
 

 
        

 االدارة العامة لرعاية الشباب
  ادارةاالتحادات الطالبية  

 أمساء الطــــــــــــــــالب
 واألميه المساعد & أميه مجلس االتحاد العام للطالب

 وأمىاء اللجان واألمىاء المساعديه

 (  0200  ) مارس            0202/0200للعام اجلامعى
 5725220210 تليفون  الثالثه الفرقة   التجارة كلية      محمد مصطفى بدران/ امني االحتاد 

 5723390005تليفون   الرابعة الفرقة    التربية الرياضية كلية  / احمد محمد وجية  املساعد االمني

 

 تليفـون المنصب اللجنة الفرقة الكلية اسم الطالب م
 01252014210 امين األسر الرابعة تربية اسماء عزت عبدالحميد 1

  امين مساعد ثانية علوم احمد انس مصطفى عبدالرحيم 2

 0125432226 امين الثقافية رابعة تربية محمود وحيد القصرى الصياد 3

 0122011265 امين مساعد ثانية اداب هاجر احمد ممدوح 4

 0122543325 مينا الفنية ثالثة هندسة محمد شوقى السيد ابو الخير 5

  امين مساعد  بيطرى كريم صفوت عبدالعظيم 6

 014352252 امين االجتماعية ثالثة حاسبات عمرو صدر الدين خميس 1

 0135503362 امين مساعد ثالثة هندسة احمد محمد محمود غريب 2

 0133203033 امين الرياضية رابعة هندسة هيثم حسنى محمد ابو المجد 3

 0133212013 امين مساعد ثانية اداب يفى عبدالستارنرمين عف 10

 016321110 امين الجوالة ثالثة تمريض رباب صالح حسن الفقى 11

 0100654124 امين مساعد رابعة زراعة احمد محمد نبيل 12

 0103430411 أمين العلمية خامسة تكنولوجيا عز الدين عبدالحكيم احمد 13

 0162661123 أمين مساعد  لوجياتكنو بسام ياسر على امام 14
      عبدالمرضى ..... 

 نائب رئيس الجامعة                             المدير العام      

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



 
  

 االمناء واالمناء املساعدين الحتادات كليات اجلامعة  كشف امساء الطالب   تحادات الطالبيةادارةاال
 3122مارس 

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0123335554 قليوبية - بنها - المنشية - ش االلفى13 10/5/1330 1400331 أمين االتحاد الرابعة رياضية احمد محمد نجيب عبد الفتاح 1

 0120144256 قليوبية - مركز طوخ 23/3/1330 1401236 أمين مساعد الرابعة رياضية حسين سامى عبد الخالق 2

 0126020410 قليوبية - طوخ - مشتهر 13/1/30 1402355 أمين االتحاد الرابعة الزراعة  محمد طة عبد الحليم السيسى 3

 0100564124 قليوبية - طوخ - العمار 16/3/23 1402114 أمين مساعد الرابعة زراعة  حمد محمد نبيلا 4

 014126026 غربية - مركز بسيون - قرية تجربح 2/2/32 1601104 أمين االتحاد الثالثة التمريض  اسماء اسماعيل كرم 5

 015052323 منوفية - منوف 2/2/31 1101562 أمين مساعد الثالثة التمريض  سمر عبد الهادى حسن 6

 0125222140 بحيرة - دمنهور 2/1/26 1200031 أمين االتحاد الخامسة تكنولوجيا  محمد متولى محمد الفراش 1 

 0144233415 بحيرة - ايتاى البارود - ش داير الناحية 4/3/21 12000356 أمين مساعد  تكنولوجيا  فتحى سليمان زاهر 2

 0106326213 غربية - زفتى - مسجد طة 25/12/23 1200233 أمين االتحاد الثالثة العلوم كريم عبدالرحيم عبدهللا 3

  قليوبية - طوخ - ش غرب السكة الحديد 24/11/30 1401443 أمين مساعد الثالثة العلوم ايمان محمد الطوخى 10

 0102213666 ةقليوبي - طوخ  1401531 أمين االتحاد الخامسة بشرى  محمود محمد سعيد االكشر 11

 0125344320 قليوبية - طوخ  1400321 أمين مساعد الرابعة بشرى  هديرمحمد ابراهيم الجبرونى 12

 0113635332 قليوبية - شبين القناطر - عزبة اليمن 26/12/30 1401513 أمين االتحاد الثالثة حقوق  محمد احمد مصطفى محمد 13

 0163101524 منوفية - الباجور - كفر الخضرة 4/2/31 1101152 أمين مساعد لثةالثا حقوق  احمد عبدهللا ابراهيم محمد 14

