
جامعة بنها

كلية الهندسة ببنها

شئون الطالب
 م2020/2019 (حاسبات) الفرلة الرابعة لسم الهندسة الكهربية  

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيزق104210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحمق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

حسام الدين حسين يوسف حبيب224222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 234223

زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنىق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233



دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومى234247

احمد إبراهيم حسن محمود1خ244248

1522تأمين البيانات ك :  اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 34206

أحمد عزت شحاته متولى 44207

أحمد دمحم طه عبدالمعز 54209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيز سبك نجاحهق64210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 74211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق84212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 94213

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 104215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 114216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 124217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 134218

آية السيد عبدالسميع مصطفى 144220

آية دمحم عبدالحك على 154221

حسام الدين حسين يوسف حبيب164222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 174223

1522تأمين البيانات ك :  اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم



زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدهللا فيصل السيد فرج 44230

على دمحم على الحفنىق54231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 64233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 74234

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 84236

دمحم محمود رمضان لاسم 94237

دمحم يونس مطاوع يونس 104238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 114239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 124240

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد134242

مى على عبدالغنى رمضان 144243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 154244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 164245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة174246

هاله دمحم خيرت السيد البيومىق184247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ194248

1520عمارة الحاسب المتقدمة ك :اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

احمد سعد شحاته على سعد24203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 34204

أحمد رشاد على عبدالعال 44205

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 54208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 64209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيزسبك نجاحهق74210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 84211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق94212

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل104214

أالء محسن حلمى احمد شحاته 114219

حسام الدين حسين يوسف حبيب124222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 134223

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف144227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 154228



عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 164229

عبدهللا فيصل السيد فرج 174230

على دمحم على الحفنىق184231

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال194235

دمحم محمود رمضان لاسم 204237

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 214240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 224241

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ234248

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيزسبك نجاحهق104210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

حسام الدين حسين يوسف حبيب224222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 234223

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم



زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنىق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومى234247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ244248

1526نظم تشغيل الحاسب ك : اسم المادة 
االسمالحالهرقم الجلوسم

أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيزسبك نجاحهق104210



أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

حسام الدين حسين يوسف حبيب224222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 234223

1526نظم تشغيل الحاسب ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنىق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245



نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومى2342475

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ244248

1400تشريعات وعقود ج : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيزسبك نجاحهق104210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

حسام الدين حسين يوسف حبيب224222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 234223

1400تشريعات وعقود ج : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228



عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنى سبك نجاحهق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومىق234247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ244248

1528تحليل الصور الرقمية والتعرف على النماذج ك: اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيز سبك نجاحهق104210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214



إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

دعاء طاهر صالح على عيسوى 224223

1528تحليل الصور الرقمية والتعرف على النماذج ك: اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنىق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومىق234247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ244248



1524شبكات الحاسب المتقدمة ك:اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد نصر عفان 14202

احمد سعد شحاته على سعد24203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 34204

أحمد رشاد على عبدالعال 44205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 54206

أحمد عزت شحاته متولى 64207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 74208

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيز سبك نجاحهق84210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 94211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق104212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 114213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل124214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 134215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 144216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 154217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 164218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 174219

آية السيد عبدالسميع مصطفى 184220

آية دمحم عبدالحك على 194221

حسام الدين حسين يوسف حبيب204222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 214223

1524شبكات الحاسب المتقدمة ك:اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

على دمحم على الحفنىق74231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 84233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 94234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال104235



دمحم دمحم  على عطية حسوبة 114236

دمحم يونس مطاوع يونس 124238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 134239

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 144241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد154242

مى على عبدالغنى رمضان 164243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 174244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 184245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة194246

هاله دمحم خيرت السيد البيومىق204247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ214248

1500المشروع ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
أحمد السيد حامد دمحم المفاص14201

