
جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم أحمد رمضان شعله13701

ابراهيم عاطف محب أبوالفتوح23702

ابراهيم نبيل على السيد33703

احمد ابراهيم متولى محمد متولى43704

احمد على عبدهللا عبدهللا الشعتى53705

احمد هانى محمد كمال بيومى عمر63706

اميره خالد عبدالعزيز امام حسن73707

حسن عبدالحميد حسن بغدادى83708

رضا عاطف عبدالستار عبدالدايم يحيى93709

طه عبدالحميد حسن عبدالحميد عبدالرحمن103710

على محمود على مصطفي113711

محمد السيد عز الدين ابراهيم123712

محمد سامى عبدالسميع غنيم133713

محمد صالح عبدالحكيم محمود منتصر143714

محمد عزت عبدالفتاح أمين الحافى153715

           الفرقه الثالثه ميكانيكا انتاج للعام 

2021 /2022الدراسى 



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

محمود ذكى حسنى العزب13716

محمود عادل شحته غنيمى23717

مصطفى سعيد ابو الفتوح ابراهيم33718

مصطفى عاطف محمد عبدالكريم43719

نادر عبدالباسط كرمانق53720

انس اسماعيل احمد البجالتى2خ63721

       الفرقه الثالثه ميكانيكا انتاج للعام الدراسى 

2     لجنه 2021 /2022



اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد سلٌمانق13801

ابراهٌم محمد عبدالرحمن محمد23802

ابراهٌم محمد محمد عبدالمنعم هاشم السٌد33803

احمد اٌهاب محمد السٌد النجار43804

احمد جمال على ابراهٌم سالم زهره53805

احمد عادل عبدالحمٌد اللبودى63806

احمد عصام احمد ابراهٌم رضوان73807

احمد عصام عبدالعاطى عطٌه83808

احمد فاٌد عبدالفضٌل حماد93809

احمد فراج عبدالمنعم محمد فراج103810

احمد محمد عبدالفتاح اللبودي113811

احمد محمود عبدالعاطى سالم123812

احمد هانى احمد محمد حماد133813

اسالم سٌد مصطفى عبدالعزٌز سلطوح143814

اسالم عبدالناصر ٌس السٌد سلٌمانق153815

السٌد حسن الطنطاوى الصعٌدى163816

               جامعة بنها

           كلٌة الهندسه ببنها

             شئون الطالب

( 1 )    لجنه 2022 / 2021عام دراسى (قوى  )اعمال سنه الفرقه الثالثه للهندسه المٌكانٌكٌه 



               جامعة بنها

           كلٌة الهندسه ببنها

             شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

السٌد حماده حسٌن احمد خضٌر13817

السٌد رشدى ابوالفتوح عبدالرحمن23818

 الشانوفىعبدالحمٌد عبداللطٌفبسنت مصطفى 33819

حسام محمد على محمودق43820

حسن احمد حافظ حسن ٌوسف53821

حمزه محمد ابراهٌم حسن حلقهق63822

رضا عبدالناصر محمد احمد بدوىق73823

سعاد عادل ٌونس محمد83824

عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمد سالم93825

عبدالرحمن اسامه زكرٌا عفٌفى103826

عبدالفتاح أشرف عبدالفتاح سٌد على113827

عبدهللا هشام صابر عبدالشافى123828

عبٌر عبدالمنعم محمد قطب133829

عزه صالح احمد حسٌن143830

عالء محمد احمد ابراهٌم محمد البقٌرى153831

مأمون فتحى مأمون محمد على163832

( 2 )    لجنه 2022 / 2021عام دراسى (قوى  )اعمال سنه الفرقه الثالثه للهندسه المٌكانٌكٌه 



