
  جامعة بنها
كلية هندسة بنها

شئون الطالب
2020/2019 (ميكاترونيات) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

االسمالحالهرقم الجلوسم

عبدالىح دمحم عبدالىح دمحم14623

عبدالرحمن طارق دمحم عبدالجواد العطار24624

عبدالرحمن عزت عبدالجابر الجعار34625

عبدالرحمن دمحم سعد احمد44626

عمر سعيد نور الدين منصور سالم54627

عمرو رجب عيىس رجب64628

فاطمه نارص عبدالدايم عباس عبدالفتاح74629

ماجد احمد عبدهللا حسن ابراهيم84630

دمحم احمد عبدالحليم احمد دمحم94631

دمحم اسامه عفيفى دمحم جاب هللا104632

دمحم اسماعيل عبدالمعىط دمحم114633

دمحم ايمن عبدالحميد دمحم حنضل124634

134635
ى

دمحم ايهاب عبدالبارى عبدربه البسيون

دمحم ساىم احمد عبدالجواد عفيفى144636

دمحم صابر دمحم مصلىح عفيفى154637

دمحم مجدى طعيمه دمحم164638

محمود حسنى عبد المنعم رفاىع174639

مصطفى شاكر السيد محمود184640

مصطفى دمحم عبدالغنى عبدالعزيز194641

مصطفى محمود حسن محمود204642

يوسف ميخائيل عبيد ميخائيل214643

ثوبان اسامة فتىحي أبو غزالة2خ224644

( 1مقرر اختيارى  )1598الذكاء االصطناعى م :اسم المادة

شئون الطالب



  جامعة بنها

كلية هندسة بنها

 شئون الطالب

اسم الماده
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم رزق ابراهيم حسن هالل14801

ابراهيم دمحم سعد دمحم مصطفى24802

ابراهيم وجيه ابراهيم ابراهيم العبد34803

احمد ابراهيم عابد عبدالرحيم فراج44804

احمد جمال عبدالقوى احمد ماضى54805

احمد حامد سيد احمد حسن القاضى64806

احمد حمدى عبدالعزيز دمحم حجازى74807

احمد رجب عبدالحليم محمود منصور84808

احمد سمير لبيب عبدالحليم94809

احمد شمس الدين دمحمى دمحم هاشم104810

 حامد الزيات114811
ى

احمد شوق

 زغلول المرىس يوسف124812
ى

احمد شوق

احمد صابر عفيفى محمود الخواجه134813

يف144814 ى عبدالرحيم عبدالرحمن شر احمد صير

احمد طارق انور عبدالجليل سيد154815

احمد عادل عبدالرحمن البابىل164816

احمد عبدالحفيظ محمود طعيمه174817

احمد عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالمنعم راشد184818

احمد عبدالفتاح صالح الدين السيد الخواجه194819

احمد عالء الدين دمحمى عىل يحير204820

( 1مقرر اختيارى  )1598الذكاء االصطناعى م اسم الماده
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

احمد متوىل السعيد متوىل14821

 دمحم عتمان24822
ى

احمد دمحم ابراهيم الدسوق

احمد دمحم احمد عبدالغفار احمد34823

احمد دمحم عبدالنارص عبدالفتاح دمحم نجم44824

احمد دمحم دمحم عبدالرحمن54825

احمد مصيلىح عبدالرحمن عبدالواحد64826

احمد معاويه عىل الحفى74827

احمد يوسف مشحوت رضوان84828

ارسانيوس فتىح سليمان عبدالملك94829

2020/2019(القوى الميكانيكية) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

( 1مقرر اختياري  ) 1534مركبات ومعدات م 



ى غنيم104830 اسالم عبدالرازق جوده حسنير

امير وديع عيىس عو ض هللا114831

انس عيد عبداللطيف عيد124832

ايه حمدى دمحم السيد احمد زغلول134833

ى حزقيال144834 ى سعد بشر بشر

جمال حامد محرم حسن154835

جهاد ياش دمحم العفيفى رضوان وهدان164836

حسن سليم مىح الدين سليم حسن174837

حلىم ساىم حلىم قشطه184838

حمدى دمحم حمدى دمحم عىل194839

خالد زكريا شعراوى دمحم احمد204840

(  3  )                                  لجنه  
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

رضا  هالل  سليمان عبدالوهاب البدوى14841

روفيده شحات دمحم دمحم العباس24842

يف خالد دمحم شفيق السيد احمد34843 شر

ف شفيق ميخائيل44844 شنوده اشر

طارق انس مصطفى مصطفى جاد54845

عاصم سعيد دمحم البهنىس شومان64846

عبدالجليل ايمن عبدالجليل خالد دمحم عىل74847

عبدالرحمن مسعد عبدالرحمن الشاعر84848

عبدهللا  ناجر عبدهللا دمحم94849

عبدهللا عبداللطيف عبدهللا قطب104850

عبدهللا وحيد عبدهللا محمود114851

عماد الدين اسامة سعد محمود سنجاب124852

يل134853 عماد دهشان عبدالهادى دمحم جير

ى144854 عمار ياش ابراهيم عبدالجواد الجعير

عمرو عثمان توفيق عبدالحميد154855

عمرو دمحم اسماعيل سليمان عيش164856

كريم خالد عبدالمنعم عطيه174857

ى غنام184858 كريم سيد ياسير

كريم دمحم عبدالمقصود عىل خليفه194859

لس جرجس اسحق سيحه204860 كير

(  4  )                                  لجنه  
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

