
   جامعة بنها
كلية هندسة بنها
  شئون الطالب

االسمالحالةرقم الجلوسم

احمد علم الدين محمود عيسوى14701

اسراء ابراهيم الدسوقى السيد نصر24702

المأمون عادل مامون ابوالعزم34703

انطون ابراهيم عطيه وهبه44704

حسام مصطفى سالمه عبدالجواد54705

زينب احمد عبدالرحيم احمد شلبى64706

عبدالرحمن اسامه محمود غنيم74707

على اسماعيل محمد سعيد مصطفى84708

محمد انور فاضل بندارى94709

محمد عادل سالم صبيحق104710

محمد عادل فرج هللا حسن114711

محمد فارس السيد عواد عبدهللا124712

محمد ناصف عبدالعليم الجداوى134713

محمود عبد الخالق ريحان عبد الفتاحق144714

مصطفى جمال عوض السيد عوض154715

مينا هاني عياد سالمة164716

احمد صبيح احمد ابراهيم1خ174717

مصطفى حمدى شعيب شريف1خ184718

دور  (االنتاج والتصميم) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

1    لجنه   2021/2022يناير عام دراسى 

شئون الطالب



  جامعة بنها
كلية هندسة بنها
 شئون الطالب

االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم هشام محمد سعيد مصطفىق14801

