
 

 

 
 م2021/  3/3التاريخ: 

 اعــــــــــــــــــــــــالن مــــــــــــــــــــــــــهم

 اجتماع  مجلس اتحاد الطالب التسييري

علي جميع ممثلين اتحاد الطالب حسب الكشف المرفق ادناه.. بجميع الكليات 

 رئيس ونائب رئيس واالمين العام لمجلس االتحاد الحضور لالجتماع العام النتخاب 

 : يتسييرال

 ظهرا 12:00م  الساعة  9/3/2021   ثالثاء الزمان: ال

 الكبري القاعة كلية الهندسة المكان: 

 الممثلين هم:

 المستوي البرنامج الكلية االسم #

 االول/ الفصل الثاني تمريض الطب ربا مبارك   1

 االول/ الفصل االول تمريض الطب الرشيد يحي محي الدين  2

 الثاني تمريض الطب احمد عبد الودود محجوب  3

 الرابع تمريض الطب رفيدة نجم الدين زيدان  4

 الثاني تمريض الطب محمد سيف الدين علي  5

 االول/ الفصل الثاني طب وجراحة الطب ادريسمضر   6

 االول/ الفصل االول طب وجراحة الطب حمدي عثمان محمد  7

 الثاني طب وجراحة الطب رامي عبد العاطي محمد عبدالعاطي  8

 الثالث طب وجراحة الطب محمد المصطفي احمد   9

 الرابع طب وجراحة الطب نفيسة عبد الفتاح عثمان  10

 االول/ الفصل الثاني مختبرات طبية الطب مبلولعمر حسن محمد   11

 االول/ الفصل االول مختبرات طبية الطب براءة أبوبكر جعفر  12



 

 

 الثالث مختبرات طبية الطب نزار الصادق عبد هللا  13

 الثاني مختبرات طبية الطب عثمان الخليفة عثمان  14

 الثاني ادارة اعمال العلوم االجتماعية أباذر عبد الهادي سليمان  15

 االول/ الفصل الثاني ادارة اعمال العلوم االجتماعية محمد احمد مردس  16

 الثالث ادارة اعمال العلوم االجتماعية صفاء عوض الكريم عبد الرحمن  17

 الرابع ادارة اعمال العلوم االجتماعية خالدة عبد هللا فضل المولي  18

 االول/ الفصل االول اعمالادارة  العلوم االجتماعية محمد محجوب الحسن محمد  19

 الثاني تربية تقنية العلوم االجتماعية مبارك علي محمد مختار  20

 االول/ الفصل الثاني تربية تقنية العلوم االجتماعية نسرين عصام حسين محمد  21

 الثالث تقانة  معلومات العلوم والتكنولوجيا سمية محمد سيداحمد  22

 االول/ الفصل الثاني تقانة معلومات العلوم والتكنولوجيا مهدي موسي  23

 االول/ الفصل االول تقانة معلومات العلوم والتكنولوجيا انوار حمزة حسين  24

 الثاني تقانة معلومات العلوم والتكنولوجيا أمجد مختار   25

 االول/ الفصل الثاني تقني كهرباء الهندسة حسين محمد ابراهيم  26

 االول/ الفصل االول كهرباءتقني  الهندسة مصعب محمد السيد  27

 االول/ الفصل االول تقني مدنية الهندسة ابراهيم عمر ابراهيم  28

 االول/ الفصل الثاني تقني ميكانيكا الهندسة محمد حجازي فضل   29

 االول/ الفصل االول تقني ميكانيكا الهندسة عالء الدين صالح اسحق  30

 االول/ الفصل الثاني هندسة صناعية الهندسة محمد عثمان ابراهيم  31

 االول/ الفصل االول هندسة صناعية الهندسة عمار سعد عبدهللا  32

 الثاني هندسة صناعية الهندسة ابوبكر عبد الغفور محمد  33

 الثالث هندسة صناعية الهندسة جيهان زين العبدين عمر   34

 الرابع هندسة صناعية الهندسة عبد هللا يس الشريف  35

 االول/ الفصل االول هندسة كهربائية الهندسة صالحمحمد ميرغني محمد   36

 الثاني هندسة كهربائية الهندسة صالح احمد ابراهيم   37



 

 

 االول/ الفصل االول هندسة كهربائية الهندسة معتز سليمان ادريس   38

 الثالث هندسة كهربائية الهندسة عصام ابراهيم يعقوب  39

 االول/ الفصل االول هندسة مدنية الهندسة ابراهيم احمد ابراهيم   40

 الثاني هندسة مدنية الهندسة احمد جمال عبد هللا  41

 االول/ الفصل الثاني هندسة مدنية الهندسة عبد الهادي طه ابراهيم   42

 الرابع هندسة مدنية الهندسة شيخ الدين عالء الدين محمد احمد  43

 الثالث هندسة مدنية الهندسة عبد القادر عبد الرحيم شريف  44

 االول/ الفصل االول هندسة ميكانيكية الهندسة محمد عثمان علي   45

 االول/ الفصل الثاني هندسة ميكانيكية الهندسة عبد هللا الوسيلة محمد  46

 الثاني هندسة ميكانيكية الهندسة يس ابو العال يوسف  47

 الثالث هندسة ميكانيكية الهندسة معاوية محمد سعيد عمر  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد عبد القادرعبد القادر  . أ

 رئيس لجنة انتخابات االتحاد التسييري 

  عضو مجلس شؤون الطالب                                                                                 

 

 

 