أحمد السيد نصر عفان 24202

احمد سعد شحاته على سعد34203

أحمد حمدى إبراهيم عبدالفتاح دمحم 44204

أحمد رشاد على عبدالعال 54205

أحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب 64206

أحمد عزت شحاته متولى 74207

أحمد دمحم سيد فرج السحيتى 84208

أحمد دمحم طه عبدالمعز 94209

احمد محمود عبدالغنى عبدالعزيز سبك نجاحهق104210

أحمد وجيه عبدالعزيز دمحم 114211

أسامه دمحم عبدالفتاح بدر دمحم سبك نجاحهق124212

أسماء أحمد دمحم السيد سالمة 134213

إسالم أسامة السيد عبدالرحمن هالل144214

إسالم رياض عبد الواجد دمحم 154215

إيمان أسامة دمحم أحمد عزت 164216

إيمان عادل حسن مصطفى عبدهللا 174217

إيمان مصطفى عبدالعاطى تركى 184218

أالء محسن حلمى احمد شحاته 194219



آية السيد عبدالسميع مصطفى 204220

آية دمحم عبدالحك على 214221

حسام الدين حسين يوسف حبيب224222

دعاء طاهر صالح على عيسوى 234223

1500المشروع ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
زياد حمدى السيد لاسم برعى 14224

سحر عبدالعال أبوسريع دمحم بدر24225

سما حلمى عبدالعزيز عبدهللا سالم 34226

عبدالرحمن عاطف عيد ياسين يوسف44227

عبدالرحمن مجاب عبدالفتاح الجندى 54228

عبدالرحمن هشام عبدالغنى حسن الظاهر 64229

عبدهللا فيصل السيد فرج 74230

على دمحم على الحفنىق84231

دمحم إبراهيم دمحم عوض هللا 94233

دمحم أبوهاشم دمحم سالمة 104234

دمحم عفيفى دمحم عفيفى  عبدالعال114235

دمحم دمحم  على عطية حسوبة 124236

دمحم محمود رمضان لاسم 134237

دمحم يونس مطاوع يونس 144238

محمود أيمن عبدالعزيز مراد عياد 154239

مروان أحمد وحيد أحمد فرغلى 164240

مصطفى نبيل عبد الفتاح إبراهيم 174241

ملن جمال منير دمحم حلمى عبدالجواد184242

مى على عبدالغنى رمضان 194243

ندى خالد عبدالواجد دمحم عبداللطيف 204244

ندى محسن دمحم عبد المادر عمر 214245

نوران مجدى دمحم عطية بلوزة224246

هاله دمحم خيرت السيد البيومىق234247

احمد إبراهيم حسن محمود سبك نجاحه1خ244248



جامعة بنها

كلية الهندسة ببنها

شئون الطالب

 م2020/2019  (قوى ) الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

1435وقاية نظم القوى ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم

احمد دخل هللا عبدالغنى عبدالحليم14505

احمد رمضان احمد دمحم24506

احمد دمحم زكى عبدالصمد 34512

آيه ناصر الدسوقى شبل44530

شيماء سمير زكى طلبه طلب54542

فكرى عوض فكرى شوربة64552

دمحم عالء الدين دمحم عامر 74566

محمود احمد سعد عبدالسميع84572

محمود اشرف دمحم شريف شريف94573

محمود عبدهللا سيد سعيد مرسى104576

مروة خالد السيد عليوة الجمل114581

 مريم كرم عديل جورجى124582

 نورهان وجدى عبدالنبى قاسم134588

شئون طالب



جامعة بنها

كلية الهندسة ببنها

شئون الطالب
 م2020/2019 (لوى ) الفرلة الرابعة لسم الهندسة الكهربية 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد دخل هللا عبدالغنى عبدالحليم54505

احمد رمضان احمد دمحم64506

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر74507

احمد طارق العزب عبده عيد84508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى94509

احمد ماهر عبد النبى سالم104510

احمد دمحم احمد احمد شحاته114511

احمد دمحم زكى عبدالصمد 124512

احمد دمحم عبدالمؤمن على 134513

احمد محمود احمد دمحم144514

احمد محمود دمحم احمد عطية154515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على164516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد174517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر184518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم194519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود204520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى214521

اسماء محرم دمحم على موسى224522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف234523

امنية اشرف هالل كامل خليل244524

أمنية طه مأمون دمحم254525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد264526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى274527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز284528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 294529

آيه ناصر الدسولى شبل304530

حازم رضا عبدالرحمن زيدان314531

حامد صالح جودة متولى324532



حسام حسن محروس عبد الفتاح334533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان344534

حسين اشرف حسين ابراهيم354535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب364536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه374537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه384538

سلمى خالد عبد االله ابو على 394539

سلمى دمحم محمود نايل404540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق414541

شيماء سمير زكى طلبه طلب424542

عاصم خالد دمحم حمد عرمان434543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن444544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح454545

عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب464546

عال احمد سعيد الجندى 474547

على صبحى دمحم عبده دمحم484548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد494549

