
       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

ابراهيم اخمض ابراهيم الررق1101

ابراهيم امين ابراهيم حبر2102

ابراهيم حماٌ ابراهيم ؽبضالغنى3103

ابراهيم خضً الغربينى ابراهيم4104

ابراهيم زالض بىر ؽطا خض5105ً

ابراهيم صامى ؽبضهللا خضاهين6106

ابراهيم صؾيض مدمىص مدمض مىس ى7107

ابراهيم صمير الضيض مدمض هاصف8108

ابراهيم ؽلى مدمض ؽلى الضيض9109

اخمض ابىالؾباش ابراهيم ؽلى10110

اخمض اصماؽيل عؾبان اصماؽيل رضىان11111

اخمض اعرف جىفيم ؽبضالضالم ابىاملجض12112

اخمض اعرف ؽبضالىهاب مصطفى الؾض13113ٌ

اخمض الضؾيض اخمض خضً املغض14114

اخمض الضؾيض الضؾيض الضاؽىري15115

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

          




30 من 1 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم
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اخمض الضيض ؽبضالؾسيس الضيض1116

اخمض الضيض مدمض ابىصليمان الضيض2117

اخمض امام صليمان حمؾت3118

اخمض حماٌ الضيً اخمض اصماؽيل ؽلىق4119

اخمض زالض مدمض الضيض5120

اخمض رفؾذ مدمض ابراهيم صالم6121

اخمض صؾض ؽبضربه ؽبضالغنى ابراهيم7122

اخمض صالمه ؽلى ؽسب8123

اخمض صمير يىصف ؽلى9124

اخمض شحخه مدفىظ مجاهض اخمض10125

اخمض ؽاصٌ خضنى الضيض اخمض صالمت11126

اخمض ؽاصٌ رحب ابراهيم هضا12127

اخمض ؽاطف ؽبضالضميؿ هصر13128

اخمض ؽبضالحميض ؽبضالرخيم الىداش14129

اخمض ؽبضالضخار حمؾه رضىان الؾراقى15130
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اخمض ؽماص الضيً رياض مدمض مدمض1131

اخمض ؽماص مدمىص مدمض اصماؽيلق2132

اخمض ؽيس ى ؽبضاملىؾم ؽبضالؾليمق3133

اخمض فخخى ؽبضاملىؾم فج الىىر خبيش ى4134

اخمض ماهر مدمض الضصىقى هىار5135

اخمض ماهر مغاوري ؽبضالحليم عؾالن6136

اخمض مجضي ؽلى الضيض مدمض7137

اخمض مدمض اخمض مدمض الباحىري8138

اخمض مدمض اخمض مدمض املليجى9139

اخمض مدمض اخمض مدمض العين10140

اخمض مدمض الضيض كاصم11141

اخمض مدمض صليمان ؽلى12142

اخمض مدمض صبخى رمضان13143

اخمض مدمض ؽبضالباصط صؾيض14144

اخمض مدمض ؽبضالحليم ؽطاق15145
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اخمض مدمض ؽبضالضالم الضباعى زليل1146

اخمض مدمض ؽلى اصماؽيل ابىالؾىين2147

اخمض مدمض فخخى مدمض عهاب3148

اخمض مدمض مدمض الضيض ؽلى4149

اخمض مدمض مصطفى ؽبضالؾسيس5150

اخمض مدمض مصطفى مدمضق6151

اخمض مدمض مصلح مدمض ابىالضؾىص ابىالخيرق7152

اخمض مدمىص مدمض ؽبضالحميض الاصىىضراوى8153

اخمض مضؾض مدمض الهاصي مدمض الجىهريق9154

اخمض مصطفى ؽبضالهاصي مدمض صاملان10155

اخمض ممضوح ؽبضالغنى ؽطا هللا11156

اخمض منهى فهمى اصماؽيل ابىالؾال12157

اخمض هغام رعضي ؽبضالرؤف13158

اخمض وائل زليل ابىاصماؽيل14159

اخمض وائل مدمض علبى الضيض15160
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اخمض ياصر طلؾذ مدمىص مدمض ابراهيم ؽمارة1161

