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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Heat &  Mass Transfer:اسم المادة MPE401:رمز المادة

4069:رقم الشعبة

:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ احمد جمال عبدالفتاح عبدالعزيز191901759 انتظام1453075 خمسة وسبعون
C احمد سالم كمال إبراهيم سالم191901757 انتظام2403171 واحد وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

3979:رقم الشعبة

احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1432770 سبعون فقط
A- ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام2543791 واحد وتسعون
B+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3543387 سبعة وثمانون
D 201901890

احمد عبدالحليم احمد مصطفر انتظام4421961 واحد وستون
B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5553388 ثمانية وثمانون
A- احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام6533689 تسعة وثمانون
D+ احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام7402565 خمسة وستون
C احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام8442670 سبعون فقط

C+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام9482775 خمسة وسبعون
A- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام10563490 تسعون فقط
B ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام11493483 ثالثة وثمانون
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام12544094 اربعة وتسعون
C+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام13502474 اربعة وسبعون
B شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام14523183 ثالثة وثمانون

D+ ر171901309 عبدالرحمن حسن غازوىلي حسي  انتظام15412465 خمسة وستون
D عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام16412061 واحد وستون
C- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام17452368 ثمانية وستون
B+ عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام18523486 ستة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 1 of 3

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

3979:رقم الشعبة

احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام19603999 تسعة وتسعون
B عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام20532982 ر وثمانون اثني 

B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام21543488 ثمانية وثمانون
C دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام22492372 ر وسبعون اثني 
B- دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام23512879 تسعة وسبعون
B+ دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام24533184 اربعة وثمانون
A- دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام25543589 تسعة وثمانون
C- دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام26432568 ثمانية وستون
B دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام27493382 ر وثمانون اثني 

B+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام28533184 اربعة وثمانون
C- محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام29432467 سبعة وستون
B+ محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام30513586 ستة وثمانون
B+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام31523385 خمسة وثمانون
C ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام32502272 ر وسبعون اثني 

B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام33543185 خمسة وثمانون
C والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام34432871 واحد وسبعون
C يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام35502272 ر وسبعون اثني 
C- ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام36501868 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

3979:رقم الشعبة

احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

MDP203:رمز المادة Computer Aided Mechanical Drawing:اسم المادة

3975:رقم الشعبة

حسام الدين دمحم زكريا/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام1503787 سبعة وثمانون
احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 غائب216016 ستة عشر

C+ احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام3502575 خمسة وسبعون
احمد قاسم يوسف دمحم192901824 غائب4505 خمسة فقط

D 201902032
ر مصطفر خالد علي امي  انتظام5283462 ر وستون اثني 

سلىم عمر مصطفر حسن201901932 غائب بعذر615015 خمسة عشر
B+ ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام7493584 اربعة وثمانون
D عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام8362561 واحد وستون

D+ عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 انتظام9283765 خمسة وستون
D عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام10471360 ستون فقط

دمحم إبراهيم عبدالننر عل201901941 غائب11000 صفر
C+ دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام12433174 اربعة وسبعون
D دمحم احمد دمحم احمد191901746 انتظام13253560 ستون فقط
B دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام14463682 ر وثمانون اثني 

B+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام15523486 ستة وثمانون
B- محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام16413576 ستة وسبعون
D محمود عادل بدر الدين علي الفرغلي211902213 انتظام17333063 ثالثة وستون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب18000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

MDP203:رمز المادة Computer Aided Mechanical Drawing:اسم المادة

3975:رقم الشعبة

حسام الدين دمحم زكريا/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Computer Applications in Fluid Mechanics:اسم المادة ESE525:رمز المادة

4067:رقم الشعبة

:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B احمد جمال عبدالفتاح عبدالعزيز191901759 انتظام1503383 ثالثة وثمانون
B- احمد سالم كمال إبراهيم سالم191901757 انتظام2473178 ثمانية وسبعون
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Control Systems analysis & Design:اسم المادة MDP501:رمز المادة

3993:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام1543286 ستة وثمانون
B احمد جمال عبدالفتاح عبدالعزيز191901759 انتظام2562581 واحد وثمانون

B+ احمد سالم كمال إبراهيم سالم191901757 انتظام3563086 ستة وثمانون
B اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام4572582 ر وثمانون اثنير
A بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام5563894 اربعة وتسعون
B- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام6473279 تسعة وسبعون
A- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام7563692 ر وتسعون اثنير
A- ر171901252 عمر حمدي فاروق امير انتظام8573289 تسعة وثمانون
A ر عبدربه161901131 دمحم سمبر حسير انتظام9553893 ثالثة وتسعون

B+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام10523385 خمسة وثمانون
A- هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام11563490 تسعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Control Systems analysis & Design:اسم المادة MDP501:رمز المادة

3993:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+

0

A

2

A-

3

B+

3

B

2

B-

1

C+

0

C

0

C-

0

D+

0

D

0

F

0

إجمالي
11

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

F D D + C - C C + B - B B + A -

100%نسبة النجاح 

غياب
0

إجمالي الحضور
11

ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (1):اسم المادة ESE601:رمز المادة

3997:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C- ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1452469 تسعة وستون
B احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2532881 واحد وثمانون

B+ احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3543084 اربعة وثمانون
B- احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4512879 تسعة وسبعون
C+ احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام5482775 خمسة وسبعون
B احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام6493483 ثالثة وثمانون
B- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام7532477 سبعة وسبعون
F توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام837946 ستة واربعون

C+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9452873 ثالثة وسبعون

F خالد دمحم عبدالفتاح عىل171901242 انتظام1029736 ستة وثالثون
D+ ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام11402464 اربعة وستون
D ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام12431861 واحد وستون
F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1336238 ثمانية وثالثون
D عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام14441660 ستون فقط
B- عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام15433477 سبعة وسبعون
C- اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباقر الشبر انتظام16452267 سبعة وستون
D عبدهللا ساىمي عبدهللا دمحم181901473 انتظام17421961 واحد وستون
C+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام18522375 خمسة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (1):اسم المادة ESE601:رمز المادة

3997:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام19393776 ستة وسبعون
C+ 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام20462773 ثالثة وسبعون
D ي طه152900477 دمحم جمال الشربينر انتظام21431760 ستون فقط
C- دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام22402969 تسعة وستون
F ر عبدربه161901131 دمحم سمب  حسي  انتظام23000 صفر
D دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام24461662 ر وستون اثني 
D دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام25451863 ثالثة وستون
B- دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام26512576 ستة وسبعون
B- محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام27492978 ثمانية وسبعون

محمود فراج توفيق دمحم171901257 غائب2843043 ثالثة واربعون
D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام29382462 ر وستون اثني 
B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام30463884 اربعة وثمانون
D+ ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام31422365 خمسة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (1):اسم المادة ESE601:رمز المادة

3997:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+

0

A

0
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0

B+
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B
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B-
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إجمالي
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8

F D D + C - C C + B - B B + A -

86.67%نسبة النجاح 

غياب
1

إجمالي الحضور
30

ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (3):اسم المادة ESE603:رمز المادة

3989:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام1493584 اربعة وثمانون
B اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام2493180 ثمانون فقط

B+ بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام3523486 ستة وثمانون
B+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام4533487 سبعة وثمانون

ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر غائب بعذر543043 ثالثة واربعون

B- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام6482977 سبعة وسبعون
F خالد دمحم عبدالفتاح عىل171901242 انتظام7291241 واحد واربعون

B+ عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام8543185 خمسة وثمانون
B- ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسير انتظام9453176 ستة وسبعون
B عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام10503181 واحد وثمانون

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام11603898 ثمانية وتسعون
A- عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام12543589 تسعة وثمانون

عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 غائب بعذر1342042 ر واربعون اثنير
عىل حسن مصطفر الكندري181901587 غائب بعذر1444044 اربعة واربعون

B+ ر171901252 عمر حمدي فاروق امير انتظام15533487 سبعة وثمانون
D+ مارك ماهر مراد مرقص171901228 انتظام16382664 اربعة وستون
B دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام17483381 واحد وثمانون
B- ي طه152900477 دمحم جمال الشربينر انتظام18453176 ستة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (3):اسم المادة ESE603:رمز المادة

3989:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام19543488 ثمانية وثمانون
B- دمحم محمود احمد دمحم عبدالرحمن171901258 انتظام20493079 تسعة وسبعون
B دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام21503383 ثالثة وثمانون
C محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام22462470 سبعون فقط

ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير غائب بعذر23707 سبعة فقط
A- هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام24563591 واحد وتسعون
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F D D + C - C C + B - B B + A -

95%نسبة النجاح 

غياب
4

إجمالي الحضور
20

ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (4):اسم المادة ESE604:رمز المادة

4065:رقم الشعبة

:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ احمد إبراهيم دمحم التهاىم دمحم نوفل191901758 انتظام1463884 اربعة وثمانون
B- احمد جمال عبدالفتاح عبدالعزيز191901759 انتظام2423678 ثمانية وسبعون
C احمد سالم كمال إبراهيم سالم191901757 انتظام3393271 واحد وسبعون
B- خالد السيد إبراهيم جودة دمحم مسعود191901745 انتظام4433376 ستة وسبعون
D دمحم محمود احمد دمحم عبدالرحمن171901258 انتظام5411960 ستون فقط
B- هالل سليمان هالل امام مرسي قنصوه191901701 انتظام6443478 ثمانية وسبعون
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0

إجمالي الحضور
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ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

4059:رقم الشعبة

:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A- احمد إبراهيم دمحم التهاىم دمحم نوفل191901758 انتظام1533790 تسعون فقط
A- خالد السيد إبراهيم جودة دمحم مسعود191901745 انتظام2563490 تسعون فقط
B- محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام3492776 ستة وسبعون

A+

0

A

0
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2

B+

0
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F D D + C - C C + B - B B + A -

100%نسبة النجاح 

غياب
0

إجمالي الحضور
3

ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

3969:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1482573 ثالثة وسبعون
F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2232952 ر وخمسون اثني 
A- احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3593190 تسعون فقط
D+ احمد سالم كمال إبراهيم سالم191901757 انتظام4323365 خمسة وستون
B+ احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام5572986 ستة وثمانون
D+ احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام6372764 اربعة وستون
D احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام7332760 ستون فقط
B- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام8453277 سبعة وسبعون
A احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام9583694 اربعة وتسعون

ادهم ساىم زايد عىل192901819 غائب1024024 ون اربعة وعشر
ي181901568

جمعان مبارك جمعان العيبائر غائب بعذر1147047 سبعة واربعون
B+ ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام12503585 خمسة وثمانون
A+ حازم ياش هاشم201901892 انتظام13584098 ثمانية وتسعون
D+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام14432164 اربعة وستون
C+ ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام15512374 اربعة وسبعون
B+ شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام16533184 اربعة وثمانون
D عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام17322860 ستون فقط
D ر171901309 عبدالرحمن حسن غازوىلي حسي  انتظام18322860 ستون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

3969:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام19262551 واحد وخمسون
B عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام20542680 ثمانون فقط

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام21583997 سبعة وتسعون
B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام22572380 ثمانون فقط
B- اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباق  الشبر انتظام23453176 ستة وسبعون

عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 غائب بعذر2438038 ثمانية وثالثون
عىل حسن مصطفر الكندري181901587 غائب بعذر2544044 اربعة واربعون

A 191901675
دمحم احمد عىل مصطفر انتظام26583593 ثالثة وتسعون

B+ دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام27513586 ستة وثمانون
C- دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام28432568 ثمانية وستون
C+ دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام29482573 ثالثة وسبعون
C ي طه152900477 دمحم جمال الشربيتر انتظام30492170 سبعون فقط

B+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام31513384 اربعة وثمانون
F محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام32371249 تسعة واربعون
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام33251035 خمسة وثالثون

B+ محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام34533386 ستة وثمانون
D+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام35412364 اربعة وستون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب36000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

3969:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام37402060 ستون فقط
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  غائب بعذر3838038 ثمانية وثالثون

C- والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام39412667 سبعة وستون
B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام40503080 ثمانون فقط
D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام41471461 واحد وستون
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88.57%نسبة النجاح 

غياب
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إجماىلي الحضور
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ناجح أبحاث
0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM401:رمز المادة Electrical Machines:اسم المادة

3995:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, محمود احمد دمحم عىل األحمر/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1583896 ستة وتسعون
D احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2392362 ر وستون اثني 
B- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3443377 سبعة وسبعون
B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4543286 ستة وثمانون
B- احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام5463379 تسعة وسبعون
A- احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام6553489 تسعة وثمانون
B احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام7463581 واحد وثمانون

ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر غائب بعذر847047 سبعة واربعون

B+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9562884 اربعة وثمانون

C- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام10392867 سبعة وستون
B عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام11532881 واحد وثمانون
B- عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام12512879 تسعة وسبعون
C- عبدهللا ساىمي عبدهللا دمحم181901473 انتظام13432669 تسعة وستون

عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 غائب بعذر1442042 ر واربعون اثني 
عىل حسن مصطفر الكندري181901587 غائب بعذر1547047 سبعة واربعون

C+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام16502474 اربعة وسبعون
B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام17503181 واحد وثمانون
A 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام18563894 اربعة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM401:رمز المادة Electrical Machines:اسم المادة

3995:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, محمود احمد دمحم عىل األحمر/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام19462571 واحد وسبعون
D دمحم محمود احمد دمحم عبدالرحمن171901258 انتظام20372360 ستون فقط
C دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام21423072 ر وسبعون اثني 

C+ دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام22433275 خمسة وسبعون
B محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام23443882 ر وثمانون اثني 
D ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام24352560 ستون فقط
D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام25422163 ثالثة وستون

ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  غائب بعذر26000 صفر
C+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام27482775 خمسة وسبعون
C- ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام28501868 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM401:رمز المادة Electrical Machines:اسم المادة

3995:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, محمود احمد دمحم عىل األحمر/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

3987:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم مؤنس دمحم مصطفر سالمة/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1402060 ستون فقط
C- ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2521668 ثمانية وستون
B- 201901890

احمد عبدالحليم احمد مصطفر انتظام3482977 سبعة وسبعون
D+ احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام4481664 اربعة وستون
D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5402666 ستة وستون

ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر غائب بعذر628028 ون ثمانية وعشر

A حازم ياش هاشم201901892 انتظام7583896 ستة وتسعون
F سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام850050 خمسون فقط
A شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام9573895 خمسة وتسعون
F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1038038 ثمانية وثالثون

B+ عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام11533386 ستة وثمانون
C- عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام12531669 تسعة وستون
A- اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباق  الشبر انتظام13563591 واحد وتسعون

عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 غائب بعذر1445045 خمسة واربعون
عىل حسن مصطفر الكندري181901587 غائب بعذر1542042 ر واربعون اثنير

C+ دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام16532275 خمسة وسبعون
D دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام17501262 ر وستون اثنير
B دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام18532982 ر وثمانون اثنير

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

3987:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم مؤنس دمحم مصطفر سالمة/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام19553186 ستة وثمانون
D دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام20431962 ر وستون اثنير
C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام21482775 خمسة وسبعون
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام2239342 ر واربعون اثنير
D محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام23471663 ثالثة وستون
B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام24472976 ستة وسبعون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب25000 صفر
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير غائب2645045 خمسة واربعون

C- والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام27501767 سبعة وستون
B- يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام28562278 ثمانية وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

3987:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم مؤنس دمحم مصطفر سالمة/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy & Conservation Management:اسم المادة ESE403:رمز المادة

4001:رقم الشعبة

ي/أد, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر
رضا إبراهيم احمد دمحم عفيفر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1572582 ر وثمانون اثني 
B احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2542882 ر وثمانون اثني 
B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3552580 ثمانون فقط
C- احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام4432669 تسعة وستون
A- احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام5543690 تسعون فقط
B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام6553085 خمسة وثمانون
D+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7392665 خمسة وستون
C+ ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام8462874 اربعة وسبعون
B- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام9552479 تسعة وسبعون
C+ عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام10522173 ثالثة وسبعون
A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام11593897 سبعة وتسعون
B عبدالرحمن هشام عبدالحق عل201901895 انتظام12552883 ثالثة وثمانون
B- علي عصام علي عبداللطيف182901645 انتظام13542276 ستة وسبعون
B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام14552782 ر وثمانون اثني 
C دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام15432871 واحد وسبعون
B- ي طه152900477 دمحم جمال الشربينر انتظام16512879 تسعة وسبعون
B دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام17542882 ر وثمانون اثني 
C دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام18462672 ر وسبعون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy & Conservation Management:اسم المادة ESE403:رمز المادة

4001:رقم الشعبة

ي/أد, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر
رضا إبراهيم احمد دمحم عفيفر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام19513081 واحد وثمانون
B محمود أيوب حسن عل191901671 انتظام20542882 ر وثمانون اثني 
F ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام21311849 تسعة واربعون
C- ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام22482068 ثمانية وستون
B نورهان نبيل عبدالمعبود عل191901677 انتظام23552782 ر وثمانون اثني 
D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام24441660 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Economics:اسم المادة ESE511:رمز المادة

