارة اشرف مصطفى  10

 5187103071 منوفية - قويسنا - ملعرب الر 05/4/41 1850070 أمين اللجنة الثالثة تربية  هيام السيد محمد  18

 5114430080 قليوبية - كفرشكر - تصفا 1/3/40 1151403 مساعد  أمين الثالثة تربية  سها احمد سليمان 17

  بنها - مساكن طابا 8ب 13 8/11/74 5155878 أمين اللجنة الرابعة تجارة  اسماء نصر عفيفى نصر 14

  قليوبية - بنها - بطا 14/1/40 1155003 مساعد  أمين لثانيةا تجارة  عمرو محمود السيد محمود 05

 5170014470 قليوبية - بنها  1155701 أمين اللجنة الثالثة هندسة  محمد شوقى السيد ابو الخير 01

 5141001143 جيزة - امبابة  0103011 مساعد  أمين الرابعة هندسة  رضوى محمد محمد محمد 00

  منوفية - الباجور 4/8/45 1851048 أمين اللجنة  بيطرى  كريم صفوت عبد العظيم 03

  غربية - المحلة الكبرى 1/4/41 1054710 مساعد  أمين  بيطرى  محمد سعيد غازى 01

 5150007118 بيةقليو - المنشية - ش السيد القاضى 11/10/41 1155010 أمين اللجنة الثانية حاسب  احمد نبيل جمال الدين محمد  00

 5180008417 قليوبية - طوخ - ش جالل حجاج - ش سعيد 01/0/40 1155430 مساعد  أمين الثانية حاسب محمود محمد عبد الهادى منصور  00

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب      المدير العام           ..... عبدالمرضى

      
      مس الدين() أ.د/ على ش               



 

    

اللجنة االجتماعية )    اهٌاء واهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهعح كشف اسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 ( والرحالت

  0200هارس   للعام الجاهعي

 يفون تل العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5105811700 قليوبية-مركز طوخ - طوخ 03/4/45 1151740 أمين اللجنة الرابعة رياضية حسين سامى عبد الخالق 1

 51703301351 قليوبية - خلف مستشفى حميات بنها - ش الرياض 11/0/45 1155814 مساعد أمين الثالثة رياضية محمد عوض سعيد 0

 51703105005 قليوبية - طوخ - مشتهر 00/10/74 11551531 أمين اللجنة لرابعةا الزراعة ابراهيم جمعة عبد العال 3

 5100575185 قليوبية - طوخ - مشتهر 13/1/45 1150300 مساعد أمين الرابعة الزراعة محمد طة عبد الحليم 1

 5101001035 طوخ - امياى 10/11/41 1151304 أمين اللجنة الثانية التمريض رحاب جالل شهوان 0

 5151004003 قليوبية - طوخ - الدير 10/8/45 1151700 مساعد أمين الثالثة التمريض سماء حمدى محمد 0

 5100007115 بحيرة - دمنهور 0/1/70 1755531 أمين اللجنة الخامسة تكنولوجيا محمد متولى الفراش 8 

 5154115040 اسكندرية-البحرية المندرة 0/7/40 050011 مساعد أمين  تكنولوجيا مصطفى محمود عبد الرحيم 7

  قليوبية - طوخ - كفر العمار 1/3/45 1150808 أمين اللجنة  العلوم سمر صالح عرفة 4

  غربية - زفتى - ميت الحارون 35/11/41 1051080 مساعد أمين  العلوم محمد على عثمان 15

 5113043431 قليوبية - طوخ  1151303 أمين اللجنة السادسة بشرى مؤمن محمد محمد الطوخى 11

 5113010153 قليوبية - شبين القناطر  1151480 مساعد أمين الثالثة بشرى احمد محمد عبدالحميد سراج 10

 5177813007 بنها - ب مساكن الموالح00 03/3/45 1155140 أمين اللجنة  حقوق احمد محمد عباس محمد 13

 5141341070 شبرا الخيمة - ش النزهة04 0/4/40 150008 مساعد أمين  حقوق احمد محمد صالح الليثى 11