 0141031331 قليوب  - قها 12/3/30 1402513 أمين االتحاد رابعة  اداب  مصطفى محمد السيد الحشاش 15

 0144001133 دقهلية  - ميت غمر - كوم النور 12/4/22 1202511 أمين مساعد ثالثة  اداب  محمد اشرف سالمة  16

 01252014210 شرقية - منيا القمح - المجازر 13/12/23 1301124 أمين االتحاد الرابعة تربية  اسماء عزت عبد الحميد 11

 0122613413 قليوبية - بنها - اتريب 23/3/31 1400661 أمين مساعد الثالثة تربية  هدير خالد محمد  12

 0124225615 قليوبية-بنها الجديدة - ش المعهد الدينى 12/1/31 63323 مين االتحادأ الثالثة تجارة  محمد مصطفى يوسف بدران 13

 0100121302 قليوبية - كفر شكر - كفرعزب غنيم 3/1/32 1404131 أمين مساعد الرابعة تجارة  احمد محمود احمد عبدالرزاق 20

 0126305362 جيزة - لدروربوالق ا  0100356 أمين االتحاد الرابعة هندسة  خالدعبد الهادى هشام 21

 0161131142 قليوبية - الشموت  1400531 أمين مساعد الثالثة هندسة  احمد عطية عبد الواحد 22

 01134011025 البحيرة - كوم حمادة 22/11/23 1201153 أمين االتحاد الخامسة بيطرى  على طة على عالم 23

  قليوبية - بنها 5/3/30 1400215 ساعدأمين م الخامسة بيطرى  الحسينى فتحى عبد السميع 24

 011132026 السويس-الجاين-قرية العامرابو ترك 5/2/31 160033 أمين االتحاد الثانية حاسب مصطفى محمد عبدالرحمن محمد 25

 0110135333 اسكندرية-باكوس 12/2/32 0201232 أمين مساعد الثانية حاسب  خالد محمد حسن عبدالسالم 26

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

    
      ) أ.د/ على شمس الدين(                    



 

 

    

 ) جلنة االسر الطالبية (   امىاء وامىاء مساعدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة كشف اسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0124612326 قليوبية - مركز طوخ - زاوية بلتان 12/2/31 1402114 أمين اللجنة الرابعة رياضية محمد عادل عبد العزيز 1

 0120315222 قليوبية - خلف البحوث - ش محمد حجاج 1/12/23 140333 مساعد  أمين الرابعة رياضية شام جمال الدينشامى ه 2

 0142112233 قليوبية - طوخ - ميت كنانة 3/3/30 1402431 أمين اللجنة الرابعة زراعة  عصام محمد بيومى 3

 0124113324 غربية - زفتى - جانون 1/4/31 1603651 مساعد  أمين الثالثة الزراعة  محمد اسماعيل فايد 4

 0120134113 سنديون - زفتى - الغربية 10/2/23 - أمين اللجنة الرابعة التمريض  هناء سليمان سرحان 5

 0121202314 كفر شكر - كفر رجب 23/3/32 0141143 مساعد  أمين الثانية التمريض  هبة السيد مأمون 6

 0144233415 بحيرة - ايتاى البارود - ش داير الناحية 4/3/21 12000356 أمين اللجنة  تكنولوجيا  فتحى سليمان زاهر 1 

 01533116265 منيا القمح - ش هندسة الرى 15/2/23 1302523 مساعد  أمين  تكنولوجيا  الهام عبدالمنعم محمد 2

  قليوبية - طوخ - الحديدش غرب السكة  24/11/30 1401443 أمين اللجنة الثالثة العلوم ايمان محمد الطوخى 3

  قليوبية - بنها - اتريب 25/10/31 1400115 مساعد  أمين الثانية العلوم احمد انس مصطفى عبدالرحيم 10

 0112054235 قليوبية - بنها  1400535 أمين اللجنة الرابعة بشرى  عمرو ايهاب احمد عبدالرحمن 11

 0133312135 قليوبية - بنها - شبلنجة  1405656 مساعد  أمين الثانية بشرى  احمد ابراهيم احمد 12

 0113635332 قليوبية - شبين القناطر - عزبة اليمن 26/12/30 1401513 أمين اللجنة الثالثة حقوق  محمد احمد مصطفى محمد 13

 0123410206 طوخ - جزيرة االحرار - عزبة النقطة 1/2/22 1401051 مساعد  أمين  حقوق احمد رأفت رفعت فضل 14

 0123003123 بنها  - تفسيم سعد قمر 10/1/30 1400335 أمين اللجنة ثالثه  اداب  ايمان اسالم السيد  15

