
بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون

االسمالحالهالجلوس رقمم

احمد ابراهيم فتحى ابراهيم بدر14201

أحمد شوقى عبدالفتاح أبوالفضل24202

أحمد محمد عبدالنبى محمد34203

أحمد مدحت حسن عبدالحكيم على44204

أحمد يونس ابراهيم أبوالسعود عبدهللا54205

اسماء جمال عبدالرحمن تهامى64206

اسالم محمود عبدالمنعم على احمد74207

أشرف مدحت فتحى عرفه84208

أنجى حسن السيد حسن أحمد94209

ايالف محمد عبدالعظيم على104210

حازم محمود محمد زين الدين114211

حسام أشرف عبدالفتاح احمد يوسف124212

خالد على عبدالستار احمد134213

ريم عبدالعظيم حسن محمد االكسيرى144214

سلمى هانىء محمدهاشم عبدهللا154215

  ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة 

دور يناير للعام الدراسى  (اتصاالت  )الكهربية 

 م2022/2021

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون

  ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة 

دور يناير للعام الدراسى  (اتصاالت  )الكهربية 

 م2022/2021
االسمالحالهالجلوس رقمم

عبدالرحمن صابر عبدالفتاح مصطفى14216

عبدالرحمن محمد جاد العزب24217

عبدهللا فكرى محمود محمد حماد34218

عمر نادر سعد الدين محمود شمس44219

لمياء عبدهللا احمد الجندى54220

محمد ابوزيد مسلم احمد64221

محمد السيد عبدالسالم مبارك74222

محمد شحته حسن محمد عرابى84223

محمد عالء محمد عبدالعاطى94224

محمد محمد عبدالحافظ احمد طنطاوى104225

محمود محمد جوده متولى114226

مروه مصطفى ابراهيم جوده على124227

مصطفى حامد محمد ابراهيم الدويك134228

مصطفى محمود عبدالمنعم يوسف144229

ندى طه شوقى عبدالقادر154230

االسمالحالهالجلوس رقمم

نسيبه جمال محمود على البنا14231

هاجر محمد حسن ابراهيم عبدالرحمن24232

هشام عبدهللا نور الدين محمداحمد34233

هند سمير عبدهللا محمد عبدالرحمن44234

ياسمين محمد جوده عامر السيد54235

يوسف ابراهيم الطوخى ابراهيم حسن64236

اسامة محمد عبدالفتاح بدر محمد3خ74237

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون

االسمالحالهم

أبراهيم السيد ابراهيم صقر14401

أحمد اشرف احمد هالل24402

أحمد سعد محمد السيد34403

أحمد عصام أحمد جمال الدين محمود44404

اسراء حامد عبدهللا محمد منصور54405

اسراء محمد عبدالعزيز لطيف لطيف64406

الشيماء ياسر حسين محمد االباصيرى74407

أمجد سمير فؤاد سالم84408

جهاد صبحى عواد شحاته شعالن94409

سعاد عبدهللا كمال محمد غريب104410

شيماء عمر خطاب أحمد114411

عبدالرحمن خالد محمد حسن سويلم124412

عبدالرحمن محمد حسن محمد عالم134413

عبدهللا سعيد مصيلحى رضوان144414

عمر عماد الدين جوده مكى154415

محمد احمد عبدالعظيم السيد164416

محمد محمود عبدالعزيز محمود عراقىق174417

مروة عبد الوهاب فتوح حسن184418

لدور ينايرعام دراسى  (طبية )ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية  

 م2022/2021

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون

االسمالحالهالجلوس رقمم

ابراهيم ايمن احمد عبدالنبى14501

ابراهيم طارق ابراهيم عبدالوهاب24502

ابراهيم يسرى ابراهيم الدسوقى 34503

احمد السيد عبدالغنى الشحات44504

أحمد أشرف عبدالحميد مرسى54505

أحمد الرفاعى احمد محمد ابراهيم64506

أحمد ايمن عبدالرحمن باص74507

أحمد ايهاب عبدالحميد السيد مصطفى84508

أحمد بهاء محمد السيد بيومى94509

أحمد جمال عبدالسالم أبوصالح جميل104510

أحمد حسين راضى دياب114511

أحمد حماده محفوظ عبدهللا حسن124512

أحمد خالد حسنى جادهللا134513

أحمد رمضان عزيز عبدالعليم144514

أحمد رجب عبدهللا عبدالعزيز154515

ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

لدور ينايرعام دراسى  (قوى كهربية وتحكم )

