
جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

دٌكور1473احمد اسامه عبدالسالم على110010

دٌكور1476احمد مجدى محمد احمد المصرى210020

دٌكور1517احمد مجدي سٌد محمود310021

دٌكور1477اسراء احمد الحسٌنى السعدنى410032

دٌكور1503اسالم عبدالناصر رشاد عبده سٌد 510052

دٌكور1467االء احمد عبدالرازق السٌد سنجاب610061

دٌكور1518االء اٌمن عبدالمنعم حمامه710066

دٌكور1462االء حسٌن محمد شبل حسٌن810067

دٌكور1483االء مجدى محمد اسماعٌل على 910072

دٌكور1517امانى ماهر محمد حسٌن ٌونس1010086

دٌكور1475امل موسى عبد القوى الشافعى1110092

دٌكور1496امنٌة محمد صالح محمود ابوزٌد1210094

دٌكور1469امنٌه عماد حمدى نصر شتٌه1310100

دٌكور1464امٌرة عبدالرحمن رزق احمد رزق1410104

دٌكور1515امٌمة مطراوي عٌد قاسم كبرٌت1510112

دٌكور1502اٌة اسامة محمد عبدالعزٌز لٌمون1610124

دٌكور1469اٌة ربٌع فتحى محمد1710126

دٌكور1501اٌة محمد عبدالجواد محمد1810127

دٌكور1474اٌمان حسن مصطفى شوقى1910134

دٌكور1533اٌمان منصور عبد الرحمن حسن2010141

دٌكور1480اٌمان ناصر محمد ابراهٌم2110142

دٌكور1501اٌمان وسٌم عبدالجلٌل عبد الغفار 2210143

دٌكور1555.00ايه احمد محمد ابوالحسن على2310147

دٌكور1538اٌه اٌمن حامد الدر2410150

دٌكور1469اٌه اٌهاب السٌد العفٌف2510151ً

دٌكور1483اٌه حسن ابراهٌم دٌاب غانم2610154

دٌكور1490اٌه ماهر شاور حسن حسن2710159

دٌكور1463براء عادل السٌد محمود شطٌه2810171

دٌكور1504بسمله رضا محمد الشرقاوى2910173

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم التصمٌم الداخلى و االثاث



دٌكور1501ثناء محمود كامل عبدالفتاح 3010187

دٌكور1470جهاد ابوالفتوح عبدالرحمن سعد3110189

دٌكور1503حنان نادى السٌد ابراهٌم3210205

دٌكور1510حنان ٌحٌى ابو النجا عبده ابراهٌم3310206

دٌكور1476حنٌن ابراهٌم حمودة الشاذلى3410207

دٌكور1556حنٌن حسام الدٌن محمد محمد3510208

دٌكور1554دالٌا محمد محمد محفوظ3610214

دٌكور1594دعاء حسٌنً مصطفى السٌد3710215

دٌكور1481دعاء شاكر الحسٌنً عبد العزٌز 3810216

دٌكور1585دولت احمد الدمرداش محمد3910219

دٌكور1512دٌنا صبرى سعٌد عبدالحمٌد سالمه4010222

دٌكور1483رحاب جمال داود محمد على4110230

دٌكور1469رحمه هللا ٌسرى عبدالعزٌز عمار4210233

دٌكور1550رحمه على عبد الفتاح عبد الغفار 4310237

دٌكور1545رحمه ٌوسف محمد النحاس4410238

دٌكور1504رضوى عبدالقادر عبدالعزٌز قندٌل4510243

دٌكور1503رنا احمد مرسى كامل4610249

دٌكور1492رودانٌا العزب عبد الفتاح حسانٌن 4710255

دٌكور1472روضة سعٌد زٌدان عوده سلٌمان4810256

دٌكور1486رٌم محمد فوزى عبداللطٌف4910259

دٌكور1463رٌم محمد محمد محمود سرور5010260

دٌكور1497رٌهام صبرى محمد ابو النصر 5110264

دٌكور1502سارة ابراهٌم رمضان ابراهٌم 5210272

دٌكور1476سارة محمد ابراهٌم الدسوقً مرس5310281ً

دٌكور1484ساره احمد السٌد ابراهٌم الشناوي5410282

دٌكور1496ساره عمادالدٌن موسى عبدالستار5510285

دٌكور1497سلمى ابراهٌم المصرى السٌد 5610292

دٌكور1600سلمى محمد سامى عبد العزٌز 5710297

دٌكور1514سلمى نادى معوض عوض5810299

دٌكور1502سماء محمود عبدالشافى محمود 5910306

دٌكور1491سوزان رفعت محمود حسن6010320



دٌكور1476شروق الدسوقى محمد ابوحنفى6110323

دٌكور1484شروق السٌد عبدالفتاح عبدهللا6210324

دٌكور1547شروق طارق طة زكى سالم6310325

دٌكور1463شروق فصٌح محمد مصطفى 6410328

دٌكور1627شروق فهمى ابراهٌم فهمى السٌد6510329

دٌكور1562شٌماء سمٌر زكى عبدالحلٌم6610339

دٌكور1475شٌماء عاطف عوض مجاهد6710342

دٌكور1514ضحى خالد فتحى ابراهٌم6810347

دٌكور1472فاطمه سعٌد السٌد شتٌة6910402

دٌكور1478فاطمه نجٌب حسن احمد على7010404

دٌكور1470مادونا احمد محمد خلٌل القاصد7110418

دٌكور1462مادونا لوقا متى بخٌت7210419

دٌكور1469محمد عبدهللا عواد عبدهللا زرٌق7310443

دٌكور1468مرفت مصطفً محمد السٌد زغلول7410466

دٌكور1543مروة عادل عبد الفتاح عبد الحمٌد 7510469

دٌكور1517مروة هشام احمد محمد7610471

دٌكور1529مرٌم طارق حامد سلٌمان7710484

دٌكور1532مرٌم عبدهللا محمد عبدهللا7810486

دٌكور1557منار خالد سالمه عٌد7910501

دٌكور1467منار سلطان فوزى عبد الحمٌد 8010502