 0125102146 الباجور  - ش كمال الشازلى 14/2/32 1400202 مساعد  أمين ثانية  اداب  دعاء عبدالحليم ابراهيم  16

 01252014210 شرقية - منيا القمح - المجازر 13/12/23 1301124 أمين اللجنة الرابعة تربية  اسماء عزت عبد الحميد 11

 0122613413 قليوبية - بنها - اتريب 23/3/31 1400661 مساعد  أمين الثالثة تربية  هدير خالد محمد 12

 0145534216 قليوبية - كفر شكر 22/5/31 142125 أمين اللجنة الثالثة تجارة  شيماء عبدالفتاح بدر ابراهيم  13

 014234223 مركز شبين القناطر - كفر الدير 24/3/31 141231 مساعد  أمين الثالثة تجارة  ايمن شوقى محمد اسماعيل 20

 0112422161 القاهرة - حدايق القبة  0100356 أمين اللجنة الثالثة هندسة  اسامة اشرف رشاد 21

 0126305362 جيزة - والق الدكرورب  0100356 مساعد  أمين الرابعة هندسة  هشام خالد عبد الهادى 22

 0151235233 غربية - طنطا 1/10/30 613253 أمين اللجنة  بيطرى  مصطفى السيد رمضان 23

 01134011025 البحيرة - كوم حمادة 22/11/23 1201153 مساعد  أمين الخامسة بيطرى  على طة عالم 24

 0102344062 الغربية - طنطا ثان - ش فلسطين 11/1/31 1600301 أمين اللجنة الثالثة حاسبات  مصطفى احمد معوض 25

 0103212263 قليوبية - مركز بنها - منشأة بنها 1/5/31 1410553 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 الثقافية      امىاء وامىاء مساعدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة كشف اسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل الميالد تاريخ رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0103224512 قليوبية - بنها - خلف صيدناوى - ش محمد عفيفى 2 11/1/30 1400111 أمين اللجنة الرابعة رياضية محمد عاطف عبد المنعم  1

 0112134353 قليوبية-بنها  - ر الجزاركف - ش المدينة المنورة5 15/3/32 1401332 مساعد  أمين الثانية رياضية عبد الرحمن عبدالكريم شمس الدين 2

 014435311 قليوبية - طوخ - مشتهر 2/3/30 1401510 أمين اللجنة الرابعة الزراعة  احمد حامد عطية حالوة 3

 0111113331 شبين القناطر - الشوبك - ش الجامع الكبير 12/1/32 1402213 مساعد  أمين االولى الزراعة  معاز السيد شاور 4

 011312613 بنها - دملو 1/10/32  أمين اللجنة الثانية التمريض  يد السيدضحى سع 5

 0104115446 طوخ - السفاينة 14/10/31 1400664 مساعد  أمين الثانية التمريض  مروة سمير سعيد صالح 6

 0163602161 ةبنها الجديد - ش احمد شعالن5 21/1/30 1402316 أمين اللجنة  تكنولوجيا  مصطفى محمود احمد السيد  1 

 0101333315 كفر الشيخ - سيدى سالم - الورق 1/5/22 1503015 مساعد  أمين  تكنولوجيا  رضا محمد مصطفى محمد 2

  منوفية - قويسنا - كفور الرمل 2/3/32 1101355 أمين اللجنة الثانية العلوم كريم السيد محمد 3

  قليوبية - طوخ - ميت كنانة 1/3/32 1406245 مساعد  أمين  العلوم اسماء سامى حسن يحيى 10

 0163206252 قليوبية - كفرشكر  1411541 أمين اللجنة السادسة بشرى  اسماء عاطف امين هندى 11

 0163200310 منوفية - بركة السبع - هوريد  1100155 مساعد  أمين الثانية بشرى  احمد سيد احمد على  12

 0104233140 شبين القناطر - مدخل المساكن الشعبية 1 21/11/30 143232 أمين اللجنة  حقوق  محمد حسن حفنى حسن 13

 0163101524 منوفية - الباجور - كفر الخضرة 4/2/31 1101152 مساعد  أمين  حقوق احمد عبدهللا ابراهيم  14

 012554561 قويسنا  - العجايزة 11/1/23 1121223 أمين اللجنة ثالثة  اداب  فاطمة محمد السيد  15

 0122011265 كفر شكر  - ش حسن عبدهللا15 1/3/32 1411124 مساعد  أمين ثانية  اداب  هاجر احمد ممدوح  16

 0125432226 منوفية - قويسنا 3/6/30 1102011 أمين اللجنة الرابعة تربية  محمود وحيد القصرى الصياد 11

 0101331136 منوفية - قويسنا 3/10/32 1101043 مساعد  أمين االولى تربية  هدير ضياء الدين محمد 12