               جامعة بنها

           كلٌة الهندسه ببنها

             شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

محمد احمد حسن محمد حسن13833

محمد احمد نصر عطا هللا23834

محمد اسامه محمد محمد سلٌمان33835

محمد المالح عبدالرحمن على المالح43836

محمد حلمى ٌوسف احمد عوفق53837

محمد خالد منصور عبدهللا حسٌن63838

محمد ربٌع احمد حسن عطٌه73839

محمد شحاته محمد محمد مخٌمر83840

محمد شرٌف السٌد المٌدانى93841

محمد صالح محمد هنداوى103842

محمد عبدالستار عبدالفتاح هاشم محمد113843

محمد مجدى  سعد عبدالمجٌد123844

محمد محمدى فتحى عبدالجٌد عرفه133845

محمد محمود اسماعٌل امبابى143846

محمد ٌاسر حسانٌن محمد153847

محمود اٌهاب فاٌد السٌد163848

عام (قوى  ) الفرقه الثالثه للهندسه المٌكانٌكٌه 

( 3 )    لجنه 2022 / 2021دراسى 



               جامعة بنها

           كلٌة الهندسه ببنها

             شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

محمود عبدالحلٌم شكرى عبدالحلٌم13849

محمود عمرو محمود عطٌه23850

محمود محمود حسن محمد القرشق33851

محمود مصطفى محمد هاشم43852

مصطفى حسام الدٌن محمد على53853

مصطفى سالم عبدالغنً احمد ٌوسف63854

مصطفى سامى السٌد فرج حسن73855

مصطفى صالح مصطفى حسب هللا83856

مصطفى عبداللطٌف مرسى عبده سٌد احمد93857

مصطفى محمد مصطفى غزاله103858

مصطفى محمود عبدالسالم محمد صٌام113859

مصطفى مصطفى محمود غنٌمى123860

ممدوح طاهر رمضان ابو الروس133861

مؤمن قدري عبدالمؤمن عبدهللا143862

هشام محمد سالم عبدالحمٌد غنٌم153863

عام (قوى  )الفرقه الثالثه للهندسه المٌكانٌكٌه 

( 4 )    لجنه 2022 / 2021دراسى 



اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم جمعة ابراهيم عبدالرحمن دوام13601

احمد ابراهيم محمود يوسف23602

احمد اشرف السيد عواد33603

احمد سامح مرسى بيومى مرسى43604

احمد شحته احمد عوض هللاق53605

احمد صالح الدين احمد على الشافعي63606

احمد عبدهللا عبدهللا عبدالسالم 73607

احمد يسرى أحمد محمد البرقى83608

اسماعيل عمر ابراهيم عبدالحميد93609

امين ايمان محمود امين103610

حسين احمد حسين عبدالفتاح سنجر113611

داليا عبدالسميع عبدالصبور السيد123612

دنيا محمد محمد عبدالغنى السيد133613

راضى محمود سعد احمد جميل143614

رامى عبدالغفار محمد األودن153615

رضوى عالء ابراهيم مسبح163616

جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

         الفرقه الثالثه ميكاترونيات للعام الدراسى 

2022/ 2021



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

سامر رضا كمال احمد بدوى13617

شامل عبدالحميد سيد عبده خليل23618

شمس محمد محمود محمد بحيرى33619

عبدهللا على عبدهللا على الصاوى43620

عبدهللا محمود تمام علي53621

عراقى على عراقى اسماعيل عامر63622

عمرو وليد محمد الفاروق فتحى73623

محمد اشرف محمد رمضان عطيه83624

محمد السيد عبدالحميد عفيفيى مشيرف93625

محمد السيد ناصر ابراهيم103626

محمد رمضان محمد حجازىق113627

محمد شوقى عبدالحميد جمعه123628

محمد على الحسينى علىق133629

محمد مجدى محمد عبدالعليم السيد143630

محمد معتز محمود عبدالحميد153631

محمود أحمد زاهر متولى درويش163632

                 2        لجنه رقم 2021 /2022           كشف أعمال السنه الفرقه الثالثه ميكاترونيات للعام الدراسى 



جامعة بنها

كلية الهندسه ببنها

شئون الطالب

اسم الطالبالحالهرقم الجلوسم

محمود أسامه احمد على شوالق13633

محمود حسن محمد حسن عمار23634

محمود متولى حسن متولى33635

محمود محمد عبدالوكيل عبدالعاطى يحى43636

مصطفى احمد منير محمد على منصورق53637

مصطفى اسماعيل عبدالمعطى بدوى63638

مصطفى كرم عبدالحارس محمد عمر73639

مصطفى محمد السيد السيد83640

مهند مجدى محمد فهمى93641

مينا مجدى بشاى عطيه103642

مينا محسن اسحق داؤد113643

نادين محمد احمد الحداد123644

نورهان احمد عبدالغنى محمد عوض133645

يحيى محمد مأمون سالم143646

يوسف مسعد محمد عامر153647

محمد جمال مصطفى على عياط2خ163648

                 3        لجنه رقم 2021 /2022           كشف أعمال السنه الفرقه الثالثه ميكاترونيات للعام الدراسى 


