
جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهالجلوس رقمم

احمد عادل احمد سليمان13401

احمد مجدى محمد عبدالمجيد فرجق23402

احمد محمد رمضان ابراهيم العزبق33403

اسماء عوض عبدالمنعم السيد ابراهيم43404

االء سعيد ابراهيم دياب ابراهيمق53405

االء فرج محمد سليم63406

الهام سليمان عبدالعزيز شندى فرج73407

امانى اسماعيل صابر اسماعيل83408

ايمان صبحى عبدالعظيم سالم93409

ايه احمد عواد السيد ندا103410

حبيبة مصطفى عبدالرحمن عبدهللا احمد113411

حلمى أشرف حلمى محمد الشعراوىق123412

دينا هشام جوده محمد زغلول133413

رحاب احمد على عمر143414

رحمه طارق الدسوقى حامد الدسوقى153415

شئون الطالب



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

شيماء عبدالبارى طلب عبدالبارى طلبق13416

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى ابراهيم23417

محمد السيد عبدالستار زعير33418

محمد ايمن فاروق سليم43419

محمد جمال احمد سمك53420

محمد خالد عبدالمطلب مرسىق63421

مرمر جمال عبدالعزيز عبدالعزيز خروب73422

مصطفى جمال عبدالسميع امين83423

ميار وائل محمد زكى محمد فؤاد93424

عمر محمد عبدالمجيد إبراهيم سالمخ103425

شئون الطالب



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهالجلوس رقمم

احمد ايهاب مصطفى احمد حماد13301

احمد جمال سالم محمود عبدالشافىق23302

احمد محسن محمد عبدالقادر عمر33303

احمد محمد فاروق جادالكريم43304

احمد وائل احمد عبدالحميد احمد53305

اسراء احمد حمزه محمد القط63306

االء احمد محمد ضياء الدين73307

امانى سامى محمد محمد العاوى83308

امنية اشرف سيد احمد محمد93309

اميره فتح الباب عبدالفتاح عبدالغفار103310

ايمان محمد عبدالفتاح عبدالعزيز113311

بسمه محمد السيد المنشاوى جاب هللا123312

بيشوى سليمان ذكى سليمان133313

حبيبة محمد جالل حنفي143314

حسن محمد حسن شرباش153315

دور يناير للعام  (اتصاالت)أرقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

شئون الطالب



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

دور يناير للعام  (اتصاالت)أرقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالحالهالجلوس رقمم

خليل السيد خليل السيد شبانه13316

ديانا ايمن سعد السيد عبدالعزيز23317

ربيع يسن احمد ايوب33318

رضوى عيد رشاد عبدالعظيم43319

رضوى وليد عمر حافظ محمد عيسى53320

ساره كمال على مغاورى63321

ساره محمد سيد احمد هريدى73322

ساره يسرى محمد احمد عبدالحافظ83323

صالح مصطفى صالح محمود صالح93324

صباح حنفى عاطف محمد103325

عبدالحكيم محمد عبدالحكيم محمد113326

عبدالرحمن اسامه محمد السيد123327

عبدالرحمن سامى عبدالبارى السيد133328

عبدالرحمن محمود حسين محمد143329

عبدهللا احمد سعيد احمد يوسف153330

شئون الطالب



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

دور يناير للعام  (اتصاالت)أرقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالحالهالجلوس رقمم

عبدالمنعم محمد محمود محمد الكالف13331

عبير محمد فوده محمد بيومى23332

على شعبان على عفيفى33333

فاطمه الزهراء على متولى ابراهيم43334

فاطمه مسعد ابراهيم الدسوقى على زعير53335

محمد السيد عبدالحميد إبراهيم شلبى ق63336

محمد الشحات انور ابراهيم73337

محمد سيد إبراهيم اسماعيل رشوانق83338

محمد صبرى محمد محمد93339

محمد مصطفى حسانين حسن الشعراوىق103340

محمد نشأت السيد العشرى113341

مريم ماجد عزت القناوى123342

مصطفى عماد الدين عبدالعزيز محمد منصور133343

مصطفى محمد مصطفى عدسق143344

منار صبحى خضر عبدالجواد153345

شئون الطالب



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

دور يناير للعام  (اتصاالت)أرقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالحالهالجلوس رقمم