3991:رقم الشعبة

احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- احمد إبراهيم دمحم التهام دمحم نوفل191901758 انتظام1463177 سبعة وسبعون
D+ احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام2432265 خمسة وستون
C- توماس سام ناشد شاكر191901684 انتظام3501868 ثمانية وستون

ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر غائب بعذر446046 ستة واربعون

C- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام5472269 تسعة وستون
B خالد السيد إبراهيم جودة دمحم مسعود191901745 انتظام6483381 واحد وثمانون
B- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام7492776 ستة وسبعون
A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام86040100 مائة فقط

عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 غائب بعذر943043 ثالثة واربعون
عىل حسن مصطفر الكندري181901587 غائب بعذر1046046 ستة واربعون

B+ عواد عوض عواد دمحم االهدل181901466 انتظام11503686 ستة وثمانون
B- دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام12522577 سبعة وسبعون
B محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام13512980 ثمانون فقط

ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير غائب بعذر1443043 ثالثة واربعون
C هالل سليمان هالل امام مرسي قنصوه191901701 انتظام15492372 ر وسبعون اثنير

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 1 of 2

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Economics:اسم المادة ESE511:رمز المادة

3991:رقم الشعبة

احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 2 of 2

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Storage & Transmission:اسم المادة ESE506:رمز المادة

4063:رقم الشعبة

:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ احمد إبراهيم دمحم التهاىم دمحم نوفل191901758 انتظام1482573 ثالثة وسبعون
C+ خالد السيد إبراهيم جودة دمحم مسعود191901745 انتظام2492473 ثالثة وسبعون
C محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام3482371 واحد وسبعون
C هالل سليمان هالل امام مرسي قنصوه191901701 انتظام4482472 ر وسبعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fuel & Advanced Combustion:اسم المادة ESE402:رمز المادة

3999:رقم الشعبة

احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام1501868 ثمانية وستون
C+ عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام2492473 ثالثة وسبعون
D دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام3491463 ثالثة وستون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Heat & Mass Transfer:اسم المادة MPE301:رمز المادة

3985:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر
هانر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1502272 ر وسبعون اثني 
C- 201901890

احمد عبدالحليم احمد مصطفر انتظام2482169 تسعة وستون
احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 غائب3707 سبعة فقط

C- احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام4492069 تسعة وستون
D احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5491261 واحد وستون
F ادهم سام زايد عىل192901819 انتظام6055 خمسة فقط
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام7573996 ستة وتسعون

خالد دمحم عبدالفتاح عىل171901242 غائب8000 صفر
F سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام950858 ثمانية وخمسون
B- شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام10483078 ثمانية وسبعون
F عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام1149453 ثالثة وخمسون
F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازوىلي حسي  انتظام1213013 ثالثة عشر
F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1328028 ون ثمانية وعشر
B- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام14502777 سبعة وسبعون
C+ اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباقى الشبر انتظام15482775 خمسة وسبعون
B+ عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 انتظام16523587 سبعة وثمانون
B- دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام17492776 ستة وسبعون
C- 201901897

دمحم اسعد دمحم طوخر انتظام18511768 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Heat & Mass Transfer:اسم المادة MPE301:رمز المادة

3985:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر
هانر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C- دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام19422567 سبعة وستون
B+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام20483785 خمسة وثمانون
D+ دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام21481866 ستة وستون
D+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام22501565 خمسة وستون
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام23000 صفر
C- محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام24492069 تسعة وستون
B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام25502676 ستة وسبعون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب26000 صفر
D والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام27362460 ستون فقط
A يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام28603494 اربعة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Heat & Mass Transfer:اسم المادة MPE301:رمز المادة

3985:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر
هانر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

3971:رقم الشعبة

حمدى السيد دمحم السيد عبيد/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C- أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1422769 تسعة وستون
F احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام2211031 واحد وثالثون

ادهم ساىم زايد عىل192901819 غائب3000 صفر
حازم يارس هاشم201901892 غائب410010 ة فقط عشر
سامر عماد عوض غاىل191901744 غائب524024 ون اربعة وعشر

F عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام6628 ثمانية فقط
عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 غائب711011 احد عشر
دمحم احمد دمحم نور201902006 غائب8606 ستة فقط

D دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام9392463 ثالثة وستون
C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام10452974 اربعة وسبعون
C- محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام11432568 ثمانية وستون
D+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام12402565 خمسة وستون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب13000 صفر
B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام14523385 خمسة وثمانون
D والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام15362460 ستون فقط
B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام16493382 ر وثمانون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

3971:رقم الشعبة

حمدى السيد دمحم السيد عبيد/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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0
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Manufacturing Technology:اسم المادة MDP212:رمز المادة

3965:رقم الشعبة

ي حبيب ابادير/أد:المحاضر
سامح شوق 

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام1522981 واحد وثمانون
D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام2481260 ستون فقط
B+ احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام3543488 ثمانية وثمانون

احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 غائب4000 صفر
C- احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام5491867 سبعة وستون
B- ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6532679 تسعة وسبعون
D 201902032

ر مصطفر خالد علي امي  انتظام7422062 ر وستون اثني 
سلىم عمر مصطفر حسن201901932 غائب بعذر854054 اربعة وخمسون

B+ ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام9563086 ستة وثمانون
D+ عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 انتظام10442165 خمسة وستون

دمحم إبراهيم عبدالننر عل201901941 غائب11000 صفر
F دمحم احمد دمحم احمد191901746 انتظام1251621 ون واحد وعشر
A- دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام13563591 واحد وتسعون
A- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام14573592 ر وتسعون اثني 
C محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام15502171 واحد وسبعون

B+ محمود عادل بدر الدين علي الفرغلي211902213 انتظام16573087 سبعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Manufacturing Technology:اسم المادة MDP212:رمز المادة

3965:رقم الشعبة

ي حبيب ابادير/أد:المحاضر
سامح شوق 

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Materials Science:اسم المادة MDP201:رمز المادة

3967:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام1502272 ر وسبعون اثني 
F احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام216218 ثمانية عشر
B احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام3523183 ثالثة وثمانون
F احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 انتظام413922 ون ر وعشر اثني 
F احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام5279 تسعة فقط
B احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام6503080 ثمانون فقط

201902032
ر مصطفر خالد علي امي  غائب7202 ر فقط اثني 

سلم عمر مصطفر حسن201901932 غائب بعذر818018 ثمانية عشر
A+ ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام9603797 سبعة وتسعون
D عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام10481260 ستون فقط

عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 غائب11808 ثمانية فقط
B+ دمحم إبراهيم عبدالننر عل201901941 انتظام12553085 خمسة وثمانون
D+ دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام13422466 ستة وستون
A- دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام14573592 ر وتسعون اثني 
C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام15472774 اربعة وسبعون
F محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام16331245 خمسة واربعون
C- محمود عادل بدر الدين علي الفرغلي211902213 انتظام17452267 سبعة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Materials Science:اسم المادة MDP201:رمز المادة

3967:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

2021/2020فصل اول211:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Heat &  Mass Transfer:اسم المادة MPE401:رمز المادة

4418:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B- أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1463076 ستة وسبعون
C- احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام2491968 ثمانية وستون
D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3462066 ستة وستون
F ادهم سام زايد عىل192901819 انتظام4341650 خمسون فقط
C توماس سام ناشد شاكر191901684 انتظام5422870 سبعون فقط
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام6573794 اربعة وتسعون
F سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام7241741 واحد واربعون

C+ شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام8383573 ثالثة وسبعون
F عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام9341347 سبعة واربعون
D عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام10362561 واحد وستون
C+ اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباقى الشبر انتظام11482674 اربعة وسبعون
D+ عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 انتظام12402565 خمسة وستون
A- دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام13573289 تسعة وثمانون
B دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام14572683 ثالثة وثمانون
B- دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام15522476 ستة وسبعون
C+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام16482674 اربعة وسبعون
C- دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام17442367 سبعة وستون
C- محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام18422567 سبعة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Heat &  Mass Transfer:اسم المادة MPE401:رمز المادة

4418:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B- محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام19552176 ستة وسبعون
D مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام20392160 ستون فقط
B- والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام21552176 ستة وسبعون
B- يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام22562177 سبعة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Bioenergy:اسم المادة ESE404:رمز المادة

4428:رقم الشعبة

ر مصطفر النجار/أم د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر ي حسير خبر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1572481 واحد وثمانون
C+ احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام2443175 خمسة وسبعون
B احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام3552681 واحد وثمانون
B احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام4532780 ثمانون فقط
B احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام5522880 ثمانون فقط

B+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام6583088 ثمانية وثمانون
B- ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام7532376 ستة وسبعون
B+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام8572784 اربعة وثمانون
A- حازم يارس هاشم201901892 انتظام9593089 تسعة وثمانون
A- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام10583189 تسعة وثمانون
B+ شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام11543084 اربعة وثمانون
B عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام12522880 ثمانون فقط
B- عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام13552479 تسعة وسبعون
A- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام14573289 تسعة وثمانون
A- دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام15563389 تسعة وثمانون
B دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام16592483 ثالثة وثمانون

B+ دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام17573188 ثمانية وثمانون
B+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام18572986 ستة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Bioenergy:اسم المادة ESE404:رمز المادة

4428:رقم الشعبة

ر مصطفر النجار/أم د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر ي حسير خبر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B- دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام19552479 تسعة وسبعون
B محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام20572683 ثالثة وثمانون

B+ محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام21592786 ستة وثمانون
B+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام22583088 ثمانية وثمانون
B+ والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام23553085 خمسة وثمانون
B+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام24553287 سبعة وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Computer Applications in Fluid Mechanics:اسم المادة ESE525:رمز المادة

4420:رقم الشعبة

دمحم السيد دمحم امام/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1523486 ستة وثمانون
C+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2472673 ثالثة وسبعون
A- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3523890 تسعون فقط
A- احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4543892 ر وتسعون اثني 
B+ احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام5503686 ستة وثمانون
B احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام6522981 واحد وثمانون

B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام7503787 سبعة وثمانون
B اندرو امب  ادوارد ايليا181901474 انتظام8532982 ر وثمانون اثني 
A بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام9563793 ثالثة وتسعون

D+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام10432164 اربعة وستون
B ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام11503181 واحد وثمانون
B- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام12423678 ثمانية وسبعون
A عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام13553994 اربعة وتسعون

B+ عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام14523486 ستة وثمانون
A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام15603999 تسعة وتسعون
B علي عصام علي عبداللطيف182901645 انتظام16523183 ثالثة وثمانون
A كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام17553994 اربعة وتسعون
A 191901675

دمحم احمد عل مصطفر انتظام18573693 ثالثة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Computer Applications in Fluid Mechanics:اسم المادة ESE525:رمز المادة

4420:رقم الشعبة

دمحم السيد دمحم امام/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام19433174 اربعة وسبعون
B- دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام20443276 ستة وسبعون
B+ دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام21513586 ستة وثمانون
B+ محمود أيوب حسن عل191901671 انتظام22533386 ستة وثمانون
D+ محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام23402666 ستة وستون
B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عل191901677 انتظام24523486 ستة وثمانون
A+ هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام25593998 ثمانية وتسعون
D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام26411960 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

4438:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1513182 ر وثمانون اثني 
D ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2481260 ستون فقط
D احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3461763 ثالثة وستون
B احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام4533083 ثالثة وثمانون

C+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5482674 اربعة وسبعون
D احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام6422062 ر وستون اثني 
D احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام7481260 ستون فقط
C- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام8432467 سبعة وستون
F بالل محمود رزق زين212902231 انتظام939140 اربعون فقط

C+ ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام10452873 ثالثة وسبعون

D+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام11451964 اربعة وستون

D ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام12451762 ر وستون اثني 
F عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام1337744 اربعة واربعون
F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام1434943 ثالثة واربعون
F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1515015 خمسة عشر
F عبدالرحمن عثمان شيخ داى ادن192901811 انتظام16000 صفر
F عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام17381048 ثمانية واربعون
C- عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام18452368 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

4438:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام19583997 سبعة وتسعون
D اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباق  الشبر انتظام20412263 ثالثة وستون
C- عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام21452368 ثمانية وستون
C عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام22472572 ر وسبعون اثني 

D+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام23412566 ستة وستون
B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام24533184 اربعة وثمانون
B- 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام25512778 ثمانية وسبعون
F ي طه152900477 دمحم جمال الشربيتر انتظام2629029 ون تسعة وعشر
D دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام27421860 ستون فقط
D دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام28412162 ر وستون اثني 
D دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام29451560 ستون فقط
C محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام30462470 سبعون فقط
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام3132032 ر وثالثون اثني 
C ي191901743 مصطفر رفاعي حستر انتظام32462470 سبعون فقط

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب3322022 ون ر وعشر اثني 
D ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  انتظام34441963 ثالثة وستون
B- نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام35483078 ثمانية وسبعون
F ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام3633639 تسعة وثالثون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

4438:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (4):اسم المادة ESE604:رمز المادة

4426:رقم الشعبة

ي/د, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C- احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام1462268 ثمانية وستون
C- اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام2482068 ثمانية وستون
B بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام3533083 ثالثة وثمانون
C- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام4462268 ثمانية وستون
B- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام5492776 ستة وسبعون
D+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام6451964 اربعة وستون
C محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام7472572 ر وسبعون اثنير

B+ هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام8543185 خمسة وثمانون
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

4416:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, محمود احمد دمحم عىل األحمر/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام1481260 ستون فقط
F ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام225530 ثالثون فقط
D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3432063 ثالثة وستون
B+ احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام4503484 اربعة وثمانون
F احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 انتظام5191332 ر وثالثون اثني 
D ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6431861 واحد وستون
B بالل محمود رزق زين212902231 انتظام7532780 ثمانون فقط
F 201902032

ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام826026 ون ستة وعشر
C+ ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام9532275 خمسة وسبعون
B شهاب دمحم شعبان دمحم211902201 انتظام10512980 ثمانون فقط
F عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 انتظام1130131 واحد وثالثون
F عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام1232436 ستة وثالثون

عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 غائب13000 صفر
دمحم إبراهيم عبدالنير عىل201901941 غائب14303 ثالثة فقط
دمحم احمد دمحم احمد191901746 غائب1514014 اربعة عشر

D+ دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام16481866 ستة وستون
D دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام17481260 ستون فقط
C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام18502575 خمسة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

4416:رقم الشعبة

اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, محمود احمد دمحم عىل األحمر/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام19441660 ستون فقط
F محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام2047855 خمسة وخمسون

مصطفر مجدي يوسف201901904 غائب21000 صفر
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غياب
4
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electronic Engineering:اسم المادة ELC301:رمز المادة

4422:رقم الشعبة

سعيد عبدالمنعم عبدالوهاب امام/د, هالة دمحم عبد القادر دمحم منصور/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1452873 ثالثة وسبعون
A ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام2583896 ستة وتسعون
C- احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام3432467 سبعة وستون
B احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام4552580 ثمانون فقط

B+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5572986 ستة وثمانون
B توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام6473380 ثمانون فقط
C ي181901568

جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام7413071 واحد وسبعون
B+ ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام8513384 اربعة وثمانون
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام9553994 اربعة وتسعون
C- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام10442367 سبعة وستون
B شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام11542781 واحد وثمانون

D+ عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام12442064 اربعة وستون
A- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام13553489 تسعة وثمانون
F عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام1427936 ستة وثالثون
C- عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام15422567 سبعة وستون
C عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام16432770 سبعون فقط
A- 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام17543589 تسعة وثمانون
A+ دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام18593998 ثمانية وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electronic Engineering:اسم المادة ELC301:رمز المادة

4422:رقم الشعبة

سعيد عبدالمنعم عبدالوهاب امام/د, هالة دمحم عبد القادر دمحم منصور/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام19462874 اربعة وسبعون
D+ دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام20481664 اربعة وستون
A- دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام21543589 تسعة وثمانون
C- دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام22422567 سبعة وستون
B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام23523284 اربعة وثمانون
C+ محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام24462975 خمسة وسبعون
B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام25482876 ستة وسبعون
D+ ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمير انتظام26451964 اربعة وستون
B- ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير انتظام27453176 ستة وسبعون
B+ والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام28543185 خمسة وثمانون
B- يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام29473077 سبعة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electronic Engineering:اسم المادة ELC301:رمز المادة

4422:رقم الشعبة

سعيد عبدالمنعم عبدالوهاب امام/د, هالة دمحم عبد القادر دمحم منصور/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Storage & Transmission:اسم المادة ESE506:رمز المادة

