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احمد احمد عبدالفتاح خلف12501

احمد حازم سعد محمود سعدق22502

احمد خالد ابراهٌم محمد شعبان32503

احمد خالد زغلول عبدالحمٌد42504

احمد خالد محمد محمد الدحلب52505

احمد خالد عبداللطٌف المشالوىق62506

احمد رمضان محمد ابراهٌم محمد72507

احمد زكرٌا احمد عبدالجلٌل احمد82508

احمد سالمه السٌد القاضى92509

احمد عادل احمد ابراهٌم سرور102510

احمد عادل محمد احمد112511

احمد عبداللطٌف محمد االمٌن عبداللطٌف122512

احمد عبدهللا محمد محمد حسنٌنق132513

احمد عثمان محمد عثمان142514

احمد عصام محمد محمدعماره152515
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2022/2021

أحمد فتحى السٌد اسماعٌل دروٌشق12516

أحمد فتحى محمد أحمد أبورواشق22517

احمد غمرى عبدالوهاب عبدالرحمن فت32518

احمد فرج فرج نصار محمد 42519

احمد مجدى مصطفى نصٌر 52520

احمد محمد فتحى محمد ابوالعال62521

احمد مصطفى عبدالمنعم محمد ابوالخٌر72522

احمد ناجى احمد ابراهٌم82523

احمد نٌازى جبرى بدٌر سٌد احمد92524

احمد ٌاسر احمد محمد ابو الفتوح102525

احمد ٌاسر عبدالحمٌد ابراهٌم نصرالدٌن112526

احمد ٌاسر عبدالواحد حسن122527

احمد ٌسرى الشحات الحضرى132528

ادهم عبدالمحسن عبدالغفار الزول142529

اسراء اشرف محمد عبدالنبى حسن152530

شئون الطالب
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اسالم جمال ابراهٌم حمد كان مؤجل 12531

امانى صبحى احمد السٌد غانم22532

امانى عادل عبدالعزٌز السٌد32533

اٌه سمٌر على محمد على الدسوقى42534

باهر محمد ٌسن عبده قلش52535

بهاء احمد عبدالحمٌد على62536

بهاء الدٌن عماد السٌد شاكر مصطفى البنهاوى72537

بٌشوى وجٌه توفٌق سلٌمان نوارق82538

جورج سمٌر جرجس حلمى92539

حسام رافت عبدالفتاح سالم102540

حمدى محمد حمدى محمد ٌوسف112541

خالد احمد محمد عبدالحلٌم122542

خالد جمال كامل التهامى شحاته132543

خلود خالد عبدهللا عبدالعلٌمق142544

دنٌا حسام احمد احمد الكرشق152545

شئون الطالب



أسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسم

       جامعة بنها

  كلٌة الهندسة ببنها

     شئون الطالب

ارقام جلوس الفرقه الثانٌه مٌكانٌكا للعام الدراسى 

2022/2021

رحمه ٌاسر صالح الدٌن عرابى12546

زٌاد محمد على محمد بدوى22547

زٌاد محمد محمد عفٌفى سٌد احمد32548

ساره عطٌه عبدالرحمن محمد العرضى42549

سامح رضا محروس السٌدق52550

شهاب الدٌن صابر السٌد مصٌلحى ابو حسٌن62551

صالح بٌومى صالح بٌومى حمادهق72552

عبدالجواد سٌد عبدالجواد عبدالمجٌد82553

عبدالحمٌد عادل عبدالحمٌد محمد سالم92554

عبدالخالق شعبان عبدالخالق مسعد طنطاوى102555

عبدالرحمن جمال حسٌنى السٌد112556

عبدالرحمن محمد ابوالفتوح حسب النبى122557

عبدالرحمن محمد شعبان المهدي132558

عبدالرحمن محمد عبدالهادى عبدالداٌم142559

عبدالرحمن محمد نبٌل محمد أمٌن حسن152560

شئون الطالب
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عبدهللا محمود محمد مغاورى محمود كٌالنى12561

