
 

 جامعة بنها

 كلية التربية

 رياضيات ) عام ( شعبة الثالثةكشف أسماء طالب الفرقة 

 مستجد0202/0202 الجامعيباللغة اإلنجليزية للعام  

رقم  م
 الجلوس

      االســـــــــــــــــــــم

      ابتسام صبحي أحمد عاصم 100701 2

      ابتهال خالد عبد الموجود 100702 0
      أحمد السعيد محمد سعد جمعة 100703 3
      أحمد صالح رمضان سيد علي 100704 4
      محمد األلفيأحمد عبد الحكيم  100705 5
      أحمد محمد أحمد عبد الحق 100706 6
      أحمد محمد رفعت كامل شحاتة 100707 7
      أحمد يسري عبد الغني محمود 100708 8
      توفيق المشدأماني ربيع  100709 9

      أمنية محمد عبد الرازق علي عثمان 100710 22
      سيد السيد طه إيثار 100711 22
      أية محمد السيد محمد الزيات 100712 20
      أية محمود أحمد شبير 100713 23
      ناصر عبد الحليم زعزع إيناس 100714 24
      أحمد فاروق يوسف إيهاب 100715 25
      بالل محمد متولي عبد الجواد 100716 26
      جورج هاني ناروز بولس 100717 27
      حفصة محمد سليم 100718 28
      خلود مدحت محمد عبد المنعم 100719 29
      محمد دينا جمال عيد 100720 02
      رحمة عادل سعيد عبد هللا 100721 02
      إبراهيمنيا رمضان ار 100722 00
      سارة خالد محمد ياسين 100723 03

      سارة منير مصطفي بنداري 100724 04

      سارة عبد المنعم الشافعي عبد المنعم عامر 100725 05
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      علي محمود إيهابسحر  100726 06

      سعاد محمد عبد الفتاح سيد أحمد العجمي 100727 07
      يونس الرحمنسلمي أحمد عبد  100728 08
      سلمي هيثم حبيب محمد أحمد الصياد 100729 09
      سمر محمد الهادي عبد الحكيم 100730 32
      شهاب الدين محسن أحمد محمد 100731 32
      حسن صالحعادلة عمرو  100732 30
      إبراهيمعبد الرحمن محمد السيد  100733 33
      عبد هللا محمد عبد العزيز سيد 100734 34
      عمر عبد الفتاح سيد 100735 35
      علياء طلعت محمد عبد العزيز  100736 36
      البطاوي إبراهيمعلي طارق علي  100737 37
      علي فاطمة أحمد السيد 100738 38
      عبد العليم محمود أحمد السيسي أيمنفرح  100739 39
      فؤاد مصطفي فؤاد السيد 100740 42
      كريم ناصر أحمد عوض هللا 100741 42
      علي لطفي فكري لطفي 100742 40
      محمد أحمد عبد الودود 100743 43
      محمد أيمن عبد هللا عبد العال 100744 44
      محمد حسام عبد المؤمن 100745 45
      محمد عبد النبي كامل السيد 100746 46
      محمد نشأت عبد المنعم محمد 100747 47
      محمود سالم محمد سالم 100748 48
      مراد ممدوح محمد مهدي 100749 49

      مريم أحمد عبد العال 100750 52
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      منة هللا أشرف السيد عبد الغني السيد 100751 52

      منة هللا مصطفي عبد الحميد مصطفي 100752 50

      مودة علي محمد أبو راضي محمد 100753 53

      أحمد مؤمن محمد عبد ربة 100754 54

      عادل محمود عبد السالم عبد الحليم نجوي 100755 55

      ندي علي إبراهيم عبد العظيم لقمة 100756 56
      ندي محمد رضا خليفة 100757 57
      نسمة رشدي محمد عبد العاطي بدر 100758 58
      نورهان سيد عواد عطوة 100759 59
      نيرة أحمد عبد المعبود محمد 100760 62
      محمود هاجر جمال علي 100761 62
      هاجر سيد أحمد محمد السيد الفقي 100762 60
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