4430:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم احمد إبراهيم دمحم/أم د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام1382664 اربعة وستون
C اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام2432871 واحد وسبعون
B بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام3532881 واحد وثمانون
B- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام4472976 ستة وسبعون
B- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام5482876 ستة وسبعون
C عبدهللا سامي عبدهللا دمحم181901473 انتظام6452671 واحد وسبعون
C ر171901252 عمر حمدي فاروق امير انتظام7452772 ر وسبعون اثنير

C+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام8462874 اربعة وسبعون
B هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام9522880 ثمانون فقط
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 1 of 1

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

4414:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, سمبر صبحي عياد/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ي منسي إسماعيل201901940 آية يحير انتظام1563187 سبعة وثمانون
F ر202902047 ر شعبان حسير احمد حسير انتظام249655 خمسة وخمسون

D+ احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3531265 خمسة وستون
D+ احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام4412364 اربعة وستون
F احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 انتظام518826 ون ستة وعشر
C- احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام6571269 تسعة وستون
D+ ر202902052 ى حنير ادور نجيب بشر انتظام7471865 خمسة وستون
B بالل محمود رزق زين212902231 انتظام8582482 ر وثمانون اثنير

C+ ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام9542175 خمسة وسبعون

B- ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهير انتظام10552479 تسعة وسبعون
B- شهاب دمحم شعبان دمحم211902201 انتظام11572279 تسعة وسبعون
D ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسير انتظام12481462 ر وستون اثنير
D عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام13481563 ثالثة وستون

D+ عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام14521264 اربعة وستون
B عبدهللا سامي عبدهللا دمحم181901473 انتظام15523082 ر وثمانون اثنير
B عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام16572582 ر وثمانون اثنير

B+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام17572986 ستة وثمانون
دمحم إبراهيم عبدالنير عىل201901941 غائب1826026 ون ستة وعشر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

4414:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, سمبر صبحي عياد/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F دمحم احمد دمحم احمد191901746 انتظام19381250 خمسون فقط
C+ ي طه152900477 دمحم جمال الشربيير انتظام20522173 ثالثة وسبعون
C دمحم صبح عبدالخالق حسن201901907 انتظام21551772 ر وسبعون اثنير
B دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام22562783 ثالثة وثمانون

C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام23512374 اربعة وسبعون
C+ محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام24482775 خمسة وسبعون
C- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام25462268 ثمانية وستون
D محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام26481563 ثالثة وستون

مصطفر مجدي يوسف201901904 غائب27000 صفر
D+ ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير انتظام28442266 ستة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

4414:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, سمبر صبحي عياد/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Mechanics & Testing of Materials:اسم المادة MDP204:رمز المادة

4408:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام1522880 ثمانون فقط
B+ ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام2543387 سبعة وثمانون
D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3451762 ر وستون اثني 
C+ احمد عبدالعزيز حسن دمحم202902051 انتظام4462874 اربعة وسبعون
D احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 انتظام5431760 ستون فقط
A- ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام6523890 تسعون فقط
A- شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام7523890 تسعون فقط
A- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام8543892 ر وتسعون اثني 
C- عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام9472067 سبعة وستون
F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام10341347 سبعة واربعون
D عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام11293160 ستون فقط

عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 غائب12000 صفر
دمحم إبراهيم عبدالنير عىل201901941 غائب13000 صفر

B- دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام14403777 سبعة وسبعون
D دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام15392261 واحد وستون
D ي طه152900477 دمحم جمال الشربيير انتظام16402060 ستون فقط
A دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام17563793 ثالثة وتسعون

B+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام18543387 سبعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Mechanics & Testing of Materials:اسم المادة MDP204:رمز المادة

4408:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام19553388 ثمانية وثمانون
C- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام20492069 تسعة وستون
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام21312152 ر وخمسون اثني 
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إجمالي
21

0

1

2

3

4

5

6

F D D + C - C C + B - B B + A -

89.47%نسبة النجاح 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Numerical Methods for Engineers:اسم المادة MPE305:رمز المادة

4412:رقم الشعبة

دمحم السيد دمحم امام/د, خالد ممدوح إبراهيم النجار/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1441761 واحد وستون
احمد قاسم يوسف دمحم192901824 غائب2505 خمسة فقط

D+ احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام3422264 اربعة وستون
D احمد دمحم فهمي دمحم192901847 انتظام4441963 ثالثة وستون

D+ احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام5442165 خمسة وستون
F ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام618927 ون سبعة وعشر
C بالل محمود رزق زين212902231 انتظام7452671 واحد وسبعون
B- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام8532477 سبعة وسبعون
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام9534093 ثالثة وتسعون
D سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام10352560 ستون فقط
B- شريف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 انتظام11542579 تسعة وسبعون
D عبدالرازق رزق عبدالرازق إبراهيم191901682 انتظام12461763 ثالثة وستون
D عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام13402060 ستون فقط
C عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام14502070 سبعون فقط

D+ ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام15471764 اربعة وستون
B+ دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام16523587 سبعة وثمانون
D ر عبدربه161901131 دمحم سمب  حسي  انتظام17481260 ستون فقط
B دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام18483280 ثمانون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Numerical Methods for Engineers:اسم المادة MPE305:رمز المادة

4412:رقم الشعبة

دمحم السيد دمحم امام/د, خالد ممدوح إبراهيم النجار/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام19553085 خمسة وثمانون
F دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام2037946 ستة واربعون

C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام21482674 اربعة وسبعون
C- محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام22482169 تسعة وستون

مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب23707 سبعة فقط
C والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام24462470 سبعون فقط
C يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام25442771 واحد وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

4406:رقم الشعبة

ر حسن علي/د:المحاضر عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د, عمرو حسي 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام136743 ثالثة واربعون
C ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2452570 سبعون فقط
C- احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3482169 تسعة وستون
F احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام4171936 ستة وثالثون
C احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام5452671 واحد وسبعون
C احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام6541872 ر وسبعون اثني 

B+ بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام7582987 سبعة وثمانون
A- حازم يارس هاشم201901892 انتظام8533992 ر وتسعون اثني 
F 201902032

ر مصطفر خالد علي امي  انتظام913114 اربعة عشر
D سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام10471360 ستون فقط
F سلم عمر مصطفر حسن201901932 انتظام1133740 اربعون فقط
B- ر دمحم إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام12463076 ستة وسبعون
F عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 انتظام1342749 تسعة واربعون
B- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام14463379 تسعة وسبعون
D عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 انتظام15491463 ثالثة وستون

دمحم إبراهيم عبدالنير عل201901941 غائب16000 صفر
B دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام17473582 ر وثمانون اثني 

D+ دمحم اسعد دمحم طوخر201901897 انتظام18481866 ستة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

4406:رقم الشعبة

ر حسن علي/د:المحاضر عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د, عمرو حسي 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام19523587 سبعة وثمانون
C+ دمحم صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام20512273 ثالثة وسبعون
D+ دمحم محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام21471966 ستة وستون
D محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام22392160 ستون فقط
C+ محمود عادل بدر الدين علي الفرغلي211902213 انتظام23472673 ثالثة وسبعون
C محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام24541872 ر وسبعون اثني 
D محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام25392463 ثالثة وستون
D مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام26402363 ثالثة وستون

مصطفر مجدي يوسف201901904 غائب27000 صفر
D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام28451863 ثالثة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

4406:رقم الشعبة

ر حسن علي/د:المحاضر عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د, عمرو حسي 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM501:رمز المادة Power Electronics:اسم المادة

4434:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د:المحاضر اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, خالد محمود حسني 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام1182240 اربعون فقط
B اندرو امب  ادوارد ايليا181901474 انتظام2522981 واحد وثمانون
A- بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام3593190 تسعون فقط
D جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام4432063 ثالثة وستون
B- عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام5502979 تسعة وسبعون
D+ عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام6442266 ستة وستون
D+ عبدهللا سامي عبدهللا دمحم181901473 انتظام7422264 اربعة وستون
F ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام834943 ثالثة واربعون

C+ دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام9462874 اربعة وسبعون
D+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام10382664 اربعة وستون
A هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام11583694 اربعة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM501:رمز المادة Power Electronics:اسم المادة

4434:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د:المحاضر اسالم دمحم عبدالقوى احمد/د, خالد محمود حسني 

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

4424:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1543185 خمسة وثمانون
B ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2493483 ثالثة وثمانون
B احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3503282 ر وثمانون اثني 
B احمد رضا عبدالعزيز بيوم191901681 انتظام4542781 واحد وثمانون

B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5533285 خمسة وثمانون
B- احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام6493079 تسعة وسبعون
B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام7533285 خمسة وثمانون
B- اندرو امب  ادوارد ايليا181901474 انتظام8492877 سبعة وسبعون
B ي181901568

جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام9483381 واحد وثمانون
B ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام10522880 ثمانون فقط
D+ جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام11501666 ستة وستون
B- ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام12492978 ثمانية وسبعون
B عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام13513081 واحد وثمانون
B عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام14513081 واحد وثمانون

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام15593897 سبعة وتسعون
B+ عبدهللا سامي عبدهللا دمحم181901473 انتظام16523486 ستة وثمانون
C+ عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام17462874 اربعة وسبعون
B عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام18513182 ر وثمانون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

4424:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام19493382 ر وثمانون اثني 
B- ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام20552479 تسعة وسبعون
B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام21513182 ر وثمانون اثني 
A 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام22563793 ثالثة وتسعون
B+ دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام23533285 خمسة وثمانون
B+ دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام24533285 خمسة وثمانون
B+ دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام25553287 سبعة وثمانون
C دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام26502171 واحد وسبعون
B محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام27493382 ر وثمانون اثني 
B- ي191901743 مصطفر رفاعي حستر انتظام28522577 سبعة وسبعون
C+ ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  انتظام29462874 اربعة وسبعون
B نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام30542781 واحد وثمانون

B+ هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام31533285 خمسة وثمانون
D+ ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام32461965 خمسة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

4424:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا دمحم عىل الشامي/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 3 of 3

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power System Analysis:اسم المادة EPM402:رمز المادة

4432:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم مؤنس دمحم مصطفر سالمة/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام1432265 خمسة وستون
C- احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام2382967 سبعة وستون
F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام3451055 خمسة وخمسون
F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام444953 ثالثة وخمسون

B+ اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباقى الشبر انتظام5483886 ستة وثمانون
B دمحم السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام6532780 ثمانون فقط
F محمود فراج توفيق دمحم171901257 انتظام738947 سبعة واربعون

C+ محمود نجيب عبدالستار يونس191901747 انتظام8442973 ثالثة وسبعون
C ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام9353570 سبعون فقط
A- ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام10563490 تسعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power System Analysis:اسم المادة EPM402:رمز المادة

4432:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, دمحم مؤنس دمحم مصطفر سالمة/أد:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

4440:رقم الشعبة

نبيل دمحم شفيق عبدالعظيم بريش/أد, عىل دمحم أحمد سليمان/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1572885 خمسة وثمانون
A- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2573289 تسعة وثمانون
A- احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3573491 واحد وتسعون
B- احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام4522779 تسعة وسبعون
B احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام5542983 ثالثة وثمانون
B احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام6552883 ثالثة وثمانون
B- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7522476 ستة وسبعون
C ي181901568

جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام8373471 واحد وسبعون
B+ ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9513485 خمسة وثمانون
B- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام10502676 ستة وسبعون
C+ عبدالرحمن دمحم عبدالباري وهبة151900243 انتظام11482674 اربعة وسبعون
B+ عبدالرحمن دمحم عبده إسماعيل182901644 انتظام12562884 اربعة وثمانون
A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام136040100 مائة فقط
B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام14503080 ثمانون فقط
B اوى202902049 عبدهللا رضا دمحم عبدالباقر الشبر انتظام15582583 ثالثة وثمانون

C+ عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام16403373 ثالثة وسبعون
C+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام17423274 اربعة وسبعون
B عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام18503383 ثالثة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

4440:رقم الشعبة

نبيل دمحم شفيق عبدالعظيم بريش/أد, عىل دمحم أحمد سليمان/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام19603797 سبعة وتسعون
C دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام20462571 واحد وسبعون
C- ي طه152900477 دمحم جمال الشربينر انتظام21383068 ثمانية وستون
A- دمحم رزق جودة دمحم191901672 انتظام22553489 تسعة وثمانون
D ر عبدربه161901131 دمحم سمبر حسير انتظام23421860 ستون فقط
B+ دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام24572885 خمسة وثمانون
B دمحم معوض امام الشامىل172901391 انتظام25483381 واحد وثمانون
B دمحم موس دمحم محمود191901669 انتظام26532881 واحد وثمانون
A- محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام27553590 تسعون فقط
B+ ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام28553287 سبعة وثمانون
C- ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير انتظام29343468 ثمانية وستون
B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام30563086 ستة وثمانون
D ر رباع صالح182901641 ياسمير انتظام31421961 واحد وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

4440:رقم الشعبة

نبيل دمحم شفيق عبدالعظيم بريش/أد, عىل دمحم أحمد سليمان/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

21 August 2021 Page 3 of 3

U
_
ID

 4
1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Theory of Machines:اسم المادة MDP312:رمز المادة

4410:رقم الشعبة

ي/د, احمد دمحم جعفر مرزوق/أد:المحاضر دمحم جميل دمحم عبدالغنر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1431861 واحد وستون
C+ ي منسي إسماعيل201901940 آية يحن  انتظام2462773 ثالثة وسبعون
F احمد قاسم يوسف دمحم192901824 انتظام330030 ثالثون فقط

C+ احمد دمحم محمود زيان211902207 انتظام4462773 ثالثة وسبعون
B احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5532780 ثمانون فقط
B- ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6473178 ثمانية وسبعون
C- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7422668 ثمانية وستون
A حازم يارس هاشم201901892 انتظام8563995 خمسة وتسعون
C- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام9442468 ثمانية وستون
C- عبدالرحمن جمال دمحم المغاورى192901816 انتظام10442367 سبعة وستون
C- عبدالرحمن دمحم أنور بالبل201901898 انتظام11402767 سبعة وستون
B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام12503080 ثمانون فقط
B دمحم احمد سيد احمد201901942 انتظام13532982 ر وثمانون اثني 
C- دمحم احمد دمحم احمد191901746 انتظام14432568 ثمانية وستون
B+ دمحم احمد دمحم نور201902006 انتظام15503585 خمسة وثمانون
C+ دمحم صابر السيد غريب201901888 انتظام16452974 اربعة وسبعون
C دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام17442670 سبعون فقط
C محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام18442670 سبعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Theory of Machines:اسم المادة MDP312:رمز المادة

4410:رقم الشعبة

ي/د, احمد دمحم جعفر مرزوق/أد:المحاضر دمحم جميل دمحم عبدالغنر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمود دمحم جمال عبدالرازق201901896 انتظام19452974 اربعة وسبعون
C+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام20472673 ثالثة وسبعون
D مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام21402161 واحد وستون
D والء دمحم عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام22441660 ستون فقط
B+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام23513485 خمسة وثمانون
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Vaibration & Dynamics:اسم المادة MDP401:رمز المادة

4436:رقم الشعبة

دمحم صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D احمد دمحم عطية الدبرىك201901933 انتظام1421860 ستون فقط
C احمد نجاح دمحم طه191901670 انتظام2502171 واحد وسبعون
C اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام3462470 سبعون فقط
B ي181901568

جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام4493180 ثمانون فقط
A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام5594099 تسعة وتسعون
C+ عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام6462874 اربعة وسبعون
B عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام7513182 ر وثمانون اثنير

ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمير غائب847047 سبعة واربعون
C- ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير انتظام9432568 ثمانية وستون
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Project (1):اسم المادة ESE591:رمز المادة

4442:رقم الشعبة

:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A ابراهيم دمحم احمد مرسي182901646 انتظام1593796 ستة وتسعون
A احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2583694 اربعة وتسعون
A احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3583694 اربعة وتسعون
A احمد دمحم عبدالقادر دمحم191901676 انتظام4593796 ستة وتسعون
A ي182901648

جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام5583795 خمسة وتسعون
A جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام6593695 خمسة وتسعون
A عبدالبارى نرص عبدالبارى دمحم201901908 انتظام7593695 خمسة وتسعون
A كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام8593695 خمسة وتسعون
A 191901675

دمحم احمد عىل مصطفر انتظام9583694 اربعة وتسعون
A دمحم فوزى دمحم السيد201901902 انتظام10583694 اربعة وتسعون
A دمحم محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام11583593 ثالثة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Project (1):اسم المادة ESE591:رمز المادة

4442:رقم الشعبة

:المحاضر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Project (2):اسم المادة ESE592:رمز المادة

4443:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د:المحاضر
هانر

ي212:الفصل الدراسي
2021/2020فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A اندرو امبر ادوارد ايليا181901474 انتظام1603696 ستة وتسعون
A+ بيشوي فهمي وهيب191901749 انتظام2583997 سبعة وتسعون
A ر171901252 عمر حمدي فاروق امير انتظام3593796 ستة وتسعون
A- ر عبدربه161901131 دمحم سمبر حسير انتظام4583492 ر وتسعون اثنير
A+ هدرا سليمان سعيد سليمان181901443 انتظام5603898 ثمانية وتسعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Sustainable Energy Utilization:اسم المادة ESE411:رمز المادة