اصهم اعرف صالح وخيض2162

اصهم بضير الغركاوي بضير3163

اصهم خازم ؽبضالضميؿ ؽبضالضالم صوابه4164

اصهم ؽماص ؽبضالرؤف الضيض هضيه5165

اصهم مدمض اخمض صيض الجسار6166

اصهم هغام ؽبضالحىيم طه ؽبضالحليمق7167

اصديفً ؽماص مىس ى خىا8168

اصراء ؽصام امام ؽبضاملؾطى9169

اصالم اخمض ابراهيم ؽسب10170

اصالم اخمض مدمض امام فرج11171

اصالم مدمىص مدمض الضيض مدمضق12172

اصماء ربيؿ الضيض مدمض13173

اصماء ؽاطف فرج هللا ؽسب14174

اصماء ؽبضالىاصر مدمض صؾيض كطب15175
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     شئون الطالب
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األســــــمالحالةرقم الجلوسم
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اصماء ؽصام خضً خضينى مرعى1176

اصماء هاللى ؽبضاملؤمً صوله صياب2177

اصماؽيل اخمض صامى ابراهيم زالف3178

اعرف مصطفى فخخى ؽباش خضين4179

افرام حىزيف صليمان صالمه فهمى5180

الاء مدمىص ؽباش مدمض السير6181

الضيض مدمض فهمى صراج7182

امجض مجضي فخخى ؽبضالحميض الضؾضوى8183

امل ممضوح الضيض ؽبضالحميض9184

امير اخمض ؽلى صىض10185

اميره ربيؿ هماٌ ؽبضاملؤم11186ً

اميره رضا الحضينى ؽبضالؾسيس12187

اهخىوى هاوى خبيب ؽبضه صاوصق13188

ايمان زالض ؽيض الضيض14189

ايمان زيري مدمض مدمض ؽفيفى هصر15190

          




30 من 6 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    
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2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

ايمان مدمض حاص مدمض1191

ايمان مدمض صؾيض مدمض2192

ايمان مدمىص مدمض حاص الرب مدمىص الربيجى3193

ايمان ممضوح الصحاث مدمض خضىين4194

ايىاش صالمه ؽبضالؾغيم ابراهيم5195

ايه اعرف الضيض ؽبضالفخاح مدمض6196

ايه حماٌ ؽبضالرخمً الخىلى7197

ايه خضً مىصىر مدمض خض8198ً

ايه هماٌ مدمض ؽيض9199

ايه مدمض مدمض ؽبضاللطيف10200

ايه مصطفى مدمض غريب عؾالن11201

ايهاب ؽبضالغنى ؽلى زيً الؾابضيً اخمض الجىضي12202

باصل اخمض ؽبضالحفيػ صؾض13203

باصم اخمض ابراهيم زضر14204

بضيذ مدمض اخمض فخخى مرس ى ؽفيفى15205

          




30 من 7 لجنة
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     شئون الطالب

: اسم المادة 
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حضييم مدمض ألاخمضي مدمضق1206

حيهان مدمض ؽبضه ؽبضالرخمًق2207

خازم اخمض ابراهيم زوى ابراهيمق3208

خازم مدمض ابراهيم مدمض ؽبيض4209

خازم مدمض الصحاث صؾض مدمض يىصف5210

خازم مدمض هماٌ غريب ؽلى6211

خامض اخمض خامض ؽبضالرخمً خربىق7212

خامض صليمان مدمض خامض صليمان بديري8213

خضام الضيً مجضي عريف مدمض9214

خضام الضيً مدمض ؽبضالىهاب مدمض ؽلى ابىفرج10215

خضام صالح ؽبضهللا صالح هالٌق11216

خضام مدمض عريف حىصه ؽثمان ؽلى زاطرق12217

خضين ؽلى زيً مصطفى صؾض13218

خفصه ؽالء حىصه الىاصي14219

خماص رضا خمضي زالف15220

          




30 من 8 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب
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خمض مدمض خامض مدمض ؽرفه البرماوي1221

خىين زالض هماٌ ابىزيض2222

زالض ابراهيم مدمض اخمض الرفاعى3223

زالض اخمض خامض فىصه4224

زالض اصماؽيل زالض مخبىلىق5225

زالض الضيض عهىان الضيض هصرق6226

زالض ؽسث الضىىس ى ؽبضالرازق ؽلى7227

زالض وليض فخخى فخىحق8228

صصىقى صفىث اخمض ابراهيم9229

صؽاء الضيض يخى خضً خض10230ً

صهيا صمير الضيض ابراهيم11231

صيفيض امير ؽبضامللً ابراهيم صؾض12232

طياص مضخذ مدمض ابراهيم13233

راها ؽصام مدمض ؽبضالحافػ فرج14234

راهيا خضً صؾض بديري برواث15235
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الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها
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رباب ؽاصٌ ؽبضالغنى اخمض1236