دٌكور1474منار صالح الدٌن ربٌع عبدالفتاح8110503

دٌكور1478منار عاطف رمضان ابراهٌم على8210504

دٌكور1475منار لطفً سعٌد ٌوسف8310510

دٌكور1574منة هللا رشدي رمضان حسن8410519

دٌكور1503منرٌت مجدى كمال راغب مرقص8510523

دٌكور1470منه هللا اٌمن محمد عبدالحمٌد ندا8610524

دٌكور1484منه هللا زٌن احمد صفى الدٌن عواد8710525

دٌكور1478منى حسن محمد الطٌب مشهور8810533

دٌكور1493مى اشرف ٌوسف الباكر خفاجى8910539

دٌكور1498مى عصام ٌحٌى السواق9010541

دٌكور1483مً سعٌد احمد السٌد9110544



دٌكور1489مً طلعت محمد عبدالهادي ٌوسف9210545

دٌكور1491مٌار محمد محمد سماره9310548

دٌكور1465مٌرال رضا رٌاض بدر البرماوى9410549

دٌكور1496ندا مسعد سعٌد السخاوى9510561

دٌكور1569ندى حمدى خٌرى ابراهٌم الربه9610569

دٌكور1505ندى خالد عبدالغنى رزق9710570

دٌكور1582ندى سٌد عٌسى محمد داود9810572

دٌكور1530ندى عبدالحمٌد محمد احمد العنانى9910573

دٌكور1602ندى محمد ابراهٌم فرج حسن10010575

دٌكور1484ندى محمود محمد عزب محمد10110577

دٌكور1528نرمٌن محمد ابراهٌم عبدالمطلب 10210583

دٌكور1470نسرٌن ماهر عبدالصادق ذكى 10310585

دٌكور1481نغم ناصر على احمد فضل10410586

دٌكور1517نهى امام امام مصلحً شحاته10510589

دٌكور1464نورا حسن جابر مصطفى محمد10610592

دٌكور1490نورهان سعٌد عبدالرزاق محمد 10710598

دٌكور1528نورهان سعٌد محمود محمد اللبان10810599

دٌكور1525نورهان محمد عبدالرحمن بٌوم10910602ً

دٌكور1463هاجر محمد السٌد محمد غرٌب11010616

دٌكور1492هاٌدي حمدي محمد الجٌوش11110620ً

دٌكور1482هدٌر عبدالغنى سلٌمان محمد عماره11210630

دٌكور1462هناء احمد حفناوى على الحفناوى11310633

دٌكور1465ورد اٌهاب انور احمد11410634

دٌكور1484وعد فهد محمود حسن العوفى11510635

دٌكور1523ٌارا شبل عبدالحمٌد بدر11610644

دٌكور1491ٌاره باسل فاروق ابراهٌم11710647

دٌكور1487ٌاسمٌن رأفت محمد محمد احمد11810653

دٌكور1512ٌاسمٌن عٌد رمضان على11910655

جامعة بنها 



كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

اعالن 1446ابرار صبحى زهٌر عسكر110003

اعالن 1415احمد محمود احمد الشٌت210024ً

اعالن 1457ادهم عصام عفٌفى السٌد عفٌف310028ً

اعالن 1450اسامه عبدالباسط عفٌفى محمد 410030

اعالن 1437اسراء ابراهٌم محمد احمد الحلوانى510031

اعالن 1481اسراء احمد شكرى ناٌل610033

اعالن 1457اسراء على عوض على عوض 710043

اعالن 1434اسراء محمد دٌاب غانم دٌاب810046

اعالن 1410اسماء رضا بٌومً محمد حسٌن910055

اعالن 1433اشرقت محمد عبدالحلٌم محمد 1010059

اعالن 1453االء احمد محمود حلوة1110063

اعالن 1421االء اشرف حسن حافظ عطٌة1210064

اعالن 1559االء اشرف محمد ابراهٌم محمد1310065

اعالن 1494االء شاكر منصور حسٌن1410070

اعالن 1463االء محمدالمصطفى حسٌن محمود 1510074

اعالن 1445امانى صالح محمد عطٌه المرسى 1610082

اعالن 1430امل السٌد محمد صابر1710089

اعالن 1453امنٌه اسامه محمد عبدالنبى1810095

اعالن 1396امٌره محمد عبدالمعبود الشرقاوى1910110

اعالن 1452امٌنه عبدالمحسن محمد عبد هللا 2010114

اعالن 1449انجى احمد محمود محمود صٌام2110118

اعالن 1427انجى ماجد بدٌر البهنسى2210120

اعالن 1588اٌة ابراهٌم ابراهٌم محمود الحاج2310121

اعالن 1439اٌة ابوالفتوح حسن محمود سلمان2410123

اعالن 1484اٌمان ابراهٌم احمد نصرالسٌد2510129

اعالن 1422اٌمان جمال محمد البدوى2610132

اعالن 1403اٌمان مصطفى كامل االمبابى2710140

اعالن 1452اٌه السٌد نوح احمد محمد2810149

اعالن 1492اٌه سامى ممدوح عٌد2910156

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم االعالن و الطباعة و النشر



اعالن 1404اٌه محمد عبدالحمٌد دغٌدى3010160

اعالن 1461أسماء محمد محمد الهادى3110166

اعالن 1438بسمه عادل محمد سعٌد الطنطى3210175

اعالن 1397بسمه مرضى محمد عصر3310176

اعالن 1513بسنت عبدهللا محمد الزرقى3410178

اعالن 1415جنة وائل محمد الوغى3510188

اعالن 1440حبٌبة اشرف محمد جالل3610196

اعالن 1418حبٌبة محمود محمد عواد ابراهٌم3710197

اعالن 1404حسام حسن عبدالعزٌز بركه3810200

اعالن 1526حلمى محمود لبٌب اسماعٌل 3910203

اعالن 1443حنٌن فاٌز محمد احمد4010209