 - مركز سنورس 23/4/31 2301362 أمين اللجنة الثالثة تجارة  سعاد سالمة عبدهللا على 13

 0100121302 قليوبية - كفر شكر - كفر عزب غنيم 3/1/23 1404131 مساعد  أمين الرابعة تجارة  احمد محمود احمد عبد الرازق 20

 0120652324 قليوبية - بنها  140323 أمين اللجنة الرابعة ة هندس احمد خالد مصطفى  21

 0102531652 قليوبية - كفر شكر  1401621 مساعد  أمين الرابعة هندسة  رغدة رزق جودة شفيق 22

  قليوبية - بنها 5/3/30 1400215 أمين اللجنة  بيطرى  الحسينى فتحى عبد السميع 23

 0104365345 قليوبية - كفر شكر 1/2/23 1403226 مساعد  أمين  بيطرى  علياء عاطف هندى 24

 0112331333 قليوبية - شبرا الخيمة - عزبة رسم - ش احمد عبد الهادى15 15/1/32 1401354 أمين اللجنة الثانية حاسب  احمد فرج مصطفى فرج 25

 011132026 السويس-الجاين-ابو ترك - عامرقرية ال 5/2/31 160033 مساعد  أمين الثانية حاسب مصطفى محمد عبد الرحمن محمد 26
 

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

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 
 

 ( اللجنة الفنية)      ساعدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة امىاء وامىاء مكشف اسماء الطالب           ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0123335554 قليوبية - المنشية - بنها - ش االلفى13 10/5/30 1400331 أمين اللجنة الرابعة رياضية احمد محمد نجيب عبدالفتاح 1

 0163264222 قليوبية - القناطر الخيرية - تقسيم غنيم - اكتوبر 6ش 35 1/3/32 140432 مساعد  أمين الثانية رياضية احمد عبد المعين عباس 2

 0123230523 بيةقليو - طوخ - اجهور الكبرى 5/11/21 1402331 أمين اللجنة الرابعة الزراعة  شريف صادق ابراهيم 3

 012333356 شرقية - الحسينية 3/3/32 1300331 مساعد  أمين الثانية الزراعة  على ابراهيم عبدهللا 4

 015160021 منوفية - منوف 25/3/31 1102123 أمين اللجنة الثالثة التمريض  نورة احمد عبد الغفار 5

 015052326 منوفية - منوف 2/2/31 101562 مساعد  أمين الثالثة التمريض  سمر عبد الهادى 6

 0112313363 طوخ-ميت كنانة  2/11/23 1402432 أمين اللجنة  تكنولوجيا  مصطفى محمود عبد الحميد 1 

 0112241624 بنها - المنشية - ش عبد السالم عارف34 3/12/32 1401253 مساعد  أمين  تكنولوجيا  ياسر سيد احمد عبد العزيز 2

  قليوبية - بنها - منشية الزراعة - ش خالد4 23/10/30 1400663 أمين اللجنة  العلوم الحليم بسنت محمد عبد 3

  غربية - طنطا - حارة محمد متفرع من ش ابوزهرة 2 2/3/30 1600232 مساعد  أمين  العلوم محمد احمد حسن الفيومى 10

 0125344320 قليوبية - طوخ  1400321 أمين اللجنة الرابعة بشرى  هديل محمد ابراهيم الجبرونى 11

 0134132302 منوفية - اشمون  1100266 مساعد  أمين الثالثة بشرى  محمد ابراهيم محمود 12

 0160015412 منوفية - الباجور 6/6/32 1101031 أمين اللجنة  حقوق  محمد امين الدسوقى 13

 0122165630 قها - المدينة المنورةش  3/3/32 140131 مساعد  أمين  حقوق مروان سيد محمد محمود 14

 0111522414 بنها  - مرصفا 20/5/30 1404533 أمين اللجنة رابعة  اداب  احمد حلمى عبدالمعبود  15

 0114332065 بنها  - ش فؤاد الغباشى 15/1/32 1400343 مساعد  أمين ثانية  اداب  سارة اشرف مصطفى  16

 0112463621 منوفية - قويسنا - عرب الرمل 20/3/31 1102526 أمين اللجنة الثالثة تربية  هيام السيد محمد  11

 0143332612 قليوبية - كفرشكر - تصفا 4/3/32 1401363 مساعد  أمين الثالثة تربية  سها احمد سليمان 12

  بنها - مساكن طابا 1ب 13 1/11/23 0100121 أمين اللجنة الرابعة تجارة  اسماء نصر عفيفى نصر 13

  قليوبية - بنها - بطا 13/4/32 1400653 مساعد  أمين الثانية تجارة  عمرو محمود السيد محمود 20