رعاص خماصه رعاص مدمض مروان2237

رضا صامى لطفى مضلم3238

رضا وحيه رضا ؽبضالفخاح الغربينى4239

رها ؽماص رعاص مدمض5240

روان رمضان ؽبضالغنى مرس ى خضىين6241

روان هجيب مدمض مدفىظ مدمض اخمض7242

رويضا مدمض ؽبضالؾاطى صليمان8243

ريم الضيض الضيض ؽلى بلطيه9244

ريمىن ايهاب جاصرش مضيده جاصرش10245

زهريا ايمً زهريا حجاج11246

زهران مدمض مبرون ؽيض زهران12247

زياص اخمض ؽبضالحميض مدمض هىيضيق13248

زياص اعرف الضيض الصىفى14249

زياص ؽاصٌ امين ابراهيم ابىالىجا15250
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الطالب شئون   

ربيع محمد    
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زياص ؽبضالىهاب اخمض ؽبضالىهاب ماحىر1251

زياص ؽماص ؽبضالفخاح اخمض الضليلى2252

زياص مدمض ابىزيض اخمض3253

صاره صبري مدمض الضؾيض فهمى4254

صاره طارق ؽاصٌ اخمض5255

صامذ خضنى مدمض مطرق6256

صؾض مىصىر صؾض ؽفيفى بيىمىق7257

صؾيض اصامه شحاجه مخىلى ؽامرق8258

صؾيض اعرف صؾيض زوى الفلىق9259

صؾيض بغير صؾيض املغض10260

صؾيض ؽمرو صؾيض مىس ى11261

صلمى رحب اخمض ؽبضالجىاص اخمض12262

صلمى ماحض ؽثمان ؽبضالحليم13263

صلمى مدمض مخىلى الضيض14264

صلمى ياصر ؽبضالضميؿ فخىح15265
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صليمان زهريا صليمان ؽلى1266

صميه مدمىص خمضي مدمىص2267

صىاء صؾض مدمىص ابراهيم الل3268ً

صىضش مدمض ؽبضالؾغيم ؽبضالخالم4269

صهيله ابراهيم مدمض ؽبضاملؾطى ابىاملجض عؾالن5270

صهيله بهاء الضيً ؽبضالضخار زير الضيً مدمض6271

صهيله صابر خضين ابىاصماؽيل7272

صيف الضيً اخمض صالح الضيً طلبه8273

صيف الضيً اخمض ؽبضالفخاح ؽبضالؾسيس الغافعى9274

صيف الضيً مدمض خضً مدمض زايض10275

صيف الضيً مدمض خضً مسخار مدمض11276

صيف حماٌ ؽبضالؾسيس طوى الخىلى12277

عاصي صؾيض مدمض ابراهيم زضر13278

عاصي مدمض ؽابض مدمض ؽبضالهاصيق14279

عاصي مدمىص خضً طايل15280
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عضا صامى مدمض حبر1281

عروق ؽبضالفخاح رمضان صليمان ؽلى2282

عروق هيثم اهىر ابراهيم3283

عريف مدمض ضاحى ؽبضاملؾطى4284

عهض صبخى حىصه امين5285

عهض ؽبضالؾليم اخمض مدمض ابىالىصر6286

عهض مدمض ؽبضاملىؾم مدمض ؽلى اصماؽيل7287

عهض مدمض مصطفى مصطفى8288

عيماء طه مدمض الضيض صالح9289

عيماء ؽباش صؾيض خضين10290

صبخى الضيض مدمض الصياص مهضي11291

صالح شحاجه ابراهيم شحاجه12292

صهيب ربيؿ عؾبان خامض ابىصخه13293

ضخى ؽبضهللا مدمض ؽفيفى ابىعجم14294

ؽبضالرخمً اخمض الضيض ؽبضالؾسيس صاوص15295
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ؽبضالرخمً اخمض ؽبضهللا اخمض مدمض1296

