
 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 السيد / مدير شئون العاملين بالكلية 
 

 000تحية طيبة وبعد 
 

 أرسل لسيادتكم بيان موظفى اإلدارة الذين لديهم درجة قرابة بالكلية 
 

 االسم ودرجة القرابة الوظيفة االسم

 قسم التسجيل رشا عبد هللا عبد القوى

 مسئولة فرقة

 سن ) والدة ( قسم االستحقاقاتفاتن ح

 أميرة عبد هللا  ) أخت ( قسم الحشرات 

 هالة حسن  خالة قسم التسجيل

 قسم التسجيل هالة حسن 

 مسئولة فرقة

 قسم االستحقاقاتب( اختفاتن حسن  ) 

قسررررم باميرررررة عبررررد هللا  ) أب ررررة أخررررت ( 

 الحشرات

قسرررررم برشرررررا عبرررررد هللا ) أب رررررة أخرررررت ( 

 التسجيل

 قسم التسجيل  نهلة مصطفى

 مسئولة فرقة

قسررررم بسرررر يرة كامررررل مح ررررد ) خالررررة ( 

 الجيولوجيا

 قسم التسجيل افراج خضر ابراهيم 

 مراجع

قسرررم بإي ررران خضرررر ابرررراهيم ) أخرررت ( 

 الحشرات

 قسم التسجيل شي اء عبد الجواد 

 مسئولة فرقة

قسررم بعبررد الجررواد عبررد الجررواد ) والررد ( 

 ال بات

 جيلقسم التس الشي اء الفيومى 

 مسئولة فرقة

 اميرة الفيومى ) أخت ( شئون العاملين

 قسم التسجيل اميرة عبد هللا 

 مسئولة فرقة

دعرراء حسررين ) أب ررة خالررة ( الك بيرروتر 

 بشئون الطالب

 قسم التسجيل سيادة الشربي ى 

 مراجع

هبررا الشررربي ى ) اخررت ( مسررئولة فرقررة 

 بقسم التسجيل شئون الطالب

 الك بيوترع رو مح د ) ابن ( مع ل 

 قسم التسجيل س ية مصطفى 

 مراجع

 مح د عصام ) أبن ( ب كتب الع يد

ليلرررى مترررولى أخرررت سررركرتارية م سرررقى  مكتب وكيل الكلية اي ان متولى 

 البرامج

قسررررم  (والرررردة)ليلررررى حسررررين مصررررطفى 

 ال عاشات

/ وليد  االستحقاقات (زوجة)اي ان خلف  قسم الك بيوتر عادل مرسى 

 بقسم االمتحانات (اخ الزوجة)خلف 

رئيس قسم  وليد خلف بطيخ 

 االمتحانات

 قسم االستحقاقات (اخت)اي ان خلف 

 قسم الفيزياء (اخت)ماجدة خلف 

 باألمن (والدة)وفاء مح د اح د  قسم االمتحانات مح د سعيد 



 

 االسم ودرجة القرابة الوظيفة مــــــــاالس

 قسم ال شتريات  (لدةوا)لب ى عث ان  قسم الخريجين  دعاء مح ود 

 ال طبعة  (زوج) مح د اح دهانى  قسم الخريجين  اي ان صبحى شيحا 

رئيس قسم  سحر رفعت 

 التسجيل 

 رعاية الشباب (أخ)اح د رفعت 

قسررم علررم  (والررد)رفعررت يريررب  0د0أ

 الحشرات 

الدراسرررات  (والررردة)م رررى عبرررد ال  رررى  قسم الخريجين  معتز مح د اح د 

 العليا 

والررررررد( قسررررررم )اح ررررررد نصررررررر  0د0أ قسم الك بيوتر   د نصر شريف اح

 الرياضيات 

رئيس قسم  رضا مح د السيد فريلى 

 الك بيوتر

اح رررد فه رررى ) اب رررة أخرررت ( اسرررراء 

 ستحقاقات بقسم اال

قسم التسجيل  هدى حسن 

 عاملة 

مكتب وكيل الكلية  (أخت)صباح حسن

 لشئون ال جت ع 

لكلية مكتب وكيل ا عبد السالم ابو سريع 

 عامل 

عامرل بقسرم ( اخ  )مح ود ابرو سرريع

 الفيزياء 

قسم الك بيوتر  هبا مح د مح ود 

 عامل 

عامررررل بقسررررم  (خررررال)مح ررررود سررررعد 

 الجيولوجيا 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 

 