غادة نبيل دمحم عطية 504550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم514551

فكرى عوض فكرى شوربة524552

كامل نجيب السيد احمد نعامه 534553

كريم السيد دمحم عوض 544554

دمحم السيد دمحم الشاطر 554555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة564556

دمحم السيد دمحم عبدهللا574557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 584558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 594559

دمحم رجب دمحم عمرو604560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 614561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على624562

دمحم عادل دمحم عوده مطير634563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب644564

دمحم عصام دمحم السيد654565

دمحم عالء الدين دمحم عامر 664566

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 674567

دمحم على دمحم على بندق 684568

 دمحم فيصل  شعبان على دمحم694569



دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج704570

دمحم محمود دمحم على حافظ714571

محمود احمد سعد عبدالسميع724572

محمود اشرف دمحم شريف شريف734573

محمود سيد عبدالرحيم دمحم744574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد754575

محمود عبدهللا سيد سعيد مرسى764576

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن774577

محمود دمحم الشحات يوسف784578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان794579

محمود دمحم محمود دمحم سعد804580

مروة خالد السيد عليوة الجمل814581

 مريم كرم عديل جورجى824582

 مصطفى صفوت مصطفى رجب834583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة844584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم854585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين864586

 نصر رضا جودة نصر874587

 نورهان وجدى عبدالنبى لاسم884588

 هدير صبحى عبداللطيف حسن894589

 هدير عبدالحميد محمود عواد904590

والء كمال مروان الطوخى هدهود914591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار924592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان934593

1540نظم التحكم الصناعية المتقدمة ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510

احمد دمحم احمد احمد شحاته94511



احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1540نظم التحكم الصناعية المتقدمة ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان74531

حامد صالح جودة متولى84532

حسام حسن محروس عبد الفتاح94533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان104534

حسين اشرف حسين ابراهيم114535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب124536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه144538

سلمى خالد عبد االله ابو على 154539

سلمى دمحم محمود نايل164540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق174541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان184543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن194544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح204545

1540نظم التحكم الصناعية المتقدمة ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب14546



عال احمد سعيد الجندى 24547

على صبحى دمحم عبده دمحم34548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد44549

غادة نبيل دمحم عطية 54550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم64551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 74553

كريم السيد دمحم عوض 84554

دمحم السيد دمحم الشاطر 94555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة104556

دمحم السيد دمحم عبدهللا114557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 124558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 134559

دمحم رجب دمحم عمرو144560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 154561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على164562

دمحم عادل دمحم عوده مطير174563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب184564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 194567

دمحم على دمحم على بندق 204568

1540نظم التحكم الصناعية المتقدمة ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
 دمحم فيصل  شعبان على دمحم14569

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج24570

دمحم محمود دمحم على حافظ34571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم44574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد54575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن64577

محمود دمحم الشحات يوسف74578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان84579

محمود دمحم محمود دمحم سعد94580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب104583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة114584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم124585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين134586

 نصر رضا جودة نصر144587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن154589

 هدير عبدالحميد محمود عواد164590



والء كمال مروان الطوخى هدهود174591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار184592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان194593

1438أجهزة التحويل واالالت الخاصة ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510

احمد دمحم احمد احمد شحاته94511

احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1438أجهزة التحويل واالالت الخاصة ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان74531

حامد صالح جودة متولى84532



حسام حسن محروس عبد الفتاح94533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان104534

حسين اشرف حسين ابراهيم114535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب124536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه144538

سلمى خالد عبد االله ابو على 154539

سلمى دمحم محمود نايل164540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق174541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان184543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن194544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح204545

1438أجهزة التحويل واالالت الخاصة ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب14546

عال احمد سعيد الجندى 24547

على صبحى دمحم عبده دمحم34548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد44549

غادة نبيل دمحم عطية 54550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم64551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 74553

كريم السيد دمحم عوض 84554

دمحم السيد دمحم الشاطر 94555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة104556

دمحم السيد دمحم عبدهللا114557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 124558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 134559

دمحم رجب دمحم عمرو144560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 154561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على164562

دمحم عادل دمحم عوده مطير174563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب184564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 194567

دمحم على دمحم على بندق 204568

1438أجهزة التحويل واالالت الخاصة ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم



 دمحم فيصل  شعبان على دمحم14569

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج24570

دمحم محمود دمحم على حافظ34571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم44574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد54575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن64577