مجدى عادل عبدالغيى عفيفى عجم14861

دمحم احمد عطيه رمضان العقاد24862

اسم الماده

اسم الماده



دمحم احمد دمحم الهادى عبدالفتاح34863

دمحم حجاج فهىم حجاج44864

دمحم حسام دمحم منير دمحم عبدالعال54865

ى راضى السيد دياب64866 دمحم حسير

ى74867 ى دمحم ياسير دمحم حسير

دمحم خالد عبدالرحمن موىس84868

ى94869 دمحم خالد فؤاد حسير

دمحم داود عبدالمحسن سيد شعبان104870

دمحم رمضان عبدربه عبدالعزيز114871

دمحم ساىم احمد بيوىم غانم124872

دمحم سعد الدين احمد صالح134873

دمحم سعيد خطاب عبدالقوى144874

دمحم سالمه يوسف ابراهيم مصطفى154875

دمحم سمير عبدالظاهر عبدالفتاح جمعه164876

 شلير عبدالفتاح المالح174877
ى

دمحم شوق

دمحم صالح مىح الدين نرص خليل184878

دمحم عامر عبدالرحمن السيد عامر194879

ى احمد عبدالفتاح زغلول204880 دمحم عصام امير

(  5  )                                  لجنه  
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

14881
ى

دمحم فؤاد حلىم النعمان

ى24882  ابراهيم الشير
ى

دمحم مجدى دسوق

دمحم دمحم عبدالعظيم دمحم حسن34883

دمحم محمود دمحم دمحم مهدى44884

دمحم ياش جاد عىل54885

 قابل64886
ى

محمود الصاوى عبدالشاق

محمود جابر حسن دمحم عبد اللطيفق74887

محمود جمال عبدالرحمن السيد نوح84888

محمود خالد زينهم عىل ابوخليفه94889

محمود ساىم عبدالجيد محمود عطا هللا104890

محمود سعيد عبدالغيى دمحم114891

محمود عبدالباسط عبدالجواد دمحم124892

محمود عىل محمود صادق134893

محمود عماد محمود داود144894

محمود دمحم سعد عطية هللا بالل154895

مصطفى جمال صابر احمد احمد164896

مصطفى عاطف ابراهيم سويلم زغلول174897

اسم الماده



مصطفى عىل وجدى سيد احمد نجم184898

مصطفى عماد فتىح سعيد نرص 194899

مصطفى فتىح ابوزيد عبدالهادى حرب204900

(  6  )                                  لجنه  
االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

مصطفى مجدى احمد دمحم14901

ى عبدالنارص دمحم العشماوى هيكل24902 معيى

منة هللا محمود سيد دمحم خليل34903

نشأت نرص عبدالخالق دمحم شطا44904

وجيه شعبان السيد خطاب دمحم54905

يال64906 يوساب رافت غاىل غير

اسم الماده



   جامعة بنها

كلية هندسة بنها

  شئون الطالب

االسمالحالةرقم الجلوسم
ابراهيم احمد الشافىع احمد14701

ابراهيم دمحم سيد احمد عىل24702

احمد شحاته فتىح شحاته دمحم34703

احمد صبيح احمد ابراهيم44704

احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الداىل54705

احمد عبدالنارص دمحم سعيد64706

احمد عىل عبدالسعيد عىل74707

احمد دمحم ابراهيم يوسف الخواجه84708

ن94709 ن سالمه الشي  احمد معاويه الشي 

ايهاب رفاىع دمحم ابراهيم104710

خالد حمدى حسن احمد خليفه114711

دمحم احمد ابراهيم دمحم124712

دمحم ايمن فتىح الفيشاوى134713

دمحم رضا فوزى عبدالرازق144714

دمحم سمي  عىل دمحم154715

دمحم سيد احمد ابراهيم سيد احمد164716

محمود ابراهيم عبد الفتاح عبد العزيز174717

محمود عبد الخالق ريحان عبد الفتاح184718

محمود ماهر عبدالحكيم دمحم194719

محمود دمحم ابوالفتوح خطاب204720

محمود مصطفن لبيب دمحم214721

يف224722 مصطفن حمدى شعيب شر

محمود سعيد دمحم النمر3خ234723

2020/2019  (االنتاج والتصميم)الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

:اسم المادة