 

 

 

 السيد األستاذ / مدير إدارة التكافل بالجامعة  
 

 

 000تحية طيبة وبعد 
 

 

ة بقي ررة ال صررروفات ال قررررة علررى ال سررتويات   نحرريس سرريادتكم عل ررا

 0 2015/2016ال ختلفة بكلية العلوم جامعة القاهرة للعام الجامعى 

 

 باقى مستجد ال ستويات

 262.90 287.90 ال ستوى االول 

 187.90 187.90 الثانى والثالثال ستوى 

 187.90 192.90 ال ستوى الرابع 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام؛؛؛
 

 

 أمين الكلية  مدير االدارة   قسم التسجيل رئيس 



 اس اء طالب الفرق الذين لم يتم ع ل التج يد لهم ) الفرقة الثالثة (
 

 ) م هالة ( انذار لارسل لهم أو

 
 التخصص الع وان لتليفونرقم ا االسم الكود

 ك حيوان ـ جيزة شارع البحر االعظم  19 01099409072 عبد الرح ن خالد مصطفى مح د  121279

مح رررد مررراهر ابرررو سررريف حسرررب  130023

 ال بى 

شرررارع مح ررررد طرررراهر بعزبررررة ال خررررل  6 010046210306

 متفرع من شارع الجيش

 ك حيوان

ش ع ر القصير م تفرع مرن شرارع  14 010027805513 أساما أح د جالل مح د  130034

 ال لعب ناهيا بوالق جيزة 

 ك حيوان

ح ابررررو الفترررروح ـ ابررررو نبيررررل االمررررام  1 01223889014 فريد صبحى فريد مح د  130135

 ال زالى ـ امبابة ـ جيزة 

 ك حيوان

 ك حيوان دهشور ـ بدرشين ـ جيزة 01147489433 سعد فضل صابرامين   130256

القليوبيرررة ـ ابرررو زعبرررل ـ ش مدرسرررة  01091414517 ح د عبد الفتاحع رو ا 141133

 الرياض ـ الخانكة

 ك حيوان

ش عبررد الخررالق عفيفررى ـ برروالق ـ  13 01114116039 كريم مكرم عبد هللا  130231

 جيزة 

 ك حيوان

شررارع أح ررد فايررد ـ برروالق الرردكرور  30 01027146486 أح د رمضان أح د  130874

 جيزة

 بترول

كررريم عررالء الررردين عبررد الوهررراب  130884

 مح ود 

ع ررارة  ال عررادى الجديرردة صررقر قررريش 01124172891

92 

 بترول

أح رررد عبرررد الجليرررل مح رررد عبرررد  131014

 الجليل 

 بترول م شأة الع ار ـ طوخ ـ القلوبية  01221708187

شارع مسجد الرسول الخات ى بروالق  8 01202579714 يوسف ادهم مصطفى اح د  120606

 جيزة ال

حاسب  ع

 م فرد 

ش اح رررد عبرررال الررروالى ـ ال  يرررب  31 01129821112 أح د أشرف مح د أح د  130775

 جيزة

ع حاسب 

 م فرد 

 بترول ش جسر ال  وات أم خ ان حوامدية  تم ع ل تج يد لا  ع رو مح د صالح خليل  130778

 يولجى ميكروب ش مصرف اللبان الهرم  ـ جيزة 10  إسالم ع اد صبحى  90107

     

     

     

 

 



 ج د 6اس اء طالب ال ستوى الذين لم يحضروا ن وذج 

 