اعالن 1488رانٌا سعٌد عبدالعاطى عطٌه 4110227

اعالن 1459رشاد ابراهٌم محمد رشاد سلٌم4210240

اعالن 1534رضا محمد عبد هللا أحمد محمد4310241

اعالن 1414رنا ابراهٌم عبدالسالم فوده4410248

اعالن 1416رنا سامى محمود حموده4510250

اعالن 1459رنا صالح السٌد عبدالخالق رزق4610251

اعالن 1430روان احمد محمد عزت4710253

اعالن 1503روان محمد السٌد رمٌح4810254

اعالن 1542رٌم نجاتى جوده عراقً دٌاب4910261

اعالن 1412رٌم ولٌد السعٌد الشوربجى5010262

اعالن 1438رٌهام جاد عبدالرازق البربرى5110263

اعالن 1495زٌنب اكرم عبدالعال حسن الصواف5210269

اعالن 1442زٌنب العزب عبدالفتاح العزب 5310270

اعالن 1466زٌنب محمد وائل حسن احمد5410271

اعالن 1428سارة احمد محمود بكر5510273

اعالن 1514سارة بهى احمد محمد عاشور5610274

اعالن 1458سارة رضا محمد نعٌم نعٌم5710276

اعالن 1448سارة سامى على سالم5810277

اعالن 1423سلسبٌل عالءالدٌن معوض داود5910290

اعالن 1419سلمى حسام عبدالحكٌم النعمانى6010295



اعالن 1433سلمى محمد على الجندى6110298

اعالن 1400سما عمادالدٌن محمد كٌالنى6210303

اعالن 1439سماء عبدهللا محمدعبد هللا تاج 6310305

اعالن 1421سمر عطٌه احمد محمود المدنى6410307

اعالن 1402سهٌلة احمد طلعت ابراهٌم  قابٌل6510313

اعالن 1445شاهٌناز وحٌد رمضان محمود6610322

اعالن 1451صفوة فتحً عبدالنبً السٌد الزنفل6710346ً

اعالن 1450عهد محمد فؤاد طه6810379

اعالن 1492غاده عاطف محمد الغرباوى6910382

اعالن 1416فاطمة ابوالنصر امٌن حسانٌن 7010385

اعالن 1457فاطمة احمد عٌسى متولى7110386

اعالن 1398فاطمة زٌن العابدٌن عبده عبد ربه7210388

اعالن 1434فاطمة صابر الهادى محمود سالمة7310389

اعالن 1456فاطمة عبدهللا محمد محمد نصر7410390

اعالن 1431فاطمه حسن مبروك محمد حسن7510398

اعالن 1488فاطمه خالد رشاد سعٌد7610399

اعالن 1411فاطمه خالد محمد الشافعى دوٌدار7710401

اعالن 1464فرحه محمد ٌوسف عبدالعزٌز7810406

اعالن 1513محاسن محمد مصطفى احمد الحجار7910423

اعالن 1403محمد رمضان سامى عوض8010437

اعالن 1437مرام مجدى جابر عبدالرحٌم8110464

اعالن 1487مرٌم مجدى محمد محمد شاهٌن8210487

اعالن 1464مرٌم محمد على عبد الحمٌد احمد 8310489

اعالن 1411منار عبدالعزٌز سعٌد بسه8410506

اعالن 1489منار عمرو احمد ماهر حسٌن8510508

اعالن 1415منار مجدى مصطفى حسنٌن8610511

اعالن 1423منار محمد فتحى حفنى زٌدان8710514

اعالن 1459منة هللا اشرف ابراهٌم عل8810516ً

اعالن 1461منة هللا تامر على علم الدٌن8910517

اعالن1452منة هللا محًٌ شوقى حسن غٌطاس9010522

اعالن 1407منه هللا محمد ابراهٌم عبدالمجٌد 9110529



اعالنفنى مؤمن جمال عبدربه محمد عبده9210538

اعالن 1457.00مى عبدالحميد احمد عبدالحميد9310540

اعالن 1496مى ٌاسر صبرى الخضرى9410543

اعالن 1482مٌرنا محمد سعٌد حموده9510552

اعالن 1432نادٌن نبٌل مصطفى محمد عالم9610555

اعالن 1410نجوى محمد عبدالعزٌز عبدالوهاب 9710558

اعالن 1487ندا عالءالدٌن محمد جادهللا9810560

اعالن 1437ندى ابراهٌم بدر ابراهٌم بدر9910562

اعالن 1419ندى احمد مصطفى عمران10010564

اعالن 1405ندى محمود ابواالسعاد جعفر10110576

اعالن 1400ندى ولٌد عبدالصادق ابراهٌم 10210578

اعالن 1417ندى ٌاسر حسٌن عبدالحلٌم االحول10310579

اعالن 1415نرمٌن حامد حسٌن محمد10410580

اعالن 1459نرمٌن حسٌن محمود السٌد الشرٌف10510581

اعالن 1401نرمٌن سعٌد عبد العال ابراهٌم10610582

اعالن 1409نور مصطفى محمد حسنى محمد 10710591

اعالن 1436نورا رضا مرشد جاد10810593

اعالن 1415نورهان جمال فهمى على10910597

اعالن 1445نورهان محمد فاروق محمد11010603

اعالن 1412نورهان محمد فاروق محمد حسانٌن11110604

اعالن 1526نٌرة ابراهٌم محمد عبدالوهاب11210608

اعالن 1430نٌره اسامه السٌد احمد الطٌب11310610

اعالن 1433هدى عبدالخالق محمد ابراهٌم بدوى11410625

اعالن 1439هدٌر محمد مصطفى عزٌز الدٌن 11510631

اعالن 1439وفاء سمٌر نبوى عبدربه11610638

اعالن 1421ٌارا صالح محمد رشاد احمد11710645

اعالن 1395ٌاسمٌن بهاء محمد السٌد11810650

اعالن 1394ٌمنى صالح محمود سنبل11910661
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صناعى1416ابراهٌم عماد الدٌن ابراهٌم موسى سوٌلم110007