ناجى موريس ابراهيم منصور13346

نور عالء الدين سعد متولي23347

نورهان نبيل عبدالنبى امام سليمان33348

هدير شوكت محمد البرشومىق43349

هشام ماهر السيد السيد سالم عشماوى53350

ياسر حسن محمد السيد حواش63351

ياسمين عبدالمنعم عبدالرحمن عزب73352

يسرا حاتم محمود احمد شاروده83353

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

ابراهٌم طارق ابراهٌم محمد الرٌان13501

احمد اشرف احمد محمد على جمعة23502

احمد اشرف غرٌب السٌد33503

احمد السٌد عطا عراقى 43504

احمد حسٌن حسنى ٌحٌى53505

احمد خلٌل خمٌس اسماعٌل63506

احمد مجدى عبدالقوى محمد دٌاب73507

احمد محمد سالمه عاصم83508

احمد منصور عبدهللا صادق مشعل93509

اسراء محمد سعٌد شمس الدٌن103510

اسالم اسامة فتحى حسن113511

اسالم سعٌد حسانٌن عبدالمعط123512ً

اسماء سٌف النصر محمد محمود133513

اشرف عاطف عبدالخالق محمد عبدالرحٌم143514

امانً عبدالناصر أحمد محمد خاطر153515

اسم الطالبالجلوس رقمم

مصطفى احمد عبدالفتاح مرس13561ً

مصطفى السٌد السٌد محمد محمد سالم23562

مصطفى السٌد نصر الخولى33563

مصطفى حسن طنطاوى عبدالحافظ مصطفى43564

مصطفى عصام محمد الحسٌنى53565

مصطفى محسن جوده زكى ٌوسف63566

هاجر عاطف فارس عبدالحمٌد73567

ٌمنى مجدى محمد عفٌفى83568

ٌوسف اسالم ٌوسف عثمان93569

ٌوسف محمد عمر محمد عمر103570

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

امنٌة حامد محمد احمد عبدالمقصود13516

اٌه ناجح جمعة حسانٌن االسمر23517

حمدى حسب محمد حسب هللا33518

خالد اٌمن ملٌجى جاد الرب43519

شهاب اشرف محمد بٌومى محمد53520

صالح هشام صالح محمود63521

عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد هالل73522

عبدالرحمن احمد عبدالسمٌع السٌد ابراهٌم83523

عبدالرحمن رفعت حلمى الهادى93524

عبدالرحمن محمد جمال مصطفى عبدالرحمن103525

عبدالرحمن محمد خلٌل الصاوي113526

عبدالرحمن مصطفى محمود عٌسى123527

عبدهللا فرٌد عبدالفتاح محمد توفٌق133528

على صالح على خمٌس143529

عمر عصام الدٌن حجاب عبدالفتاح153530

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالجلوس رقمم

عمر محمد الطوخى طه السٌد الشافعى23532

عمر نصر عبدالعظٌم محمد احمد33533

عمرو طارق عبدالغنى محمد43534

فتحى اشرف فتحً محمد عل53535ً

كرٌم ٌوسف عبدالجواد دوٌدار63536

كٌرلس رجائى عدلى رٌاض عطٌة73537

محمد اشرف محمد السٌد السٌد83538

محمد اٌمن عبدالحمٌد عبدالغنى93539

محمد حسن جابر أحمد103540

محمد حسونه محمد حسونه113541

محمد رفعت عكاشه عبدالجلٌل احمد123542

محمد صبحى فاروق جوده133543

محمد صبرى ابراهٌم عبدالبارى143544

محمد طاهر صالح على عٌسوى153545

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

محمد عبدالهادى عبدهللا السٌد13546

محمد عصام احمد احمد23547

محمد عصام دسوقى عبدالعال33548

محمد عٌسى محمد عٌسى43549

محمد مجدى السٌد حسن العطار53550