ؽبضالرخمً اخمض مدمض رعاص زيضان2297

ؽبضالرخمً اعرف حىصه ؽلى مدمىص3298

ؽبضالرخمً اهرم ؽبضاللىي ؽبضاللىي املراهبى4299

ؽبضالرخمً الضيض ؽباش املرس ى بضر5300

ؽبضالرخمً الضيض ؽيض الحىاظ6301

ؽبضالرخمً خافػ ؽبضالرخمً خافػ غيثق7302

ؽبضالرخمً خامض ؽلى خامض الضيض8303

ؽبضالرخمً خضً الضيض خضً ؽلى9304

ؽبضالرخمً زالض ؽاطف خلمى حاصو10305

ؽبضالرخمً عريف مدمض طؾيمه11306

ؽبضالرخمً طارق صليمان صىىس ى ابراهيم12307

ؽبضالرخمً ؽلى حىصه مدمض ؽبضالىهاب13308

ؽبضالرخمً ؽلى فؤاص ؽبضالؾغيم ؽبضهللا14309

ؽبضالرخمً هماٌ اخمض ؽلى ابىصىه15310
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ؽبضالرخمً مدمض ؽبضالحميض ؽبضهللا1311

ؽبضالرخمً مدمض ؽبضالرؤف ؽبضالرازق مدمض2312

ؽبضالرخمً مدمض ؽبضالؾليم الضيض مدمض3313

ؽبضالرخمً مدمض مدمض مسخار الجمل4314

ؽبضالرخمً مدمض مدمىص الضيض ؽبضاللىي5315

ؽبضالرخمً هبيل ؽبضالؾليم صؾيض6316

ؽبضالرخمً يديى ؽسث ؽباش7317

ؽبضالرخمً يضين ابىاملؾاطى يضين8318

ؽبضالرخيم حماٌ ؽبضالرخيم ؽبضالرخمً الؾىازيق9319

ؽبضالؾسيس اخمض ؽبضالؾسيس فخىح10320

ؽبضالؾسيس اخمض ؽبضه مدمضق11321

ؽبضالؾسيس ؽاطف ؽبضالؾسيس كاصمى12322

ؽبضهللا اصالم رعاص ؽبضالؾغيم13323

ؽبضهللا خامض خضً الجىضي14324

ؽبضهللا خلمى ؽبضاللىي امين زضير15325

          




30 من 15 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

ؽبضهللا صياب ؽبضالضميؿ طلبه السحيمى1326

ؽبضهللا صؾض ؽبضهللا ؽبضالخىاب باعه2327

ؽبضهللا ؽبضالحميض ؽبضالخالم ؽبضالؾسيس3328

ؽبضهللا مجضي الصحاث ؽبضالرءوف صالمهق4329

ؽبضهللا مدمض زوى الصحاثق5330

ؽبضهللا هاصر ؽبضالهاصي ؽسب6331

ؽبضهللا هبيل ؽيض ؽبضالحميض هريضيق7332

ؽبضاملىؾم مدمض ؽبضاملىؾم خضً ؽرفت8333

ؽرفه مدمض ؽرفه مدمىص9334

ؽسي صؾيض ؽسي مدمض الضيضق10335

ؽال ؽمرو خضً ؽبضالىهاب مدمض11336

ؽالء عؾبان صالم خمضانق12337

ؽلى حمؾه ؽبضامللصىص ؽلى13338

ؽلى خضين ؽلى ؽبضالفخاح بضيىوى14339

ؽلى ؽبضالرخمً الضيض الىبراوي15340

          




30 من 16 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

ؽلى ؽبضالؾسيس ؽبضالضميؿ ؽطا هللا1341

ؽلى مدمض ؽلى الضيض ؽلى الىريضي2342

ؽلى مدمض ؽيس ى ابىاملجض3343

ؽلى مدمىص ؽلى مدمىص ؽلى ؽفيفى4344

ؽمار اخمض مدمض ؽلى5345

ؽمار ياصر لطفى رحب صالم6346

ؽمر اخمض صليمان ؽبضربه خض7347ً

ؽمر اخمض ؽبضالرؤف ؽبضالؾغيم اخمض8348

ؽمر خاجم ؽبضهللا بىر9349

ؽمر خضام ابراهيم الضيض زيضان10350

ؽمر زالض فخخى مدمض ؽىض11351

ؽمر زوى مدمض زوى الضيض12352

ؽمر ؽفيفى ؽلى ؽفيفى مىس ىق13353

ؽمر ؽلى مدمض راعض صليمان14354

ؽمر ماهر مدمض ؽبضالىاخض15355

          




