
جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم خميس عبدالجيد عبدالحفيظ11001

ابرهيم اسامه ابراهيم ابراهيم21002

احمد حسام الدين عبدالرحمن عثمان31003

احمد حسن طنطاوى عبدالحافظ41004

احمد حمدى شكر عزب51005

احمد خالد عبدالعاطى حجازى61006

احمد عدنان على ناصر71007

احمد محمد السيد محمد احمد81008

احمد محمود احمد بدوى91009

اسامه عادل ياسين عيسى101010

اسراء اسماعيل عطا ابراهيم حسن111011

اسراء جمال رمضان محمد121012

اسراء محمد عبدالواحد رضا على محمد الديب131013

اسالم ياسر سالمه محمد ابراهيم141014

اسماء بدر عبدالفتاح حسن151015

ارقام جلوس الفرقه االولى مدنى عام 

2022 /2021الدراسى 

شئون طالب
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اسماء حسنى محمد محمد عبدالبارى11016

اسماء سعيد محمد عبدالرحمن سليم21017

اسماعيل ابراهيم احمد مهدى31018

اشرف سامي عبدالمحسن سليمان41019

االء محمد عبدالحميد سعيد51020

السيد محمد السيد محمد رمضان61021

انس عماد شعبان محمد محمد71022

ايمان محمد محمد ابوزيد محمد81023

ايه عبدالعاطى ابراهيم مريذ91024

ايه عبدهللا عبدالفتاح ابراهيم101025

بسنت حمدى عبدالستار الفقى111026

بسنت محمود عبدالموجود محمد سليمان121027

بشار رجب السيد ابراهيم غنيم131028

جرجس يوسف جرجس ميخائيل عوض141029

حازم خالد سعيد محمد قويدرق151030

شئون طالب
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حسام حسان انور ابراهيم11031

حسن احمد محمد على ابراهيم21032

31033

محولة 

من قسم 

عمار
رحمه اسماعيل عزت اسماعيل

زياد حسن فهيم محمد عمران41034

شيماء ابراهيم يصالن عابد سالمق51035

طارق عبدالرحمن عبدالهادى عبدالرحمن على61036

عبدالحكيم سعد عبدالحكيم سليمان حجاب71037

عبدالرحمن اشرف ابراهيم التهامىق81038

عبدالرحمن السيد سليمان على موسي91039

عبدالرحمن محمد عبدهللا الصالحىق101040

عبدالقادر وجيه عبدالقادر عبدالفتاح111041

عبداللطيف رجب حسن الرفاعى121042

عبدهللا علي رجب احمد131043

عفيفى رضا عفيفى محمد عيسى141044

عال ناصر كمال بيومى زريق151045

شئون طالب
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عالء طه ابراهيم عبدالمقصود عامر11046

على ابراهيم جمعه حسن هاشم21047

على احمد على خميس31048

على تامر على احمد41049

عمار ياسر توفيق بيومى عابدين51050

عمر بكير فاروق عبدالحليم61051

عمرو مجدى محمد السيد ابوزهره71052

عمرو ناصر محمود محمد81053

عواطف جمال يوسف محمد محمود91054

فتحيه زكريا سيداحمد احمد معوض101055

كريم محمد عبدالمجيد السيد عطيه111056

مازن طارق السيد حسن121057

محمد اسماعيل سمير محمد محمد علىق131058

محمد اشرف عبدالفتاح غنيم الدخاخنىق141059

محمد السيد محمد السيد مشرف151060

شئون طالب
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محمد ايهاب صالح الدين احمد عبدالقادر11061

محمد حسام شريف محمد21062

محمد حسين محمد محمد حسانين الحديدى31063

محمد حلمى محمد شبل حلمى عجيزه41064

محمد رضا عبدالعال السيد على51065

محمد رضا على محمودق61066

محمد سراج محمد منير محمد حسانين71067

محمد سعد شعبان عطيه81068

محمد سعد محمد يوسف زايد91069

محمد سعيد حلمى محمد الهادى جاب هللا101070

محمد سميح ابوالمحاسن عثمان العليمى111071

محمد سمير عطا الكريم شبل ابراهيممحول من عماره121072

محمد عبدهللا محمود محمد131073

محمد عبدالمنعم محمد محمد الحاج141074

محمد فكرى احمد السيد151075

شئون طالب
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محمد محمود امين حسن11076

محمد محمود محمد موسى21077

محمود حماده محمد محمد ابوزيد41079

محمود طارق ابراهيم بيومى51080

محمود فتحى جوده سيف61081

محمود محمد احمد عزب البدوى71082

محمود محمد الكحالوى محمود81083

مصطفى ابراهيم عبدالفتاح مصطفى91084

مصطفى رمضان السيد حلمى101085

مصطفى طايل عبدالوهاب عبدالرحمن111086

مصطفى عبدالبر محمد شلبى121087

مصطفى على عبدالفتاح سليمان131088

مصطفى محمد الديساوى محمود جمعه141089

مصطفى محمود السيد طه القلشى151090

مصطفى هاشم عبدالعزيز محمد11091

شئون طالب
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مصطفى هشام محمود السيد احمد21092

منار يحيى عبدالرحمن عبدالحليم31093

مى مسعد عيسى محمدى41094

ندى السيد حلمى على والى51095

نرمين عبدالفتاح حسن عبدالحميد61096

يا سمين السيد حماد السيد اسماعيل71097

ياسمين عادل ابراهيم سيد عيسىق81098

شئون طالب