محمود دمحم الشحات يوسف74578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان84579

محمود دمحم محمود دمحم سعد94580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب104583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة114584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم124585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين134586

 نصر رضا جودة نصر144587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن154589

 هدير عبدالحميد محمود عواد164590

والء كمال مروان الطوخى هدهود174591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار184592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان194593

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510

احمد دمحم احمد احمد شحاته94511

احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516



احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان74531

حامد صالح جودة متولى84532

حسام حسن محروس عبد الفتاح94533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان104534

حسين اشرف حسين ابراهيم114535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب124536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه144538

سلمى خالد عبد االله ابو على 154539

سلمى دمحم محمود نايل164540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق174541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان184543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن194544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح204545

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب14546

عال احمد سعيد الجندى 24547

على صبحى دمحم عبده دمحم34548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد44549

غادة نبيل دمحم عطية 54550



فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم64551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 74553

كريم السيد دمحم عوض 84554

دمحم السيد دمحم الشاطر 94555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة104556

دمحم السيد دمحم عبدهللا114557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 124558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 134559

دمحم رجب دمحم عمرو144560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 154561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على164562

دمحم عادل دمحم عوده مطير174563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب184564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 194567

دمحم على دمحم على بندق 204568

1408األقتصاد الهندسى ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
 دمحم فيصل  شعبان على دمحم14569

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج24570

دمحم محمود دمحم على حافظ34571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم44574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد54575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن64577

محمود دمحم الشحات يوسف74578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان84579

محمود دمحم محمود دمحم سعد94580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب104583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة114584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم124585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين134586

 نصر رضا جودة نصر144587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن154589

 هدير عبدالحميد محمود عواد164590

والء كمال مروان الطوخى هدهود174591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار184592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان194593



1400تشريعات وعقود ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510

احمد دمحم احمد احمد شحاته94511

احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1400تشريعات وعقود ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان74531

حامد صالح جودة متولى84532

حسام حسن محروس عبد الفتاح94533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان104534

حسين اشرف حسين ابراهيم114535



رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب124536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه144538

سلمى خالد عبد االله ابو على 154539

سلمى دمحم محمود نايل164540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق174541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان184543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن194544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح204545

1400تشريعات وعقود ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب14546

عال احمد سعيد الجندى 24547

على صبحى دمحم عبده دمحم34548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد44549

غادة نبيل دمحم عطية 54550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم64551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 74553

كريم السيد دمحم عوض 84554

دمحم السيد دمحم الشاطر 94555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة104556

دمحم السيد دمحم عبدهللا114557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 124558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 134559

دمحم رجب دمحم عمرو144560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 154561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على164562

دمحم عادل دمحم عوده مطير174563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب184564

دمحم عصام دمحم السيد194565

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 204567

1400تشريعات وعقود ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
دمحم على دمحم على بندق 14568

 دمحم فيصل  شعبان على دمحم24569

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج34570



دمحم محمود دمحم على حافظ44571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم54574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد64575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن74577

محمود دمحم الشحات يوسف84578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان94579

محمود دمحم محمود دمحم سعد104580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب114583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة124584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم134585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين144586

 نصر رضا جودة نصر154587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن164589

 هدير عبدالحميد محمود عواد174590

والء كمال مروان الطوخى هدهود184591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار194592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان204593

1500المشروع  ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510



احمد دمحم احمد احمد شحاته94511

احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1500المشروع  ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان74531

حامد صالح جودة متولى84532

حسام حسن محروس عبد الفتاح94533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان104534

حسين اشرف حسين ابراهيم114535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب124536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه144538

سلمى خالد عبد االله ابو على 154539

سلمى دمحم محمود نايل164540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق174541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان184543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن194544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح204545

1500المشروع  ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم



عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب14546

عال احمد سعيد الجندى 24547

على صبحى دمحم عبده دمحم34548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد44549

غادة نبيل دمحم عطية 54550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم64551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 74553

كريم السيد دمحم عوض 84554

دمحم السيد دمحم الشاطر 94555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة104556

دمحم السيد دمحم عبدهللا114557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 124558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 134559

دمحم رجب دمحم عمرو144560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 154561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على164562

دمحم عادل دمحم عوده مطير174563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب184564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 194567