30 من 17 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

ؽمر مدمض اخمض امينق1356

ؽمر مدمض صمير زوى الخىاهيى2357

ؽمر مدمض ؽبضاملىؾم زالض3358

ؽمر مدمض فخخى البرويش ى4359

ؽمر مروان صالح خضً مروان5360

ؽمر مصطفى مدمض اخمض علران6361

ؽمر هاصر علبى فؤاص خامض7362

ؽمر هغام اخمض الضيض صرويػ8363

ؽمر وائل ؽسث ؽفيفىق9364

ؽمر وحيه صيض اخمض علبى10365

ؽمرو ؽلى ابراهيم مدمىص ؽلى11366

ؽمرو وائل ؽبضاملطلؿ اخمض12367

ؽمرو وحيه ؽبضاللطيف مدمضق13368

غاصه رفؾذ ؽبضالؾسيس مدمض اخمض14369

فاطمه اعرف ؽبضالىهاب ؽبضالرخمً صياب15370

          




30 من 18 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

فاطمه السهراء حماٌ مدمىص امام ؽبضالرخمًق1371

فاطمه مجضي اخمض يىصف ؽالمق2372

فاطمه وحيه ؽبضالؾغيم اصماؽيل3373

فخخى طارق خضً ابراهيم هاصفق4374

فخخى مدمض فخخى مصطفى هاصر5375

فخخى هصر الضيً مدمض فخخى مؾارجق6376

فرج هاوى فرج برصىم فرج7377

فرخاث اصامه فرخاث الجىضي8378

فريضه مدمض رمضان مدمض اصماؽيل9379

فىزي مدمىص فىزي خبيبق10380

واروٌ حىرج ؽازر اسحم11381

هريم اخمض الضيض ابىالحضً مدمض12382

هريم اخمض خضً عراره13383

هريم اعرف مدمض خماصه الجىاجى14384

هريم صالح الضيض بللت15385

          




30 من 19 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

هريم طارق ؽبضاملىؾم هبهان1386

هريم طارق مدمض التهامى2387

هريم ؽالء اخمض مدمض اخمضق3388

هريم مدمض مدمىص الضيض علبى4389

ماحض حمؾه ؽبضالؾسيس صيض اخمض مىس ى5390

ماحضه مدمض الضيض مدمىص هييل6391

مارلين حىرج صليمان رزق7392

مازن مدمض ؽىض فخخى8393

مازن هغام مطر مدمض مطر9394

ماهر اصامه مدمض ؽبضالؾسيس10395

مجضوليىا ميىا ابراهيم وامل ميسائيل11396

مدمض ابراهيم ؽبضالحليم ؽبضالغفارق12397

مدمض اخمض خلمى املغازي الضيض13398

مدمض اخمض ؽبضالؾسيس فرج14399

مدمض اخمض مدمض ؽبضاملىؾم اخمض15400

          




30 من 20 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مدمض اصامه مدمض صيض خضًق1401

مدمض اصالم بيىمى ؽلىق2402

مدمض اصالم صالح مرزوق مدمض غىام3403

مدمض اهرم مدمض ؽبضالرؤف خفيىه4404

مدمض الضؾيض ؽبضالفخاح ابراهيم ؽمران5405

مدمض الضيض صبذ يىوط يىوط6406

مدمض الضيض طه مدمض اصماؽيل7407

مدمض الضيض ؽبضالهاصي ؽبضهللا ؽلى8408

مدمض الضيض مدمض الطيب الضيض ؽطيه غيث9409

مدمض ايمً رزق رزق صاملان10410

مدمض ايمً ؽبضاملرض ى ؽلى يىصف11411

مدمض ايمً مغؾل مدمض ؽلى12412

مدمض ايهاب غىيم مخىلى غىيم13413

مدمض بالٌ هجاح ابىؽنزة14414

مدمض بيىمى صبخى بيىمىق15415

          




30 من 21 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مدمض حماٌ ؽبضالضالم ؽبضاللطيف مدمض1416

مدمض حماٌ ؽبضالغنى ؽىاص الجىهريق2417

مدمض حماٌ ؽلى اصماؽيلق3418

مدمض خازم الصحاث رامس4419

مدمض خضنى مدمض مىس ى ابىعلمق5420

مدمض خلمى ؽبضالرخمً بيىمى عؾالن6421

مدمض خماصه مدمض خضً ؽامر7422

مدمض خمضي مدمض حبريل8423

مدمض زالض ؽبضالىهاب الضصىقى ابراهيم9424

مدمض زالض مدمض طهق10425

مدمض رضا حىهري اخمض11426

مدمض رضا خضً ؽلى الضكميريق12427

مدمض رضا ؽبضالؾسيس رحب13428

مدمض رضا مدمض فخذ الباب رضىان14429

مدمض صامذ ؽبضالغنى ؽلى خض15430ً

          




