
 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (0)قســـــــم   شعبة الهندسة الزراعية
 

 إسم الطـــــالب م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 ابراهيم جمال ابراهيم عبدالصمد  1
                 ابراهيم محمد عبد الباقى ابو جره  2
                 احمد ابراهيم بحيرى اسماعيل  3
                 احمد الحسينى حجاجى مهنى  4
                 احمد جمال جوده البزار  5
                 احمد سعيد عبد الحميد عيسى  6

                 احمد شوقى عفيفى عفيفى احمد يونس  7
 احمد صالح أحمد طه  8

 الخارجمن 
1 

               

                 ناصراحمد عادل السيد محمد   9
                 احمد عبدربه سالم عبدربه قشطه  11
                 احمد عمر خيرى احمد علوان  11
                 احمد محمد السيد حافظ  12
                 احمد محمد رياض محمد حسين  13
                 احمد محمد سالم محمد على  14
                 ح محموداحمد محمود عبدالفتا  15
                 د مصطفي الجندىجاحمد مصطفى عبد الوا  16
                 اسامه انور سعد امام  17

                 اسراء حسين قابيل ابراهيم  18
                 اسراء سعيد احمد يوسف زين الدين  19
                 اسراء على محمود عبدالعزيز داود  21

                 اسالم احمد محفوظ احمد ابراهيم  21

                 اسالم محمد حامد الديب  22

                 اسماء اشرف كمال كامل عبد الوهاب  23

                 اسماء انور محمد احمد بكر  24

                 اسماء سعد محمد عبدالرحمن رضوان  25



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (6)ســـــــم ق  شعبة الهندسة الزراعية
 

 إسم الطـــــالب م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 اسماء عبد هللا سالم عواد  1

                 اسماء عمرو عبد الفتاح عبدالمقصود  2
                  اسماء ناصر صبحى عبد العظيم  3
                 لفتاح عبدالتواب االسوداالء احمد عبد ا  4
                 االء محمد المهدى جمعه البالشونى     5

                 الزهراء محفوظ ابو القاسم الشابورى    6
                 السيد كمال الدين السيد عبدالباقى حشاد  7
                 السيد ناصف السيد ناصف  8
                 محمود عودة الشيماء سعيد  9

                 امانى محمد عباس ابراهيم سابق  11
                 ردامانى محمد محمد االج  11
                 القوى   امنيه عبد الهادى سلومة محمد عبد  12
                 اميرة فؤاد محمود الفقى  13
                 ايمان احمد محمود محمد محمد العطار  14

 ايمان اسماعيل ابراهيم شحاته    15
 من الخارج

 4للمرة 
               

                 ايمان سالمة كمال محمد عزب  16
                 ايمن عصام على محمود  17

                 ايناس محمود فتحى محمد  18

                 ايه عادل السيد خليل  19

                 ابراهيم الجمالايه عادل فتحى على   21

                 ايه عبده سعيد عبدالمعطى عبدالواحد  21

                 ايه نبيل عالم مصلحى احمد  22

                 عبدالمقصود ىباسم ممدوح حسن  23

                 بثينه العفيفى فتحى العفيفى  24

                 بسمة السيد عبد الجواد على عامر  25

 



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (3)قســـــــم   شعبة الهندسة الزراعية
 

 إسم الطـــــالب م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 بسمة جمال عفيفى محمد مصطفى سالمة  1

                 بسمة عصام الدين يحيى ابراهيم  2

                 اح عاشوربسمة مجدى محمد عبدالفت  3
                 جالل محمد جالل محمد  4

                 جهاد احمد محمد محمود  5
                 جهاد عفيفى عفيفى احمد عماره  6
                 حسام احمد محمد محفوظ عرفه  7

                 حسام محمد محمد ابو العال  8
                 ى محمدحسن مصطفى محمد مصطف  9

                 حنان جمال موسى محمد  11
                 دعاء رضا انور السيد  11
                 دعاء رمضان سعيد عبد الباقى عزب  12
                 الهليلى صالحدعاء عبدالرحمن   13
                 دينا محمد زكى السيد شلبى  14
                 درجب حسين رجب محمو  15
                 رفيده ابراهيم السيد على حسين  16
                 رنا محمود حسن فؤاد محمود زغلول    17

                 زينب محمد فرج دسوقى  18
                 سامح السيد محمد السيد هيكل  19
                 سامية صبحى عبد الغنى محمد  21

                 حمد احمد عنانىسمر ممدوح م  21

                 سهاد محمد الصغير سعد محمد  22

                 شروق احمد السيد معوض عبد الرحيم  23

                 شرين يحيى زكريا ابو العزم  24

                 شعبان أشرف شعبان بيومى  25



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (4)قســـــــم   شعبة الهندسة الزراعية
 