 االسم الكود

 يس اح د يس 140894

 مصطفى طارق عطيا  130100

 خالد مصطفى حسين  140129

 اساما ج ال كرم  130169

 مؤمن عبد الرح ن  141177  

 معتز عادل حجاج  141101

 زياد مح د اح د  141067

 اح د عبد الوهاب عبد الرح ن  130920

 اح د س د توفيق  131085

 مح د ع اد مح د عبد الرح ن  140090

 مح د السيد اح د السيد  140749

 ع ر مؤمن مح د ع ر  140874

 مصطفى مح ود السيد  140925

 عبد هللا عيد ابراهيم  140962

 يع طا اي ن رب 141044

 اح د سيد سعد زيلول  140086

 شريف السيد مح ود  140087

 هشام عالء سعيد  140091

 مح د رضا حسين 140721

 عالء مح د عبد العزيز  140833

 اح د فتحى سعيد عبد الح يد  140891

 اح د مح د عبد الرح ن  1409321

 مح د مح ود نع ان  140980

 ج ال عبد التواب مح د  141014

 خالد مح ود مح د سالم  141289

 مح د محسن خالد  141298

 اح د مح د اي ن  140085

  

 االسم الكود



 مح د سعد جابر  140841

   مي ا خيرى ايوب  140071

 ع ر ج ال الدين اح د  140156

 عبد الللا كارم خ يس 140214

 مصطفى قابيل السيد  140465

 صالح ثابت  مح د 130145

 يوسف اح د ابراهيم  140060

 عبد ال لك مح ود طيبى   1500002

 ابراهيم اح د ابراهيم عبد ال جيد  1528006

 اح د خالد سعيد مح د  1528020

 اح د صبحى مح ود  1528024

 اح د مجدى مح ود مح د  1528033

 اندرو م دوح خليل  1528149

 بيشوى وجيا ابراهيم  1528199

 بيشوى حبشى جرجس حبشى  1528200

 جورج مجدى لويس  1528211

 جون صفوت زكى فهيم  1528214

 عبد الح يد صابر عبد الح يد  1528364

 عبد الرح ن ابو زيد ناجى  1528366

  ضياء الدين عالء يحيى مح د  1528390

 ماجد مح د سيد مح د حسن  1528450

  مح د اح د سعيد ابراهيم 1528465

 مح د الهادى مح ود عيسى  1527472

 مح د عبد الرحيم عبد هللا  1528485

 مح د عبد هللا حامد مح د  1528486

 مح د فتحى عبد الوهاب  1528492

 مح د فتحى السعيد مح د  1528493

 مح ود اح د اس اعيل  1528501

 مصطفى حس ى اح د مح د  1528541

 ى مصطفى فتحى مح د عفيف 1528545

 



 