 0122543325 قليوبية - بنها  1400254 أمين اللجنة الثالثة هندسة  محمد شوقى السيد ابو الخير 21

 0131251433 جيزة - امبابة  2123541 مساعد  أمين الرابعة هندسة  رضوى محمد محمد محمد 22

  منوفية - الباجور 3/1/30 1101631 أمين اللجنة  بيطرى  كريم صفوت عبد العظيم 23

  غربية - المحلة الكبرى 1/3/31 1603215 مساعد  أمين  بيطرى  محمد سعيد غازى 24

 0102262441 قليوبية - المنشية - ش السيد القاضى 14/12/31 1400616 أمين اللجنة الثانية حاسب  احمد نبيل جمال الدين محمد  25

 0115221312 قليوبية - طوخ - ش جالل حجاج - ش سعيد 21/5/32 1400335 مساعد  أمين الثانية حاسب محمود محمد عبد الهادى منصور  26

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

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

    

 ( اللجنة االجتماعية والرحالت)    امىاء وامىاء مساعدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة كشف اسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

  3122مارس   للعام الجامعي

 تليفون  العنوان بالتفصيل الميالد تاريخ رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0120144256 قليوبية-مركز طوخ - طوخ 23/3/30 1401236 أمين اللجنة الرابعة رياضية حسين سامى عبد الخالق 1

 01253324301 قليوبية - خلف مستشفى حميات بنها - ش الرياض 14/6/30 1400113 مساعد أمين الثالثة رياضية محمد عوض سعيد 2

 01253420650 قليوبية - طوخ - مشتهر 26/12/23 14001031 أمين اللجنة الرابعة الزراعة م جمعة عبد العالابراهي 3

 0126020410 قليوبية - طوخ - مشتهر 13/1/30 1402355 مساعد أمين الرابعة الزراعة محمد طة عبد الحليم 4

 0161551230 طوخ - امياى 16/11/31 1401323 أمين اللجنة الثانية التمريض رحاب جالل شهوان 5

 0101523523 قليوبية - طوخ - الدير 12/1/30 1401266 مساعد أمين الثالثة التمريض سماء حمدى محمد 6

 0125222140 بحيرة - دمنهور 2/1/26 1200031 أمين اللجنة الخامسة تكنولوجيا محمد متولى الفراش 1 

 0103110235 اسكندرية-المندرة البحرية 2/2/32 202211 مساعد أمين  تكنولوجيا مصطفى محمود عبد الرحيم 2

  قليوبية - طوخ - كفر العمار 1/3/30 1406161 أمين اللجنة  العلوم سمر صالح عرفة 3

  غربية - زفتى - ميت الحارون 30/11/31 1601516 مساعد أمين  العلوم محمد على عثمان 10

 0113233334 قليوبية - طوخ  1401353 أمين اللجنة دسةالسا بشرى مؤمن محمد محمد الطوخى 11

 0143615403 قليوبية - شبين القناطر  1404315 مساعد أمين الثالثة بشرى احمد محمد عبدالحميد سراج 12

 0122113522 بنها - ب مساكن الموالح25 23/3/30 1400432 أمين اللجنة  حقوق احمد محمد عباس محمد 13

 0131334225 شبرا الخيمة - ش النزهة63 6/3/32 102651 مساعد أمين  حقوق صالح الليثىاحمد محمد  14

 0141031331 قليوب  - قها 12/3/30 1402513 أمين اللجنة رابعة اداب مصطفى محمد السيد الحشاش 15

 0126250116 الخيرية  القناطر - بهادة 14/4/31 1401445 مساعد أمين رابعة اداب ريهام سالمة محمد سالمة  16

 0125140125 قليوبية - بنها - كفر فرسيس 26/2/30 1400661 أمين اللجنة الرابعة تربية ايناس رجب محمد عبد الخالق 11

 0122361315 قليوبية - العمار الكبرى 21/10/30 1400623 مساعد أمين الثالثة تربية سالى محمد محمد 12

  دقهلية - ميت غمر - هال 4/4/31 1200455 أمين اللجنة الثالثة تجارة فمحمد مصطفى حلمى عبداللطي 13

  الجيزة-الوراق - وراق العرب 23/2/31 2101252 مساعد أمين الثالثة تجارة احمد صالح نور هندى 20

 0135503362 قليوبية - شبرا الخيمة  1401351 أمين اللجنة الثالثة هندسة احمد محمد محمود غريب 21