 5118531441 قليوب  - قها 17/4/45 1150084 أمين اللجنة رابعة اداب مصطفى محمد السيد الحشاش 10

 5170705880 القناطر الخيرية  - بهادة 11/1/41 1151110 مساعد أمين رابعة اداب ريهام سالمة محمد سالمة  10

 5170815170 قليوبية - بنها - كفر فرسيس 00/0/45 1155001 أمين اللجنة الرابعة تربية حمد عبد الخالقايناس رجب م 18

 5170401310 قليوبية - العمار الكبرى 01/15/45 1155074 مساعد أمين الثالثة تربية سالى محمد محمد 17

  دقهلية - ميت غمر - هال 1/1/41 1055100 أمين اللجنة الثالثة تجارة محمد مصطفى حلمى عبداللطيف 14

  الجيزة-الوراق - وراق العرب 03/7/41 0151007 مساعد أمين الثالثة تجارة احمد صالح نور هندى 05

 5140054307 قليوبية - شبرا الخيمة  1151308 أمين اللجنة الثالثة هندسة احمد محمد محمود غريب 01

 5118170000 القاهرة - الساحل  5150480 اعدمس أمين االولى هندسة احمد ايهاب مصطفى 00

 5100400810 قليوب - سنديون 0/10/74 1151881 أمين اللجنة  بيطرى محمد رمضان احمد 03

 5170711741 غربية - قطور 14/15/74 7755144 مساعد أمين  بيطرى احمد فرج ريحان 01

 511307000 قليوبية - بنها 00/7/45 1851510 أمين اللجنة الثالثة حاسب عمرو صدر الدين خميس 00

 5110314003 قليوبية-مركز طوخ - طوخ 0/15/41 1151300 مساعد أمين الثانية حاسب وفاء محمد عبدالفتاح عبدالحى 00

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب     المدير العام          ..... عبدالمرضى

      
      مس الدين() أ.د/ على ش              



 

  

    

اللجنة )      أهٌاء وأهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهعح كشف أسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 (الرياضيــــــــــــة

 0200هارس   للعام الجاهعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5101801118 قليوبية - بنها - منشية النور-ش عرفة 03 1/4/45 1153113 أمين اللجنة الرابعة رياضية محمد محمود محمد اسماعيل 1

 5170045087 ش احمد ماهر - بنها الجديدة 3/3/41 1155037 مساعد  أمين الثالثة رياضية احمد جمال الدين محمد السيد 0

 5177701014 قليوبية - طوخ - مشتهر 10/0/74 1150113 أمين اللجنة الرابعة زراعة  باحمد صبحى الشاي 3

 5171348014 قليوبية - بنى عبيد - ابو العياط 15/1/77 1051431 مساعد  أمين الرابعة الزراعة  احمد جمعة محمد عبد البارى 1

 511107010 غربية - زفتى - كفر العرب 11/4/41 1053300 أمين اللجنة الثالثة التمريض  جهاد السيد الحسينى 0

 517301007 قليوبية - بنها - ش خلف التعليمية 10/0/45 1155873 مساعد  أمين الثالثة التمريض  هبة عبدالخالق شعبان 0

 5170711701 دقهلية - المطرية 1/8/71 0510303 أمين اللجنة  تكنولوجيا  محمد حسن عبدة الحديدى 8 

 5141041475 منوفية - اشمون - سمادون 0/4/77 1855747 مساعد  أمين  تكنولوجيا  سف قطب السكرىحمادة يو 7

  غربية - ش الريان حى ثانى طنطا77 0/7/45 1851013 أمين اللجنة  العلوم محمد عبد المعز خالد عزالدين 4

  قليوبية - بنها - حى الزهور - ش ابو موسى18 0/0/40 1155187 مساعد  أمين  العلوم مازن سيف الملوك 15

 5114100807 قليوبية - بنها  1155131 أمين اللجنة الرابعة بشرى  عمر عبد الحميد عبد المنعم 11

