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 بنها جامعة كليات طالب تحادإ نتخاباتإ نتائج عالنإ 

 جامعة رئيس عمالبأ القائم - المغربي حسين/ الدكتور أعمن
 الخمس الجامعة كميات طالب اتحادات انتخابات نتائج بنيا

 حسن/ الطالب الرياضية التربية كمية في فاز حيث عشره،
 نائباً  - عبدالرحمن احمد/ والطالب االتحاد برئاسة - حمدي
 الطيب احمد فاز الزراعة كمية وفي الكمية اتحاد لرئيس
 محمد صالح التمريض كمية اتحاد برئاسة وفاز لو نائباً  ابراىيم محمد وجاء االتحاد برئاسة
 االتحاد برئاسة - السيد باىر فاز فقد بنيا ىندسة كمية ماأ لو، نائباً  جوده نيره وجاءت
 االتحاد برئاسة جمال محمود فاز فقد النوعية التربية كمية وفي لو، كنائباً  كمال مارك وفاز
 .لو نائباً  - عبدالرحمن يمانوا  

 ومحمد االتحاد برئاسة - السيد محمد فاز قد البشري الطب كمية أن المغربي وأضاف
 وجاء االتحاد برئاسة - حمدي عبدالرحمن فاز الحقوق كمية وفي لو، نائباً  عاطف

 وعبدالرحمن داباأل كمية اتحاد برئاسة - احمد ابراىيم فاز كما لو، نائباً  سيد عبدالرحمن
 احمد وجاء التربية كمية طالب اتحاد برئاسة - عبدالفتاح احمد فاز كما لو، نائباً  - عامر
 - حسام حاتم وجاء التجارة كمية اتحاد برئاسة - الصادق حسين فاز كما لو، نائباً  - عماد
 لو، كنائباً  -سمير ميند وفاز االتحاد برئاسة - اسالم احمد ففاز شبرا ىندسة ماأ لو، نائباً 
 - مصطفي ايياب وفاز االتحاد برئاسة - حمدي محمود فاز البيطري الطب كمية وفي
 - خالد عادل وفاز والمعمومات الحاسبات اتحاد برئاسة - فاروق شريف وفاز لو كنائباً 
 برئاسة - ذكي محمد بفوز نتخاباتاإل التطبيقية الفنون كمية انيت وقد لالتحاد كنائباً 

 كمية اتحاد برئاسة - خميل محمد فاز كما لو، نائباً  - عبدالرحمن اسماء وفازت االتحاد
 .لو كنائباً  - احمد أالء وفازت العموم

 االتحادات انتخابات أن الطالبية نشطةاأل عام منسق - عيسوى خالد/ الدكتور وقال 
 مرشحييم ختيارإل صواتيمبأ دالءلإل الطالب من كبيرا قباالً إ شيدت بنيا بجامعة الطالبية

 كميات 5 في االنتخابات تجرى لم فيما االنتخابات فى وطالبة طالبا 030 تنافس حيث
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 الطالب لفوز والحاسبات والتربية والحقوق البيطرى والطب الرياضية التربية وىى
 أمناء انتخابات جراءإ المقرر من أنو مضيفاً  بالتزكية، نتخاباتاإل لخوض المرشحين

 .الخميساليوم  الجامعة مستوي عمي ونائبو االتحاد ورئيس ومساعدييم المجان
 الجامعة رئيس نائب - ابوالعينين ىشام/ الدكتور يرافقو المغربى حسين/ الدكتور أن يذكر 

 الكميات وعمداء نتخاباتاإل عمي المشرفة المجنة رئيس - حميده عيد/ والدكتور السابق
 مدير - الكحيمى مصبح/ والدكتور الطالبية نشطةاأل عام منسق - عيسوى خالد/ الدكتورو 

 عمى طمنئانواإل الجامعة كميات من بعدد االنتخابات بمتابعة قام قد الشباب رعاية عام
 ومسئولى ساتذةاأل حدأ تواجد مع المجان داخل الفسفورى والحبر الزجاجية الصناديق توفير
 .نتخاباتاإل لمتابعة فرقة كل داخل الشباب رعاية


