
 

 

 جاهعت كفر الشيخ  

 لرعايت الشباب االدارة العاهت 
 

 

                     2021/2022 الجاهعيللعام العلوم بياناث هجلس اتحاد طالب كليت 

 (51نووذج رقن ) 

 يعتمد                           رئيس اللجنة                                      أعضاء اللجنة                                               رعاية الشباب      

 العنوان رقم التليفون الرقم القومي اللجنة الفرقة االسم م

 كفر انطيخ –قهيٍ  –ييث انديثّ  03040221011 10004020000233 رئيس االتحاد  انراتعّ يحًد سًير عهٗ عثد انقادر 1

 كفر انطيخ –انجٕزيٍ يركس دسٕق  03043202022 10003303300021 نائب رئيس االتحاد انراتعّ يحًد ريضاٌ انفار ديُا تُٓسٗ 2

 كفر انطيخ –يحهة انقصة  03003402104 10303033302442 امين لجنة االسر انثانثة ايّ عثد انُاصر عثد انًجيد عثدِ 3

4 
 َٕرْاٌ صاتر اتراْيى انًرسٗ انسيد

 

 انثانثة
 كفر انطيخ -يركس انحايٕل 3خهف طهًثات  03030022130 10300033302443 امين مساعد لجنة االسر

 كفر انطيخ-ضارع انًيكُات يركس فِٕ 03030002140 10302033330322 امين اللجنة الرياضية انثانثة كريى ضعثاٌ يحًٕد يحًٕد عثد انحهيى 5

 كفر انطيخ –يركس انثرنس  –تهطيى  03004210023 10302013300222 مساعد اللجنة الرياضيةامين  انثانثة أحًد يحًد زيُٓى عثد انًحسٍ 6

7 
 انثاَية نيهي يحًد يحًد ريضاٌ اندالل

كفر -ثاٌ كفر انطيخ-انًديُة انحجاريّ 2ش رقى  2 03332231400 10002033300142 امين اللجنة الثقافية

 انطيخ

 كفر انطيخ-يركس تيال-كفر انعجًٗ 03040223032 10303023300032 الثقافيةاللجنة مساعد امين  انثاَية احًد خاند انسيد يحًد أتٕ زيد 8

9 
 انثانثة ديُا رضا عرفّ حسٍ دأد

كفر  –دسٕق –ش جأيص  –ش االسحاد انرياضٗ  03000220312 10330103300321 امين اللجنة الفنية 

 انطيخ

 كفر انطيخ-أل كفر انطيخ –ش انٕحدِ 1 03033020120 10002033400202 الفنيةاللجنة  مساعد امين انثاَية انطيًاء يحًد يحًد يحٕنٗ 11

11 
 انراتعّ يصطفٗ عثد انعسيس يحًد انقاضٗ

 جنة الجوالةلامين 
 –ش انسيد عثد انسالو أخر ضارع انجًٕٓريّ  03333032323 10002023300034

 كفر انطيخ-دسٕق

 كفر انطيخ-يركس تيال-انجرايدِ 03003230331 10302033302304 الجوالةمساعد لجنة  امين انثانثة اتراْيى ضحاجّرَا عهٗ يحًٕد عهٗ  12

 كفر انطيخ –يركس كفر انطيخ  –دقهث  03023244001 10333033300000 امين اللجنة االجتماعية انثانثة ْانّ جالل تسيَٕٗ يُصٕر 13

14 
أييٍ يساعد انهجُة االجحًاعية  انثانثة يُّ هللا يحًد يحًد يصطفٗ عفيفٗ

 ٔانرحالت

كفر  –أل كفر انطيخ  0جقسيى  –ش انًُٓدسيٍ  03030302011 10001043303102

 انطيخ

15 
 انثانثة ٔنيد يصطفٗ عهٗ عثد انرحًٍ أتٕ زيد

 -سيدٖ تطر أٔل انًُحسِ  –ضارع يحًد َايم  03332023200 1030030003222 امين اللجنة العلمية

 اسكُدرية

 كفر انطيخ-أٔل كفر انطيخ-ش انحكيى نقًاٌ 03023040233 10030033332424 امين مساعد اللجنة العلمية انثاَية ايٓاب يحًد عهٗ حهًٗ احًد انسحرأٖ 16