 االسم الكود

 مي ا مجدى جرجس عبيد  1528599

 مح د مصطفى ابراهيم مح د  140839

 يوسف امين طا مح د  140895

 اح د مح د عبد الرح ن عبد الشكور  140971

 مح د طلعت مح ود مرسى  140983

 اح د حامد مح ود طلب 1527008

 اح د عبد العاطى فتحى عبد العاطى  1527021

 اح د ياسر اح د مح د  1527034

 اسالم اح د السعيد ابراهيم  1527039

 عبد الرح ن زكريا زكى  1527133

 عبد الرح ن مح د عبد الح يد  1527136

 عالء سل ان مسلم سل ان  1527147

 مح د اشرف ق اوى اس اعيل  1527191

 مح د ج ال مح د محرول 1527197

 ل مح د خالد ابو الحسن هال 1527200

 هشام صبحى عبد ال  صف 1527268

 يوسف طارق مح د اح د  1527279

 يوسف ح ادة سليم  1527281

 مح د مح ود مح د مح د  1527284

 اساما عونى اح د طا  15028046

 اسالم خالد عبد القوى  1528080

 اشرف محى الدين اس اعيل ابراهيم  1528094

 مح د الطونسى سفي ة ع ر  1528471

 مح د ح دى مح د على  1528477

 عبد هللا اح د مح د حسين 1530084

 اح د كرم اح د زكى  1528031

 باسل خالد شعبان  1528189

 عبد هللا عبد الفتاح ع اد  1528379

 على سيد عبد السالم السيد  1528396

 ع ر ج ال عبد الفتاح  1528400



 االسم الكود

 كريم اي ن كال  1528437

 كريم مدحت سيد  1528439

 كيرلس عاطف فرج  1528442

 كيفين جوزيف شوقى  1528443

 مح د رمضان عوض عبده  1528479

 مح د عبد الرؤوف عبد الرؤوف  1528484

               مح ود خالد مح ود مح د  1528506

 مح د اح د مرسال رمضان  1530009

 يوسف مح ود شعبان  1530010

  د بكر صالح الدين اح 1530034

 مصطفى يس مح د حامد  1530039

 اح د مح د ابراهيم اح د  1530056

 مح ود شريف زكريا عبد ال  ى  1530057

 عبد الرح ن مصطفى ح زة  1530091

 اح د عبد الحليم داود عبد الحليم  1530097

 طارق جالل معوض ابو العال  1530107

 حسن ع ر وجيا داود  140885

 اي ن شعبان ج عا عبد هللا  141029

 اح د عادل عبد الظاهر  1527019

 اسالم اح د عبد الرؤوف  1527040

 بيتر ع اد رزق عريان   1527079

  سالماسعيد على حسب هللا  1527113

 ع ر خيرى بكر مح د مرسى  1527150

 فؤاد اح د فؤاد اح د  1527165

 مؤمن عبد هللا امام مح د  1527181

 مح د اح د مح ود على  1527188

 مح د رضا مح د مح د صادق  1527202

 مح د عبد الفتاح اح د اح د  1527208

 مح د على مح ود عامر  1527211

 مح ود عبد الحاكم عبد البصير  1527219

 مح ود عيد سعيد ابراهيم  1527221



 االسم الكود

 انطونيول محفوظ فوزى 1530088

 ى طارق كامل بيشو 140433

 اسالم اشرف على يوسف  1528079

  البديعسيف عالء الدين عبد  1528328

 مصطفى مح د عبد الحكم حافظ  1528548

 مي ا اشرف سعد ح ا  140423

 ابرام سامى ن ر مرتجى  1528004

 اح د اس اعيل مح ود فتحى  1528013

 اح د امير عبد الوهاب  1528017

 الدين سلي ان  اح د عالء 1528029

 اسالم اح د عبد ال وجود قاسم  1528078

 صالح عادل صالح الدين عطيا  1528358

 مح د خالد عبد الح يد مهدى  1528478

 مح د عص ت مح د على  1528490

 مح ود رفعت مصطفى حامد  1528509

 نور عالء مح د مح ود  1528627

 يوسف ع ر اح د حسين  1528712

 د عادل عبد الفتاح مصطفى مح  141244

 مح د سيد سالمع عبد العزيز  141276

 طارق مح د م تصر مح د  1527126

 عبد الرح ن ج ال الدين الرفاعى  1527131

 عبد الرح ن مح د رجب  1527134

 مازن حسام ابو القاسم اح د  1527186

 مح د حسن حين جوده  1527198

 مح د عامر مح د مح ود  1527206

 مح د عزت مح د ال  ي ى  1527210

 مهاب مح د حامد عبد الواحد  1527248

 مصطفى ج ال الدين اس اعيل  1528540

 خالد على البيومى مح د  1530012

 اح د عبد الحليم ابراهيم  1530014

 مح د هشام سالم ابو سريع 1530058
 



 

 االسم الكود

 ع رو مح د مح د عيد  1530061

 ح د عبد الوهاب عبد الرح ن كامل ا 130920

 اح د س د توفيق عالم  131085

 ع رو مح ود عث ان ج عا  140993

 مح د فه ى عز الدين مح د  141165

 عبد هللا اشرف مح د بدوى  1530069

 اساما ع رو جالل سعده 1530073

 عبد هللا ج ال عبد هللا حسن  1530093

 ظ مح د ابراهيم مح د حاف 1530119

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