صناعى1392احمد صالح محمد طاحون210018

صناعى1379ادهم عصمت السٌد محمد احمد310029

صناعى1374اسراء اشرف عز الدٌن مصطفى410034

صناعى1479اسراء عبدالمحى جودة عبدالجواد510042

صناعى1399اسالم سٌد احمد عبدالفتاح سٌد احمد610051

صناعى1485اسماء اٌهاب احمد صالح710054

صناعى1502االء احمد عبدالعزٌز عبدالمقصود810062

صناعى1409الزهراء حماده محمد عبدالسالم910075

صناعى1445امانى محمد سعٌد رجب جسرها1010087

صناعى1393امل سامى امٌن العٌاط1110090

صناعى1386امنٌه خالد محمود محمد السنهوتى1210097

صناعى1531امٌرة ناصر صالح السٌد احمد1310106

صناعى1392اٌة ابراهٌم حلمً محمد على 1410122

صناعى1412اٌمان عبد الراضى عبد الداٌم محمد 1510136

صناعى1392اٌمان ٌاسر عبدالحمٌد زك1610144ً

صناعى1389اٌه شرٌف عبد المجٌد عبدهللا1710157

صناعى1404اٌه محمد على بٌومى1810161

صناعى1385جهاد التهامً عثمان محمد عثمان1910190

صناعى1434جهاد عصام محمد نصار2010192

صناعى1451حنٌن محمد حفناوى عبدالغنى2110210

صناعى1520دعاء محمد أبوالفضل البس2210217

صناعى1391رانٌا طلعت محمد رشدى بٌومى2310228

صناعى1461رضوى محمد علً عبدالهادي2410245

صناعى1474ساره ولٌد طه عبدالعال البهجى2510287

صناعى1390سماء سعٌد امام مصطفً إمام2610304

صناعى1420سندس عصام ابراهٌم سالمه2710308

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم التصمٌم الداخلى و االثاث



صناعى1391سهٌله توفٌق زاهر توفٌق جعفر2810316

صناعى1431شروق محمد رضوان ابراهٌم2910330

صناعى1420شٌماء طارق عبدالكرٌم سٌداحمد3010341

صناعى1446عبدالرحمن محمد توفٌق كشك3110356

صناعى1396عبدالرحمن محمد محمد مصطفى 3210358

صناعى1393علً اشرف علً المرسى الزفتاوى3310367

صناعى1391لمٌاء سامى عٌسوى مصطفى 3410416

صناعى1400محمد اٌمن عبدهللا عبدالداٌم3510428

صناعى1472محمد رافت محمد حلمى فوده3610433

صناعى1379محمد عادل محمد عبدالغفار3710441

صناعى1384مروة محمد عبدهللا محمد حجاج3810470

صناعى1486مروه عبد المنعم محمد عٌسى 3910473

صناعى1415مرٌم سمٌر مصطفى محمد4010483

صناعى1414مرٌم عبدالباسط احمد عٌد4110485

صناعى1426مصطفى احمد عبدالسالم الشٌت4210492ً

صناعى1481مصطفى عٌد محمد بركات احمد4310497

صناعى1398منار فتحً ابراهٌم ابراهٌم4410509

صناعى1449منار محمد عبدالهادى عكر4510513

صناعى1452منه هللا طارق فهمى مدبولى4610526

صناعى1399منه هللا عالءالدٌن عبدالفتاح احمد 4710528

صناعى1534منى مجدى محمد السٌد جنٌنه4810534

صناعى1371ندى حسٌن ابراهٌم مصٌلحً فتح 4910568

صناعى1371ندى ربٌع صالح عبد الستار5010571

صناعى1380نوران ولٌد محمود ابو المكارم 5110595

صناعى1461نورهان عاطف صالح الدٌن10600

صناعى1393نٌرة عالء عبدالرحمن عبدالعظٌم5210609

صناعى1478هاجر ابراهٌم مصطفى ابراهٌم 5310611

صناعى1398هاجر رضا عبدالرازق حسان5410613

صناعى1491هاجر محمود حنفً محمود5510617

صناعى1372ٌارا خالد سعد احمد محمد5610643



صناعى1476ٌاسمٌن عالءالدٌن عوض هللا االمام5710654

صناعى1388ٌمنى على السٌد علً دٌاب5810662



جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

طباعه1510ابتسام بوعز زكرٌا ٌوسف110001

طباعه1392ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد احمد عبٌد210008

طباعه1436احمد اٌهاب عصام الدٌن محمود310011

طباعه1363احمد سعٌد فتحى عبدالعزٌز االسود410015

طباعه1389احمد محمد فهٌم عبدالرازق محمد510022

طباعه1345احمد هانً محمد محمد طه610026

طباعه1410اسراء جمال عبد الوهاب محمد 710037

طباعه1392اسراء سعٌد احمد سعٌد حبٌب810039

طباعهفنى اسالم جمعه محمد سٌداحمد ابوعمر910050

طباعه1486اسماء السٌد فؤاد محمد شلب1010053ً

طباعه1352السٌد عادل أبو المكارم الجمل1110076

طباعه1344امال جمال محمد عمار1210079

طباعه1515امانى جمٌل بٌومى مرعى1310081

طباعه1336امانى عاطف فاروق الجوهرى1410083

طباعه1358امجد محمد السٌد القزاز1510088

طباعه1351امل محمود عبدالرحمن كامل 1610091

طباعه1354امٌر عادل صابر عبد السالم عل1710102ً

طباعه1507امٌره محمد توفٌق عبد العال محمد1810109

طباعه1353اٌة اسامه السٌد هنداوى الخولى1910125

طباعه1317اٌمان اسامه محمد عماره2010131

طباعه1321اٌمان جمال محمد عبد القادر عربى2110133

طباعه1454اٌه احمد محمد محمد عٌسى2210148

طباعه1370اٌه خالد سعٌد محمد2310155

طباعه1340براء خالد السٌد عبدالعال2410170

طباعه1453بسنت سامح سعٌد خالد دٌاب2510177

طباعه1497تسنٌم محمد السٌد اسماعٌل2610180

طباعه1412جهاد عادل احمد عبدالوهاب الدٌب2710191

طباعه1393حازم احمد عبدالقادر احمد ابوالخٌر2810195

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهٌز



طباعهفنى صناعىحسام ابراهٌم الدسوقى عطٌه محمد2910198