 الطـــــالب إسم م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 شيماء عبد الغفار فيصل نصار  1
                 شيماء محمد حسنين موجى على  2
                 شيماء محمد سيد احمد عبدربه  3
                 صالح اشرف سليم امام  4
                 ق محمد مريد عبدهللاطار  5

                 عادل السيد جميل عبدهللا  6

                 عبد الرحمن عبد المنعم جالل عبدالمنعم يونس  7
                 عبد الرحمن محمد عبدالرحمن موسى عبد الوهاب  8
                 عبدهللا خالد عبدهللا ابراهيم جاد  9

                  محمد توفيق عبد الجوادعبدهللا  11
                 عز العرب حمدى عبدالموجود عبداللطيف  11
                 عصام طاهر مصطفى السيد  12
                 على رجب على عبد الواحد  13
                 اهد خليلجعمر عصام م  14

                 عمرو بسيونى انور بسيونى عمرو  15
                 عمرو فتحى السيد حجاب  16
                 رغفاطمة هشام عبدالرحمن الطوخى االص  17

                 فتحى محمد فتحى مشهدى  18

                 فتحيه نبيل عامر عبدالحليم حسن الرفاعى  19

                 ماهر حلمى سعد احمد السروجى  21

                 يد محمدمحسن محمد عبد الحم  21

                 محمد ابراهيم غنيمى احمد غنيمى  22

                 محمد احمد عبد المنعم احمد السيد  23

                 محمد السيد سليمان بيومى  24

                 محمد حامد حسن محمد عزب  25

 



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (5)قســـــــم   شعبة الهندسة الزراعية
 

 ـــــالبإسم الط م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 محمد حامد عبد العزيز حامد  1

                 محمد دسوقى محمد دسوقى احمد دراج  2
                 محمد زكريا سعيد يوسف  3
                 محمد سعيد احمد عبد الفتاح  4
                 مد سيد فرج أمينمح  5
                 محمد عبد العزيز محمد حجازى  6

                 محمد فوزى عواد زايد  7
                 محمد محمود مغاورى عبدالمجيد عمر  8

                 محمد مختار عبد الغنى عبد العال  9
                 محمود سيد محمود مبروك  11
                 محمود عادل محمد فهمى درويش  11
                 محمود عثمان حسين عثمان دريهم  12
                 محمود عليوه السعيد الوكيل  13
                 محمود محمد السيد رزق الغزالى  14
                 محمود محمد السيد عبدالمنعم  15

                 اشهمحمود محمد انور عبدالغفار عم  16
                 محمود محمد محمد سالمة  17

                 محمود محمد محمد محمود حجاج  18

                 محمود ممدوح على دراج  19

                 مصطفى انور المتولى رياض  21

                 مصطفى عبدالهادى على عبدالرازق  21

                 ةمصطفى محمد محمد سمار  22

                 مصطفى محمود محمود عودة  23

                 منار السيد احمد على مرشد  24

                 منار محمد جمال أمين الشافعى  25

 



 

 

 

 جامعة بنها      

  الرابعة الفرقةكشف رصد غياب طالب 

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

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

 كلية الزراعة بمشتهر
 

 رئيس القسم,,,, يعتمد   المحاضرون         

 

 (2)قســـــــم   شعبة الهندسة الزراعية
 

 إسم الطـــــالب م

يد
لق

 ا
لة

حا
 

 مالحظات  األسبوع

0 6 3 4 5 2 2 8 9 01 00 06 03 04  

                 منى عبد هللا فؤاد أمين شافعى  1

                 مها خالد عبدالفتاح عبدالتواب االسود  2
                 مها درويش عبدالفتاح محمود يحيى  3
                 مى احمد محمد ابو الخير عفيفى  4
                 ميادة محمود محمد فاروق محمود بحيرى  5
                 نادر مجدى السيد بيومى  6

                 نجم الدين رمضان نجم الدين مكى  صيام  7
                 السرسنعيمة مسعد سيد احمد احمد   8
                 نهاد احمد احمد عمر ندا  9

                 نهلة رافت السيد عبدالفتاح متولى  11

                 د السعيد عبدالواحدنور محمو  11
                 نورا اشرف عبدالقادر عبدالرازق  12
                 نورهان عبد العزيز حسن على  13
                 هاله السيد محمد سالمة  14
                 هبه سيد سيد سعد شعبان  15

                 هبه محمود عبد المقصود محمد  16
                 ير احمد سعد معوضهد  17
                 هدير طارق عطية محمد عبدالكريم  18

                 هدير فكرى محمد عباس  19

                 هشام راضى عبد النبى عبد النبى  21

                 هيام محمود عبد النبى محمد عامر  21

                 رمضان هيلين حمدى اسماعيل   22

                 وجدان حامد غنيم ابراهيم حامد  23

                 ياسمين جمال اسماعيل عماره  24

                 يوسف صالح جمعة الغنام  25

 


