
 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 20إلى   10)شعب من    )بنات(

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6276 كارين غطاس صادق عبده  1

 6325 منة هللا وليد فتحي أمين  2

 6361 جالل ندى ياسر محمد  3

 6367 نهله أيمن عبدالرحمن على رضوان  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 (9إلى  1)شعب من    )بنات(

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6066 إيمان خالد حسين عبد الحميد عبد المقصود  1

 6085 ايه محمود عبد الجيد عبد الغنى 2

 6110 عبد الفتاح حسن مصطفى تقى ناصر  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 40إلى   21)شعب من  ( بنين)

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6954 محمد السعيد محمد سعيد على  1

 6959 محمد ايمن السعيد محمد  2

 6974 ابراهيم محمد حسن حسن  3

 6977 محمد حسن محمود محمد  4

 6985 محمد خالد سليمان سليمان عزب  5

 6992 محمد رضا عبد العزيز على احمد  6

 7001 محمد سعد ابراهيم على  7

 7009 محمد سيد محمد محمد  8

 7010 محمد شافعى على احمد  9

 7029 محمد عادل محمد يوسف  10

 7032 على السيد محمد عاطف عبد النبى  11

 7044 محمد عبد المنعم محمد الهادى  12

 7053 محمد على عبد الحميد مصطفى  13

 7089 محمد هشام محمد هاشم  14

 7095 محمد وجيه عبد الفتاح زيدان  15

 7107 محمود احمد محمود عبد الحميد  16

 7116 محمود السيد محمد الهادى ابراهيم 17

 7150 حسن هالل محمود محمد محمود  18

 7160 مروان محمد عبد الرحيم عبده  19

 7179 مصطفى صبحى فتحى رزق   20

 7180 مصطفى طارق الدسوقى حامد   21

 7181 مصطفى طه حسين مصطفى   22

 7188 مصطفى محمد عبد الفتاح احمد   23

 7189 مصطفى محمد عبد المنصف رفاعى   24

 7190 مصطفى محمد فؤاد العطار  25

 7193 مصطفى محمود عبد الفتاح محمود   26

 7196 مصطفى ممدوح محمود ابراهيم  27

 7205 معاذ محمد احمد محمد احمد  28

 7214 مؤمن عادل عبد المؤمن عثمان  29

 7219 نادر حسام عطيه عفيفى سلطان  30



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 20إلى   1)شعب من  )بنين( 

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 7222 هشام احمد يحيى لطفى خطاب  31

 7223 وليد ممدوح السيد جودة حسن  32

 7225 ياسر عماد الدين محمد سعيد  33

 7230 يحيى سعيد شوقى محمد حميد  34

 7231 يحيى سليمان محمد ابراهيم   35

 7234 يوسف ابراهيم عبد الرؤوف  36

 7239 يوسف اسامة فتحى عبد للا  37

 7243 يوسف سليمان عبد القادر سليمان   38

 7244 يوسف طارق فؤاد على   39

 7248 يوسف عماد عبد الفتاح عطيه   40

 7249 يوسف فاروف احمد السيد   41

 7251 يوسف محمد فاروق محمد سالم   42

 7252 يوسف محمد محمد على   43

 7255 يوسف وليد وجدى سالم  44

 7259 محمد عادل محمد على الدرديرى  45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 20إلى   1)شعب من  ( بنين)

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6456 براهيم حمدى ابراهيم عبد المجيد ا 1

