
 

 
 جامعة كفر الشيخ  

  لرعاية الشباب االدارة العامة 

 

                                                                                                                                                                        األلسن:  كلية
 (2) رقم نموذج

 االويل الفرقة  عن االحتاد لعضوية املرشحني الطالب بأمساء كشف
 2020/   2019     اجلامعي العام

 

 لها المرشح اللجنة الفرقة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م
 وجهة تاريخ

 الميالد
 التليفون العنــــــــــــــــــوان الشخصية البطاقة رقم

 01020351520 /بيال/شارع بورسعيدخكفر الشي 30202091500643 9/2/2002 الثقافية األولى علي إبراهيمهاجر محمد  1

 01221577282 ش قرقر المنشية القديمة –المحلة الكبري  30104181602354 18/4/2001 الرياضية األولى محمد مسعد عبدالهادي  تيال 2

 األولى فؤاد روان محمد فؤاد  3
والخدمة الجوالة 

 العامة
 01093108108 يوليو 23ش  –بسيون  -الغربية  30104038800129 3/4/2001

 األولى طةعبدالرازق  روان خالد  4
الجوالة والخدمة 

 العامة
 01020174282 ش محي زعطان –بسيون  –الغربية  30110011609605 1/10/2001

5 
باسنت عصام عبدالهادي 

 عبدالرسول
 01220693105 ش البستان 22 –اول الرمل  –االسكندرية  30103180200221 18/3/2001 الفنية االولي

 01117903988 اول الرمل –االسكندرية  30108070201585 7/8/2001 االجتماعية االولي ياسمين وليد محمد السنوسي 6

 01029807356 زراعه ميت علوان –كفرالشيخ  30103281500668 28/3/2001 العلمية االولي سارة تحسين عبدالدايم ابراهيم 7

8 
بيح عبدالسالم محمود تس

 عبدالرحمن
 01201001372 محرم بك –االسكندريه  30004260201182 26/4/2000 االجتماعية االولي

   

 يعتمد                           رئيس اللجنة                                         أعضاء اللجنة                                     رعاية الشباب              

 

 

 



 

 
 جامعة كفر الشيخ  

  لرعاية الشباب االدارة العامة 

 

 

                                                                                                                                                                        األلسن:  كلية
 (2) رقم موذجن

 الفرقة الثانية عن االحتاد لعضوية املرشحني الطالب بأمساء كشف
 2020/   2019     اجلامعي العام

 

 الفرقة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م
 المرشح اللجنة

 لها
 وجهة تاريخ

 الميالد
 البطاقة رقم

 الشخصية
 التليفون العنــــــــــــــــــوان

 01022874424 ش الجمهورية –فوة  –كفرالشيخ  30009141500173 14/9/2000 ثقافي الثانية ربيع فرحاتايهاب انيس  1

 01117298059 ترعة الشيتي  –طنطا  30101011704382 1/1/2001 اجتماعية الثانية لقاء ماهر فكري محمود  2

 01554010149 ابو حمص  –البحيرة  30009041802679 4/9/2000 رياضية الثانية احمد ابراهيم عبدالغني عبدالهادي 3

الجوالة والخدمه  الثانية علياء محمد صالح محمد 4

 العامه

 01014527909 المنشية الجديده –المحله الكبري  30007311600701 31/7/2000

 01278873981 محرم بك  –االسكندرية  30009280201636 28/9/2000 سراال الثانية اسالم محمد عبدالسالم محمد  5

الجواله والخدمه  الثانية عمر اشرف السيد عبدالمنعم  خليل 6

 العامه

 01279967932 المندرة -االسكندريه  30001300201297 30/1/2000

محمد عبدالمقصود عبدالقادر  7

 عبدالمقصود 

 01210414843 /الحدائق رالبحيرة /كفر الدوا 30004081802319 8/4/2000 االجتماعية  الثانية

 

 مديعت                           رئيس اللجنة                                         أعضاء اللجنة                                     رعاية الشباب                

 

 



 

 
 جامعة كفر الشيخ  

  لرعاية الشباب االدارة العامة 

 

                                                                                                                                                                        األلسن:  كلية
 (2) رقم نموذج

 الفرقة الثالثة عن االحتاد لعضوية املرشحني الطالب بأمساء كشف
 2020/   2019     اجلامعي العام

 

 الفرقة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م
 اللجنة
 لها المرشح

 وجهة تاريخ
 الميالد

 البطاقة رقم
 الشخصية

 التليفون العنــــــــــــــــــوان

 01027430323 دسوق -كفرالشيخ  29905161501451 16/5/1999 رياضية  الثالثة محمود عبدالمجيد عبدالحميد الخولي  1

 01006377602 ميدان توربيل –سيدي بشر  –االسكندرية  29907120200407 12/7/1999 االسر الثالثة سارة طلعت محمد ابراهيم  2

االسكندرية / العجمي/البيطاش/اخر شارع  29905020202183 2/5/1999 العلمية الثالثة ديار أحمد السيد عباس  3

 عبدالفتاح الطلخاوي

01099075241 

 01024605049 مركز شبرا خيت  –البحيرة  29912111802803 12/12/1999 الفنية الثالثة  حبيبة سعد يوسف موسي 4

  

 مديعت                           رئيس اللجنة                                         أعضاء اللجنة                                     رعاية الشباب               

 

 

 

 

 



 

 
 جامعة كفر الشيخ  

  لرعاية الشباب االدارة العامة 

 

                                                                                                                                                                        األلسن:  كلية
 (2) رقم نموذج

 الفرقة الرابعة عن االحتاد لعضوية املرشحني الطالب بأمساء كشف
 2020/   2019     اجلامعي العام

 الفرقة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م
 اللجنة

 المرشح
 لها

 وجهة تاريخ
 الميالد

 البطاقة رقم
 الشخصية

 التليفون العنــــــــــــــــــوان

 01024714927 ش مرسي مطروح – 4تقسيم  –كفرالشيخ  29805011500711 1/5/1998 الرياضية الرابعة مصطفي اسماعيل محمد اسماعيل  1

 01096677702 ش جامع التوحيد  –المحله الكبري  –الغربية  29705211601704 21/5/1997 اجتماعية الرابعة هدير ابراهيم حسن ابراهيم  2

 

 مديعت                           رئيس اللجنة                                         أعضاء اللجنة                                     رعاية الشباب                

 

 

 