عبدالسالم سامى عبدالسالم 22562

شحات عبدالرحمن زٌن الدٌنعزه السٌد محمد الق32563

عماد الدٌن صفوت عبدالمحسن السٌد 42564

عمرو زٌن العابدٌن حسٌن حسن ق52565

على خالد على ابراهٌم مرسى62566

فاروق شلبى فاروق محمد72567

كرٌم جمال دسوقى محمد غنٌم82568

كرٌم طارق عبدالحمٌد غنٌم92569

مازن ٌاسر فرٌد محمد 102570

ماهر عصام رشاد حسان 112571

مجدى ناصر سرور شاهٌن 122572

محمد ابراهٌم شاكر عبدالسمٌع132573

محمد ابراهٌم شعبان عفٌف142574ً

محمد ابراهٌم عطا بٌومى ٌاسٌن152575

شئون الطالب
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محمد احمد محمد محمود عوض12576

محمد اسماعٌل على حسن 22577

محمد اشرف السعٌد عبدالفتاحق32578

محمد السٌد فهمى هالل42579

محمد اٌمن عبدالحمٌد عٌاد محمد52580

محمد اٌمن محمد شاهٌن62581

محمد حاتم محمد محمد على72582

محمد حسٌن خضر فهٌمق82583

محمد رزق ابراهٌم هالل92584

محمد رضا جاد بٌومى جاد102585

محمد رضا عبدالمعطى مسلم112586

محمد سلٌمان عبدالمنعم  الشلبلىق122587

محمد عاطف محمد محمود الشلقانى132588

محمد عبدالرحمن ٌوسف عبدالرحمن142589

محمد على ٌونس على ٌونس152590
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محمد علٌان عاٌد عواد12591

محمد عالء صابر محمد22592

محمد ماجد محمد على32593

محمد مجدى محمد محمود نجٌب ٌونس42594

محمد محسن عبدالرحمن محمد52595

محمد مرزوق السٌد نبٌه62596

محمد مسعد هاشم فرغلىق72597

محمد ٌاسر عبدالفتاح محمد عبدالمقصود82598

محمد ٌاسر محمد رمضان92599

محمود اشرف عبدالفتاح صابر102600

محمود حامد السٌد حامد محمد112601

محمود شرٌف عبدالعظٌم عبدهللا122602

محمود صبحى محمد عبدالمقصود برهومه132603

محمود صبرى عزٌز اسماعٌل142604

محمود عاطف احمد عوض152605
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محمد عبدالرحمن ٌوسف عبدالرحمن12606

محمود عبدالسالم عبدالعزٌز حسن نعمه هللا22607

محمود فتحى عاٌش على32608

محمود مرسى عبدهللا عبدالرحمن42609

محمود مصطفى منصور عبدالعزٌز52610

محمود هشام محمود عفٌف62611ً

مجدى ناصر سرور شاهٌن 72612

مروان احمد عبدالسالم انور القاضى82613

مصطفى اشرف جوده محمد عطاهلل92614

مصطفى السٌد محمد اللٌثى محمود شرٌف102615

مصطفى خالد جوده رمضان خمٌس112616

مصطفى سامى مصطفى عجمى سالم122617

مصطفى سلٌمان عبدربه السٌد132618

مصطفى محمد احمد عفٌفى حسن142619

مكسٌموس اشرف ٌوسف صلٌب متىق152620
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معتز عبدالحمٌد عبدالمنعم طوطح12621

مى جمال جمعه عٌد22622

ناصر فتحى اللٌثى حامد32623

نورهان عاطف متولً ابراهٌمق42624

هادى عبدالمنعم عبدالهادى عبدالمنعم52625

هشام مجدى الدسوقى عبدالحمٌد62626

ٌار اعبدالستار السٌد احمد72627

ٌاسمٌن رضا احمد سمٌر مصطفىىق82628

ٌاسمٌن محروس على امام زهران92629

ٌوسف بٌومى محمد بٌومى102630

ٌوسف عصام جمال عبدالحمٌد112631

أحمد جمال عبدالفتاح ابراهٌم نورالدٌن1خ122632

أحمد عبدالكرٌم أحمد عبدالكرٌم1خ132633

احمد سالم كمال ابراهٌم سالم 3خ142634

أسالم عبدالهادى عقل موسى2خ152635
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اسالم محمد على حسن قابٌل 1خ12636

بوال أنور رزق ٌسى بخٌت1خ22637

عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز هاشم هندى2خ32638

كرٌم خالد حسنى سالم حجازى2خ42639

محمد مجدى عبدالمقصود قندٌل2خ52640

شئون الطالب