طباعه1402حسام حسن ابوزٌد سمٌنه3010199

طباعه1459رحمه ابراهٌم عباس عزو3110232

طباعه1449رحمه حسام محمد سعٌد حسام 3210234

طباعه1432رضوى طارق حلمى ابراهٌم3310242

طباعه1321رقٌه اسالم وهٌدى متولً جمعه3410247

طباعه1513زهره شرٌف جعفر بلتاجى3510266

طباعه1314سارة سعٌد حلمً عبدالوهاب3610278

طباعه1350ساره سعٌد رجب ابو العال احمد3710284

طباعه1489سهٌلة احمد شوقً احمد3810312

طباعه1421سهٌلة نصر الدٌن ابراهٌم محمد 3910315

طباعه1509سهٌله صالح على احمد4010317

طباعه1326شروق عبدالفتاح فكرى عبدالفتاح4110326

طباعه1420شٌماء اشرف عبدالمنعم 4210338

طباعه1384شٌماء سٌد محمد السٌد بٌان4310340

طباعه1413شٌماء محمد عواض عواض4410343

طباعه1365شٌماء هشام عبدالحمٌد النحاس4510344

طباعه1381عبد االله عٌد عٌد رمضان طمان4610350

طباعه1352عبدالفتاح محمد عٌد عبدالفتاح4710360

طباعه1356عبدهللا ناصر السٌد رجب الوكٌل4810361

طباعه1483عبده سمٌر عبد المنصف طٌره4910362

طباعه1363عال حمدى على عبدالواحد5010364

طباعه1361غصون امٌن متولى السٌد5110384

طباعه1399فاطمه ابراهٌم مصٌلحى ابراهٌم 5210394

طباعه1527لبنى نبٌل محمد ٌوسف حسنٌن عالم5310415

طباعه1529لمٌاء سعٌد عبد العال حسٌن5410417

طباعه1328محمد اسامه عبد البارى جبر 5510426

معادنفنىمحمد رضا بكرى عبدالعاطى 5610434

طباعه1370محمد كامل حسن عثمان5710447

طباعه1341محمد محمود محمد ادرٌس5810451



طباعه1362محمد ٌسرى فاروق القصاص5910455

طباعه1378محمود حمدى ابراهٌم عٌد6010456

طباعه1357محمود عادل حامد عبد الكرٌم6110459

طباعه1360مرام مصطفى احمد فتحى ابراهٌم6210465

طباعه1340مروه اٌمن احمد فؤاد غانم6310472

طباعه1491مرٌم ادٌب وهٌب عزٌز عبدالسٌد6410475

طباعه1469مرٌم السٌد خلٌل عنتر6510477

طباعه1449مرٌم السٌد كامل السٌد6610478

طباعه1420مرٌهان ناجى عبدالمولى الشامى6710491

طباعه1352مصطفى جمال فوزي مصطفى 6810493

طباعه1353مصطفى شعبان محمد الجندي6910494

طباعه1359مصطفى محمد عبد الفتاح السٌد7010498

طباعه1503منار عاطف قنصوه عبد العزٌز7110505

طباعه1509منار عزت عبدالفتاح الشٌخ7210507

طباعه1416منار مرشدى عبدالفتاح فوده7310515

طباعه1465منة هللا جمال مصطفى رضوان7410518

طباعه1344مى مجدى سٌد احمد عبدالغفار7510542

طباعه1340مٌرنا ناصر ٌاسٌن احمد السٌد7610553

طباعه1458ندا اشرف عبد النبى محمد عوض7710559

طباعه1338ندى احمد محمد عبدالعزٌز برهان 7810563

طباعه1469ندى اٌمن السٌد عثمان لبن7910566

طباعه1342نرمٌن محمد جوده قطب على8010584

طباعه1431نهى خٌرى محمد محمد الطاهر8110590

طباعه1469نوره حسنى محمد حسن رمضان8210596

طباعه1368نورهان ٌاسر زٌن العابدٌن ابراهٌم8310606

طباعه1393نورٌن مصطفى كامل البنا8410607

طباعه1356هبة عرفات محمد البٌومى بداوى8510622

طباعه1310هدٌر طارق عنتر محمود غالب8610628

طباعه1364ٌارا حمدى شكر عزب رجب8710641

طباعه1448ٌاسمٌن حمدى عبدالرحمن صالح8810651



طباعه1364ٌسرا شرٌف محمد البحٌري8910659

طباعه1388ٌمنى على محمد هطل9010663

طباعه1318ٌوسف عماد حافظ عبدالمجٌد جادو9110670



جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

موضه1351احمد جمال فتحى السلكاوى110013

موضه1484اسراء السٌد علً احمد210035

موضه1390اسراء رضا سٌد ابراهٌم310038

موضه1519اسراء سعٌد انور محمد العزال410040ً

موضه1487اسراء محمد عبد المنعم عتلم510047

موضه1536اسراء مصطفى محمد موسى عامر610048

موضه1387اسماء ٌوسف فتحى مصٌلحى رضوان710058

موضه1337االء سٌد حسن صالح الجٌزاوى810069

موضه1497االء عصام الدٌن عبدالفتاح عفٌفى 910071

موضه1368الشٌماء على احمد على ابو الخٌر1010077

موضه1399امال كرم عبدالنبى الزعٌم1110080

موضه1453امانى لطفى محمد عطا هللا1210084

موضه1441امنٌه عادل ابراهٌم عثمان1310098

موضه1356امٌرة حامد ابراهٌم حامد ابراهٌم1410103

موضه1379.00امٌنه كمال عبدالرحمن عمران1510115

موضه1318امٌنه مجدى عبدالقادر الدقن1610116

موضه1408اٌة محمد عبدالسمٌع السعٌد عٌسى1710128

موضه1395اٌمان على حسن عامر1810137

موضه1427اٌناس فاٌز عبدالكرٌم عبده السٌد1910146

موضه1343اٌه جابر عبدالسمٌع رجب2010152

موضه1391اٌه جمال عبد الناصر السٌد بٌومى2110153

موضه1402اٌه عوض ابراهٌم السٌد2210158

موضه1411اٌه نبٌل عبدالفتاح على بـتـنـده2310163

موضه1358باسل حسام مصطفً عبدالسالم 2410169

موضهفنىبركسام خالد محمد اسماعٌل 2510172

موضه1405توحٌد محمد محمد البندارى2610186

موضه1378دنٌا جمال الدٌن محمد حسن2710218

موضه1344دولت محروس ابراهٌم عبداللطٌف2810220

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم تكنولوجٌا المالبس و الموضه