 0111122626 القاهرة - الساحل  0105316 مساعد أمين االولى هندسة احمد ايهاب مصطفى 22

 0125352146 قليوب - سنديون 6/12/23 1401111 أمين اللجنة  بيطرى محمد رمضان احمد 23

 0125244231 غربية - قطور 13/10/23 2200433 مساعد أمين  بيطرى احمد فرج ريحان 24

 014352252 قليوبية - بنها 22/2/30 1101016 أمين اللجنة الثالثة حاسب دين خميسعمرو صدر ال 25

 0116313653 قليوبية-مركز طوخ - طوخ 6/10/31 1401325 مساعد أمين الثانية حاسب وفاء محمد عبدالفتاح عبدالحى 26

  تعليم والطالبنائب رئيس الجامعة لشئون ال     المدير العام          ..... عبدالمرضى

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(              



 

  

    

 (اللجنة الرياضيــــــــــــة)      أمىاء وأمىاء مساعدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة كشف أسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعي
 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب رقةالف الكلية اسم الطالب م
 0124151141 قليوبية - بنها - منشية النور-ش عرفة 53 1/3/30 1403413 أمين اللجنة الرابعة رياضية محمد محمود محمد اسماعيل 1

 0125530612 ش احمد ماهر - الجديدةبنها  3/3/31 1400632 مساعد  أمين الثالثة رياضية احمد جمال الدين محمد السيد 2

 0122254543 قليوبية - طوخ - مشتهر 12/2/23 1402113 أمين اللجنة الرابعة زراعة  احمد صبحى الشايب 3

 0121331613 قليوبية - بنى عبيد - ابو العياط 10/1/22 1204334 مساعد  أمين الرابعة الزراعة  احمد جمعة محمد عبد البارى 4

 014122212 غربية - زفتى - كفر العرب 14/3/31 1603362 أمين اللجنة الثالثة التمريض  الحسينىجهاد السيد  5

 012361262 قليوبية - بنها - ش خلف التعليمية 12/5/30 1400123 مساعد  أمين الثالثة التمريض  هبة عبدالخالق شعبان 6

 0122244254 دقهلية - المطرية 1/1/21 2015353 أمين اللجنة  تكنولوجيا  محمد حسن عبدة الحديدى 1 

 0134631320 منوفية - اشمون - سمادون 5/3/22 1100232 مساعد  أمين  تكنولوجيا  حمادة يوسف قطب السكرى 2

  غربية - ش الريان حى ثانى طنطا22 6/2/30 1101613 أمين اللجنة  العلوم محمد عبد المعز خالد عزالدين 3

  قليوبية - بنها - حى الزهور - ش ابو موسى11 6/5/32 1400412 مساعد  أمين  العلوم مازن سيف الملوك 10

 0113125152 قليوبية - بنها  1400434 أمين اللجنة الرابعة بشرى  عمر عبد الحميد عبد المنعم 11

 0143410534 قليوبية - المنشية الصغرى - كفر شكر  1401332 مساعد  أمين االولى بشرى  عبدالستار احمد عبدالستار 12

 0131223614 قليوبية - طوخ - امياى 1/4/31 1400355 أمين اللجنة  حقوق  هانى رمضان شهوان 13

 0162153121 شبين القناطر - ش االنشاء 3/5/32 1401212 مساعد  أمين  حقوق احمد محمود محمد صابر 14

 3212013 يسنا منوفية دمهوج قو 1/1/32  أمين اللجنة ثانية  اداب  نرمين عفيفى عبدالستار  15

 0113044240 قليوب  - سنديون 3/4/30 1401113 مساعد  أمين رابعة  اداب  ابراهيم عاطف ابراهيم  16

 0126320062 قليوبية - العمار الكبرى 13/3/31 1401534 أمين اللجنة االولى تربية  ايمن عوض ابوزيد عبدالباقى 11

 0163231212 منوفية - الباجور 15/2/32 1101113 مساعد  أمين ىاالول تربية  مدحت محمد عبدالمعز 12

 012322131 بنها - كفر مناقر - ش ابو اسماعيل5 10/2/30 1400106 أمين اللجنة الرابعة تجارة  اسالم صابر محمود موسى 13

  قليوبية - ابنه - ضرب السايس6 22/2/32 1402504 مساعد  أمين الرابعة تجارة  شرين ابراهيم محمد السيد 20

 0133203033 قليوبية - كفر شكر  1403131 أمين اللجنة الرابعة هندسة  هيثم حسنى محمد ابوالمجد 21

 0113133423 الجيزة - الهرم  2106155 مساعد  أمين الرابعة هندسة  محمد يوسف سيد 22

 013363133 البحيرة - قيرادى 15/10/23 1200532 أمين اللجنة  بيطرى  محمد ممدوح محمد 23

 0121415230 المنوفية - قويسنا 30/6/31 1100312 مساعد  أمين  بيطرى  احمد عبد الجواد عبد الحميد 24

