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                 احمد إبراهيم محمود إبراهيم عليوة  1
                 احمد مدحت فتحى ابراهيم  2
                 استر رمزى جرجس تادرس  3
                 الم عادل بدوى ابراهيماس  4
                 اسماء حمدى محمد عثمان  5
                 اسماعيل محمد محمدمحمد عبد الخالق  6
                 امنية أحمد حسن محمد أبو الوفا  7
                 اميرة محمد منصور شاهين  8
                 ايمان صفوت عبد الغفار ابراهيم  9

                 ايمان عصام السيد محمد صالح  11
                 ايمان محمود عبدهللا محمد االعمر  11
                 ايه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  12
                 باسم احمد عبد العزيز عبد الفتاح عبد المحسن  13
                 حنان عيد جمعه سالم  14

                 نا محمد السيد عبد الحميد صالحدي  15
                 شيماء حسن على محمد  16
                 عامر عيد احمد عامر  17
                 عبد الحكيم سعيد عبد الحكيم السيد حالوه  18
 عبد هللا فكرى عبد الحميد عبد الحميد  19

من 
                الخارج 

                 الدايم على محمد عاصىعالء على عبد   21
                 عمرو فتح هللا بكرى محمد  21
                 فاطمة السيد ريحان السيد  22
                 محمد اشرف عبد القادر فضل  23
                 محمد السيد ابوالسعود طه  24
                 محمد عبد هللا عبد العاطى محمود  25
                 محمد فرج رمضان ابراهيم  26
                 محمود سعيد ابراهيم عثمان  27
                 محمود عبد السالم محمد عبد الحليم  28
                 محمود عصام محمد احمد بحيرى  29
                 محمود محمد احمد عبد الجواد عكاشة  31
                 ممحمود محمد البيلى ابراهي  31
                 محمود محى الدين حمدى اسماعيل  32
                 نشوى ابراهيم حسين السيد  33
                 هاجر عبد الحكيم السيد الصادق  34
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  تخصص محاصيل  –برنامج اإلنتاج النباتى 
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                 احمد مجدى ابراهيم صالح  .1
                 اسراء محمد غريب محمد  .2
                 امانى عبد الوهاب ابراهيم الصافى  .3
                 ايه عماد الدين السيد حسين شعبان  .4
                 محمد سعيد ابراهيم محمد جاد  .5
                 عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم الصباغ  محمد   .6
                باق محمد عبد هللا قاسم عبدهللا  .7
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  اإلنتاج الحيوانىبرنامج 
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                 احمد ابراهيم رزق محمد الروينى  .1
                 احمد سيد عبد العزيز عبدالرازق  .2
                 احمد فوزىفوزى شريف  .3
                 مدىالدرديرىاحمد محمد ح  .4
                 احمد محمد عبد الفتاح الغباشى سالم  .5
                 احمد محمد فران محمد  .6
                 االء كمال عبد السالم مريكب  .7
                 االء محمود عباس على حسن  .8
                 ايه صبحى عبد الصادق نايل  .9

                 د مهدى دسوقى عوضيايه عا  .11
                 بالل رجب عبد التواب سيد  .11

                 رسمية حسن محمود عبد المنعم الصباع  .12
                 سلمى مصطفى محمد عجاج  .13
                 عبد الرحمن كمال يس عبد الرازق  .14

                 عبد الرحمن وحيد عطية الطيب  .15
                 عبد الفتاح عاطف عبد الفتاح الصباغ  .16
                باق عبد المعز طارق عبد المعز عبد الرحمن بدر  .17

                 عبدهللا على على عبد الحميد البدوى  .18
                 عمرو قطب محمد قطب  .19
 بعذر               باق لمياء ناصف راضى عليوه األطرونى  .21

                 محمد احمد عبد المغنى محمد  .21
                باق محمد عادل محمد الشحات  .22

                 محمدى مصطفى محمدى احمد النمر  .23
                 محمود السيد محمد السيد البطل  .24
                 محمود محمد حلمى محمود  .25
                 محمود محمد على عبد النبى  .26
                 هبه محمد صابر عطية عبد النبى  .27

                 ياسمين حسن خيرهللا على  .28
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  تخصص وقاية نبات – وقاية النباتبرنامج  
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                 احمد رجائى محمد سعيد  1

                 احمد رضوان عبد العزيز احمد  2
                 اسماء بكر ابراهيم جودة  3
                 اسماء محمد محمد سيد صابر  4