4874:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د:المحاضر
هانر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1473380 ثمانون فقط

B ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام2522981 واحد وثمانون

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3422466 ستة وستون

D+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام4501464 اربعة وستون

A حازم يارس هاشم201901892 انتظام5573794 اربعة وتسعون

C- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام6452469 تسعة وستون

B+ يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام7523587 سبعة وثمانون

D عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام8441660 ستون فقط

B+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام9523688 ثمانية وثمانون

C اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام10452671 واحد وسبعون

C- عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 انتظام11472168 ثمانية وستون

B- محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام12522577 سبعة وسبعون

A- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام13543589 تسعة وثمانون

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام14493584 اربعة وثمانون

B- محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام15532376 ستة وسبعون

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام16473380 ثمانون فقط

C- محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام17442468 ثمانية وستون

C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام18452974 اربعة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Sunday, September 12, 2021 Page 1 of 2

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Sustainable Energy Utilization:اسم المادة ESE411:رمز المادة

4874:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د:المحاضر
هانر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام19423274 اربعة وسبعون

C- والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام20452469 تسعة وستون

C+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام21462975 خمسة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Cells Fundamentals:اسم المادة ESE503:رمز المادة

4876:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, محمد احمد إبراهيم محمد/أم د:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1453479 تسعة وسبعون

A- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2543589 تسعة وثمانون

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3493382 ر وثمانون اثني 

B- احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام4433376 ستة وسبعون

C- احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام5412869 تسعة وستون

B- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام6423476 ستة وسبعون

B توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7453580 ثمانون فقط

C- ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام8383068 ثمانية وستون

B- ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9463177 سبعة وسبعون

B- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام10413576 ستة وسبعون

C+ عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام11452974 اربعة وسبعون

B عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام12513182 ر وثمانون اثني 
عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 غائب1311011 احد عشر

C+ عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام14403474 اربعة وسبعون

B- عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام15443276 ستة وسبعون

B- عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام16443377 سبعة وسبعون

B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام17463581 واحد وثمانون
ي طه152900477 بينر محمد جمال الشر غائب18000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Cells Fundamentals:اسم المادة ESE503:رمز المادة

4876:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, محمد احمد إبراهيم محمد/أم د:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام19523183 ثالثة وثمانون

B محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام20453580 ثمانون فقط

C+ محمد موس محمد محمود191901669 انتظام21453075 خمسة وسبعون

C+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام22453075 خمسة وسبعون

B- ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام23443478 ثمانية وسبعون
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  غائب24000 صفر

B- نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام25472976 ستة وسبعون

D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام26402060 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fuel & Advanced Combustion:اسم المادة ESE402:رمز المادة

4878:رقم الشعبة

ي/د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1513485 خمسة وثمانون

B- احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2512576 ستة وسبعون

B+ احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3543084 اربعة وثمانون

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4443781 واحد وثمانون

D احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام5402161 واحد وستون

F احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام6342054 اربعة وخمسون

B- احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام7522577 سبعة وسبعون

B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام8523486 ستة وثمانون

C ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9462571 واحد وسبعون

C سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام10442771 واحد وسبعون

B ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام11503080 ثمانون فقط

C+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام12472673 ثالثة وسبعون

B+ علي عصام علي عبداللطيف182901645 انتظام13563187 سبعة وثمانون

B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام14512980 ثمانون فقط

D محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام15352560 ستون فقط

A- 191901675
محمد احمد عل مصطفر انتظام16563591 واحد وتسعون

D 201901897
محمد اسعد محمد طوخر انتظام17362460 ستون فقط

C محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام18462571 واحد وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fuel & Advanced Combustion:اسم المادة ESE402:رمز المادة

4878:رقم الشعبة

ي/د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام19482674 اربعة وسبعون

C- محمد موس محمد محمود191901669 انتظام20382967 سبعة وستون

B- محمود أيوب حسن عل191901671 انتظام21433679 تسعة وسبعون

D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام22412162 ر وستون اثني 

C نورهان نبيل عبدالمعبود عل191901677 انتظام23432972 ر وسبعون اثني 

C- يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام24482169 تسعة وستون

D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام25411960 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

MPE201:رمز المادة Thermodynamics:اسم المادة

4880:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام1463581 واحد وثمانون

C- ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام2412667 سبعة وستون

C احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3393372 ر وسبعون اثني 

C- احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام4402868 ثمانية وستون

D احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 انتظام5372360 ستون فقط

C- ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام6472269 تسعة وستون

D ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام7382260 ستون فقط

F 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام8282553 ثالثة وخمسون

B+ سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام9503787 سبعة وثمانون

C+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام10462773 ثالثة وسبعون

C- عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 انتظام11452267 سبعة وستون

D محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام12402060 ستون فقط

B- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام13492776 ستة وسبعون

A- مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام14603292 ر وتسعون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

MPE201:رمز المادة Thermodynamics:اسم المادة

4880:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, رمضان يوسف صقر مصطفر/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Fluid Mechanics:اسم المادة MPE302:رمز المادة

4882:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1253560 ستون فقط
ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  منسحب2000 صفر
احمد قاسم يوسف محمد192901824 غائب3909 تسعة فقط

C احمد محمد فهمي محمد192901847 انتظام4413071 واحد وسبعون

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5293665 خمسة وستون

D ادهم سام زايد عىل192901819 انتظام6243660 ستون فقط

C- بالل محمود رزق زين212902231 انتظام7363369 تسعة وستون

A- حازم يارس هاشم201901892 انتظام8553691 واحد وتسعون

B- يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام9413778 ثمانية وسبعون
عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 غائب10707 سبعة فقط

C+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام11413475 خمسة وسبعون

C- عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام12353368 ثمانية وستون

D عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام13253560 ستون فقط

F ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام14183048 ثمانية واربعون
محمد إبراهيم عبدالنير عىل201901941 منسحب15000 صفر

A- محمد احمد محمد نور201902006 انتظام16533891 واحد وتسعون
ي طه152900477 بيير محمد جمال الشر غائب17606 ستة فقط

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام18473481 واحد وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Fluid Mechanics:اسم المادة MPE302:رمز المادة

4882:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D+ محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام19333265 خمسة وستون

C محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام20373370 سبعون فقط

C+ محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام21393574 اربعة وسبعون

B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام22503585 خمسة وثمانون
محمود فراج توفيق محمد171901257 غائب23303 ثالثة فقط

F محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام24272653 ثالثة وخمسون

C- ي191901743 مصطفر رفاعي حسير انتظام25333568 ثمانية وستون

D والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام26283260 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Sustainable Energy Utilization:اسم المادة ESE401:رمز المادة

4888:رقم الشعبة

:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 غائب139039 تسعة وثالثون
محمود فراج توفيق محمد171901257 غائب2000 صفر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training I:اسم المادة ESE380:رمز المادة

4890:رقم الشعبة

خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1393271 واحد وسبعون

B احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام2503080 ثمانون فقط

B احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3433780 ثمانون فقط

A- توماس سام ناشد شاكر191901684 انتظام4533992 ر وتسعون اثني 

A- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام5563591 واحد وتسعون

B+ حازم يارس هاشم201901892 انتظام6533285 خمسة وثمانون

C- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام7363369 تسعة وستون

B+ يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام8543488 ثمانية وثمانون

B+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام9513384 اربعة وثمانون

B اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام10463581 واحد وثمانون

C عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام11423072 ر وسبعون اثني 

C+ محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام12373673 ثالثة وسبعون

C+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام13383573 ثالثة وسبعون

C+ محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام14383573 ثالثة وسبعون

B- محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام15393877 سبعة وسبعون

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام16463581 واحد وثمانون

C- محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام17383068 ثمانية وستون

C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام18383573 ثالثة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training I:اسم المادة ESE380:رمز المادة

4890:رقم الشعبة

خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام19363773 ثالثة وسبعون

C+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام20383775 خمسة وسبعون
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  غائب2140040 اربعون فقط

B- والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام22413576 ستة وسبعون

C يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام23403272 ر وسبعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training II:اسم المادة ESE480:رمز المادة

4891:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, خالد ممدوح إبراهيم النجار/د:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1403575 خمسة وسبعون

C احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2373572 ر وسبعون اثني 

C+ احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3383573 ثالثة وسبعون

C احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4373572 ر وسبعون اثني 

C احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام5363571 واحد وسبعون

B+ احمد محمد فهمي محمد192901847 انتظام6513586 ستة وثمانون

C+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام7363975 خمسة وسبعون

A- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام8503989 تسعة وثمانون

B- ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام9443579 تسعة وسبعون

C+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام10363874 اربعة وسبعون

B جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام11483482 ر وثمانون اثني 

B ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام12453883 ثالثة وثمانون

C+ عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام13363874 اربعة وسبعون

B عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام14483482 ر وثمانون اثني 

C+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام15403575 خمسة وسبعون

A- عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام16543791 واحد وتسعون

C- عبدهللا ساىمي عبدهللا محمد181901473 انتظام17373067 سبعة وستون

C عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام18403070 سبعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training II:اسم المادة ESE480:رمز المادة

4891:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, خالد ممدوح إبراهيم النجار/د:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A- عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام19543892 ر وتسعون اثني 

B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام20523486 ستة وثمانون

A- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام21543892 ر وتسعون اثني 

C+ محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام22383573 ثالثة وسبعون

C محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام23363571 واحد وسبعون

B- محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام24384078 ثمانية وسبعون

A محمد موس محمد محمود191901669 انتظام25554095 خمسة وتسعون

C محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام26383371 واحد وسبعون

B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخرصر نرمي  انتظام27473885 خمسة وثمانون

C+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام28393675 خمسة وسبعون

C ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام29373572 ر وسبعون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training II:اسم المادة ESE480:رمز المادة

4891:رقم الشعبة

محمد السيد محمد امام/د, خالد ممدوح إبراهيم النجار/د:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

4906:رقم الشعبة

:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام1542882 ر وثمانون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

4906:رقم الشعبة

:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام1542882 ر وثمانون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EMP311:رمز المادة Organic Chemistry:اسم المادة

4910:رقم الشعبة

:المحاضر

ي213:الفصل الدراسي
2021/2020فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A- احمد محمد فهمي محمد192901847 انتظام1523890 تسعون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Manufacturing Technology:اسم المادة MDP212:رمز المادة

5066:رقم الشعبة

ي حبيب ابادير/أد:المحاضر
سامح شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1463278 ثمانية وسبعون

C احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام2442771 واحد وسبعون

C- احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام3472269 تسعة وستون

C- روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام4432669 تسعة وستون

B سامح سعد نظبر سالمة211902163 انتظام5513283 ثالثة وثمانون

B ت محمد221902597 ساهر محمد خبر انتظام6533083 ثالثة وثمانون
سهيلة ياش عبدهللا تهاىم موس221902587 غائب721021 ون واحد وعشر

B- سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام8482876 ستة وسبعون

F عبدهللا جمال عبدهللا الشاذلي221903214 انتظام9261440 اربعون فقط

C- عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام10442367 سبعة وستون

B لس رفعت ساىم قلدس221902594 كبر انتظام11503080 ثمانون فقط
محمد إبراهيم عبدالنبر عىل201901941 محروم12000 صفر

D محمد احمد محمد احمد191901746 انتظام13392160 ستون فقط

B محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام14503080 ثمانون فقط

C+ محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام15433174 اربعة وسبعون

D محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد211902196 انتظام16392160 ستون فقط

D+ ي221903096 محمد عطية احمد حسبر انتظام17382866 ستة وستون

D+ محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام18412465 خمسة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Manufacturing Technology:اسم المادة MDP212:رمز المادة

5066:رقم الشعبة

ي حبيب ابادير/أد:المحاضر
سامح شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D مصطفر سعيد عبدالمحسن ابراهيم192901817 انتظام19303060 ستون فقط

B+ مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام20533487 سبعة وثمانون

B يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام21532982 ر وثمانون اثنير
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Materials Science:اسم المادة MDP201:رمز المادة

5068:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1502979 تسعة وسبعون

C+ ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2472673 ثالثة وسبعون

D+ احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام3451964 اربعة وستون

D احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام4392160 ستون فقط

D احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام5481462 ر وستون اثني 

F ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6311546 ستة واربعون

C روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام7512071 واحد وسبعون

B+ سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام8513586 ستة وثمانون
ت محمد221902597 ساهر محمد خب  غائب951051 واحد وخمسون

C- سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام10501767 سبعة وستون

D عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 انتظام11421860 ستون فقط

F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1233033 ثالثة وثالثون

C عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام13432871 واحد وسبعون

F عبدهللا جمال عبدهللا الشاذلي221903214 انتظام1435944 اربعة واربعون

C لس رفعت ساىم قلدس221902594 كب  انتظام15373471 واحد وسبعون

B+ محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام16543488 ثمانية وثمانون
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد211902196 غائب1728028 ون ثمانية وعشر

D محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام18411960 ستون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Materials Science:اسم المادة MDP201:رمز المادة

5068:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

محمد معوض امام الشامىل172901391 محروم19000 صفر

B مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام20532881 واحد وثمانون

A- يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام21573592 ر وتسعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

EMP311:رمز المادة Organic Chemistry:اسم المادة

5070:رقم الشعبة

هناء محمد ابوالمجد احمد/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام1482876 ستة وسبعون

B ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2542781 واحد وثمانون

B+ ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام3573087 سبعة وثمانون

B+ احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام4533285 خمسة وثمانون

B- احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام5492978 ثمانية وسبعون

B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام6533184 اربعة وثمانون

B+ احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام7573188 ثمانية وثمانون

B+ ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام8582886 ستة وثمانون

A- بالل محمود رزق زين212902231 انتظام9523789 تسعة وثمانون

A- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام10593190 تسعون فقط

A ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام11573895 خمسة وتسعون

A شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام12563793 ثالثة وتسعون

A- عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام13543690 تسعون فقط

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام14583896 ستة وتسعون

B+ عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 انتظام15582886 ستة وثمانون

B+ عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام16563288 ثمانية وثمانون

B- محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام17472976 ستة وسبعون

C- محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد211902196 انتظام18442468 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

EMP311:رمز المادة Organic Chemistry:اسم المادة

5070:رقم الشعبة

هناء محمد ابوالمجد احمد/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام19463682 ر وثمانون اثني 

B+ محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام20553085 خمسة وثمانون

B- ى201901899 ر سعيد محمود الخرصر نرمي  انتظام21512677 سبعة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

5072:رقم الشعبة

اسالم محمد عبدالقوى احمد/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

إسالم شحاته عىل سلمان221902599 غائب115015 خمسة عشر

D+ ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2451964 اربعة وستون

F ي151900251 ف فهمي الصفي  احمد اشر انتظام3281341 واحد واربعون

D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام4322860 ستون فقط

C- احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام5393069 تسعة وستون

C+ احمد محمد فهمي محمد192901847 إعادة لرفع معدل6482674 اربعة وسبعون
ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر منسحب7000 صفر

D+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام8392665 خمسة وستون

B- ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام9453479 تسعة وسبعون

B- شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام10542579 تسعة وسبعون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام11573794 اربعة وتسعون

D+ محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام12412364 اربعة وستون

D+ محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام13471764 اربعة وستون

D محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام14451560 ستون فقط
محمد معوض امام الشامىل172901391 محروم15000 صفر

B- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام16482876 ستة وسبعون
محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 منسحب17000 صفر
محمود فراج توفيق محمد171901257 منسحب18000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

5072:رقم الشعبة

اسالم محمد عبدالقوى احمد/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام19533386 ستة وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

MPE201:رمز المادة Thermodynamics:اسم المادة

5074:رقم الشعبة

ي/د, رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1453883 ثالثة وثمانون

B+ احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام2553085 خمسة وثمانون

B احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام3503080 ثمانون فقط

C ي محسن كرات221903207
احمد هائر انتظام4462571 واحد وسبعون

B احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام5503181 واحد وثمانون

D 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام6322860 ستون فقط

B+ روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام7523385 خمسة وثمانون

C+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام8462773 ثالثة وسبعون

C- ت محمد221902597 ساهر محمد خب  انتظام9452469 تسعة وستون
سهيلة ياش عبدهللا تهاىم موس221902587 غائب1021021 ون واحد وعشر

C سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام11492372 ر وسبعون اثني 

B عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام12493483 ثالثة وثمانون

C ي بلبول221903213 عزت حاتم الحسينر انتظام13452772 ر وسبعون اثني 

A عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام14534093 ثالثة وتسعون

B+ لس رفعت ساىم قلدس221902594 كب  انتظام15553388 ثمانية وثمانون
محمد إبراهيم عبدالننر عىل201901941 غائب1616016 ستة عشر