موضه1425دٌنا عبد هللا عبد الحمٌد محمد 2910223

موضه1324رانا محمد عبدالعزٌز عطوه 3010226

موضه1542ربا ابراهٌم محمد جالل الدٌن3110229

موضه1424رحمة محمد محمد عبدالمجٌد3210231

موضه1329رحمه عبدالستار عبدالحكٌم احمد 3310235

موضه1431رحمه على جاد هللا على3410236

موضه1398رشا اسامه محمد حسن حسٌن دٌب3510239

موضه1454رفٌده صابر مصطفى مرسى3610246

موضه1373سارة عبدالناصر محمد بحٌرى3710280

موضه1404ساره السٌد احمد عبدالفتاح حسن 3810283

موضه1392ساندرا عوض هللا هنري عوض هللا3910288

موضه1429سجى سمٌر ابراهٌم عبدالرحمن4010289

موضه1393سلمى جودة السٌد جودة السٌد4110294

موضه1437سلمى ولٌد مختار احمد4210300

موضه1290سندس ماهر عبد العزٌز القاضى4310309

موضه1472سهام ٌسرى محمد السروجى4410311

موضه1363شروق محمد عبد الحلٌم زكى البلش4510331

موضهفنىشروق محمد عبدالفتاح محمد مغنى4610332

موضه1295شروق محمد عوض هللا عطٌه 4710333

موضه1354شهاب محمود محمد ٌوسف4810334

موضه1504شٌرٌن صالح مصطفى عبدالوهاب4910336

موضهفنىشٌماء احمد محمد دره5010337

موضه1419طارق سلٌمان جابر زللو5110348

موضه1359عبدالرحمن احمد مختار عبدالفتاح 5210354

موضه1367عبٌر شعبان سعد موسى بٌومى5310363

موضه1528عال شدٌد عبداللطٌف محمد5410365

موضه1367عمر محمد احمد المنٌاوى5510373

موضه1340فاطمة اسامة عبدالخالق عبدالعظٌم5610387

موضه1456فاطمة كمال محمد بٌومى5710391

موضه1309فاطمة مجدى حسن سلٌمان بٌومى5810392



موضه1384فاطمة محمد محفوظ ابراهٌم عطٌة5910393

موضه1368فاطمه خالد عبدالمعز خلٌل6010400

موضهفنىمحمد كمال محمد عبد العلٌم سلٌم6110403

موضه1448فاطمه عصام محمد شبل الشمارقه6210403

موضه1356قمر سعٌد صبحى الجندى6310407

موضه1374محمد عالء عبدالتواب فوده6410445

موضه1300محمد وائل صابر مـحـمـد اللـبـودى6510454

موضهفنىمحمود نبٌل اسماعٌل محمود 6610461

موضه1302مروة ضٌاء الدٌن سعٌد محمد 6710468

موضه1379مرٌم بهجت احمد محمد البسٌونى6810480

موضه1371مرٌم محسن ابراهٌم حسن محمد6910488

موضه1335مرٌم مصطفى صبحى احمد 7010490

موضه1320مصطفى محمد محفوظ ابراهٌم 7110499

موضه1355منار محمد حسٌن محمد بندارى7210512

موضه1348منة هللا مجدي عبدالسالم غنٌم7310520

موضه1519مها محمد محمود عبد ربه دراهم7410536

موضه1436نجالء صبحً عبدالجٌد جاد عبٌدو7510556

موضه1442ندى السٌد جودة السٌد7610565

موضه1431ندى عبدالنبى احمد محمد7710574

موضه1536هاجر احمد على عطاهللا7810612

موضه1315هاجر ممدوح عبد الغنى السٌد7910618

موضه1465هبه عبد النبى السٌد عبد النبى 8010623

موضه1325هبه محمود عبدالعظٌم شاهٌن8110624

موضه1352هدٌر خالد ابراهٌم مراد8210627

موضه1341هدٌر محمود حسن عبد العزٌز 8310632

موضه1443وفاء حسام الدٌن ابراهٌم موسى8410636

موضه1451ٌارا احمد السٌد احمد سلٌم8510639

موضه1418ٌارا حمدي محمد على سٌد8610642

موضه1318ٌوسف صالح سٌد محمد8710669

موضهتحوٌالتٌاسمٌن عٌسى عبد هللاتحوٌالت88



جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

غزلفنى ابراهٌم رضا ارباهٌم محمد عطٌة110005

غزل1093.00ابراهٌم سامح ابراهٌم ملٌك210006

غزل1351.00احمد ابوالمكارم محمد احمد310009