 0122665111 قليوبية - طوخ - ترسا 1/3/32 1401011 أمين اللجنة الثانية حاسب  عبدهللا يسرى احمد فهمى 25

  منوفية - مركز قويسنا - عرب الرمل 6/6/31 1102131  مساعد أمين الثالثة حاسب احمد عبدالرزاق عبدالسميع 26

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

       
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 
 

 (جلنة اجلوالة واخلدمة العامة)   عدى اللجان علي مستوى كليات الجامعة امىاء وامىاء مساكشف اسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعي
 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 0133262661 قليوبية - بنها الجديدة - ش ادريس4 13/1/32 220036 أمين اللجنة الثالثة  رياضية احمد ابراهيد عراقى 1

 0142215211 قليوبية - مركز بنها - كفر الحصة 1/12/31 1404231 مساعد  أمين الثالثة رياضية محمد فتحى خيرى 2

 0100654124 قليوبية - طوخ - العمار الكبرى 16/3/23 1402114 أمين اللجنة الرابعة زراعة  احمد محمد نبيل 3

     مساعد  أمين  الزراعة  اسالم رجب شعبان 4

 016231110 غربية - مركز بسيون - محلة اللبن 1/6/31  أمين اللجنة الثالثة التمريض  رباب صالح حسن الفقى 5

 0161612255 منوفية - منوف 3/5/23 1601121 مساعد  أمين الرابعة التمريض  هدى حمدى ابو زيد 6

 0143614233 شرقية - ابوكبير - ش النقراشى 1/1/31 1335235 أمين اللجنة  تكنولوجيا  عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم 1 

 0163403523 بحيرة - منشأة الصرفى 1/3/26 1204031 مساعد  أمين  تكنولوجيا  محمد عبدة كامل 2

  منوفية - قويسنا 3/1/32 1101453 أمين اللجنة  العلوم محمد خالد حواس 3

  منوفية - قويسنا - مطاوع 14/2/23 1101612 مساعد  أمين  العلوم محمد ابراهيم محمد صقر 10

 015563602 قليوبية - طوخ  1424331 أمين اللجنة الخامسة بشرى  محمد مصطفى محمدى محمد 11

 0125516552 قليوبية - طوخ  1401111 مساعد  أمين السادسة بشرى  على محمد حسن يوسف 12

 0163353341 قليوب - سنديون 11/11/30 1402656 نةأمين اللج  حقوق  مصطفى ذكريا احمد 13

  قليوب - سنديون 25/2/31 1403133 مساعد  أمين  حقوق حسن محمد محمد بحيرى 14

 0144001133 دقهلية  - ميت غمر - كوم النور 12/4/22 12025110 أمين اللجنة ثالثه اداب  محمد اشرف سالمة  15

 0114165043 طوخ  - الدير 16/10/31 1401241 مساعد  أمين ثالثه  اداب  نرمين محمد طارق  16

  منوفية - قويسنا - بخوم 1/10/32 1112315 أمين اللجنة االولى تربية  عمرو عبدالعليم عبدالجواد 11

 0125232230 قليوبية - كفر شكر - المنشأة الكبرى 13/4/30 1402116 مساعد  أمين الرابعة تربية  احمد سامى محمد عبد البارى 12

 0142164163 غربية - المحلة - ش زاهر13 26/2/32 1602031 أمين اللجنة الرابعة تجارة  مؤمن محمد السيد محمد 13

 0124225615 قليوبية - ش المعهد الدينى - بنها الجديدة 12/1/31 63323 مساعد  أمين الثالثة تجارة  محمد مصطفى يوسف بدران 20

 014021612 جيزة - بوالق الدكرور  1406211 أمين اللجنة الثالثة  هندسة السيد محمد على بكرى 21

 0161131142 قليوبية - الشموت  140531 مساعد  أمين الثالثة هندسة  احمد عطية عبد الواحد 22

  شبين القناطر - قبلى - كفر الشرفا 3/1/23 1402143 أمين اللجنة  بيطرى  عبد الحميد سعيد عبد الحميد 23

  قليوبية - شبين القناطر 20/5/30 14004011 مساعد  أمين  بيطرى  لدين محمد صالحعمادا 24

 0110135333 اسكندرية - باكوس 12/2/32 0201232 أمين اللجنة الثانية حاسب  خالد محمد حسن عبدالسالم 25

 0144653333 الغربية - طنطا اول - ش مصطفى الشيخ31 23/1/31 1600051 مساعد  أمين الثالثة حاسب شريف صالح عبدهللا محمد  26

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

      
      ) أ.د/ على شمس الدين(               



 

 

 