C محمد احمد محمد احمد191901746 انتظام17442771 واحد وسبعون

B- محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام18463177 سبعة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

MPE201:رمز المادة Thermodynamics:اسم المادة

5074:رقم الشعبة

ي/د, رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام19564096 ستة وتسعون

B محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام20493382 ر وثمانون اثني 

B- محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام21473178 ثمانية وسبعون
مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب2224024 ون اربعة وعشر

A+ يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام23574097 سبعة وتسعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

5078:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام1471360 ستون فقط

C ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2452772 ر وسبعون اثني 

B احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3413980 ثمانون فقط
ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  منسحب412012 اثير عشر

F احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام530535 خمسة وثالثون

A- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام6523991 واحد وتسعون
احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 منسحب720020 ون فقط عشر

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام8513283 ثالثة وثمانون

D+ احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام9372966 ستة وستون

A- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام10494089 تسعة وثمانون

C احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام11452772 ر وسبعون اثني 

A- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام12533891 واحد وتسعون

B+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام13473885 خمسة وثمانون

D ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام14352863 ثالثة وستون

B- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام15433679 تسعة وسبعون

A حازم يارس هاشم201901892 انتظام16554095 خمسة وتسعون

B- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام17433376 ستة وسبعون

A ف182901651 سهر وحيد عنبر رسر انتظام18564096 ستة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

5078:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام19554095 خمسة وتسعون

A- يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام20543690 تسعون فقط

A- عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام21514091 واحد وتسعون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام22593695 خمسة وتسعون

B عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام23453580 ثمانون فقط

B+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام24463884 اربعة وثمانون

C+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام25354075 خمسة وسبعون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام26424082 ر وثمانون اثني 

B+ اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام27553186 ستة وثمانون

C- عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام28412768 ثمانية وستون

C- عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام29402868 ثمانية وستون

A عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام30554095 خمسة وتسعون

A كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام31563894 اربعة وتسعون

A+ 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام326040100 مائة فقط

A- محمد احمد محمد نور201902006 انتظام33603090 تسعون فقط

F محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام3425429 ون تسعة وعشر

B محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام35453681 واحد وثمانون

B محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام36523183 ثالثة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

5078:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام37533588 ثمانية وثمانون

C محمد موس محمد محمود191901669 انتظام38472471 واحد وسبعون

C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام39492675 خمسة وسبعون

B+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام40473885 خمسة وثمانون
محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 منسحب4112012 اثير عشر

B محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام42443882 ر وثمانون اثني 
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  منسحب43000 صفر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Machine Components Design:اسم المادة MDP301:رمز المادة

5080:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام129231 واحد وثالثون
عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 منسحب2000 صفر
ي طه152900477 بيتر محمد جمال الشر محروم3000 صفر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Heat & Mass Transfer:اسم المادة MPE301:رمز المادة

5082:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, محمد رضا عىل عبدالحميد سالم/أم د:المحاضر
هانر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام1402161 واحد وستون

B ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام2513081 واحد وثمانون

C احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام3511970 سبعون فقط

C احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام4502171 واحد وسبعون

C+ احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام5522173 ثالثة وسبعون

B- ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6482977 سبعة وسبعون

B بالل محمود رزق زين212902231 انتظام7562581 واحد وثمانون

B+ سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام8553085 خمسة وثمانون

B+ ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام9592685 خمسة وثمانون

B+ شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام10552984 اربعة وثمانون

B+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام11553186 ستة وثمانون

D+ عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 انتظام12392564 اربعة وستون

C ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام13432770 سبعون فقط

D عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام14392160 ستون فقط

B- محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام15502676 ستة وسبعون

C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام16472774 اربعة وسبعون

D+ محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام17442064 اربعة وستون

B- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام18492978 ثمانية وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Heat & Mass Transfer:اسم المادة MPE301:رمز المادة

5082:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/د, محمد رضا عىل عبدالحميد سالم/أم د:المحاضر
هانر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C- محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام19402767 سبعة وستون

B مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام20562480 ثمانون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

5084:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, محمد مؤنس محمد مصطفر سالمة/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام1311647 سبعة واربعون

D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام2422062 ر وستون اثني 

D احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام3441660 ستون فقط

F احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام4331750 خمسون فقط

D ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام5332760 ستون فقط

D+ ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام6422466 ستة وستون

C- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام7511869 تسعة وستون

B ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام8523082 ر وثمانون اثني 

C+ شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام9452873 ثالثة وسبعون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام10593695 خمسة وتسعون

D عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام11411960 ستون فقط

D+ عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام12422466 ستة وستون

B محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام13493180 ثمانون فقط

C- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام14452368 ثمانية وستون

F محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام15321143 ثالثة واربعون

D محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام16402161 واحد وستون

F مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام17332053 ثالثة وخمسون
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  منسحب18000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

5084:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, محمد مؤنس محمد مصطفر سالمة/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+

0

A

1
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B+

0

B
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B-

0

C+
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C
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F
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إجماىلي
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6

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

72.22%نسبة النجاح 

غياب

0

إجماىلي الحضور
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ناجح أبحاث

0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Tuesday, February 1, 2022 Page 2 of 2

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Energy Economics:اسم المادة ESE511:رمز المادة

5086:رقم الشعبة

ي/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1492473 ثالثة وسبعون

A- ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام2533790 تسعون فقط

A- احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3523991 واحد وتسعون

B+ احمد رضا عبدالعزيز بيوم191901681 انتظام4513586 ستة وثمانون

B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5523284 اربعة وثمانون

B+ احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام6553085 خمسة وثمانون

B+ احمد محمد فهمي محمد192901847 إعادة لرفع معدل7503484 اربعة وثمانون

C+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام8492675 خمسة وسبعون

A- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام9533790 تسعون فقط

B+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام10553388 ثمانية وثمانون

B ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام11503383 ثالثة وثمانون

A- عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام12533891 واحد وتسعون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام13493382 ر وثمانون اثني 

A- عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام14563490 تسعون فقط

A- كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام15523991 واحد وتسعون

A- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام16533992 ر وتسعون اثني 

B محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام17493382 ر وثمانون اثني 

A محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام18573996 ستة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Energy Economics:اسم المادة ESE511:رمز المادة

5086:رقم الشعبة

ي/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمد موس محمد محمود191901669 انتظام19512475 خمسة وسبعون

B+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام20533386 ستة وثمانون

B- ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام21433477 سبعة وسبعون

B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام22513485 خمسة وثمانون

D+ ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام23461864 اربعة وستون
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غياب

0
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0
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Energy Economics:اسم المادة ESE501:رمز المادة

5088:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F ر عبدربه161901131 محمد سمبر حسير انتظام126026 ون ستة وعشر

A+
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (3)  [Energy Management]:اسم المادة ESE603:رمز المادة

5090:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1502474 اربعة وسبعون

B+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام2454085 خمسة وثمانون

B+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3503484 اربعة وثمانون

A احمد رضا عبدالعزيز بيوم191901681 انتظام4534093 ثالثة وتسعون

B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5503888 ثمانية وثمانون

A- احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام6524092 ر وتسعون اثني 

B- احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام7493079 تسعة وسبعون

C+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام8482674 اربعة وسبعون

B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام9503686 ستة وثمانون

B+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام10513485 خمسة وثمانون

B- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام11453479 تسعة وسبعون

D عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام12421860 ستون فقط

A- عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام13504090 تسعون فقط

B اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام14493281 واحد وثمانون

B+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام15513687 سبعة وثمانون

B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام16503484 اربعة وثمانون

B+ محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام17483886 ستة وثمانون

B+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام18493887 سبعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (3)  [Energy Management]:اسم المادة ESE603:رمز المادة

5090:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C محمد موس محمد محمود191901669 انتظام19472471 واحد وسبعون

B- محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام20463278 ثمانية وسبعون

B+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام21493887 سبعة وثمانون

B+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام22493685 خمسة وثمانون

B ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام23483482 ر وثمانون اثني 

B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام24513485 خمسة وثمانون

B- نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام25483078 ثمانية وسبعون

B والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام26473481 واحد وثمانون

B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام27493483 ثالثة وثمانون

D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام28441660 ستون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (3)  [Energy Management]:اسم المادة ESE603:رمز المادة

5090:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

EPM401:رمز المادة Electrical Machines:اسم المادة

5092:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د, محمود احمد محمد عىل األحمر/أد:المحاضر خالد محمود حسني 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1351550 خمسون فقط

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2321749 تسعة واربعون

F 201901890
احمد عبدالحليم احمد مصطفر انتظام337845 خمسة واربعون

D+ احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام4432164 اربعة وستون

B- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5552176 ستة وسبعون

C- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام6482169 تسعة وستون

A حازم ياش هاشم201901892 انتظام7593695 خمسة وتسعون

A- يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 شر انتظام8593392 ر وتسعون اثني 

D+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام9382765 خمسة وستون

C عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام10472370 سبعون فقط

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام11583896 ستة وتسعون

C ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام12591372 ر وسبعون اثني 

A محمد احمد محمد نور201902006 انتظام13583694 اربعة وتسعون

F 201901897
محمد اسعد محمد طوخر انتظام14401353 ثالثة وخمسون

C- محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام15432467 سبعة وستون
ي طه152900477 بيتر محمد جمال الشر محروم16000 صفر

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام17552883 ثالثة وثمانون

B- محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام18433376 ستة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

EPM401:رمز المادة Electrical Machines:اسم المادة

5092:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د, محمود احمد محمد عىل األحمر/أد:المحاضر خالد محمود حسني 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

محمد معوض امام الشامىل172901391 محروم19000 صفر

C+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام20492574 اربعة وسبعون

D محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام21431760 ستون فقط

D مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام22451863 ثالثة وستون

C- والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام23472168 ثمانية وستون

B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام24503383 ثالثة وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Vaibration & Dynamics:اسم المادة MDP401:رمز المادة

5094:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

إسالم شحاته عىل سلمان221902599 غائب116016 ستة عشر

C- أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام2442569 تسعة وستون

D+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3442165 خمسة وستون

C+ احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام4403575 خمسة وسبعون

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5483280 ثمانون فقط

C احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام6432972 ر وسبعون اثني 

C احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام7422971 واحد وسبعون

C احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام8442872 ر وسبعون اثني 

C احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام9373471 واحد وسبعون

B- بالل محمود رزق زين212902231 انتظام10472976 ستة وسبعون

D توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام11382260 ستون فقط

B+ ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام12503686 ستة وثمانون

A- حازم يارس هاشم201901892 انتظام13503989 تسعة وثمانون

D+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام14432164 اربعة وستون

B ف182901651 سهر وحيد عنبر رسر انتظام15493382 ر وثمانون اثني 

B عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام16493382 ر وثمانون اثني 

C- عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام17432467 سبعة وستون

C+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام18453075 خمسة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Vaibration & Dynamics:اسم المادة MDP401:رمز المادة

5094:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام19393574 اربعة وسبعون

C+ عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام20452873 ثالثة وسبعون

B اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام21483482 ر وثمانون اثني 

B+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام22483886 ستة وثمانون

B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام23483583 ثالثة وثمانون

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام24523284 اربعة وثمانون

D+ محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام25461965 خمسة وستون

C محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام26472471 واحد وسبعون

B+ محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام27503888 ثمانية وثمانون

B محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام28463581 واحد وثمانون

D محمد موس محمد محمود191901669 انتظام29372663 ثالثة وستون

B محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام30513081 واحد وثمانون

B محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام31463581 واحد وثمانون

C+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام32462874 اربعة وسبعون

D مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام33471360 ستون فقط

B- ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام34453479 تسعة وسبعون

C- ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام35481967 سبعة وستون

B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام36523284 اربعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Vaibration & Dynamics:اسم المادة MDP401:رمز المادة

5094:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C- والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام37422567 سبعة وستون

C+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام38472774 اربعة وسبعون

D ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام39421860 ستون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Computer Applications in Fluid Mechanics:اسم المادة ESE525:رمز المادة

5096:رقم الشعبة

ر/د:المحاضر ابراهيم محمود محمد محمد شاهي 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام1443680 ثمانون فقط

B+ جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام2493685 خمسة وثمانون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام3473380 ثمانون فقط

C- اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام4373168 ثمانية وستون

C+ عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام5443175 خمسة وسبعون

B- عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام6423476 ستة وسبعون

B- محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام7453378 ثمانية وسبعون

C ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام8412970 سبعون فقط
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  منسحب922022 ون ر وعشر اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Computer Applications in Fluid Mechanics:اسم المادة ESE505:رمز المادة

5098:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- ر عبدربه161901131 محمد سمبر حسير انتظام1463177 سبعة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (4)  [Geothermal Energy]:اسم المادة ESE604:رمز المادة

5100:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1503585 خمسة وثمانون
201901890

احمد عبدالحليم احمد مصطفر غائب242042 ر واربعون اثني 

B+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3523587 سبعة وثمانون

C احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام4442670 سبعون فقط

D+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام5412465 خمسة وستون

B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام6543488 ثمانية وثمانون

C+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7452873 ثالثة وسبعون

C- ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام8452368 ثمانية وستون

B ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام9473481 واحد وثمانون

C+ ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام10442973 ثالثة وسبعون

B يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 شر انتظام11512980 ثمانون فقط

F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام12351348 ثمانية واربعون

B عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام13473380 ثمانون فقط

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام14594099 تسعة وتسعون

C عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام15482472 ر وسبعون اثني 

B+ عبدهللا ساىمي عبدهللا محمد181901473 انتظام16543185 خمسة وثمانون

B- عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام17472976 ستة وسبعون

B+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام18513485 خمسة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (4)  [Geothermal Energy]:اسم المادة ESE604:رمز المادة

5100:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام19472976 ستة وسبعون

D+ محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام20432265 خمسة وستون

B محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام21493281 واحد وثمانون

A- محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام22533689 تسعة وثمانون
محمد معوض امام الشامىل172901391 محروم23000 صفر

C محمد موس محمد محمود191901669 انتظام24452570 سبعون فقط

B+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام25513586 ستة وثمانون

D محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام26421860 ستون فقط

C- ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام27482068 ثمانية وستون
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  منسحب28000 صفر

B- نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام29453378 ثمانية وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Elective (4)  [Geothermal Energy]:اسم المادة ESE604:رمز المادة

5100:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Tuesday, February 1, 2022 Page 3 of 3

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Project (1):اسم المادة ESE591:رمز المادة

5102:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1593998 ثمانية وتسعون

A احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام2583593 ثالثة وتسعون

A+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام3583997 سبعة وتسعون

A- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام4563591 واحد وتسعون

A- ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام5553691 واحد وتسعون

A ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام6573794 اربعة وتسعون

A عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام7583694 اربعة وتسعون

A+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام8583997 سبعة وتسعون

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام96040100 مائة فقط

A عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام10573895 خمسة وتسعون

A- اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام11583492 ر وتسعون اثني 

A- عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام12553792 ر وتسعون اثني 

A+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام13594099 تسعة وتسعون

A- محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام14563591 واحد وتسعون
ي طه152900477 بينر محمد جمال الشر غائب15000 صفر

A+ محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام16594099 تسعة وتسعون

A+ محمد موس محمد محمود191901669 انتظام176040100 مائة فقط

A محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام18583896 ستة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Project (1):اسم المادة ESE591:رمز المادة

5102:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام19573794 اربعة وتسعون

A نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام20573794 اربعة وتسعون

A- ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام21563692 ر وتسعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Project (2):اسم المادة ESE592:رمز المادة

5103:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A- ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1583492 ر وتسعون اثني 

A- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2573592 ر وتسعون اثني 

A- احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3553590 تسعون فقط

A احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام4593695 خمسة وتسعون

A ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام5583593 ثالثة وتسعون

A جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام6573895 خمسة وتسعون

A- عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام7573592 ر وتسعون اثني 

A كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام8593594 اربعة وتسعون

A 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام9593594 اربعة وتسعون

A محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام10583694 اربعة وتسعون

A محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام11573693 ثالثة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Project (2):اسم المادة ESE592:رمز المادة

5103:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A+

0

A

7

A-

4

B+

0

B

0

B-

0

C+

0

C

0

C-

0

D+

0

D

0

F

0

إجمالي

11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

100%نسبة النجاح 

غياب

0

إجمالي الحضور

11

ناجح أبحاث

0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Tuesday, February 1, 2022 Page 2 of 2

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Energy & Conservation Management:اسم المادة ESE403:رمز المادة

5104:رقم الشعبة

نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بريش/أد, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1542781 واحد وثمانون

C ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام2442670 سبعون فقط

C+ احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام3542175 خمسة وسبعون

B- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام4562076 ستة وسبعون

B بالل محمود رزق زين212902231 انتظام5542680 ثمانون فقط

B+ حازم يارس هاشم201901892 انتظام6582987 سبعة وثمانون

C+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام7541973 ثالثة وسبعون

B يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام8483280 ثمانون فقط

B- عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام9562379 تسعة وسبعون

B- عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام10492776 ستة وسبعون

B- اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام11542276 ستة وسبعون
عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 غائب1229029 ون تسعة وعشر

B 191901675
محمد احمد عل مصطفر انتظام13512980 ثمانون فقط

B محمد احمد محمد نور201902006 انتظام14562581 واحد وثمانون

B محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام15542882 ر وثمانون اثني 

C محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام16521870 سبعون فقط

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام17493382 ر وثمانون اثني 

B+ محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام18563288 ثمانية وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Energy & Conservation Management:اسم المادة ESE403:رمز المادة

5104:رقم الشعبة

نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بريش/أد, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام19562480 ثمانون فقط

B+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام20582886 ستة وثمانون

B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام21562177 سبعة وسبعون

B ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام22522880 ثمانون فقط

C+ والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام23542074 اربعة وسبعون

C يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام24492271 واحد وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

ctive (1)  [Hydraulic and Pneumatic system]:اسم المادة ESE601:رمز المادة

5106:رقم الشعبة

صابر محمود عبد ربه/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1451661 واحد وستون
201901890

احمد عبدالحليم احمد مصطفر غائب2000 صفر

D احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام3451560 ستون فقط

D احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام4441660 ستون فقط

C احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5482270 سبعون فقط

D بالل محمود رزق زين212902231 انتظام6451560 ستون فقط

D توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7422163 ثالثة وستون

F جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام8351550 خمسون فقط

B+ حازم يارس هاشم201901892 انتظام9592685 خمسة وثمانون

F 201902032
ر مصطفر خالد علي امي  انتظام1021526 ون ستة وعشر

F سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام11301040 اربعون فقط

D ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام12431760 ستون فقط

D يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام13392362 ر وستون اثني 

F شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام14341448 ثمانية واربعون

D عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام15451560 ستون فقط

C- عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام16462369 تسعة وستون

F عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام17341549 تسعة واربعون

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام18603898 ثمانية وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

ctive (1)  [Hydraulic and Pneumatic system]:اسم المادة ESE601:رمز المادة

5106:رقم الشعبة

صابر محمود عبد ربه/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D محمد احمد محمد نور201902006 انتظام19422163 ثالثة وستون

D محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام20451560 ستون فقط

D محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام21411960 ستون فقط

F ر عبدربه161901131 محمد سمب  حسي  انتظام2229332 ر وثالثون اثني 

D محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام23392160 ستون فقط

D محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام24441660 ستون فقط

F محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام25381048 ثمانية واربعون

D محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام26402060 ستون فقط

F محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام2736642 ر واربعون اثني 

D+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام28481664 اربعة وستون

F مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام29351449 تسعة واربعون

D+ ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام30471966 ستة وستون
مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 غائب3118018 ثمانية عشر

D والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام32451560 ستون فقط

D يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام33411960 ستون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

ctive (1)  [Hydraulic and Pneumatic system]:اسم المادة ESE601:رمز المادة

5106:رقم الشعبة

صابر محمود عبد ربه/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Wind Energy:اسم المادة ESE502:رمز المادة

5108:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, عىل محمد أحمد سليمان/د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام127734 اربعة وثالثون

D توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام2352560 ستون فقط

D عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام3412162 ر وستون اثني 

D+ عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام4451964 اربعة وستون

D عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام5451863 ثالثة وستون
ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسي  منسحب619019 تسعة عشر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Control Systems analysis & Design:اسم المادة MDP501:رمز المادة

5110:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1453479 تسعة وسبعون

B- احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام2472976 ستة وسبعون

D+ ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبائر انتظام3442064 اربعة وستون

B- عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام4463177 سبعة وسبعون

A+ عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام5593897 سبعة وتسعون
عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 منسحب6000 صفر

D+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام7452166 ستة وستون

A- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام8563591 واحد وتسعون

ر عىل العبيد191901801 نواره سعدون حسير منسحب9000 صفر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5114:رقم الشعبة

سعيد عبدهللا عبدالحليم غنيم/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B أسامة محمد الديساوى يوسف ابو الغيط211902440 انتظام1493483 ثالثة وثمانون

F ابانوب ماجد نبيل فضل هللا201902520 انتظام2321850 خمسون فقط

D ابراهيم عمرو ابراهيم سيد212902430 انتظام3352560 ستون فقط

B+ ف مغاوري محمود221903033 احمد اشر انتظام4503484 اربعة وثمانون

B+ ي سليمان211902173
احمد حسن مصطفر انتظام5523486 ستة وثمانون

B ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام6512980 ثمانون فقط

D احمد عابد محمد ممدوح212902422 انتظام7382361 واحد وستون

C- احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام8402767 سبعة وستون

C- احمد محمد عبدالحميد عبدالجواد221903037 انتظام9363167 سبعة وستون

B- احمد ممدوح احمد عثمان201902505 انتظام10403676 ستة وسبعون

B احمد وائل محمد فرج221903041 انتظام11493483 ثالثة وثمانون

C+ ي علي221903044
احمد وجيه دسوق  انتظام12482674 اربعة وسبعون

B ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام13513182 ر وثمانون اثني 

B اشاء محمد احمد حافظ201902513 انتظام14493281 واحد وثمانون

B حازم محمد الديساوى يوسف ابو الغيط211902441 انتظام15483482 ر وثمانون اثني 

D يف192902472 يف محمد محمد الشر شر انتظام16402060 ستون فقط

C شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام17422870 سبعون فقط

D ى192902457 ى اسحق بشر صموئيل بشر انتظام18451863 ثالثة وستون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5114:رقم الشعبة

سعيد عبدهللا عبدالحليم غنيم/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D+ طارق حلمي محمد عبدالعزيز191902474 انتظام19392766 ستة وستون

B عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام20463581 واحد وثمانون

B عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام21523183 ثالثة وثمانون

C- عبدالرحمن عزت حسن سيد212902431 انتظام22412768 ثمانية وستون

C+ عبدالرحمن مجدي ابراهيم ابراهيم221903042 انتظام23433275 خمسة وسبعون

C+ عبدهللا علي محمد علي201902493 انتظام24462874 اربعة وسبعون

F 212902479
عمر احمد محمد مصطفر انتظام25131124 ون اربعة وعشر

عمر طه محمد محمد202902405 غائب26000 صفر

F كريم صديق اسماعيل محمد221903028 انتظام2791625 ون خمسة وعشر

D+ كريم عبدالحليم جوده192902494 انتظام28462066 ستة وستون

B+ محمد خالد السيد محمد حبيب221903034 انتظام29503585 خمسة وثمانون

C- محمد ربيع احمد الفيوىم211902447 انتظام30452368 ثمانية وستون

F محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام31222547 سبعة واربعون

D محمد محمود حسن محمد علي221903040 انتظام32342963 ثالثة وستون

D محمود ابراهيم محمود ابراهيم221903147 انتظام33332760 ستون فقط

B- محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام34492877 سبعة وسبعون
مصطفر عبدالحميد نبوى ابوالنرص212902427 غائب3513013 ثالثة عشر

C- مصطفر محمود عثمان علي181902344 انتظام36353267 سبعة وستون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5114:رقم الشعبة

سعيد عبدهللا عبدالحليم غنيم/أد:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ي محمد محمود201902509
نوران مصطفر انتظام37503383 ثالثة وثمانون

B+ هاجر وائل ساىم قابيل211902416 انتظام38513687 سبعة وثمانون

B+ ف عمر محمد فراج211902418 يمنر اشر انتظام39503484 اربعة وثمانون

A+

0

A

0

A-

0

B+

5

B

9

B-

2

C+

3

C

1

C-

5

D+

2

D

6

F

4

إجمالي

39

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

89.19%نسبة النجاح 

غياب

2

إجمالي الحضور

37

ناجح أبحاث

0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Tuesday, February 1, 2022 Page 3 of 3

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

5314:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام1472168 ثمانية وستون

B عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام2552782 ر وثمانون اثني 

C+ عبدهللا سامي عبدهللا محمد181901473 إعادة لرفع معدل3522274 اربعة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Bioenergy:اسم المادة ESE404:رمز المادة

5316:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

A- عبدهللا سامي عبدهللا محمد181901473 إعادة لرفع معدل1533790 تسعون فقط

A- ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام2563692 ر وتسعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Mechanics & Testing of Materials:اسم المادة MDP204:رمز المادة

5318:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B+ عبدهللا سامي عبدهللا محمد181901473 انتظام1513384 اربعة وثمانون

B- ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام2473178 ثمانية وسبعون

C+ محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام3462773 ثالثة وسبعون

B- محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام4463278 ثمانية وسبعون

A+

0

A

0

A-

0

B+

1

B

0

B-

2

C+

1

C

0

C-

0

D+

0

D

0

F

0

إجمالي

4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

100%نسبة النجاح 

غياب

0

إجمالي الحضور

4

ناجح أبحاث

0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Tuesday, February 1, 2022 Page 1 of 1

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

5440:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1512980 ثمانون فقط

A- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام2563692 ر وتسعون اثني 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

ـــمالرقم الجامعي االســ

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

5442:رقم الشعبة

:المحاضر

2022/2021فصل اول221:الفصل الدراسي

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D+ ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام1531265 خمسة وستون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5651:رقم الشعبة

احمد سمبر محمود احمد سليمان/أم د, عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B أحمد محمد أحمد رمضان222903280 انتظام1503383 ثالثة وثمانون

A- ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام2553792 ر وتسعون اثنير

D إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام3382260 ستون فقط

C+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام4502575 خمسة وسبعون

D إياد محمد عبد اللطيف حسن المانجو222903271 انتظام5342761 واحد وستون

B+ احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام6543387 سبعة وثمانون
احمد قاسم يوسف محمد192901824 منسحب710010 ة فقط عشر
احمد محمد نرص ابوشيــــع201902406 محروم821021 ون واحد وعشر

B+ احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام9503585 خمسة وثمانون

B احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام10493382 ر وثمانون اثنير

B+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام11503484 اربعة وثمانون

C ي عىلي222903256
حازم مجدي مصطفر انتظام12452772 ر وسبعون اثنير

C+ 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امير انتظام13433275 خمسة وسبعون

B روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام14523183 ثالثة وثمانون

B+ سامح سعد نظبر سالمة211902163 انتظام15543488 ثمانية وثمانون

A- ت محمد221902597 ساهر محمد خبر انتظام16533891 واحد وتسعون

F سهيلة ياش عبدهللا تهاىم موس221902587 انتظام17282149 تسعة واربعون

B سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام18473683 ثالثة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5651:رقم الشعبة

احمد سمبر محمود احمد سليمان/أم د, عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

صالح عصام صالح الكوىم182902243 غائب1951051 واحد وخمسون
صهيب حاتم محمد صابر192902519 غائب2026026 ون ستة وعشر

C- عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام21422567 سبعة وستون

D+ عبدالرحمن عمرو عبدالسميع الصواف181902362 انتظام22422264 اربعة وستون

F عبدهللا جمال عبدهللا الشاذلي221903214 انتظام23431457 سبعة وخمسون

B- عماد وهبه محفوظ وهبه212902420 انتظام24463379 تسعة وسبعون

B عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام25542983 ثالثة وثمانون

B+ ي192902459
عمر عبدالناض كيالنر انتظام26582785 خمسة وثمانون

B لس رفعت ساىم قلدس221902594 كبر انتظام27493483 ثالثة وثمانون
محمد إبراهيم عبدالنبر عىل201901941 محروم2840040 اربعون فقط

A محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام29563894 اربعة وتسعون

B محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام30513283 ثالثة وثمانون

B- محمد نشأت احمد مراد السعودى211902444 انتظام31502979 تسعة وسبعون

A- مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام32563490 تسعون فقط

D+ ندا عبد اللطيف صبجي221903032 انتظام33442165 خمسة وستون

B ي عبد الحميد221902961 نورا عبد الحميد حسبر انتظام34483482 ر وثمانون اثنير

A+ يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام35574097 سبعة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Physics (3):اسم المادة EMP203:رمز المادة

5651:رقم الشعبة

احمد سمبر محمود احمد سليمان/أم د, عبدالناض صابر عبدالفتاح سليمان/د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Mechanics & Testing of Materials:اسم المادة MDP204:رمز المادة

5653:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1372360 ستون فقط

D+ احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام2442064 اربعة وستون

D احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام3293362 ر وستون اثني 

F احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام4351752 ر وخمسون اثني 

B روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام5522880 ثمانون فقط

B- سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام6492877 سبعة وسبعون
سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 غائب744044 اربعة واربعون

D عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام8451560 ستون فقط

C+ لس رفعت ساىم قلدس221902594 كب  انتظام9502474 اربعة وسبعون
محمد إبراهيم عبدالنبر عىل201901941 محروم10000 صفر

F محمد احمد محمد احمد191901746 انتظام11281947 سبعة واربعون

D محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام12382260 ستون فقط

C محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام13452671 واحد وسبعون

F محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام14291746 ستة واربعون

C ي191901743 مصطفر رفاعي حسبر انتظام15403070 سبعون فقط

F مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام16331548 ثمانية واربعون

B مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام17503282 ر وثمانون اثني 

A يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام18563995 خمسة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Mechanics & Testing of Materials:اسم المادة MDP204:رمز المادة

5653:رقم الشعبة

محمود عبدالرحمن عبداللطيف/د, السيد حمزة منصور عبدالهادي/د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

5655:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ أحمد محمد أحمد رمضان222903280 انتظام1453075 خمسة وسبعون

B ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام2493483 ثالثة وثمانون

F إياد محمد عبد اللطيف حسن المانجو222903271 انتظام328634 اربعة وثالثون

B- ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام4522476 ستة وسبعون

C احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام5462470 سبعون فقط
احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 محروم6000 صفر

B احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام7473380 ثمانون فقط

C- احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام8481967 سبعة وستون

F جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام9282654 اربعة وخمسون

F 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام10251035 خمسة وثالثون

B روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام11503282 ر وثمانون اثني 

B سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام12473582 ر وثمانون اثني 

B+ ت محمد221902597 ساهر محمد خب  انتظام13543488 ثمانية وثمانون
سهيلة ياش عبدهللا تهام موس221902587 منسحب14000 صفر

C- سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام15442367 سبعة وستون

B- عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام16552176 ستة وسبعون

D عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام17451863 ثالثة وستون

A عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام18563894 اربعة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fluid Mechanics:اسم المادة MPE202:رمز المادة

5655:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 محروم19000 صفر
لس رفعت سام قلدس221902594 كب  منسحب20000 صفر
محمد إبراهيم عبدالنبر عىل201901941 محروم21000 صفر

A+ محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام22583997 سبعة وتسعون

B+ محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام23513485 خمسة وثمانون

F محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام2447855 خمسة وخمسون

B مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام25483280 ثمانون فقط
ي عبد الحميد221902961 نورا عبد الحميد حسبر منسحب26000 صفر

A+ يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام276040100 مائة فقط
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

5657:رقم الشعبة

اسالم محمد عبدالقوى احمد/د, محمود احمد محمد عىل األحمر/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1472572 ر وسبعون اثني 

F إياد محمد عبد اللطيف حسن المانجو222903271 انتظام2251439 تسعة وثالثون

B- احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام3502979 تسعة وسبعون
احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 محروم4000 صفر

B- احمد مسعد عوض سبع عىل221902591 انتظام5492877 سبعة وسبعون

C- احمد وائل أحمد جودة محمد221902593 انتظام6412768 ثمانية وستون

A- روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام7593392 ر وتسعون اثني 

B+ سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام8523486 ستة وثمانون

B ت محمد221902597 ساهر محمد خب  انتظام9493180 ثمانون فقط

F سهيلة ياش عبدهللا تهاىم موس221902587 انتظام1017623 ون ثالثة وعشر

C سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام11403272 ر وسبعون اثني 

F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام12251641 واحد واربعون

C عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام13452772 ر وسبعون اثني 

F عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام14311445 خمسة واربعون

F عبدهللا جمال عبدهللا الشاذلي221903214 انتظام1522729 ون تسعة وعشر

A عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام16593796 ستة وتسعون
عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 محروم17000 صفر

C- لس رفعت ساىم قلدس221902594 كب  انتظام18521567 سبعة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

5657:رقم الشعبة

اسالم محمد عبدالقوى احمد/د, محمود احمد محمد عىل األحمر/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

محمد إبراهيم عبدالنبر عىل201901941 محروم19000 صفر

F محمد احمد محمد احمد191901746 انتظام20341347 سبعة واربعون

A+ محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام21603797 سبعة وتسعون

B+ محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام22533184 اربعة وثمانون
ي221903096 محمد عطية احمد حسبر منسحب23000 صفر