دمحم على دمحم على بندق 204568

1500المشروع  ك:اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
 دمحم فيصل  شعبان على دمحم14569

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج24570

دمحم محمود دمحم على حافظ34571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم44574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد54575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن64577

محمود دمحم الشحات يوسف74578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان84579

محمود دمحم محمود دمحم سعد94580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب104583

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة114584

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم124585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين134586

 نصر رضا جودة نصر144587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن154589



 هدير عبدالحميد محمود عواد164590

والء كمال مروان الطوخى هدهود174591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار184592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان194593

1548نظم التحكم الذكية ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد جالل دمحم احمد طعيمة34503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى44504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر54507

احمد طارق العزب عبده عيد64508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى74509

احمد ماهر عبد النبى سالم84510

احمد دمحم احمد احمد شحاته94511

احمد دمحم عبدالمؤمن على 104513

احمد محمود احمد دمحم114514

احمد محمود دمحم احمد عطية124515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على134516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد144517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر154518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم164519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود174520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى184521

اسماء محرم دمحم على موسى194522

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف204523

1548نظم التحكم الذكية ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
امنية اشرف هالل كامل خليل14524

أمنية طه مأمون دمحم24525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد34526

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى44527

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز54528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 64529

حامد صالح جودة متولى74532



حسام حسن محروس عبد الفتاح84533

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان94534

حسين اشرف حسين ابراهيم104535

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب114536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه124537

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه134538

سلمى خالد عبد االله ابو على 144539

سلمى دمحم محمود نايل154540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق164541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان174543

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن184544

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح194545

عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب204546

1548نظم التحكم الذكية ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
عال احمد سعيد الجندى 14547

على صبحى دمحم عبده دمحم24548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد34549

غادة نبيل دمحم عطية 44550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم54551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 64553

كريم السيد دمحم عوض 74554

دمحم السيد دمحم الشاطر 84555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة94556

دمحم السيد دمحم عبدهللا104557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 114558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 124559

دمحم رجب دمحم عمرو134560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 144561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على154562

دمحم عادل دمحم عوده مطير164563

 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب174564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 184567

دمحم على دمحم على بندق 194568

 دمحم فيصل  شعبان على دمحم204569

1548نظم التحكم الذكية ك : اسم المادة 



االسمرقم الجلوسم
دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج14570

دمحم محمود دمحم على حافظ24571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم34574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد44575

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن54577

محمود دمحم الشحات يوسف64578

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان74579

محمود دمحم محمود دمحم سعد84580

 مصطفى صفوت مصطفى رجب94583

 نصر رضا جودة نصر104587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن114589

 هدير عبدالحميد محمود عواد124590

والء كمال مروان الطوخى هدهود134591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار144592

يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان154593

1544نمذجة االآلت الكهربية ك : اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد جالل دمحم احمد طعيمة14503

احمد جمال عبداللطيف مجاهد البكراوى24504

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر34507

احمد ماهر عبد النبى سالم44510

احمد دمحم احمد احمد شحاته54511

امانى احمد عبدالغنى السيد شريف64523

ايمان دمحم دمحم سيد الزياتى74527

حسنى دمحم حسنى دمحم رمضان84534

رضوى عبدالناصر بيومى صالح خشب94536

ريم سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه104537

عبدالحكيم عاصم محمود اإلودن114544

عبدالغنى طه عبدالغنى عبدالوهاب124546

غادة نبيل دمحم عطية 134550

فاطمة أبو الغيط صبيح ابراهيم144551

كامل نجيب السيد احمد نعامه 154553



دمحم رجب دمحم عمرو164560

دمحم سالمة سيد أحمد مصلحى 174561

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على184562

دمحم على دمحم على بندق 194568

 دمحم فيصل  شعبان على دمحم204569

محمود فتوح عبدالخالك حسنين معارن214577

محمود دمحم الشحات يوسف224578

محمود دمحم محمود دمحم سعد234580

 مصطفى محمود حسين محمود شبانة244584

1542الربوتات ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
احمد السيد ابو طالب سلطان14501

احمد بهجت عبدالعزيز سالم24502

احمد طارق العزب عبده عيد34508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى44509