                 ايمان ابراهيم ابو السعود احمد  5

                 حسام عبد الفتاح ابراهيم الطوخى  6

                 عبيددينا احمد عبدهللا   7
                 ريهام صالح محمد عبد النبى  8

                 ريهام عاطف عبد الوهاب بيومى  9
                 سمر كمال محمد رجب الشيخ  11

                 عبد العال السيد عبد العال جياش  11

                 عبير سمير عبدهللا السيد  12
                 عبد القادر محمد عبد القادرعبير ياسر   13

                 فاتن ابراهيم اسماعيل غازى  14

                 محمد شحات حسنين محمد  15

                 محمود أحمد محمود توفيق  16

                 محمود محمد عبد الموجود ابو حسن  17

                 محمود نبيل عبد الرحمن حمزة  18

                 منار احمد السيد احمد الجلفى  19

                 نسمة ياسر عبد الهادى محمد عبده  21

                 نشوى شحات عبد الحميد ابراهيم الدالى  21

                 نهاد احمد محمد عبد الغنى حالوة  22

                 نورهان عبد الوهاب السيد الديرى  23

                 ء احمد السيد مصطفى الغناموال  24

                 ياسمين محمد كامل حسن  25



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعكشف رصد غياب طالب المستوى 

 6102/6102للعام الجامعى ............. الفصل الدراسى  

 ................:..............مقرر
 

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 تخصص أمراض نبات –برنامج وقاية النبات 
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                 أحمد عبد العال عبد الرسول بسيونى  1

                 احمد عبد هللا مصطفى يوسف  2

                 احمد محمود فاروق توفيق  3

                 اسراء احمد السيد دشتر  4

                 ايمان عبد الحميد محمد عبد المطلب  5

                 ايه طاهر عبد الحميد مصطفى حمودة  6

                 وحافظ جميل عبد السالم حسن جاد  7

                 حسناء عزت عبد الفتاح زغلول  8

                 رقية رجب عبد الصادق مرعى  9

                 على جمال على عبد هللا السعداوى  11

                 عمر مهدى حسن محمد  11

                 عمرو عزت  عيسى عبدهللا الشيخ  12

                  عبد الكريممحمد رضا عبد هللا  13

                 محمد عطية محمد ابو العال  14

                 محمد فتحى عبد الغنى الديب  15

                 مروه مسعد شحاته شحاته  16

                 هادى كمال سليم السيد  17
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  علوم األغذيةنامج بر
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                 احمد احمد محمد محمد رمضان  1
                 احمد رمضان عبد القادر عبد الخالق  2
                 اسالم  عبد الرحيم فتحى ابو العال  3
                 يل محمود محمد راوىاسماع  4
                 السيد رشاد السيد عبد الخالق  5
                 الشيماء على ابراهيم رمضان  6
                 اميمه السعيد عبد الهادىالشيوى  7
                 ايه مفرح عبد السميع احمد  8

                 بسمه شعبان محمد محمد فضل هللا  9

                 ريهام يحى السيد ابو سقاية  11

                 سعاد سيد عمر عمرى  11
                 عبد الرحمن حسنى حسن ابراهيم مصطفى  12
                 محمد احمد شحاته ابراهيم شحاته  13
                 محمد جمال سيد عواد  14

                 محمد سيد محمد السيد عوض  15
                 محمد عاشور حسين عبداللطيف  16
                 محمد محمد سالمة محمد ابو النجار  17
                 محمود رفعت عبد الظاهر خالد  18
                 محمود سمير محمد محمد السيد  19
                 منه هللا سيد على محمود القبانى  21

                 مدى محمدمها ربيع ح  21
                 مؤمن احمد على عبد المجيد  22
                 مؤمن نبيل السيد أحمد  23

                 هبه عادل السماحى السيد الجمل  24

                 هبه محمد سيد محمد طه قاسم  25
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 تصادية واإلجتماعية الزراعية العلوم اإلقبرنامج 
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                 اسامه طه محمدالغنام  1
                 اسماء رضا عبد العزيز على  2
                 اسماء رضا عبد الغفار عفيفى  3
                 د الصيفىاسماء محمد محمو  4
                 ايمان السيد محمد محمد جلبان  5
                 بسنت محمد احمد حرب  6