غزل1323.00احمد سعٌد فتحً محمد سلٌمان البسٌونى410016

غزل1372.00احمد سمٌر محمد نباٌل510017

غزلفنىاحمد محمد محمد رزق610023

غزل1432.00اسراء عبد العاطى أحمد عبد الحمٌد 710041

غزل1308.00اسراء محمد السٌد محمد عل810044ً

غزل1294.00اسراء محمد حمدته عبدالقادر910045

غزلفنى اسالم احمد ابودشٌش احمد عبٌد1010049

غزل1310.00اسماء ناصر حسٌن الوكٌل1110057

غزل1216الفت جمٌل محمود عبدالجواد1210078

غزل1182امٌر حنفى ابوالفضل حافظ1310101

غزل1212.00اٌمان احمد محمد عٌسى1410130

غزل1425.00اٌمان علً ابو العال على حسو1510138

غزل1302اٌمان محمد محمود عبداللطٌف1610139

غزل1259.00اٌه معتز عامر مرسى1710162

غزل1233.00أحمد محمد أحمد عٌاد1810165

غزل1087.00أمجد محمد عبد الرحمن سمرى1910167

غزل1282.00آالء محمد العزب أحمد وحٌش2010168

غزل1290.00بسمه حاتم محمد ٌوسف2110174

غزل1425.00تقى محمد احمد متولى امام2210185

غزلفنى جوزٌف خٌرى رٌاض شهدى2310193

غزل1404.00حنان عاطف فاٌق علٌوه نصر2410204

غزل1253.00خالد احمد السٌد بحٌرى2510211

غزل1490.00خلود خالد محمود محمد ابراهٌم2610212

غزل1361.00دالٌا احمد ابراهٌم رزق عبد النبى2710213

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم الغزل و النسٌج و الترٌكو



غزلفنى دٌنا على السٌد السٌد حجاب2810224

غزل1221رانا ابراهٌم ابراهٌم احمد زٌن الدٌن2910225

غزل1256.00رنا محمد محمود سالم3010252

غزل1304.00رٌم حسام لبٌب كورانى بدر3110258

غزل1440ساره محمد محمد محمد ابراهٌم3210286

غزل1371.00سلمى ٌاسر ابراهٌم الدسوقى حسٌن3310301

غزل1343.00سلٌمان عبدالفتاح سلٌمان بدٌوى3410302

غزل1373.00سها اشرف عطٌه السٌد صادق 3510310

غزلفنى سٌف هللا هشام نبٌه احمد3610321

غزلفنى شروق عبدهللا عبدهللا جعفر3710327

غزل1345.00صفاء محمد عاصم جمعه 3810345

غزلفنى عبد الحق محمد عبد الحق علوان 3910351

غزل1301.00عبدالعلٌم محمد عبدالعلٌم السٌد4010359

غزلتحوٌالت عبٌر فتحى مختار عبد الغفارتحوٌالت 41

غزل1233.00على ايهاب محمد عبدالفتاح مجاهد4210366

غزل1327.00عمر احمد محمد صبحى جادالحق4310368

غزل1296.00عمر ٌوسف عبدهللا ٌوسف مطر4410375

غزل1317.00غادة خٌرى احمد حسن4510381

غزلB2891268.00+غدٌر عبد اللطٌف محمد عبد اللطٌف4610383

غزلفنى فاطمه احمد على عمران على4710395

غزل1363.00كرٌم سامى عثمان خلٌف4810408

غزل1245.00كرٌم طه السٌد نصرالدٌن الخول4910410ً

غزل1348.00كرٌم مؤمن ضٌاءالدٌن كامل مرسى5010412

غزل1100.00مازن فوزي محمد عفٌف5110421ً

غزلفنى محمد احمد عبدالظاهر محمد5210424

غزل1127.00محمد احمد مجدى محمد احمد5310425

غزل1192.00محمد امٌن امٌن شدٌد5410427

غزل1344.00محمد جمال ابوالغٌط محمد5510429

غزل1311.00محمد حاتم محمد حلمً السباع5610430ً

غزلفنى محمد حامد اسماعٌل عزب5710431



غزلفنى محمد خالد محمد نصٌر5810432

غزل1109.00محمد رضا حسب النبى مرسى5910435

غزل1187.00محمد على فرج الشٌخ6010446

غزل1239.00محمد محروس متولى محمد6110449

غزل1307.00محمد مرضى محمد إبراهٌم الملٌجى6210452

غزل1228.00محمد هشام محمد عبدالعزٌز6310453

غزل1086.00محمود صابر على بهجات6410458

غزل1250.00محمود محمد عبدالفتاح ٌسن6510460