احمد دمحم عبدالمؤمن على 54513

احمد محمود احمد دمحم64514

احمد محمود دمحم احمد عطية74515

احمد مصطفى السيد عبد الحليم على84516

احمد مصطفى محمود عبدالحميد94517

احمد ياسر يحى حسين دمحم عبدالمادر104518

اسراء أحمد جودة دمحم دمحم114519

اسراء عالم عبدالسيد عبدالممصود124520

اسماء عبدالحليم عبدالفتاح دمحم الطوخى134521

اسماء محرم دمحم على موسى144522

امنية اشرف هالل كامل خليل154524

أمنية طه مأمون دمحم164525

اميرة ابو الفتوح دمحم عبدالحميد174526

آيه جمال عبدالعزيز عبدالعزيز184528

آيه جمال مرسى احمد مرسى 194529

حازم رضا عبدالرحمن زيدان204531

1542الربوتات ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم



حامد صالح جودة متولى14532

حسام حسن محروس عبد الفتاح24533

حسين اشرف حسين ابراهيم34535

ريهام سعيد ابراهيم عبدالحليم شبانه44538

سلمى خالد عبد االله ابو على 54539

سلمى دمحم محمود نايل64540

شيماء رضا فوزى عبدالرازق74541

عاصم خالد دمحم حمد عرمان84543

عبدالحليم مصطفى عبدالحليم عبدالفتاح94545

عال احمد سعيد الجندى 104547

على صبحى دمحم عبده دمحم114548

عمر مصطفى عبدالوهاب حامد السيد124549

كريم السيد دمحم عوض 134554

دمحم السيد دمحم الشاطر 144555

دمحم السيد دمحم عبدالعليم زهرة154556

دمحم السيد دمحم عبدهللا164557

دمحم حسن دمحم أحمد حجازى 174558

دمحم جمال أحمد إبراهيم الحبشى 184559

دمحم صالح الدين أبوالفتوح على194562

دمحم عادل دمحم عوده مطير204563

1542الربوتات ك :اسم المادة 

االسمرقم الجلوسم
 دمحم عبدهللا عبدهللا على عزب14564

دمحم عالء عزيز عبدالصادق 24567

دمحم دمحم اسماعيل ابراهيم فرج34570

دمحم محمود دمحم على حافظ44571

محمود سيد عبدالرحيم دمحم54574

محمود صبحى يوسف الصغير ابو احمد64575

 محمود دمحم عبدالرحمن سليمان74579

 مصطفى صفوت مصطفى رجب84583

 معاذ عبدالغنى السيد ابراهيم94585

 مغاورى حسين عبدالفتاح  حسين104586

 نصر رضا جودة نصر114587

 هدير صبحى عبداللطيف حسن124589

 هدير عبدالحميد محمود عواد134590

والء كمال مروان الطوخى هدهود144591

 يوسف شاكر السيد عبدالستار154592



يوسف عبدالناصر يوسف سيد حمدان164593



جامعة بنها

كلية الهندسة ببنها

شئون الطالب

 م2020/2019  (طبية )الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية  

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410

كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1425اإللكترونيات واألجهزه الحيويه ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402



اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410

كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1443التحكم الرقمى ك :  اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410



كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1451اإلحصاء الحيوى  ك :  اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410

كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419



نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1528تحليل الصور الرقمية والتعرف على النماذج ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410

كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1453أجهزة المستشفيات ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401



اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410

كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425

1500المشروع ك : اسم المادة 

االسمالحالهرقم الجلوسم
احمد السيد احمد موسى 14401

اسامة يحيى دمحم عوض 24402

اميرة عصام الدين حجاب عبدالفتاح 34403

آيه دمحم عبدالحليم بيومى 44404

بدر ناجى ابراهيم سالم 54405

سامح جمال عبدالموجود متولى 64406

سحر سمير دمحم الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل دمحم احمد94409

عبداللطيف طه السيد طه سيد احمد104410



كريم مصطفى على بدير رجب 114411

دمحم حاتم عبدالحى السكرى 124412

دمحم سعيد سعد زغلول دمحم حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خليل محمود154415

 محمود عبدالجليل دمحم عبدالجليل164416

محمود محسن دمحم صبحى 174417

مريم محمود رفعت محمود عبداللطيف 184418

منى دمحم إبراهيم عبدهللا 194419

نيرة هاشم دمحم قنديل 204420

نيفين اشرف مهدى دمحم 214421

هاجر إيهاب فتحى عبدالفتاح224422

هاجر محمود عبدالوهاب حجازى 234423

هند على دمحم عبدالغنى على 244424

ياسمين عصام الدين دمحم عبدالجواد متولى254425


