
 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 (( 1))      2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

 اسراء اسماعيل صالح محمد 1501 1
   

 اسراء اشرف سعيد السيد  1502 2
   

 اسراء اكرم عبدالمنعم ابراهيم غنيم  1503 3
   

 اسراء حسن عبد هللا بيومى  1504 4
   

 اسراء فيصل ابراهيم عفيفى البربري  1505 5
   

 اسراء كمال الدين فايز عامر النجار  1506 6
  

 

 اسراء مجدى فتحى حبسه  1507 7
  

 

 اسراء محمد حسن عبدالمجيد 1508 8
   

 اسراء يحيى سليمان محمود 1509 9
   

 عوضاسماء رفاعى حسن م 1510 10
   

 اسماء ماهر احمد عبدالمعطى 1511 11
   

 اسماء يحيى جاد طنطاوى عامر  1512 12
   

 امانى العليمى محمد مختارالشلوف 1513 13
   

 امل السيد عبد الكريم يوسف  1514 14
   

 امنية مسعد عامر ابراهيم  1515 15
   

 امنيه اشرف عبدالمحسن عبدهللا   1516 16
   

 ه السيد عبدالمنعم على حمادهامني  1517 17
   

 امنيه عادل بدوى بدوى عامر  1518 18
   

 امنيه محمد رزق محمد درويش  1519 19
   

 امنيه وليد معتمد الشافعى  1520 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 عبد الحميد ا.د/ محمد ابراهيم

 



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 

 (( 2))   2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 اميره السيد محمد عطوه 1521 1
   

 اميمه صبرى عبدالكريم عبدالفتاح 1522 2
   

 حمد انجى احمد عرفان ا 1523 3
   

 ايات سعيد جمعه مرزوق محمد  1524 4
   

 ايتن سعيد جمعه مرزوق  1525 5
   

 ايمان السيد احمد محمد عجور  1526 6
   

 ايمان محمد احمد عفيفى بكر  1527 7
   

  ايمان وجدى السيد محمد  1528 8
  

 ايه حمدى حامد عيد  1529 9
   

 ايه خالد سليمان عطيه زويد 1530 10
   

 ايه صبحى عبدالمؤمن عيسى 1531 11
   

 ايه عبدالطاعم عبدالعظيم عمار  1532 12
   

 ايه محمد ابراهيم سليمان 1533 13
   

 ايه محمد محمد عبدالعزيز عبيد  1534 14
   

 ايه محمد يوسف محمد  1535 15
   

 بيتر فوزى موسى شنوده  1536 16
   

 جهاد اشرف طه محمد خليل 1537 17
   

 جهاد سعد عبدالهادى متولى   1538 18
   

 جهاد فوزى عبدالهادى حسانين 1539 19
   

 جويريه سمير عبدالعزيز على عبدالحفيظ 1540 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 تاح ا.د/ غادة شاكر عبد الف
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 
 

 (( 3))  2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىالب الفرقة كشف بأسماء ط

 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم 

    حياه بدوى على اسماعيل  1541 1

 خديجه محمد ابراهيم ابراهيم عبد الرازق  1542 2
   

 خلود السيد عايد سليمان 1543 3
   

 رو رمضان ناجى خلود عم  1544 4
   

 دعاء عبدالمحسن فوزى طه  1545 5
   

 دينا جمال محمد السيد سالم  1546 6
   

 دينا خالد محمد مرسي  1547 7
   

 دينا عرفه رمضان طه متولى عالية  1548 8
   

 دينا مرتضى محمد مصطفى  1549 9
   

 رحاب محمود متولى يوسف شلبى  1550 10
   

 ابوراشد رشا محمد السيد  1551 11
   

 رضوى رمضان محمود على مكاوى  1552 12
   

 روان شعبان عبدالسالم شعبان 1553 13
   

 رودينا صالح عبدالمنعم حسانين 1554 14
   

 رونا عمرو عبدالغنى فوزي  1555 15
   

 زينب السيد عواد بيومى  1556 16
   

 زينب عبدالشافى مصطفى احمد  1557 17
   

 ق حسن على حسنسارة طار 1558 18
   

 ساره فوزى محمد السيد خاطر 1559 19
   

 سحر طارق عبدالمعز على محمد  1560 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 
 

 

 (( 4)) 2019/2020لعام  تصاد المنزلىالق ا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 سحر طلعت محمدى محمود ابراهيم  1561 1
   