 6458 براهيم خالد ابراهيم محمد مصطفى ا 2

 6462 براهيم عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب ا 3

 6464 براهيم محمد ابراهيم الدسوقى ا 4

 6468 براهيم نبيل فتحى الحسينى ا 5

 6471 حمد ابراهيم فوزى عبد الرحمن ا 6

 6478 حمد اشرف زكريا قاصد كريم ا 7

 6491 حمد ايهاب عبد المحسن ابراهيم  ا 8

 6495 حمد جميل محمد رستم ا 9

 6497 حمد حسام احمد فهمى عبد السالم  ا 10

 6499 حمد حسن ابراهيم محمد عفيفى  ا 11

 6501 حمد حلمى حسن عبد الوهاب ا 12

 6504 حمد رافت عبد هللا حسب النبى  ا 13

 6514 حمد سليمان يحيى غنيم ا 14

 6525 حمد طلعت عزت محمد خليفة ا 15

 6527 حمد عادل عبد الفتاح عفيفى ا 16

 6528 حمد عادل فتوح عواد ا 17

 6535 حمد عبد هللا حامد عبد هللا ا 18

 6550 شحاته فايد حمد فايد ا 19

 6554 حمد ماهر احمد على ا 20

 6557 حمد مجدى محمد احمد عبد الفتاح  ا 21

 6560 حمد محمد ابو سريع السيد ا 22

 6561 حمد محمد احمد ابراهيم ا 23

 6567 حمد محمد السيد عزب ا 24

 6571 حمد محمد حسن مختار حسن   ا 25

 6575 حمد محمد طلعت ابراهيم  ا 26

 6578 حمد محمد عبد الرحمن محمد الشيخا 27

 6582 حمد محمد عبد المعطى عامر ا 28

 6603 حمد وحيد عبدالحليم ابراهيم  ا 29

 6610 حمد يحى محمد محمد بشير ا 30



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 20إلى   1)شعب من  )بنين( 

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6616 ادهم محمد عبد الحميد عبد الفتاح  31

 6632 ) معفى من المادة(  اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبد الدايم 32

 6633 اسماعيل فضل هللا عبد الخالق  33

 6637 اشرف محمد محمد السيد رجب  34

 6639 امام رضا السيد احمد  35

 6642 محمود امير خالد السيد سالم  36

 6644 انور يسرى انور ابراهيم  37

 6645 اياد محمود محمد كامل الرباط  38

 6652 بكر احمد عبد العزيز احمد ابراهيم 39

 6668 حسام الدين حماده سليمان فتح هللا  40

 6674 حسام محمود السيد محمد  41

 6676 حسن عادل حسن محمد   42

 6677 حسن عبد الستار حسن محمود  43

 6678 حسن عبد العال حسن عبد العال   44

 6679 حسن مدحت حسن  محمود   45

 6689 حمدى محمد السعيد حامد  46

 6691 حمزة محمد على حمزه  47

 6700 رابح محمد رابح محمد  48

 6716 سعد ناصر سعد متولى  49

 6717 سعيد ابراهيم سعيد غنام  50

 6722 سعيد نبيل سعيد عبده محمد  51

 6725 سمير حسام الدين سمير جاهين  52

 6726 السيد ابراهيم السيد عبد الرحمن  53

 6743 شادى ايهاب كمال على  54

 6748 صالح وسام صالح جوده  55

 6753 عادل طارق عادل محمود منصور  56

 6761 عبد الحميد محي عبد الحميد عبد الحميد 57

 6765 عبد الرحمن ابراهيم عواد احمد  58

 6768 عبد الرحمن اشرف سالم عنتر  59

 6774 عبد الرحمن ايهاب جابر خليفة  60



 % 100أسماء الطالب المنقطعين عن الحضور غياب  بكشف 

 17/3/2022الى   19/2/2022عن الفترة من  

 مادة تكنولوجيا التعلم الفرقة الثانية 

 ( 20إلى   1)شعب من  )بنين( 

 رقم الجلوس اسم الطالب  م

 6781 عبد الرحمن رضا صالح عبد السالم  61

 6790 عبد الرحمن على عبد هللا محمد  62

 6793 عبد الرحمن مجدى على خليل  63

 6830 عبد الهادى حنفى محمود محمود  64

 6839 على سعيد هاشم توفيق  65

 6840 على صبحى عبد العزيز عرفات  66

 6864 عمر محمد عبد العال محمد  67

 6868 عمر وليد عبد الرازق نبهان  68

 6873 عمرو خالد زايد محمد  69

 6881 عوض مجدى عوض عوض  70

 6892 كريم اسامة السيد محمود   71

 6893 كريم اسامة عبد العزيز محمد حسين   72

 6894 كريم اشرف محمد احمد العيسوى   73

 6900 كريم عادل ابراهيم احمد  74

 6902 كريم مجدى محمد محمد  75

 6910 كريم ناصر الليثى شيخون  76

 6912 كريم يحيى محمد عفيفى  77

 6919 مازن ياسر منير السيد  78

 6936 محمد احمد محمد الشحات  79

 6948 محمد اشرف السيد محمد عيد  80

 6456 ابراهيم حمدى ابراهيم عبد المجيد  81

 6458 ابراهيم خالد ابراهيم محمد مصطفى  82

 6460 ابراهيم شامل السيد سليم  83

 6462 ابراهيم عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب  84

 6464 ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى  85

 6468 ابراهيم نبيل فتحى الحسينى  86

 6471 احمد ابراهيم فوزى عبد الرحمن  87

 6473 احمد اسامة سعيد عزب  88

   

   



 