 5113115031 قليوبية - المنشية الصغرى - كفر شكر  1151430 مساعد  أمين االولى بشرى  عبدالستار احمد عبدالستار 10

 5141004081 قليوبية - طوخ - امياى 8/1/41 1155400 أمين اللجنة  حقوق  هانى رمضان شهوان 13

 5100103808 شبين القناطر - ش االنشاء 4/0/40 1151787 مساعد  أمين  حقوق احمد محمود محمد صابر 11

 3010583 دمهوج قويسنا منوفية  1/8/40  أمين اللجنة ثانية  اداب  نرمين عفيفى عبدالستار  10

 5184511715 قليوب  - سنديون 3/1/45 1151883 مساعد  أمين رابعة  اداب  عاطف ابراهيم ابراهيم  10

 5170475507 قليوبية - العمار الكبرى 13/3/41 1151031 أمين اللجنة االولى تربية  ايمن عوض ابوزيد عبدالباقى 18

 5103048710 منوفية - اجورالب 10/7/40 1851814 مساعد  أمين االولى تربية  مدحت محمد عبدالمعز 17

 517377838 بنها - كفر مناقر - ش ابو اسماعيل0 15/0/45 1155150 أمين اللجنة الرابعة تجارة  اسالم صابر محمود موسى 14

  قليوبية - بنها - ضرب السايس0 00/0/40 1150051 مساعد  أمين الرابعة تجارة  شرين ابراهيم محمد السيد 05

 5143053533 قليوبية - كفر شكر  1153841 أمين اللجنة الرابعة هندسة  د ابوالمجدهيثم حسنى محم 01

 5113134104 الجيزة - الهرم  0150100 مساعد  أمين الرابعة هندسة  محمد يوسف سيد 00

 514404833 البحيرة - قيرادى 10/15/74 1755037 أمين اللجنة  بيطرى  محمد ممدوح محمد 03

 5171180745 المنوفية - قويسنا 35/0/41 1855487 مساعد  أمين  بيطرى  واد عبد الحميداحمد عبد الج 01

 5170000811 قليوبية - طوخ - ترسا 1/3/40 1158511 أمين اللجنة الثانية حاسب  عبدهللا يسرى احمد فهمى 00

  منوفية - مركز قويسنا - ملعرب الر 0/0/41 1850141 مساعد  أمين الثالثة حاسب احمد عبدالرزاق عبدالسميع 00

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب       المدير العام          ..... عبدالمرضى

       
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 
 

لجنة الجوالة والخذمة )   اهعح اهٌاء واهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجكشف اسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 (العامة

 0200هارس   للعام الجاهعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 5144000001 قليوبية - بنها الجديدة - ش ادريس1 13/1/40 775540 أمين اللجنة الثالثة  رياضية احمد ابراهيد عراقى 1

 5110080088 قليوبية - مركز بنها - كفر الحصة 1/10/41 1151038 مساعد  أمين الثالثة رياضية محمد فتحى خيرى 0

 5155001801 قليوبية - طوخ - العمار الكبرى 10/4/74 1150811 أمين اللجنة الرابعة زراعة  احمد محمد نبيل 3

     مساعد  أمين  الزراعة  اسالم رجب شعبان 1

 510048815 غربية - مركز بسيون - محلة اللبن 1/0/41  أمين اللجنة الثالثة التمريض  رباب صالح حسن الفقى 0

 5108010000 منوفية - منوف 3/0/74 1051871 مساعد  أمين الرابعة التمريض  هدى حمدى ابو زيد 0

 5113011733 شرقية - ابوكبير - ش النقراشى 1/1/41 1330740 أمين اللجنة  تكنولوجيا  عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم 8 

 5103153073 بحيرة - منشأة الصرفى 1/3/70 1751548 مساعد  أمين  تكنولوجيا  محمد عبدة كامل 7

  منوفية - قويسنا 4/8/40 1851104 أمين اللجنة  العلوم محمد خالد حواس 4

  منوفية - قويسنا - مطاوع 11/0/74 1851080 مساعد  أمين  العلوم محمد ابراهيم محمد صقر 15

