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كلية الهندسة ببنها

شئون الطالب

االسمالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم طارق أبوالسعود خليل14101

أحمد ايهاب المتولى أحمد على24102

أحمد جمال احمد عبدالرحمن عباس34103

أحمد سعيد صبحى الشقيدى44104

أحمد عباس محمد محمد حجازى54105

أحمد عبدالرشيد عبدالغنى محمد حسن64106

أحمد عبدهللا عامر محمد سيف74107

أحمد على محمد موسى84108

أحمد فاروق أنيس السيد94109

أحمد محمد اسماعيل محمد حسين104110

أحمد محمد على شعالن السيد114111

أحمد مصطفى كامل عبدالمعز124112

أحمد يوسف سليمان محمد134113

أدهم مسعد عزت عبدالحميد الزول144114

اسالم عبدهللا حامد عبدهللا محمد154115

اسالم محمد مصطفى ابوالفتوح164116

أمير أيمن محمود عبدهللا174117

أيمان سيد احمد ابراهيم سيد احمد184118

ايمان عبد الغنى عبد العزيز عبد اللطيف ق194119

آيه السيد حمزه عفيفىق204120
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ايه حمدى أحمد محمود214121

باسم حسام محمد عبدالعظيم محمد224122

تسنيم أسامه محمد احمد234123

حازم أحمد فاروق سالم244124

حازم عيسى محمد على254125

حبيبه وحيد محمد صالح الدين محمد264126

حسن محمد حسن عبدالفتاح جبريل274127

حسن ممدوح حسن محمد محمد284128

حسن يوسف ابوالعال على حسو294129

حسين على حسن عثمان حسن304130

خالد محمد رمضان محمد خليفه314131

دينا مجدى عبدالعزيز جمعه أبوالخير324132

رحاب اسامه أحمد محمد حسن334133

روان عبدهللا عبدالفتاح مصطفى شرف344134

زياد أشرف عبدالمنعم محمد ابراهيم354135

ساره ممدوح عبدالسميع عبدالسالم الزقزوق364136

سلمى رشاد مجاهد عبدالرحمن عبدالفتاح374137

سلمى هشام أحمد أبوعاصى384138

شمس ناصف محمود عجالن394139

شهاب الدين أحمد سعد عبدالعاطى404140
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صالح أسالم محمد فريد عزام414141

عبدالستار رفعت عبدالستار حسن424142

عبد الرحمن احمد محمد الصديق 434143

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجز444144

عبدالغنى أحمد عبدالغنى على مرسى454145

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالشافى464146

عبدهللا احمد محمود شاكر474147

على عبدالنعيم عبدالعاطى عوضق484148

على محمد على عثمان السيد494149

عمر عبدالفتاح ياسين احمد على504150

عمرو اسامه عبدهللا حسن على514151

فاطمه حمدى سيف النصر عمرىق524152

فتحى احمد فتحى مجاهد534153

كريم على عبدالعزيز على عمر544154

مازن مختار مرسى بديره554155

مايكل ميشيل موريس آسحاق سليمان564156

محمد ابراهيم سيد عبدالعاطى574157

محمد احمد امين عبدالحميد عبدالرحمن584158

محمد السيد عبدالمغنى عبدالسميع594159

محمد أحمد على غنيمى نصار604160
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محمد أيمن شرف الصادق على614161

محمد أيمن طه محمد624162

محمد جمال محمد محمود عزب634163

محمد جميل محمد عبد العليمق644164

محمد حسام رزق حسن654165

محمد حسين محمد عبدالرحمن664166

محمد ذكى حامد محمود السمان674167

محمد رضا سالم محمود684168

محمد زيدان ابراهيم زيدان694169

محمد سعيد على عبدالرحمن704170

محمد شريف عبدالفتاح مصطفى شرف714171

محمد عبدالمنصف فوزى حمد كيالنى724172

محمد كمال فتوح سيد خليل734173

محمد مجدى أحمد محمد744174

محمد ناصر محمد على أبوسليمان754175

محمود ابراهيم محمدى ابراهيم764176

محمود رجب سليم محمد عوض774177

محيي سمير محيي سيد احمد عتابق784178

مصطفى ابراهيم محمود محمد794179

مصطفى شحاته رشاد شحاته عبدالباقى804180
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مصطفى عادل محمد صقر814181

ناجى سمير ناجى عبدهللا عصر824182

نادر ايمن نادر احمد عبده834183

ندى مصطفى عبدالفتاح محمود احمد صالح844184

نيره اشرف محمد محمود أبوالدهبق854185

هاجر السيد عبدالشافى السيدق864186

هاجر محمد حامد فوده874187

هاجر مصطفى صالح حسونه884188

وليد حلمى عونى هادى894189

يوسف بسيونى محمد بسيونى ابراهيم904190

يوسف محمد يوسف الشافعىق914191

يوسف ممدوح عبدالعظيم محمد عفيفىق924192

احمد رضوان زينهم فرج هللا خ934193
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