
 

                        

                          م2017/2018تشكيل اتحاد طالب كلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 
  

 

 لجان 

 النشاط

 السنوات          

 

  لجنة األسر

 و الرحالت
 لجنة النشاط الرياضي

 اللجنة السياسية

 و الثقافية 
 لجنة النشاط الفني

 والةالجنشاط لجنة 

 و الخدمة العامة

 لجنة النشاط االجتماعي

 و خدمة الطالب

 لجنة النشاط العلمي 

 و التكنولوجي

 أولي
 محمد حامد اسالم صالح محمد مجدي يحيى محمد    احمد ايمن عبدالفتاح     عبدالرحمن محمد احمد محمود    عمر محمد عبدالخالق عبدالستار عبدالرحمن جمال حسين كريم نورالدين صالح السيد

 ـــــــــــــــــــــــــــ سامح ايمن احمد ابراهيم   حبيبة عزت عبدالحميد    مروان محمد عبدالمعطي الحسيني ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ يوسف احمد عبدالصمد محمد

 ثانية

 مارك جورج فؤاد فهيم     ريهام ابراهيم كمال سليم   كريم محمود محمد ابو العال  محمد فتحي عبدالجليل فراج وزي عبدالحكيم محمديوسف ف ابانوب صفوت صموئيل حنا  منى احمد محمد احمد الفقي

 فيلوباتير عماد دميان بشارة رجب عبدالفتاحشريف طارق   عبدالرحمن ايهاب كمال محمد ــــــــــــــــــــــ اسالم محمد حمدي محمود مينا مجدي منير اسكندر     ــــــــــــــــــــــــ

 ثالثة
 مراد محمد السعيد عباس   علي خميس محمود حسن    شكري يوسف الشحات شادي احمد كامل عبدالمقصود    محمد خالد محمد السيد      محمد حافظ محمد المتولي   احمد عبدالمجيد احمد حمدي

 محمد فوزي عبداللطيف   اندرو يوسف ابراهيم      ــــــــــــــــــــــ محمد احمد محمد سيد        عبدهللا مصطفى مختار      ريم مجدي توفيق عجمي    مريم ادهم مصطفى محمد

 رابعة
 ــــــــــــــــــــــــ حسن توفيق حسن محمد يل محمود احمد رمضان اسماع ــــــــــــــــــــــــ محمود سامي عطا عطيه     محمود محسن محمد احمد احمد ابراهيم محمد كامل

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ احمد محمد رضوان محمود   ــــــــــــــــــــــــ محمود عصام ناصر علي    ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 

 

 يةمجلس اتحاد طالب الكل
 

 لجنة النشاط الرياضي و الرحالت لجنة األسر اللجنة
 اللجنة السياسية

 و الثقافية 
 لجنة النشاط الفني

 الجوالةنشاط لجنة 

 و الخدمة العامة

 لجنة النشاط االجتماعي

 و خدمة الطالب

 لجنة النشاط العلمي 

 و التكنولوجي

 مارك جورج فؤاد فهيم شريف طارق رجب عبدالفتاح كريم محمود محمد ابو العال شادي احمد كامل عبدالمقصود محمود عصام ناصر علي ميريم مجدي توفيق عج كريم نورالدين صالح السيد أمين اللجنة

 محمد فوزي عبداللطيف دحسن توفيق حسن محم شكري يوسف الشحات محمد فتحي عبدالجليل فراج محمد خالد محمد السيد عبدالرحمن جمال حسين منى احمد محمد احمد الفقي أمين مساعد

 
 

              

 