 510004057 قليوبية - طوخ  1101331 أمين اللجنة الخامسة بشرى  محمد مصطفى محمدى محمد 11

 5100010007 قليوبية - طوخ  1151881 مساعد  أمين السادسة بشرى  على محمد حسن يوسف 10

 5103304411 قليوب - ديونسن 11/11/45 1150000 أمين اللجنة  حقوق  مصطفى ذكريا احمد 13

  قليوب - سنديون 00/7/41 1153133 مساعد  أمين  حقوق حسن محمد محمد بحيرى 11

 5111558133 دقهلية  - ميت غمر - كوم النور 10/1/77 10500815 أمين اللجنة ثالثه اداب  محمد اشرف سالمة  10

 5181100514 طوخ  - الدير 10/15/41 1151011 مساعد  أمين ثالثه  اداب  نرمين محمد طارق  10

  منوفية - قويسنا - بخوم 1/15/40 1810380 أمين اللجنة االولى تربية  عمرو عبدالعليم عبدالجواد 18

 5170040745 قليوبية - كفر شكر - المنشأة الكبرى 13/1/45 1150180 مساعد  أمين الرابعة تربية  احمد سامى محمد عبد البارى 17

 5117101104 غربية - المحلة - ش زاهر14 00/7/40 1050541 أمين اللجنة الرابعة تجارة  حمد السيد محمدمؤمن م 14

 5101000080 قليوبية - ش المعهد الدينى - بنها الجديدة 10/1/41 04403 مساعد  أمين الثالثة تجارة  محمد مصطفى يوسف بدران 05

 511501017 جيزة - بوالق الدكرور  1150781 ن اللجنةأمي الثالثة هندسة  السيد محمد على بكرى 01

 5108141117 قليوبية - الشموت  115048 مساعد  أمين الثالثة هندسة  احمد عطية عبد الواحد 00

  شبين القناطر - قبلى - كفر الشرفا 4/8/74 1150814 أمين اللجنة  بيطرى  عبد الحميد سعيد عبد الحميد 03

  قليوبية - شبين القناطر 05/0/45 11551511 مساعد  أمين  بيطرى  صالحعمادالدين محمد  01

 5185130443 اسكندرية - باكوس 10/7/40 5051037 أمين اللجنة الثانية حاسب  خالد محمد حسن عبدالسالم 00

 5111003443 الغربية - اولطنطا  - ش مصطفى الشيخ38 04/1/41 1055501 مساعد  أمين الثالثة حاسب شريف صالح عبدهللا محمد  00

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب      المدير العام           ..... عبدالمرضى

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 

 

العلمية  اللجنة)   عح أهٌاء وأهٌاء هساعذى اللجاى علي هستوى كلياخ الجاهكشف أسواء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 (ةوالتكنولوجي

 0511مارس   للعام الجامعى

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 51050011100 قليوبية - بنها - اتريب - ش البوسطة3 04/11/74 1155817 أمين اللجنة الرابعة رياضية احمد محمد الغريب بشرى 1

 5171111335 قليوبية - مركز طوخ - بلتان 00/7/41 1150580 مساعد  أمين الثالثة رياضية عبد هللا سيد عبدالرحيم محمد 0

 51410004055 غربية - زفتى - بنهاى 7/7/45 1050403 أمين اللجنة الرابعة زراعة  احمد مجاهد عبد الدايم 3

 517845440 قليوبية - طوخ - مشتهر 01/0/41 1151147 مساعد  أمين نيةالثا الزراعة  كامل عبد الفتاح كامل 1

 5151170500 غربية - بسيون - قرية البوريج 7/7/47 1051851 أمين اللجنة الثالثة التمريض  اسماء اسماعيل كريم 0

 5177101011 بنها - ش عبد المجيد عطاهللا7 00/11/45 1155703 مساعد  أمين الثانية التمريض  اسماء عطوة ابراهيم 0

 5154145181 الزقازيق - ش عبدهللا حمزة14 1/1/74 13550038 أمين اللجنة الخامسة تكنولوجيا  عز الدين عبد الحكيم احمد 8

