
جامعة بنها

كلٌة الهندسة ببنها

شئون الطالب

االسمالحالهرقم الجلوسم

احمد ابراهٌم محمد احمد13101

أحمد ابراهٌم مغاورى سالم حمودهق23102

أحمد السٌد توفٌق سلٌمانق33103

احمد اٌمن موسى ابراهٌم حسٌن43104

احمد جمال جمعة عبدالمجٌد53105

احمد ربٌع السٌد بدوى الشافعى63106

احمد سعٌد احمد على ٌوسف سراج73107

احمد سلٌمان احمد سلٌمان83108

احمد سمٌر عزت محمد البقلول93109

احمد صالح عراقً عٌد السٌد103110

احمد طارق محمد عبدالرحمن113111

احمد عادل عبدالواحد محمد123112

احمد عصام مصطفى شاهٌن133113

احمد فتوح محمد احمد143114

أحمد محمد شوقى غٌثق153115

احمد محمد السٌد السٌد عمري163116

احمد محمد جابر احمد الطباخ173117

احمد محمد سعٌد احمد مروان183118

احمد محمد عامر محمد سٌد193119

احمد محمد عبدالرشٌد عل203120ً

احمد محمد فؤاد حامد محمد سلٌمان213121

احمد محمود عبدالمنعم ٌوسف محمد223122

أحمد محمود عبدالحمٌد احمدق233123

احمد محمود عطٌة السٌد243124

ارقام جلوس الفرقة الثالثة  قسم الهندسة المدنٌة عام 

 م2022/2021دراسى 
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 م2022/2021دراسى 

احمد مرزوق أحمد محمد المنسى253125

احمد نصرالدٌن زكى عل263126ً

أحمد ولٌد سعد الدٌن السٌدق273127

ادهم السٌد جمال عبدالمجٌد سٌد االهل283128

اسالم اشرف فتحى محمد حجاب293129

اسالم شفٌع عبدالرحمن احمد ابو العماٌم303130

اسماء احمد على محمد313131

اسماء محمد صابر محمد323132

السٌد جمال السٌد عبدالحمٌد طاٌع333133

امٌر محمد مسعود حبٌب343134

امٌنة حمدان السٌد محمد سعد353135

االء محمود رمضان السٌدق363136

اٌات ناصر عبده احمد سند373137

بالل محمد على محمد حسن383138

حازم عزت عبدالعزٌز عبدالصادق حجاجق393139

حسٌن محجوب محمد محجوب403140

حمدى السٌد عبدالخالق عل413141ً

خالد محمد جاد الرب موسى423142

دعاء حسنٌن محمد السٌد433143

دٌنا حسن ابراهٌم سٌد احمد443144

دٌنا عبدهللا محمد عبدالوهاب453145

رحمه محمود رفعت محمود463146

روان احمد عبدالمعبود محمدى صالح473147
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زٌنب خالد ابراهٌم الشٌمى483148

سماح محمود احمد طه493149

سهٌله  اشرف سٌد احمد شماق503150

صابرٌن أحمد عباس السٌد علىق513151

عادل احمد احمد ابراهٌم محمدق523152

عادل ادهم بٌومى السقا533153

عبدالرحمن محمد السٌد على543154

عبدالمنعم بهاء عبدالمنعم حسٌن553155

عبدهللا ابراهٌم سند محمد مصطفىق563156

عبدالوهاب هشام محمدى عبدالوهابق573157

عماد الدٌن اشرف سٌف الدٌن محمد دنٌا583158

عالء محى حسن صالح زهرانق593159

على حسن على علٌوه على زغلولق603160

عمر احمد فتحى ابراهٌم الحسٌنى613161

عمر طاهر عٌسى محمدق623162

عٌسى سعٌد كامل احمدق633163

كامل عاطف محمود شاهٌنق643164

كرم ٌحٌى كامل عبدالباقىق653165

كرٌم هانً عبدالعزٌز حسن موس663166ً

مازن محمد السٌد على بسٌونى673167

محمد المرسى بدٌر المرسى على683168

محمد امان هللا محمد سعد عبدالحافظ693169

محمد جمال ابراهٌم عبدالعظٌم 703170
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محمد خالد محمد مصطفى الحاج على713171

محمد دروٌش هالل محمد723172

محمد سعٌد ابراهٌم الجز733173

محمد سعٌد ابوالخٌر عبدالواحد743174

محمد شوقى عبدالمؤمن على753175

محمد طه محمد محمد سراج الدٌن763176

محمد عادل السٌد مصلحى عطا هللا773177

محمد عادل محمود القزعه783178

محمد عامر محمد فرحات793179

محمد عبدالناصر السٌد على متولى803180

محمد عربى محمد عبدالخالق813181

محمد على حسن عثمان823182

محمد على خلٌل محمد أبوحسٌنق833183

محمد على محمد سعد عبدالحافظ843184

محمد مجدى محمد على حسنٌن853185

محمد محمد جوده عبدالمجٌد سعٌد863186

محمد محمود مصطفى محمد873187

محمد مراد عبدالمطلب محمد عٌطه883188

محمد مصطفى فتح هللا منصور893189

محمد هٌثم فتحى عبدالرحمن903190

محمود اسامه مختار حسٌنى913191

محمود امجد رامى الصابونىق923192

محمود خٌري محمد محمد عفٌف933193ً
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محمود رزق عبدالحمٌد شعالن943194

محمود سعد عنتر زاٌد953195

محمود سمٌر عبدالمنعم امام963196

محمود طلعت محمد عبدالهادي ٌوسف973197

محمود محمد احمد محمد983198

محمود محمد حسن عبدالفتاح جبرٌل993199

محمود محمد محمد عبدالسالم عبدهللا1003200

مروه خالد سعد زاٌد1013201
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مصطفى امٌن عادل امٌن1023202

مصطفى شعبان احمد رضوان1033203

مصطفى عبدالرحمن امٌن علٌوهق1043204

مصطفى محمد عامر محمد سٌد احمد1053205

مصطفى محمد عبدهللا محمد احمد1063206

منار خالد احمد ابراهٌم1073207

منار خالد حماد السٌد1083208

منار مروان كمال عبدالمؤمن1093209

منى عٌد عبدالعزٌز سلٌمان1103210

مهند محمد الدسوقى السٌد زرزور1113211

مى احمد عٌد عبدهللا عٌد1123212

مٌار طارق محمد عثمان1133213

هانم حسٌن احمد فتوح الغرباوى1143214

هدى محمد هاللى عفٌفى شدٌد1153215

ولٌد صالح سلٌمان نبوى محمد1163216

ٌوسف اسامه مصطفى الخولى1173217

أحمد جمال محمد محمد عاشور1خ1183218

احمد سامى زٌنهم عبد السالم3خ1193219

احمد مصطفى سٌد محمدخ1203220

اٌمن ناجح مدبولى اسماعٌل3خ1213221

اٌهاب محمود محمد حسن ابو زٌد 3خ1223222

محمد محمد عبد الباقى محمد 3خ1233223

محمود عاطف عبد المنعم السٌد هاشم 3خ1243224

شئون الطالب