احمد ابراهيم عبدهللا لبيب24802

احمد احمد عبدالعزيز مرعىق34803

احمد جمال لطفى ابراهيم سويلم44804

احمد جمال محمد مرسى54805

احمد حسين عبدالموجود عمر متولى64806

احمد سمير السيد اسماعيل سيداحمد74807

احمد سمير شحاته عطيه84808

احمد سيد حسن الدمرداش94809

احمد طارق عبدالحكيم احمد104810

احمد طارق محمد عبداللطيف البعالوى114811

احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن124812

احمد على محمد سنهورى134813

احمد فتحى لبيب تركى العليمى144814

احمد محمد عفيفى محمد عفيفى154815

احمد مصطفى عبده مصطفى164816

عام (القوى الميكانيكية) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

1       لجنه 2021/2022دراسى

شئون الطالب



  جامعة بنها
كلية هندسة بنها
 شئون الطالب

االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

احمد مصطفى محمد ابوالفتوح14817

احمد موفق كمال الدين المرسى الوصيف24818

احمد وائل عنتر محروس الدالى34819

احمد يوسف عبدالفتاح زايد44820

اسالم عطيه عبدالتواب على54821

امجد احمد نافع سعد64822

بسام على حسن على زايد74823

جالل محمد جالل محمد الشرقاوى84824

حلمى كمال محمد احمد الكالوى94825

رانيا جمال كمال مجاهد104826

روماريو عصام هرنى عازر بشاى114827

سامح صالح السيد محمدق124828

سيف الدين اشرف محمدى ابراهيم االشقر134829

شوقى انور محمد على144830

شيماء فتحى عبدالجليل محمود حسانين154831

شيماء محمد عبدالفتاح على عبدالمعطى164832

القوى )الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

2       لجنه 2021/2022عام دراسى(الميكانيكية

شئون الطالب



  جامعة بنها
كلية هندسة بنها
 شئون الطالب

االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

طارق عبدالنبى احمد ابراهيم الطباخ14833

طارق محمد عجمى ابراهيم24834

عاطف عادل محمد العطار34835

عبدالرحمن رافت حلمى الفقى44836

عبدالرحمن ماهر محمد درويش54837

عبدالرحمن محمد عواد على قطب64838

عبدهللا رشاد عبدهللا محمود74839

عبدهللا سيد محمود محمد عيسى84840

عبدالمنصف اسامه عبدالناصف ابراهيم رضوان94841

على ابراهيم محمود احمد104842

علي محمد مصطفى عليق114843

عمر ابواليزيد عبدالمجيد قمر124844

عمر رجب عبدالحليم محمود134845

عمر رضا عبدالعزيز عبدالمجيد سيداالهل144846

عمر محمد فاروق صبرى محمد154847

كريم محمدالهامى عبدالظاهر عفيفى164848

القوى ) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

3       لجنه 2021/2022عام دراسى(الميكانيكية

شئون الطالب



  جامعة بنها
كلية هندسة بنها
 شئون الطالب

االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

محمد ابراهيم عباس مرسى غيث14849

محمد احمد فتحى محمد بسيونى24850

محمد احمد محمود امين عزب34851

محمد اشرف خليل عبدالغنى44852

محمد ايمن سعيد احمد54853

محمد حسام الدين حمدى الشامى64854

محمد حمدى زكريا السيد74855

محمد خالد حسن مدخنه84856

محمد ربيع السيد بدوى الشافعى94857

محمد رجب محمد موسى104858

محمد طارق محمد مصلحى قنديلق114859

محمد عادل عبدالتواب صقرق124860

محمد عصام محمد محمد المهدىق134861

محمد كريم محمود محمد عايش144862

محمد مسعد زكى محمد علىق154863

محمد منير محمد السيد عبدالدايم164864

القوى ) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

4       لجنه 2021/2022عام دراسى(الميكانيكية

شئون الطالب



  جامعة بنها
كلية هندسة بنها
 شئون الطالب

االســــــــمالحالهرقم الجلوسم

محمد وحيد محمد ناصف14865

محمدى خالد محمدى محمود على24866

محمود عبدالعزيز فؤاد محمد34867

محمود عصام عنتر ابراهيم44868

محمود فتحى ابراهيم عوض هللا عيد54869

مصطفى احمد عبدالعزيز احمد عزت64870

مصطفى خالد عبدالحميد مصطفى عبدالعال74871

مصطفى محمد ممدوح حلمى مغاورى الخولى84872

مصطفى يسرى محمد هشله94873

هاجر جمال كامل التهامى شحاته104874

هاجر محمد رضا دسوقى محمد دسوقى114875

هشام سيد رمضان بدوى124876

هشام عادل سليمان ابراهيم ناصف134877

يحى زكريا امين محمود على االبحر144878

يوسف احمد زكريا عليمى احمد154879

عبدهللا عبداللطيف عبدهللا قطب1خ164880

القوى ) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية

5       لجنه 2021/2022عام دراسى(الميكانيكية

شئون الطالب



  جامعة بنها

كلية هندسة بنها

شئون الطالب

االسمالحالهرقم الجلوسم

ابراهيم حسين عمر على14601

ابراهيم سيد احمد على السيد24602

ابراهيم شعبان ابراهيم ماضى34603

احمد اسماعيل رفيق الفرا44604

احمد زكى محمد الفقىق54605

احمد صبرى بدوى محمد عويضه64606

احمد طارق أحمد الشاذلى74607

احمد عاطف رشدى على شاهين84608

احمد عبدالجواد عبدالظاهر عبدالجواد94609

احمد ناجى محمد ابراهيمق104610

ادهم عبداللطيف عبدالهادى على عبدالخالق114611

ايه على محمد على سالم124612

جون مجدى نخيل بديع ارمانيوس134613

حسن اشرف حسن السلكاوى144614

عبدالجليل احمد عبدالرحمن جالل الدين عبداللطيف154615

عبدالرحمن سعيد عبدالمنعم عبيد164616

1 لجنه  2021/2022دور يناير عام دراسى  (ميكاترونيات)كشف أعمال سنة الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

شئون الطالب



  جامعة بنها

كلية هندسة بنها

شئون الطالب

االسمالحالهرقم الجلوسم

عبدالرحمن محمود حسنى موسى14617

عبدهللا صالح محمد احمد سعيد24618

عبدهللا عبدالسالم موسى شحاته34619

عبدالمجيد السيد عبدالمجيد السيد44620

على بسيونى على السيد الحلى54621

على عبدالحكيم على الجزار64622

عمر شرف على شرف74623

فادى داود يوسف داود84624

فاطمه عبدالرحيم السيد عبدالقادرالطحان94625

فليمون فرج فوزى عزيز104626

لؤى اسالم عبدالمنعم عبدالعزيز114627

محمد اشرف فتحى محمود الصياد124628

محمد سمير امين موسى134629

محمد سمير عبدالعظيم حمزه144630

محمد عبدالحليم السيد محمد الهادى154631

محمد منير عبدالرحمن ابراهيم164632

دور  (ميكاترونيات) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

2 لجنه  2021/2022يناير عام دراسى 

شئون الطالب



  جامعة بنها

كلية هندسة بنها

شئون الطالب

االسمالحالهرقم الجلوسم

محمد ناصر عبدالمنعم ابراهيم شعالن14633

محمود السيد طه محمد كاشف24634

محمود فرج حبيشى على سالم34635

محمود محمد عبدالبديع غريب اسماعيل44636

مروان محمد عليوه حسن على حسن54637

مصطفى السيد صالح السيد البدوى64638

مصطفى السيد محمد سيد رجب74639

مصطفى السيد محمد محمد يسن84640

مصطفى محمد سعد ابراهيم94641

مهاب مدحت سامى عبدهللا104642

مهند يحيى زكريا عبدالحليم القاضى114643

يحيى سامح ابوالعال فراج السيد124644

احمد جابر احمد علي خطاب1خ134645

فاطمه ناصر عبدالدايم عباس عبدالفتاح1خ144646

ثوبان اسامة فتحي أبو غزالة4خ154647

دور  (ميكاترونيات) الفرقة الرابعه قسم الهندسة الميكانيكية 

3 لجنه  2021/2022يناير عام دراسى 

شئون الطالب