                 جهاد رضا محمود محمد  7

                 دينا عزت حسن الهاللى  8

                 زياد محمود انور محمود  9

                 حمدعبد الجليل اسامة عبد الجليل م  11

                 فاروق السيد فاروق محمد السالوي  11

                 محمد عادل عبد الجليل عبد الباقى  12

                 محمد عزت محمد اسماعيل  13

                 محمود محمد عابدين حسن محمد عبد الواحد  14

                 مريم محمد احمد جمعه  15

                 دير محمد رمزى محمد احمد عطيةه  16

                 ياسر حسن السيد محمد  17
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  تخصص كيمياء حيوية –التكنولوجيا الحيوية الزراعية برنامج 
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                 فتحى احمد احمد اشرف  1
                 احمد حمدى احمد عبد السالم  2
                 اسماء فتحى محمد فرج  3
                 اميرة حسنى محمود محمد جاد  4
                 اية اشرف مصطفى فهمى  5
                 فوده ىضعوالايه محمد عبدهللا   6
                 خالد عبد العزيز عامر سالم  7

                باق عطوة محمود محمدخلود   8

                 دعاء فرحات القطب محمد السباعى  9
                 دولت محمد عبد الهادى ابراهيم  11

                 رويدا رضوان عبد الراضى محمود  11
                 فهمىالكفراوى" محمد ظاهر "ر سح  12

                 سمر خيرى عبد الوهاب عبد الرحمن  13

                 سميره نبيل السيد حسن زعبوط  14

                 ضياء الدين احمد وردانى عبد المقصود  15

                 عبد الحميد فتحى عبد الحميد سليمان البسيونى  16

                 د الفتاح محمد ابراهيم محمد سالمعب  17

                 على بيومى محمد بيومى  18

                 عماد الدين محمد عزت الخواجه  19

                 محمد عادل السعيد عبد الهادي  21

                 محمود عبد العزيز على عبدهللا  21

                 براهيممحمود عبد النبى عبد الجواد ا  22

                 محمود مجدى محمود عبد الباسط  23

                 منار محسن السيد ابراهيم احمد  24

                 منار محمد احمد محمد مرسى  25

                 نجالء صالح محمد ابراهيم صبيح  26

                 هاله احمد محمد عبد المنعم  27

                 حسام محمد إمام جبةهبه   28

                 عبدهللا هدير عصام عفيفى  29

                 هدير محمود محمد محمود محمد  31
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                 احمد سمير على مهدى  1

                 ادهم محمد عبد الحميد النصيرى  2

                 اسراء حسنين فراج سلطان ابراهيم  3

                 اسراء عبد الحميد السيد محمد حالوة  4

                 امانى احمد احمد عبد الفتاح  5

                 رة محمد بهاء شافعيامي  6

                 اميرة محمد رزق خميس عبدهللا  7

                باق ايمن فيصل ابو العباس  8

                 بيشوى بدر بشرى داود  9

                 دعاء سعيد محمد الشحات علي احمد المصري  11

                 زينب ناهض بدوى اسماعيل االطرونى  11

                 د محفوظ احمديسارة ع  12

                 سميحه محمد عبد النبى ابراهيم    13

                 كيرلس يعقوب وهيب جرجس  14

                 محمود انور محمد عبد الحميد ابو العال  15

                 مديحه عنتر همام محمد  16

                باق ابراهيممصطفى عبد الفتاح خميس   17

                 هند صبرى أمين الصاوى  18
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                 ابراهيم سمير إبراهيم عبد الوهاب منسى  1
                 احمد سيد محفوظ غانم  2

                 اسالم فتحى عبد الشافى نصار  3
                 اسماء أسامة عبد الحميد إبراهيم  4
                باق اسماء محمد حسن ابراهيم البرى  5

                 السيد يوسف العماوىالسيد عبد النبى   6
                 امال محمد حسين محمد  7

                 ايه عبد الفتاح كامل عبد الفتاح  8
                 دعاء حمدى محمد على ابراهيم  9

                 رانيا العربىالشافعى احمد لطفى  11
                 ريم محمد على حسن  11
                باق كمال عثمان احمد سماح  12

                 عبد الفتاح انور محمد حسين احمد كشك    13
                 عزة عادل عبد الرحمن ابراهيم  14
                 عال مهدى محمد خليل الشيخ  15
                 محمد عادل محمد فهمى درويش  16
                 محمد مسعد محمد كامل عثمان  17
                 محمد مصطفى رياض محمد  18

                 محمود حسن محمد على  19
                 محمود عبد المنعم راشد عبد المنعم  21
                 مرنا عوض نجيب سعد  21

                 ملك حسين عبد المنعم حسين  22

                 ميادة عطا عبد هللا عبدهللا  23

                 نور احمد عبد الحميد حسب هللا  24

                 نورهان صالح رمضان محمد  25
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