غزل1269.00مرٌم اسامة محمد البٌومى ابراهٌم6610476

غزل1145.00مصطفى عاطف السٌد محمد سلٌمان 6710495

غزل1221.00مصطفى عبد المنعم ابراهٌم على6810496

غزل1380.00مصطفى وائل شحات عبد المنعم6910500

غزل1344.00منه هللا منٌر حامد سلٌمان7010531

غزل1203منٌره عبد العزٌز محمد عبد هللا 7110535

غزل1325.00موده اسامه محمد محفوظ7210537

غزل1420.00مٌرنا احمد عبدهللا حسن تركى7310551

غزل1500.00مٌرٌت بدوى مرقص بدوى7410554

غزلتحويالت مٌنا قاصد شحاته مٌخائٌلتحويالت 75

غزل1333.00هاجر عالء الدٌن احمد عبدالبارى 7610615

غزل1395.00هدٌر السٌد سٌد محمد7710626

غزل1377.00ٌاره محمد على ضبٌش7810648

غزل1271.00ٌحٌى زكرٌا السٌد فتوح7910658

غزل1324.00ٌمنى محمد على عتٌم8010664

غزل1266.00ٌوسف اشرف علً اسماعٌل السٌد8110667



جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

نحت908احمد تامر توفٌق محمود110012

نحت1246اسماء محمود السٌد ٌوسف210056

نحت1429امنٌه السٌد احمد السٌد عبدالباقى310096

نحت1530امٌرة محمد شفٌق محمد410105

نحت921أحمد أٌمن حامد عبد العظٌم ضباشه510164

نحت1361سارة عبدالمقصود غالب عبدالمجٌد610279

نحت1225عبدالحمٌد اكرم عبدالحمٌد محمد 710353

نحت981عبدالرحمن محمد عبد العزٌز 810357

نحت1140عمر اشرف حمدي حسن احمد910369

نحت1194.00عمرو جمال جابر ابوالخٌر1010376

نحت915عمرو ولٌد علً ملش1110378

نحت1269كمال عمرو كمال سلٌم1210414

نحت616محمد سعٌد عبدالسٌدالهوارى1310439

نحت1364محمد عاطف عبدالمجٌد زهران1410442

نحت1445مدٌحة سالمة محمدالهادي سالم1510462

نحت1095مروان محمد ٌوسف الشام1610467ً

نحت1277نهال عصام الدٌن الحسٌنى احمد1710588

نحت1022ٌوسف جمال فهٌم احمد ابو ٌوسف1810668

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم النحت



جامعة بنها 

كلية الفنون التطبيقية 

الترشيحالمجموعاسم الطالبرقم الجلوسم

معادن1256ابرار محمد احمد النجار110004

معادن1028احمد مندوه سعٌد مندوه المقل210025ً

معادن1238اسراء انور عبدالحلٌم صبٌحه310036

معادن1206امنٌة سعد محمد محمد متول410093ً

معادن1393امنٌه عزب محمد عبد المعبود الرخ510099

معادن1271امٌره عبدالناصر مجاهد عبده 610108

معادن1391انجى حسٌن سعد غنٌم710119

معادن1150جون ماجد سمٌر حلٌم810194

معادن1292حسٌن محمود محمد عالم910202

معادن1366زٌاد صفوت عبدالمنعم فٌروز1010268

معادن1260سلمى السٌد محمد عبدهللا رفاعى1110293

معادن1424سلمى شرٌف غنٌمى محروس1210296

معادن1534سهٌلة مجدى علً متولً سٌد احمد1310314

معادن1188عمر اشرف محمد على الشبٌنى1410371

معادن1258عمرو محمد عٌد امام1510377

معادنتحويلعمر محمد الصافى تحويل16

معادن1168كرٌم محمد جمعه عٌد مهدى مرسى1710411

معادن1239مارٌنا جمٌان حنا ابراهٌم1810420

معادن1370محمد سامى محمد محمد الحادى1910438

معادن1209محمد محمد احمد فرغل2010450

معادن1285مرام عبدالحمٌد فتحى البابلى2110463

معادن1277مرٌم اٌمن صالح الدٌن مصطفى2210479

معادن1349مرٌم خالد حسن مصطفى2310481

معادن1158منه هللا مصطفى منٌر ٌاسٌن2410530

معادن1240ندى حسن عبدالحمٌد محمود2510567

معادن1217نهال تامر علٌوه عبدالغفار2610587

كشف بأسماء الطالب المرشحٌن لقسم المعادن