30 من 22 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مدمض عؾبان خضىين اخمض مدمض1431

مدمض صالح خضين صالح ؽلىق2432

مدمض صبخى مدمىص ابراهيم مدرم3433

مدمض صالح مدمض ؽبضالرازق صيض اخمضق4434

مدمض صالح مضؾض ؽىصة5435

مدمض ؽاصٌ مدمض ؽبضالرخمً ابىطالب6436

مدمض ؽاطف ؽبضاملىؾم زايض7437

مدمض ؽبضالرخمً مدمض مدمض بضرق8438

مدمض ؽبضاللاصر ؽيض مدمض9439

مدمض ؽبضهللا ؽبضالفخاح مصطفى عرف10440

مدمض ؽبضاملجيض ؽبضامللصىص ابراهيم11441

مدمض ؽبضاملىؾم ؽبضالصاصق مهضي ؽلى12442

مدمض ؽبضاملىؾم مدمض زيضان13443

مدمض ؽطا صضيم ابراهيم14444

مدمض ؽالء ابراهيم الجىاينى15445

          




30 من 23 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مدمض ؽلى البرعى ؽلى ؽلى ؽبضهللا1446

مدمض ؽيس ى الضيض مدمض ؽلى مىيهق2447

مدمض غريب مدمض زليل ابىالضؾىص3448

مدمض فخخى مىس ى ؽيضق4449

مدمض كضري اخمض الرفاعى5450

مدمض مدمىص فىري مصطفى6451

مدمض هيضم ؽبضالغفار ؽبضالرؤف صالم7452

مدمض وائل الضيض صىيلم8453

مدمض وائل مدمض يىصف صالم9454

مدمض وليض مدمض جىفيم مدمض ؽبضهللاق10455

مدمض يىصف مدمض الضيض ابىؽيض11456

مدمىص اخمض مدمض ابراهبم ؽىض هللاق12457

مدمىص اصماؽيل اخمض مدمض ؽلى خضين13458

مدمىص ايمً ؽبضالؾسيس الصلحاويق14459

مدمىص حماٌ مدمض اخمض الىرصاوى15460

          




30 من 24 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مدمىص خلمى لبيب ؽبضالحليم صؾض1461

مدمىص صامى طاهر خضً الغاطلى2462

مدمىص صؾيض ؽبضهللا حاصق3463

مدمىص صؾيض مدمىص الغلبى4464

مدمىص عضيض الضيض مخبىلى عىمان5465

مدمىص ؽبضاملىؾم ؽلى ؽلى املرس ى6466

مدمىص ؽثمان ؽبضالغفار ؽبضالخالم ؽفيفى7467

مدمىص مدمض اخمض ؽضلى ابىبىر8468

مدمىص مدمض الضيض ؽبضالحميض ؽلىق9469

مدمىص مدمض بىري ؽىض خمىص10470

مدمىص مدمض زوى ؽبضالغفار11471

مدمىص مدمض ؽبضالباري مدمض ؽلى12472

مدمىص مدمض مدمىص خغيػ13473

مدمىص مصطفى اخمض ؽفيفى البضوي14474

مدمىص هغام مدمض ؽبضالضالم15475

          




30 من 25 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

 مدمىص وحيه الضيض خضً الازرق1476

مخى الضيً خضام مديى ؽلى حبه2477

مروه ؽبضالىاصر ؽبضالغنى خمسه3478

مريم مضؾض ؽبضاملضيذ ؽطا4479

مصطفى الضصىقى ابراهيم الضصىقى مىصىر5480

مصطفى الضيض ؽبضالؾسيس الىبىي6481

مصطفى ايمً ؽبضامللصىص ؽبضالفخاح7482

مصطفى زالض ؽبضالغنى الحصري8483

مصطفى ؽبضالؾسيس الغافعى اللطان9484

مصطفى ؽبضالؾغيم هضايت ؽبضالؾغيم10485

مصطفى ؽبضاملدضً مدمض ؽبضالؾليم الضيض الخىلى11486

مصطفى ؽصام ؽراقى اصماؽيل12487

مصطفى ؽىوى لبيب ؽبضالرخمً فرج13488

مصطفى هماٌ مدمض ابىالفخىح الباحىري14489

مصطفى مدمض مدمىص ؽبضالضالم الؾطار15490

          