 (ةالعلمية والتكنولوجي اللجنة)   علي مستوى كليات الجامعة  أمىاء وأمىاء مساعدى اللجانكشف أسماء الطالب       ادارةاالتحادات الطالبية

 3122مارس   للعام الجامعى

 تليفون  العنوان بالتفصيل تاريخ الميالد رقم البطاقة المنصب الفرقة الكلية اسم الطالب م
 01502644456 قليوبية - بنها - تريبا - ش البوسطة3 23/11/23 1400112 أمين اللجنة الرابعة رياضية احمد محمد الغريب بشرى 1

 0121414330 قليوبية - مركز طوخ - بلتان 25/2/31 1402012 مساعد  أمين الثالثة رياضية عبد هللا سيد عبدالرحيم محمد 2

 01342663200 غربية - زفتى - بنهاى 2/2/30 1602353 أمين اللجنة الرابعة زراعة  احمد مجاهد عبد الدايم 3

 012130335 قليوبية - طوخ - مشتهر 21/5/31 1401132 مساعد  أمين الثانية الزراعة  فتاح كاملكامل عبد ال 4

 0104126026 غربية - بسيون - قرية البوريج 2/2/32 1601104 أمين اللجنة الثالثة التمريض  اسماء اسماعيل كريم 5

 0122461214 بنها - ش عبد المجيد عطاهللا2 22/11/30 1400223 مساعد  أمين الثانية التمريض  اسماء عطوة ابراهيم 6

 0103430411 الزقازيق - ش عبدهللا حمزة13 1/1/23 13006631 أمين اللجنة الخامسة تكنولوجيا  عز الدين عبد الحكيم احمد 1

 0162661123 قليوبية - شبين القناطر 25/3/30 1404531 مساعد  أمين  تكنولوجيا  بسام ياسر على امام 2

  غربية - زفتى - مسجد طة 25/12/23 1200233 أمين اللجنة  العلوم عبدالرحيم عبدهللا كريم 3

  منوفية - قويسنا - كفر عبدة 1/1/33 1123236 مساعد  أمين  العلوم محمد اشرف حسن 10

 0141443143 منوفية - منيا القمح  1301341 أمين اللجنة الرابعة بشرى  رحاب صرح سعد 11

 0102213666 قليوبية - طوخ  1401511 مساعد  أمين الخامسة بشرى  سعيد االكشرمحمود محمد  12

 0146125414 قليوبية - كفر شكر - تصفا 21/2/30 1402133 أمين اللجنة  حقوق  محمد احمد سليمان عفيفى 13

 0132430212 قليوبية - طوخ - اجهور الكبرى 22/4/32 1400335 مساعد  أمين  حقوق عادل ممدوح عواد محمد 14

 3212013 بنها  - منشية الزراعة - ش ابو العينين10 2/1/32 1101433 أمين اللجنة ثانية  اداب  محمد صبرى عبدالهادى 15

 0122554115 كفر ابشيش قويسنا منوفية  13/5/31 1101301 مساعد  أمين ثالثه  اداب  هدير باتع عبدالوهاب  16

 01501154562 غربية - زفتى 26/3/31 1602355 أمين اللجنة االولى  تربية محمد ابراهيم قرنى مطاوع 11

 0166535442 منوفية - الباجور 15/4/31 1101322 مساعد  أمين الثالثة تربية  سمر رشاد السيد 12

 0146101133 قليوبية - طوخ - الدير 24/1/31 1401411 أمين اللجنة الثالثة تجارة  عاطف جمال الدين عبد العزيز 13

 0133302665 جيزة - الصف 23/2/31 2101122 مساعد  أمين الثالثة تجارة  اسراء عادل عبدالفتاح 20

 0132520162 قليوبية - قليوب  21403331 أمين اللجنة الرابعة هندسة  برهان حسن محمود المغلى 21

 012533304 قليوبية - بنها  1400316 مساعد  أمين الثالثة هندسة  محمد عاطف احمد 22

 0114653430 كفر الشيخ - مركز بيلة 1/4/22  أمين اللجنة  بيطرى  على احمد عبد العزيز 23

  بحيرة - ابو حمص 3/10/23 1411312 مساعد  أمين  بيطرى  اسماعيل مجدى محمد امين 24

 0122222241 بنها - نورمنشيةال - ش محمد مرسى6 6/5/31 2200123 أمين اللجنة الثالثة حاسب  امينة عادل احمد نجيب 25

 0111036362 قليوبية - بنها - مساكن غرب االستاد 3/2/31 14000331 مساعد  أمين الثالثة حاسب احمد جمال نظمى السيد حسن 26

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

      
  ) أ.د/ على شمس الدين(                                    

 