D محمد عماد منصور منشار221902596 انتظام24402363 ثالثة وستون

B+ محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام25533386 ستة وثمانون

B- مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام26463177 سبعة وسبعون

D ي عبد الحميد221902961 نورا عبد الحميد حسبر انتظام27402161 واحد وستون

A- يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام28543791 واحد وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering I:اسم المادة EPM201:رمز المادة

5657:رقم الشعبة

اسالم محمد عبدالقوى احمد/د, محمود احمد محمد عىل األحمر/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

easurements & instrumentation Systems:اسم المادة MPE303:رمز المادة

5659:رقم الشعبة

محمد رضا عل عبدالحميد سالم/أم د, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ أحمد محمد أحمد رمضان222903280 انتظام1513384 اربعة وثمانون

F إسالم شحاته عل سلمان221902599 انتظام2251237 سبعة وثالثون

D أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام3362460 ستون فقط

C- ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام4491968 ثمانية وستون

C+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام5403575 خمسة وسبعون

F ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام6301242 ر واربعون اثني 

F احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام7391655 خمسة وخمسون

D احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام8342660 ستون فقط

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام9402464 اربعة وستون

F ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام10361955 خمسة وخمسون

D+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام11362965 خمسة وستون

A حازم يارس هاشم201901892 انتظام12563793 ثالثة وتسعون
201902032

ر مصطفر خالد علي امي  منسحب13707 سبعة فقط

B- ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام14522779 تسعة وسبعون

B+ يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام15543084 اربعة وثمانون
عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 منسحب16000 صفر
عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 غائب1730030 ثالثون فقط

C+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام18433073 ثالثة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

easurements & instrumentation Systems:اسم المادة MPE303:رمز المادة

5659:رقم الشعبة

محمد رضا عل عبدالحميد سالم/أم د, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام19593796 ستة وتسعون

F عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام20391655 خمسة وخمسون
محمد إبراهيم عبدالنير عل201901941 محروم21000 صفر

D محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام22402060 ستون فقط

B- 191901675
محمد احمد عل مصطفر انتظام23453176 ستة وسبعون

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام24503686 ستة وثمانون

D محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام25441862 ر وستون اثني 

C+ محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام26423173 ثالثة وسبعون

F محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام27311748 ثمانية واربعون

B+ محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام28533184 اربعة وثمانون

C+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام29522173 ثالثة وسبعون

C+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام30492574 اربعة وسبعون

F محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام3126935 خمسة وثالثون
محمود فراج توفيق محمد171901257 غائب3224024 ون اربعة وعشر

D مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام33402060 ستون فقط

D+ والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام34402464 اربعة وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

easurements & instrumentation Systems:اسم المادة MPE303:رمز المادة

5659:رقم الشعبة

محمد رضا عل عبدالحميد سالم/أم د, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Theory of Machines:اسم المادة MDP312:رمز المادة

5661:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د, احمد محمد جعفر مرزوق/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام1381250 خمسون فقط

D احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام2432063 ثالثة وستون
احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 محروم3000 صفر
احمد قاسم يوسف محمد192901824 منسحب4000 صفر

F ادهم ساىم زايد عىل192901819 ي5000 تأديبر صفر

B ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام6493281 واحد وثمانون

F 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام7361248 ثمانية واربعون

A- ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام8573289 تسعة وثمانون

B+ يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 شر انتظام9543286 ستة وثمانون

D شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام10392160 ستون فقط
عبدالرحمن حسن حسن عبدالغبر202902053 منسحب11000 صفر

F عبدالرحمن عثمان شيخ داى ادن192901811 انتظام1231940 اربعون فقط

C عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام13403070 سبعون فقط

B+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام14543185 خمسة وثمانون
عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 محروم15000 صفر

F محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام16391655 خمسة وخمسون
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد211902196 غائب17000 صفر

B- محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام18492978 ثمانية وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Theory of Machines:اسم المادة MDP312:رمز المادة

5661:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د, احمد محمد جعفر مرزوق/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام19483482 ر وثمانون اثني 
مصطفر سعيد عبدالمحسن ابراهيم192901817 غائب2026026 ون ستة وعشر

A+

0

A

0

A-

1

B+

2

B

2

B-

1

C+

0

C

1

C-

0

D+

0

D

2

F

5

إجمالي

20
0

1

2

3

4

5

6

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

50%نسبة النجاح 

غياب

2

إجمالي الحضور

18

ناجح أبحاث

0

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Numerical Methods for Engineers:اسم المادة MPE305:رمز المادة

5663:رقم الشعبة

ر/أم د:المحاضر خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, ابراهيم محمود محمد محمد شاهي 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

إسالم شحاته عىل سلمان221902599 غائب1000 صفر

D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام2342761 واحد وستون

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3313364 اربعة وستون

F ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام4312354 اربعة وخمسون

D ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام5323163 ثالثة وستون

C- ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام6343367 سبعة وستون

C- شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام7383068 ثمانية وستون

B+ عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام8503484 اربعة وثمانون

B- عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام9482977 سبعة وسبعون
عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 منسحب10000 صفر

D عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام11372360 ستون فقط

B+ محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام12513586 ستة وثمانون

C محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام13452772 ر وسبعون اثني 

B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام14413576 ستة وسبعون

C- مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام15343468 ثمانية وستون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Numerical Methods for Engineers:اسم المادة MPE305:رمز المادة

5663:رقم الشعبة

ر/أم د:المحاضر خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, ابراهيم محمود محمد محمد شاهي 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

5665:رقم الشعبة

ي/د, رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1523183 ثالثة وثمانون

C ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2511970 سبعون فقط

C ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام3482472 ر وسبعون اثني 

D احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام4362460 ستون فقط

B احمد شاكر أحمد أبومسلم192901809 انتظام5483381 واحد وثمانون

F احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام644953 ثالثة وخمسون
احمد قاسم يوسف محمد192901824 منسحب7000 صفر

C ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام8462470 سبعون فقط

C ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام9482371 واحد وسبعون

C 201902032
ر مصطفر خالد عىلي امي  انتظام10502070 سبعون فقط

B+ روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام11572784 اربعة وثمانون

B سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام12542983 ثالثة وثمانون

B+ ت محمد221902597 ساهر محمد خب  انتظام13553186 ستة وثمانون

B- سيف الدين سيد محمد سيد رمضان221902590 انتظام14542377 سبعة وسبعون

B ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام15562581 واحد وثمانون

D+ شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام16452065 خمسة وستون

B عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام17562783 ثالثة وثمانون
عبدالرحمن حسن حسن عبدالغير202902053 منسحب18000 صفر

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر

Monday, June 20, 2022 Page 1 of 3

U
_
ID

 1

امج مدير البر



جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

5665:رقم الشعبة

ي/د, رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A- عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام19593190 تسعون فقط
عمر عبدالرءوف عبدالوهاب خطاب201901910 محروم20000 صفر

B- لس رفعت ساىم قلدس221902594 كب  انتظام21542579 تسعة وسبعون

C محمد احمد محمد احمد191901746 انتظام22511970 سبعون فقط

A- محمد صالح عطية السيد221902598 انتظام23573390 تسعون فقط

B محمد عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد السعداوي221903094 انتظام24542882 ر وثمانون اثني 

B محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام25572683 ثالثة وثمانون

A- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام26593392 ر وتسعون اثني 

D+ محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام27481866 ستة وستون

C+ محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام28552075 خمسة وسبعون

B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام29563086 ستة وثمانون

B مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام30572582 ر وثمانون اثني 

A- يف مصطفر شحاته221902586 يوسف شر انتظام31573289 تسعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Thermodynamics:اسم المادة MPE304:رمز المادة

5665:رقم الشعبة

ي/د, رجب خليل عىل خليل/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Bioenergy:اسم المادة ESE404:رمز المادة

5669:رقم الشعبة

هناء محمد ابوالمجد احمد/أم د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام1353065 خمسة وستون
احمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث192901818 محروم2000 صفر

B+ بالل محمود رزق زين212902231 انتظام3503585 خمسة وثمانون

A- جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام4563490 تسعون فقط

B+ ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام5503787 سبعة وثمانون

A عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام6573794 اربعة وتسعون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام7583694 اربعة وتسعون

C عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام8432770 سبعون فقط
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد211902196 غائب926026 ون ستة وعشر

A- محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام10563591 واحد وتسعون

B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخرصر نرمي  انتظام11562985 خمسة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Bioenergy:اسم المادة ESE404:رمز المادة

5669:رقم الشعبة

هناء محمد ابوالمجد احمد/أم د, احمد عطية عبد اللطيف عطية/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Heat &  Mass Transfer:اسم المادة MPE401:رمز المادة

5671:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/أم د, محمد رضا عىل عبدالحميد سالم/أم د:المحاضر
هانر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام1392160 ستون فقط

C- بالل محمود رزق زين212902231 انتظام2452469 تسعة وستون

B+ ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام3513485 خمسة وثمانون

C+ شهاب محمد شعبان محمد211902201 انتظام4502575 خمسة وسبعون

B- عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام5532679 تسعة وسبعون

D ر171901309 عبدالرحمن حسن غازولي حسي  انتظام6461460 ستون فقط

B+ محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام7533285 خمسة وثمانون

B- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام8482977 سبعة وسبعون

B- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام9512677 سبعة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

5673:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/أم د:المحاضر
نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بريش/أد, هانر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1452065 خمسة وستون

F ر202902047 ر شعبان حسي  احمد حسي  انتظام246349 تسعة واربعون

C احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام3442771 واحد وسبعون

C احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام4432972 ر وسبعون اثني 

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام5392665 خمسة وستون

D ر202902052 ى حني  ادور نجيب بشر انتظام6481260 ستون فقط

C- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام7402969 تسعة وستون

A حازم يارس هاشم201901892 انتظام8563894 اربعة وتسعون

D سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام9471562 ر وستون اثني 

C+ يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام10393675 خمسة وسبعون

B عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام11463682 ر وثمانون اثني 

B+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام12543387 سبعة وثمانون
عبدالرحمن حسن حسن عبدالغنر202902053 منسحب13000 صفر

F ر171901309 عبدالرحمن حسن غازوىلي حسي  انتظام14361450 خمسون فقط

F عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام1538038 ثمانية وثالثون

B- عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام16502979 تسعة وسبعون

C- عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام17393069 تسعة وستون

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام18523688 ثمانية وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

5673:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/أم د:المحاضر
نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بريش/أد, هانر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام19512374 اربعة وسبعون

D+ ي طه152900477 بينر محمد جمال الشر انتظام20462066 ستة وستون

B+ محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام21543185 خمسة وثمانون

D محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام22392160 ستون فقط

B محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام23513182 ر وثمانون اثني 

C محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام24432770 سبعون فقط

F محمود احمد جوده عبدالخالق رفاىع202902050 انتظام2546551 واحد وخمسون

B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام26513485 خمسة وثمانون

F محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام2712214 اربعة عشر

D محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام28432063 ثالثة وستون

C- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام29392867 سبعة وستون

F مصطفر سعيد عبدالمحسن ابراهيم192901817 انتظام3038038 ثمانية وثالثون

F والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام31391352 ر وخمسون اثني 

B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام32473481 واحد وثمانون

F ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام3342850 خمسون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (2):اسم المادة ESE602:رمز المادة

5673:رقم الشعبة

ي الصاوي عبدالرحمن/أم د:المحاضر
نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بريش/أد, هانر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power System Analysis:اسم المادة EPM402:رمز المادة

5675:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, محمد مؤنس محمد مصطفر سالمة/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B- أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1472976 ستة وسبعون

D احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام2402060 ستون فقط

C- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3452267 سبعة وستون

C ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام4472572 ر وسبعون اثني 

A+ حازم يارس هاشم201901892 انتظام5594099 تسعة وتسعون

F سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام6331750 خمسون فقط

A يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام7563995 خمسة وتسعون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام8583795 خمسة وتسعون

B- عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام9433578 ثمانية وسبعون
عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 غائب1019019 تسعة عشر

A- عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام11543589 تسعة وثمانون

D عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام12451863 ثالثة وستون

B- عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام13522678 ثمانية وسبعون
مارك ماهر مراد مرقص171901228 غائب14000 صفر

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام15513485 خمسة وثمانون

C- محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام16462369 تسعة وستون

A- محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام17553489 تسعة وثمانون

D محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام18422062 ر وستون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power System Analysis:اسم المادة EPM402:رمز المادة

5675:رقم الشعبة

حسام عبدالرزاق عبدالهادي عطية/د, محمد مؤنس محمد مصطفر سالمة/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام19503484 اربعة وثمانون

B محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام20493382 ر وثمانون اثني 
محمود فراج توفيق محمد171901257 غائب2115015 خمسة عشر

D+ محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام22461965 خمسة وستون

D+ مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام23372865 خمسة وستون

D+ والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام24462066 ستة وستون

B+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام25523688 ثمانية وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (4):اسم المادة ESE604:رمز المادة

5677:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1402565 خمسة وستون

D ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام2402060 ستون فقط

B ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام3513182 ر وثمانون اثني 
احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 غائب بعذر440040 اربعون فقط

B- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام5443276 ستة وسبعون

F احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام6341953 ثالثة وخمسون
احمد قاسم يوسف محمد192901824 منسحب7000 صفر

D احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام8392261 واحد وستون

C- احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام9432568 ثمانية وستون

D+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام10352964 اربعة وستون

A- حازم يارس هاشم201901892 انتظام11553691 واحد وتسعون

D+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام12412364 اربعة وستون

A عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام13593695 خمسة وتسعون

B+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام14513687 سبعة وثمانون

C عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام15442771 واحد وسبعون

B كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام16453681 واحد وثمانون

B+ 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام17493584 اربعة وثمانون

A- محمد احمد محمد نور201902006 انتظام18563490 تسعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (4):اسم المادة ESE604:رمز المادة

5677:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام19392564 اربعة وستون

D محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام20392362 ر وستون اثني 

F ي طه152900477 بيير محمد جمال الشر انتظام21301545 خمسة واربعون

D محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام22382563 ثالثة وستون

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام23513182 ر وثمانون اثني 

B- محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام24522678 ثمانية وسبعون

C محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام25482371 واحد وسبعون

B- مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام26433578 ثمانية وسبعون

D+ ي191901743 مصطفر رفاعي حسير انتظام27412465 خمسة وستون

D مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام28362460 ستون فقط

D والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام29362460 ستون فقط

B- يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام30453479 تسعة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (4):اسم المادة ESE604:رمز المادة

5677:رقم الشعبة

ي/د, سيد احمد السيد عبد المنعم/أد:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Cells Fundamentals:اسم المادة ESE503:رمز المادة

5679:رقم الشعبة

حسام السيد مصطفر السيد قشطه/د, محمد احمد إبراهيم محمد/أم د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1533588 ثمانية وثمانون

A- عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام2583391 واحد وتسعون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام3493281 واحد وثمانون

C اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام4492170 سبعون فقط

B- محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام5502676 ستة وسبعون

B- 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام6512778 ثمانية وسبعون

C+ ي طه152900477 بينر محمد جمال الشر انتظام7522375 خمسة وسبعون

C+ ر عبدربه161901131 محمد سمبر حسير انتظام8522375 خمسة وسبعون
محمد معوض امام الشامىل172901391 غائب9505 خمسة فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

5681:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1503686 ستة وثمانون

B- احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام2493079 تسعة وسبعون

A- احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام3494089 تسعة وثمانون

A- احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام4504090 تسعون فقط

C+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام5443074 اربعة وسبعون

A- توماس سام ناشد شاكر191901684 انتظام6494089 تسعة وثمانون

A+ حازم يارس هاشم201901892 انتظام7584098 ثمانية وتسعون

B+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام8493887 سبعة وثمانون

B يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام9513283 ثالثة وثمانون

C ر171901309 عبدالرحمن حسن غازوىلي حسي  انتظام10432871 واحد وسبعون

B+ عبدالرحمن رشدي عبدالرحمن إبراهيم171901251 انتظام11464086 ستة وثمانون

A عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام12534093 ثالثة وتسعون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام13463682 ر وثمانون اثني 

B اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام14513283 ثالثة وثمانون
مارك ماهر مراد مرقص171901228 غائب15000 صفر

D+ محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام16323264 اربعة وستون

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام17513687 سبعة وثمانون

A 201901897
محمد اسعد محمد طوخر انتظام18554095 خمسة وتسعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

5681:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A- محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام19504090 تسعون فقط

B- ر عبدربه161901131 محمد سمب  حسي  انتظام20463076 ستة وسبعون

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام21542882 ر وثمانون اثني 

B+ محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام22464086 ستة وثمانون

B+ محمد معوض امام الشامىل172901391 انتظام23473885 خمسة وثمانون

F محمود فراج توفيق محمد171901257 انتظام24262450 خمسون فقط

A- محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام25543892 ر وتسعون اثني 

B مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام26503282 ر وثمانون اثني 

B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام27483886 ستة وثمانون

B+ والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام28503888 ثمانية وثمانون

B يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام29483280 ثمانون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Power Stations:اسم المادة ESE504:رمز المادة

5681:رقم الشعبة

رجب خليل عىل خليل/أد, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Storage & Transmission:اسم المادة ESE506:رمز المادة

5683:رقم الشعبة

احمد سعيد عبدالمنعم حسن الزواوي/د, محمد احمد إبراهيم محمد/أم د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1513283 ثالثة وثمانون

C احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام2412970 سبعون فقط

B+ احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام3533386 ستة وثمانون

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام4473683 ثالثة وثمانون

B احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام5513283 ثالثة وثمانون

C احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام6432972 ر وسبعون اثني 

B+ احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام7513485 خمسة وثمانون

B- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام8472976 ستة وسبعون

C ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام9521971 واحد وسبعون

B ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام10533083 ثالثة وثمانون

B ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام11523183 ثالثة وثمانون

B+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام12533386 ستة وثمانون

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام13583694 اربعة وتسعون

C- عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام14452368 ثمانية وستون

B- عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام15542579 تسعة وسبعون

C+ عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام16532174 اربعة وسبعون

B عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام17493483 ثالثة وثمانون

B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام18533386 ستة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy Storage & Transmission:اسم المادة ESE506:رمز المادة

5683:رقم الشعبة

احمد سعيد عبدالمنعم حسن الزواوي/د, محمد احمد إبراهيم محمد/أم د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام19483381 واحد وثمانون

B محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام20493281 واحد وثمانون

B+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام21533487 سبعة وثمانون

B+ محمد موس محمد محمود191901669 انتظام22533184 اربعة وثمانون

B محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام23523082 ر وثمانون اثني 

F ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام24331952 ر وخمسون اثني 

F نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام25243155 خمسة وخمسون

F ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام26331750 خمسون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM501:رمز المادة Power Electronics:اسم المادة

5685:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د:المحاضر محمد محمود أنور شعراوي/د, خالد محمود حسني 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ ابراهيم محمد احمد مرسي182901646 انتظام1513384 اربعة وثمانون

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام2261440 اربعون فقط

D+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام3491766 ستة وستون

B- احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام4492776 ستة وسبعون

B احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام5503080 ثمانون فقط

F احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام6282149 تسعة واربعون

D احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام7293160 ستون فقط

C- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام8402969 تسعة وستون
توماس ساىم ناشد شاكر191901684 منسحب918018 ثمانية عشر

B- ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام10453176 ستة وسبعون

D ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام11441862 ر وستون اثني 

B- ف182901651 سهر وحيد عنب  شر انتظام12472976 ستة وسبعون

B+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام13533487 سبعة وثمانون

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام14554095 خمسة وتسعون

B عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام15513081 واحد وثمانون

C- عبدالوهاب رغيان بشب   مشعان النومس181901583 انتظام16393069 تسعة وستون

B عىل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام17513283 ثالثة وثمانون

C عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام18442872 ر وسبعون اثني 

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM501:رمز المادة Power Electronics:اسم المادة

5685:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د:المحاضر محمد محمود أنور شعراوي/د, خالد محمود حسني 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام19493483 ثالثة وثمانون

B+ كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام20523688 ثمانية وثمانون
مارك ماهر مراد مرقص171901228 غائب21000 صفر

C+ 191901675
محمد احمد عىل مصطفر انتظام22492473 ثالثة وسبعون

C- محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام23472269 تسعة وستون

F ر عبدربه161901131 محمد سمب  حسي  انتظام2436440 اربعون فقط

B- محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام25482876 ستة وسبعون
محمد معوض امام الشامىل172901391 غائب2618018 ثمانية عشر

C- محمد موس محمد محمود191901669 انتظام27412869 تسعة وستون

B+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام28493584 اربعة وثمانون

D+ ي191901743 مصطفر رفاعي حستر انتظام29412465 خمسة وستون

D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام30392160 ستون فقط

B+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام31483684 اربعة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

EPM501:رمز المادة Power Electronics:اسم المادة

5685:رقم الشعبة

ر ابوالسعود/د:المحاضر محمد محمود أنور شعراوي/د, خالد محمود حسني 

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Control Systems analysis & Design:اسم المادة MDP501:رمز المادة

5687:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

D+ احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1392665 خمسة وستون

B احمد رضا عبدالعزيز بيوىم191901681 انتظام2522880 ثمانون فقط

C+ احمد فارس سعيد إسماعيل191901674 انتظام3453075 خمسة وسبعون

B- احمد محمد عبدالقادر محمد191901676 انتظام4492877 سبعة وسبعون

C- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام5412667 سبعة وستون

C+ توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام6452974 اربعة وسبعون

B- ي182901648
جهاد سعيد احمد عفيفر انتظام7492978 ثمانية وسبعون

B- سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام8463076 ستة وسبعون

B+ ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام9523587 سبعة وثمانون

C- عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام10422567 سبعة وستون

C+ عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام11433174 اربعة وسبعون

D+ عبدالرحمن هشام عبدالحق عىل201901895 انتظام12422466 ستة وستون

D اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام13392160 ستون فقط

B- عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام14552479 تسعة وسبعون

C+ عىلي عصام عىلي عبداللطيف182901645 انتظام15423173 ثالثة وسبعون

C كريم احمد رمضان عبدالرحمن191901673 انتظام16462672 ر وسبعون اثنير

D ي طه152900477 بينر محمد جمال الشر انتظام17382260 ستون فقط

C محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام18422870 سبعون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Control Systems analysis & Design:اسم المادة MDP501:رمز المادة

5687:رقم الشعبة

طارق محمد توفيق بخيت/أم د:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ محمد محمود عبدالحميد أبوالوفا191901680 انتظام19443175 خمسة وسبعون

C+ محمد موس محمد محمود191901669 انتظام20472673 ثالثة وسبعون

C+ محمود أيوب حسن عىل191901671 انتظام21433275 خمسة وسبعون

C محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام22452772 ر وسبعون اثنير

C محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام23462571 واحد وسبعون

C ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام24412970 سبعون فقط

C ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمير انتظام25462470 سبعون فقط

C+ نورهان نبيل عبدالمعبود عىل191901677 انتظام26462975 خمسة وسبعون

D+ ر رباع صالح182901641 ياسمير انتظام27442165 خمسة وستون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Project (2):اسم المادة ESE592:رمز المادة

5690:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A- احمد حسام عبدالعزيز شحاتة191901678 انتظام1573289 تسعة وثمانون

B+ احمد نجاح محمد طه191901670 انتظام2573188 ثمانية وثمانون

A- احمد وائل احمد سالم182901649 انتظام3563490 تسعون فقط

A- توماس ساىم ناشد شاكر191901684 انتظام4533790 تسعون فقط

B ي181901568
جمعان مبارك جمعان العيبانر انتظام5443680 ثمانون فقط

A- ف182901651 سهر وحيد عنبر شر انتظام6533891 واحد وتسعون

A- عبدالرحمن محمد عبدالباري وهبة151900243 انتظام7573390 تسعون فقط

A- عبدالرحمن محمد عبده إسماعيل182901644 انتظام8573491 واحد وتسعون

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام9553994 اربعة وتسعون

B- عبدالرحمن هشام عبدالحق عل201901895 انتظام10403878 ثمانية وسبعون

B+ اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقر الشبر انتظام11553186 ستة وثمانون

B عل حسن مصطفر الكندري181901587 انتظام12453681 واحد وثمانون

A علي عصام علي عبداللطيف182901645 انتظام13583593 ثالثة وتسعون

B محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام14503282 ر وثمانون اثني 

A محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام15553994 اربعة وتسعون

A- محمد موس محمد محمود191901669 انتظام16583391 واحد وتسعون

A- محمود أيوب حسن عل191901671 انتظام17563490 تسعون فقط

B+ ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام18483785 خمسة وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Project (2):اسم المادة ESE592:رمز المادة

5690:رقم الشعبة

محمد صابر احمد إبراهيم سكر/د, علي علي عبدالعزيز/أد:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

A- نورهان نبيل عبدالمعبود عل191901677 انتظام19543690 تسعون فقط

A- ر رباع صالح182901641 ياسمي  انتظام20543690 تسعون فقط
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Engineering II:اسم المادة EPM302:رمز المادة

6074:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام129938 ثمانية وثالثون

C جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام2482472 ر وسبعون اثني 

B عبدالبارى نرص عبدالبارى محمد201901908 انتظام3493281 واحد وثمانون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Energy & Conservation Management:اسم المادة ESE403:رمز المادة

6076:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

عبدهللا زهران فتح هللا عبدالرحمن151900211 منسحب1000 صفر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Fluid Mechanics:اسم المادة MPE302:رمز المادة

6078:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام149554 اربعة وخمسون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Fuel & Advanced Combustion:اسم المادة ESE402:رمز المادة

6080:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام1502474 اربعة وسبعون

A عبدالرحمن مصطفر عبدالجواد181901469 انتظام2583795 خمسة وتسعون

B- ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام3512778 ثمانية وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Elective (3):اسم المادة ESE603:رمز المادة

6082:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

191901675
محمد احمد عىل مصطفر غائب بعذر151051 واحد وخمسون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Machine Components Design:اسم المادة MDP311:رمز المادة

6084:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

B+ محمد رزق جودة محمد191901672 انتظام1543387 سبعة وثمانون

B- محمد فوزى محمد السيد201901902 انتظام2473178 ثمانية وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Electrical Power Engineering:اسم المادة EPM301:رمز المادة

6086:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

C+ جورج رفعت كامل نقوال201901913 انتظام1433073 ثالثة وسبعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Machine Components Design:اسم المادة MDP301:رمز المادة

6090:رقم الشعبة

:المحاضر

ي222:الفصل الدراسي
2022/2021فصل ثانر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهان  بالكتابة100/ المجموع 

F ي151900251 ف فهمي الصفت  احمد اشر انتظام119322 ون ر وعشر اثني 

A ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام2544094 اربعة وتسعون
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Fluid Mechanics:اسم المادة MPE302:رمز المادة

6369:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

C ف حسن كمال الدين221902588 أسامة أشر انتظام1462470 سبعون فقط

F إسالم شحاته عىل سلمان221902599 انتظام2352055 خمسة وخمسون

B- ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام3532578 ثمانية وسبعون

D+ احمد خالد عبدالرازق حسن211902197 انتظام4481866 ستة وستون

B روضه مجدى سيد هالل221902582 انتظام5562480 ثمانون فقط

C+ سامح سعد نظب  سالمة211902163 انتظام6472774 اربعة وسبعون

C+ ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام7502575 خمسة وسبعون

C+ عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام8512475 خمسة وسبعون

C- عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم طيبه221902589 انتظام9392867 سبعة وستون

B ر171901252 عمر حمدي فاروق امي  انتظام10493180 ثمانون فقط

B- عمر خالد عبدالعزيز يوسف الشوربجر221902585 انتظام11502676 ستة وسبعون

F محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام12401656 ستة وخمسون

C محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام13482472 ر وسبعون اثني 

B- مينا صفوت رياض اسكندر211902164 انتظام14473279 تسعة وسبعون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Applied Fluid Mechanics:اسم المادة MPE302:رمز المادة

6369:رقم الشعبة

مينا جمال مراد/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

6373:رقم الشعبة

ف السيد عبدالعليم مصطفر المحالوي/د:المحاضر عىل محمد أحمد سليمان/د, اشر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

D+ أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1442165 خمسة وستون

C احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام2482371 واحد وسبعون

C+ احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3532174 اربعة وسبعون

D بالل محمود رزق زين212902231 انتظام4421860 ستون فقط

B+ حازم ياش هاشم201901892 انتظام5543387 سبعة وثمانون

D سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام6432063 ثالثة وستون

B- يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 شر انتظام7473279 تسعة وسبعون

B+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام8543286 ستة وثمانون

B+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام9523688 ثمانية وثمانون

A- محمد احمد محمد نور201902006 انتظام10523789 تسعة وثمانون

C محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام11482472 ر وسبعون اثني 

B محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام12513283 ثالثة وثمانون

B- محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام13473279 تسعة وسبعون

B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام14533487 سبعة وثمانون

B مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام15513283 ثالثة وثمانون

D ى201901899 ر سعيد محمود الخضر نرمي  انتظام16392160 ستون فقط

D+ والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام17442064 اربعة وستون

C يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام18452570 سبعون فقط

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Solar Energy:اسم المادة ESE405:رمز المادة

6373:رقم الشعبة

ف السيد عبدالعليم مصطفر المحالوي/د:المحاضر عىل محمد أحمد سليمان/د, اشر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training I:اسم المادة ESE380:رمز المادة

6405:رقم الشعبة

ي/د:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- ي منسي إسماعيل201901940 آية يحي  انتظام1423577 سبعة وسبعون

B- احمد عبدالعزيز حسن محمد202902051 انتظام2473279 تسعة وسبعون

C+ احمد محمد محمود زيان211902207 انتظام3423173 ثالثة وسبعون

D+ ادهم ساىم زايد عىل192901819 انتظام4363066 ستة وستون

C بالل محمود رزق زين212902231 انتظام5432972 ر وسبعون اثني 

B+ ر محمد إسماعيل محمود211902159 شاهي  انتظام6483785 خمسة وثمانون

A- عبدالحليم عفيفر عبدالمجيد عبدالمنعم محمد221902592 انتظام7533689 تسعة وثمانون

B+ عبدالرحمن جمال محمد المغاورى192901816 انتظام8513485 خمسة وثمانون

B محمد محمود خميس عبد الغفار211902160 انتظام9473380 ثمانون فقط

C- محمود أحمد شفيق أحمد211902161 انتظام10393069 تسعة وستون

C- محمود عادل بدر الدين عىلي الفرغىلي211902213 انتظام11363167 سبعة وستون

B مونيكا مجدى عزيز نظيم191901760 انتظام12493483 ثالثة وثمانون

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training I:اسم المادة ESE380:رمز المادة

6405:رقم الشعبة

ي/د:المحاضر
ي الدسوق 

ممدوح وفاء شوق 

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training II:اسم المادة ESE480:رمز المادة

6406:رقم الشعبة

خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B- أسماء فرج زينهم نوار201901889 انتظام1423577 سبعة وسبعون

B احمد محمد عطية الدبرىك201901933 انتظام2473380 ثمانون فقط

B احمد موس إبراهيم موس201901901 انتظام3463581 واحد وثمانون

C+ توماس سام ناشد شاكر191901684 انتظام4453075 خمسة وسبعون

B حازم يارس هاشم201901892 انتظام5493483 ثالثة وثمانون

C+ سامر عماد عوض غاىل191901744 انتظام6403373 ثالثة وسبعون

A- يف مجدى حجازى عبدالسالم201901900 رسر انتظام7523789 تسعة وثمانون

B+ عبدالرحمن محمد أنور بالبل201901898 انتظام8523486 ستة وثمانون

B- اوى202902049 عبدهللا رضا محمد عبدالباقى الشبر انتظام9483078 ثمانية وسبعون

C+ عبدالوهاب رغيان بشبر  مشعان النومس181901583 انتظام10423274 اربعة وسبعون

C محمد احمد سيد احمد201901942 انتظام11353570 سبعون فقط

B+ محمد احمد محمد نور201902006 انتظام12523688 ثمانية وثمانون

B محمد اسعد محمد طوخر201901897 انتظام13483381 واحد وثمانون

B محمد السيد عبدالبر حماد201901891 انتظام14473481 واحد وثمانون

B+ محمد صابر السيد غريب201901888 انتظام15503484 اربعة وثمانون

C+ محمد صبىح عبدالخالق حسن201901907 انتظام16403474 اربعة وسبعون

B+ محمود عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز192901807 انتظام17503484 اربعة وثمانون

B محمود محمد جمال عبدالرازق201901896 انتظام18483482 ر وثمانون اثنير

وكيل الكلية لشئون استاذ المادة
عميد الكليةالتعليم والطالب نامج منسق البر
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جامعة بنها
ا- كلية الهندسة  شبر

امج الجديدة البر

كشف النتيجة النهائية لشعبة

االســـــمالرقم الجامعي

Field Training II:اسم المادة ESE480:رمز المادة

6406:رقم الشعبة

خالد ممدوح إبراهيم النجار/د, احمد رضا محمد عىل الشامي/أد:المحاضر

ي223:الفصل الدراسي
2022/2021فصل صيفر

حضور المادة ي60/اعمال السنة
التقدير40/اختبار نهائ  بالكتابة100/ المجموع 

B مصطفر السيد عبدالبر201901893 انتظام19493382 ر وثمانون اثنير

B- ي191901743 مصطفر رفاعي حسنر انتظام20453176 ستة وسبعون

B- والء محمد عبدالتواب إبراهيم كساب192901808 انتظام21443377 سبعة وسبعون

C+ يارا اسالم ابوبكر201901894 انتظام22423375 خمسة وسبعون
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