30 من 26 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

مصطفى مىير اهىر ؽبضالؾسيس1491

مؾاط زالض مؾروف صؾضخمىصهق2492

مؾاط مجضي ؽلى مخىلى3493

مىتهللا مدمىص مدمض حاصالرب مدمىص الربيجى4494

مىه اخمض ابراهيم ؽبضالخالم راعض5495

مىه ؽاعىر ؽفيفى اخمض ؽفيفى غاهم6496

مهىض جامر صمير خضً ؽلى صيام7497

مى اصامه ؽبضالىاصف ابراهيم رضىان8498

مياصه خضىين مدمض بيىمى علير9499

ميىا ؽاطف صبخى صيضاروش10500

هاجى ؽرفاث ؽبضاملطلب ؽبضالرخمً ؽبه11501

هاصيه طلؾذ مدمض ؽبضالرازق صالم12502

هاصر مدمض مدمض مدمض13503

هاوس ى شحاجه ابراهيم صيض اخمضق14504

هضا مدمض ابراهيم مدمض الضيض15505

          




30 من 27 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

هضي اخمض خمسه مدمض خمسة1506

هضي ؽلى ؽامر الضيض ابراهيم2507

وضمه ابراهيم ابراهيم الضصىقى ؽبضالحليم3508

وضمه صبخى خضين ابىالؾال ؽلى4509

ههى مدمض مدمضي مدمض اخمض5510

هىر ؽاطف ؽبضالضخار ؽبضالضايم يديى6511

هىرا حماٌ صليمان ؽطيه صليمان7512

هىرا مدمض ؽسث صيض ؽيض8513

هىرهان اخمض مدمض الضيض زغلى9514

هىرهان ؽبضهللا ؽطيه ؽبضاملؾطى ؽامر10515

هاحر وارر ابراهيم صصىقى املدالوي11516

هبه الضيض ؽبضالىهاب مدروش مؾخمض12517

همط هغام ؽلى ؽبضاللطيف13518

هىا مدمض برواث برواث صرويػ14519

وليض مدمىص اخمض ابىصؾضه15520

          




30 من 28 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

وئام ؽاصٌ الضيض مدمض حاص هضاب1521

يارا ؽمرو واصف ؽبضاملجيض2522

ياصمين باصم ؽبضالؾسيس مىس ى ؽفيفى3523

ياصين امجض خضين حلبان4524

يديى عؾبان يديى خافػ ابىخمضه5525

يديى مدمض الضؾيض مدمض الضصىقى6526

يمنى طارق مدمض ؽبضاللطيف7527

يمنى مضخذ الضيض اخمض عرؼ8528

يىصف الضيض ؽبضاللاصر ؽبضاللاصر ابراهيم9529

يىصف رامى هبيل وهبه10530

يىصف صامذ ابراهيم مدمض11531

يىصف صامى يىصف مخىلى12532

يىصف طارق صبخى رضىان رضىان13533

يىصف ؽبضالرخمً ؽبضالىبى ؽبضالرخم14534ً

يىصف ؽبضالفخاح يىصف صليمان15535

          




30 من 29 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    



       جامعة بنها

   كلية الهندسة ببنها

     شئون الطالب

: اسم المادة 

األســــــمالحالةرقم الجلوسم

2022/2021للؾام الضراس ي  ( الاؽضاصيت ) اركام حلىش الفركت 

يىصف ؽبضاملىؾم طاهر ؽبضاملىؾم ؽبضالغفار1536

يىصف ؽبضاملىؾم ؽبضالصاصق مهضي ؽلى2537

يىصف مجضي الضيض مدمض ابراهيم3538

يىصف مدمض ؽبضالرازق ؽبضة4539

يىصف مدمض فىزي ؽىاص صالم5540

يىصف مدمض مدمض ؽلى علبيه6541

يىصف هاصر فخخى اخمض مخىلى ؽبضالحافػ7542

يىصف هاوى جىفيم العينق8543

يىصف هغام الضيض ؽلى الغيش9544

يىصف وخيض مدمض حالٌ الضيً ابىاملداص10545ً

يىصف وليض الضيض مدمىص خمامق11546

          




30 من 30 لجنة
الطالب شئون   

ربيع محمد    