محمد مصطفى جوده عبدالعظٌم عبدالمنعم63551

محمد مظهر صدقى كامل73552

محمد نبٌل صبحى ابو جمٌل83553

محمد نصر عٌسى رجب محمد93554

محمد ولٌد محمد رٌاض103555

محمود احمد سلٌمان السٌد السٌد113556

محمود صبرى ابو العز محمد عبدالغنى123557

محمود عزب احمد سلٌم133558

محمود محمد احمد العطار143559

مروه شرٌف عبدالداٌم عبدالحلٌم فرج153560

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالجلوس رقمم

مصطفى السٌد السٌد محمد محمد سالم23562

مصطفى السٌد نصر الخولى33563

مصطفى حسن طنطاوى عبدالحافظ مصطفى43564

مصطفى عصام محمد الحسٌنى53565

مصطفى محسن جوده زكى ٌوسف63566

هاجر عاطف فارس عبدالحمٌد73567

ٌمنى مجدى محمد عفٌفى83568

ٌوسف اسالم ٌوسف عثمان93569

ٌوسف محمد عمر محمد عمر103570

شئون الطالب



جامعة بنها
كلٌة الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالجلوس رقمم

دور ٌناٌر للعام  (قوى كهربٌة )ارقام الجلوس الفرقه الثالثة كهرباء 

2022 /2021الدراسى 

اسم الطالبالجلوس رقمم

امنٌة حامد محمد احمد عبدالمقصود13516

اٌه ناجح جمعة حسانٌن االسمر23517

حمدى حسب محمد حسب هللا33518

خالد اٌمن ملٌجى جاد الرب43519

شهاب اشرف محمد بٌومى محمد53520

صالح هشام صالح محمود63521

عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد هالل73522

عبدالرحمن احمد عبدالسمٌع السٌد ابراهٌم83523

عبدالرحمن رفعت حلمى الهادى93524

عبدالرحمن محمد جمال مصطفى عبدالرحمن103525

عبدالرحمن محمد خلٌل الصاوي113526

عبدالرحمن مصطفى محمود عٌسى123527

عبدهللا فرٌد عبدالفتاح محمد توفٌق133528

على صالح على خمٌس143529

عمر عصام الدٌن حجاب عبدالفتاح153530

اسم الطالبالجلوس رقمم

عمر عصام دسوقى محمد على نصار13531

عمر محمد الطوخى طه السٌد الشافعى23532

عمر نصر عبدالعظٌم محمد احمد33533

عمرو طارق عبدالغنى محمد43534

فتحى اشرف فتحً محمد عل53535ً

كرٌم ٌوسف عبدالجواد دوٌدار63536

كٌرلس رجائى عدلى رٌاض عطٌة73537

محمد اشرف محمد السٌد السٌد83538

محمد اٌمن عبدالحمٌد عبدالغنى93539

محمد حسن جابر أحمد103540

محمد حسونه محمد حسونه113541

محمد رفعت عكاشه عبدالجلٌل احمد123542

محمد صبحى فاروق جوده133543

محمد صبرى ابراهٌم عبدالبارى143544

محمد طاهر صالح على عٌسوى153545

اسم الطالبالجلوس رقمم

محمد عبدالهادى عبدهللا السٌد13546

محمد عصام احمد احمد23547

محمد عصام دسوقى عبدالعال33548

محمد عٌسى محمد عٌسى43549

محمد مجدى السٌد حسن العطار53550

محمد مصطفى جوده عبدالعظٌم عبدالمنعم63551

محمد مظهر صدقى كامل73552

محمد نبٌل صبحى ابو جمٌل83553

محمد نصر عٌسى رجب محمد93554

محمد ولٌد محمد رٌاض103555

محمود احمد سلٌمان السٌد السٌد113556

محمود صبرى ابو العز محمد عبدالغنى123557

محمود عزب احمد سلٌم133558

محمود محمد احمد العطار143559

مروه شرٌف عبدالداٌم عبدالحلٌم فرج153560

شئون الطالب