 م2022/2021

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون
ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

لدور ينايرعام دراسى  (قوى كهربية وتحكم )

 م2022/2021

االسمالحالهالجلوس رقمم

محمد حمدى عبدالحميد السيد مبارك14561

محمد خطاب عبدالعزيز خطاب24562

محمد سامى على عبدالكافى34563

محمد عادل حامد حسين وهيب44564

محمد محمد غريب عاصم54565

محمد محمود محمد عبدالرؤوفق64566

محمد محمود مصطفى محمود 74567

محمد مسعد يوسف بحيرى 84568

محمد هشام محمد مصطفى94569

محمود احمد سالم سالم فرج104570

محمود اسماعيل امام حسن 114571

محمود حاتم ابوالعال محمود124572

محمود محمد ابراهيم البكرى134573

محمود يسرى عبدالسميع يوسف144574

نجالء عرابى ابراهيم محمد154575

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون
ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

لدور ينايرعام دراسى  (قوى كهربية وتحكم )

 م2022/2021

االسمالحالهالجلوس رقمم

أحمد سمير أنيس الشاذلى خاطر14516

أحمد صالح محمد السيد 24517

أحمد طارق عيد محمد غريب34518

أحمد طارق محمد التهامى44519

أحمد عادل محمدى جنينه54520

أحمد عباس فاروق عباس64521

أحمد عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم خاطر74522

أحمدعبدالمنعم سيد امام فرح84523

أحمد عبدالناصر سعيد بركات94524

أحمد على عبدالمقصود عبدالعزيز104525

أحمد مجدى على عبدالجواد على114526

أحمد محمد زكى أمام124527

أحمد هانى عبدالمنعم عبدالفتاح بحبح134528

أحمد ياسر أحمد عاشور أحمد144529

ادهم ابراهيم عوض ابراهيم154530

االسمالحالهالجلوس رقمم

مصطفى طلعت شعبان محمد الساعى14576

ندى سامح جوده عبدالخالق عطيه24577

هبه محمود على ابوالسعود34578

هدى مجدى عبدالمجيد منصور44579

هدير راضى عبدالعال عبدالرحمن54580

والء امين الحفنى حامد صالح النجار64581

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون
ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

لدور ينايرعام دراسى  (قوى كهربية وتحكم )

 م2022/2021

االسمالحالهالجلوس رقمم

اسالم سعيد احمد خضرى مصطفى14531

اسالم فارس محى الدين رمضان محمد24532

أفنان محمود كمال الدين محمود34533

آمال ممدوح محمد محمد البنهاوى44534

أيسر محمد محمود محمد حسن54535

باسم حازم محمد أبوالعينين نوار64536

تيسير فتحى عبدالمنعم فج النور حبيشى74537

خالد محمد احمد السيد شبانه84538

رامى جمال عيد سالمه محمد94539

رامى سمير محمد جوده104540

سحر على رمضان ابراهيم ركه114541

سالمه عبدالرحمن سالمه عبدهللا124542

عبدالباقى شعبان عبدالباقى حسن الزمرى134543

عبدالرازق اشرف عبدالرازق امين144544

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن على مرزوق154545

شئون الطالب



بنها جامعة

ببنها الهندسة كلية

الطالب شئون
ارقام الجلوس الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربية 

لدور ينايرعام دراسى  (قوى كهربية وتحكم )

 م2022/2021

االسمالحالهالجلوس رقمم

عبدالعال طلعت عبدالعال محمد14546

عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح سليمان 24547

عبدهللا ايمن السيد على متولى34548

عبدهللا طه عبدهللا عيد44549

عبدهللا مصطفى احمد عفيفى البدوى54550

عبدالمنعم سامح عبدالمنعم نعام64551

على صالح على الجندى74552

عمرو عاطف جبر ابراهيم 84553

فتحى سعيد فتحى العليمى 94554

عمر محمد مجدى عبدالمنعم 104555

محمد أحمد عبدالعزيز الصاوى114556

محمد احمد عبدالموجود عبدالحكم124557

محمد احمد محمد حافظ ابوالعز134558

محمد السيد عبدالمنعم ابراهيم144559

محمد بدر محمود ابراهيم بكر154560

شئون الطالب