 5107001104 قليوبية - شبين القناطر 00/4/45 1151031 مساعد  أمين  تكنولوجيا  بسام ياسر على امام 7

  غربية - زفتى - مسجد طة 00/10/74 1755734 أمين اللجنة  العلوم كريم عبدالرحيم عبدهللا 4

  منوفية - قويسنا - كفر عبدة 1/1/43 1803730 مساعد  أمين  العلوم محمد اشرف حسن 15

 5118113813 منوفية - منيا القمح  1351318 أمين اللجنة الرابعة بشرى  رحاب صرح سعد 11

 5150084000 قليوبية - طوخ  1151011 مساعد  أمين الخامسة رى بش محمود محمد سعيد االكشر 10

 5110100181 قليوبية - كفر شكر - تصفا 01/7/45 1150833 أمين اللجنة  حقوق  محمد احمد سليمان عفيفى 13

 5130135787 قليوبية - طوخ - اجهور الكبرى 07/1/40 1155440 مساعد  أمين  حقوق عادل ممدوح عواد محمد 11

 3010583 بنها  - منشية الزراعة - ش ابو العينين15 0/1/40 1851143 أمين اللجنة ثانية  اداب  محمد صبرى عبدالهادى 10

 5170001810 كفر ابشيش قويسنا منوفية  14/0/41 1851351 مساعد  أمين ثالثه  اداب  هدير باتع عبدالوهاب  10

 51051801007 غربية - زفتى 00/4/41 1050400 مين اللجنةأ االولى تربية  محمد ابراهيم قرنى مطاوع 18

 5100030117 منوفية - الباجور 10/1/41 1851307 مساعد  أمين الثالثة تربية  سمر رشاد السيد 17

 5110158144 قليوبية - طوخ - الدير 01/8/41 1151181 أمين اللجنة الثالثة تجارة  عاطف جمال الدين عبد العزيز 14

 5143350000 جيزة - الصف 03/0/41 0151107 مساعد  أمين الثالثة تجارة  اء عادل عبدالفتاحاسر 05

 5140075100 قليوبية - قليوب  01153431 أمين اللجنة الرابعة هندسة  برهان حسن محمود المغلى 01

 517033351 قليوبية - بنها  1155410 مساعد  أمين الثالثة هندسة  محمد عاطف احمد 00

 5111003135 كفر الشيخ - مركز بيلة 1/1/77  أمين اللجنة  بيطرى  على احمد عبد العزيز 03

  بحيرة - ابو حمص 4/15/74 1111417 مساعد  أمين  بيطرى  اسماعيل مجدى محمد امين 01

 5100070711 بنها - منشيةالنور - ش محمد مرسى0 0/0/41 7755173 أمين اللجنة الثالثة حاسب  امينة عادل احمد نجيب 00

 5181530407 قليوبية - بنها - مساكن غرب االستاد 3/7/41 11555441 مساعد  أمين الثالثة حاسب احمد جمال نظمى السيد حسن 00

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب       المدير العام          ..... عبدالمرضى

      
  ) أ.د/ على شمس الدين(                                    



 

  

 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور/ عميد كلية 

 تحية طيبة وبعد ...      

 
 ًتشرف تذعوج سيادتكن لحضور حفل تٌصية اتحاد الطالب الحالي وتكرين اتحاد الطالب والساتك

   2 توجوع الكلياخ  كثرىتقاعح االحتفاالخ ال صثاحا الساعح الحاديح عشر 90/9/0200ورلك يوم الخويس الوواق 

 2والطالبين االمين واالمين المساعد بالحضور فى الموعد المحدد  رجاء التكرم بالتوجيه نحو اخطار مسئول جهاز الشباب

 وتفضلوا بقبول وافــرالشكر واالحترام ... 

 نائب رئيس الجامعة        01/9/0200تحريرا فى   

   لشئون التعليم والطالب 
                 

  ) أ.د/ على شمس الدين (  

 