 سلمى لؤى عبدالقوى محمد  1562 2
   

 سمر رضا حسن حسين عامر  1563 3
   

 سميه جمال عبدالوهاب على النويهى  1564 4
   

 سندس بيومى توفيق عابدين 1565 5
   

 سهيله عبدالمطلب عطيه الجالى 1566 6
   

 شذى هاشم صادق هاشم ابراهيم  1567 7
   

 شروق اشرف عبدالمنعم عبدالمقصود  1568 8
   

    شرين مجدى محمود محمد داود 1569 9

 طفى شبل عبدهللا شيماء ابراهيم مص 1570 10
   

 شيماء حسانين محمد عبدالموجود  1571 11
   

 عبير عفيفى عبدالسالم عفيفى  1572 12
   

 عزه يحى خضرى محمد  1573 13
   

 عال تامر عبدالمنعم عبدالباقي  1574 14
   

 عال هانى نور الدين ابراهيم  1575 15
   

 على اشرف احمد محمد خفاجى 1576 16
   

 اده شوقى محمد ابوطالبغ 1577 17
  

 

   غدير احمد محمد صالح العويضى  1578 18
 

 فاطمة صالح عبدالرؤوف مجاهد  1579 19
   

 فاطمه الزهراء محمد فوزى محمود  1580 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 يم عبد الحميدا.د/ محمد ابراه



 سالم أبو الفتوح زغارى 

  
 

 (( 5)) 2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 فاطمه الزهراء هشام شفيق محمد امين  1581 1
   

 رضا جالل موسى  فاطمه  1582 2
   

 فاطمه رفعت السيد عبداللطيف  1583 3
   

 فاطمه عبدالرحيم عبدهللا طه  1584 4
   

 فاطمه عبدهللا شندى عبدالقادر  1585 5
   

 فاطمه محمد فريد شعبان البربرى 1586 6
   

 فتحيه صالح عبدالمجيد ابو العزم القلشي  1587 7
   

 فرحه مجدى محمد محمد  1588 8
   

    فردوس رمضان كمال بدوى غالي 1589 9

 فريده زكريا محمد عمر  1590 10
   

 فوزيه زكريا محمد حسين  1591 11
   

 فوزيه على شندى عبدالقادر  1592 12
   

 فيرينا ايهاب كمال غباير  1593 13
   

 مرفت حمدى محمود محمد احمد 1594 14
   

 مروه عمادالدين فهمى عالم 1595 15
   

 مريم عصام محمود صالح 1596 16
   

 منار ايمن عبدالعزيز السيد  1597 17
  

 

   منار حمدى محمد متولى احمد  1598 18
 

 منار رمضان محمود كمال عبدالفتاح   1599 19
   

 منةهللا طارق محمد اسماعيل عامر  1600 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 الكلية ورئيس عام االمتحانات  عميد

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 
 

 

 (( 6)) 2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ةهللا عامر محمد عامر من 1601 1
   

 منةهللا عبدالرحمن احمد صبرى عبدالرحمن  1602 2
   

 منةهللا وليد مسعد عواض محمد الفقى  1603 3
   

 منه هللا جمال محمد عزب منصور  1604 4
   

 منى فاضل عبدالبديع الشحات 1605 5
   

 مى سامح مهدى عبدالدايم اباظه 1606 6
   

 محمد احمد الجيزاوى مى محمد سعيد   1607 7
   

 مى مسعد رزق محمد محمد فراج  1608 8
   

    مياده جمال محمد عبدالعزيز  1609 9

 مياده سامى عبدالسالم محمود 1610 10
   

 ميار طارق ابوالعز محمد عبدالغنى 1611 11
   

 ميرفت خضر حامد ابراهيم  1612 12
   

 ناديه احمد ابراهيم على المرزوقى  1613 13
   

 ناديه منصور محمد منصور عبدالباقي  1614 14
   

 ندا الطوخى خليل الطوخى  1615 15
   

 ندا رفعت صبرى عبدالخالق طلبه  1616 16
   

 ندا عادل عبد هللا عمر حماد  1617 17
  

 

   ندى عبدالمحسن مهنى ابوالنصر 1618 18
 

 ندى مصطفى كامل على حامد  1619 19
   

 عبدالمعبود بحيرى علي  ندى نبيل  1620 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 
 

 (( 7)) 2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 نرمين ناصر بيومى ابراهيم عيسوى  1621 1
   

 نوران عبدهللا عبدالعال عبدربه  1622 2
   

 نورهان اشرف توفيق عطا 1623 3
   

 نورهان عصام صالح معوض 1624 4
   

 حميد نورهان هانى السيد عبدال 1625 5
   

 نيره عايد عبدالحميد بدوي  1626 6
   

 نيره مجدى رفعت محمد ابراهيم 1627 7
   

 هاجر خالد احمد عبدهللا  1628 8
   

    هاجر عادل حامد حسن سويلم 1629 9

 هاله سراج محمد مصطفى بدر  1630 10
   

 هايدى هشام عبدالحميد عبدالفتاح 1631 11
   

 ق محمد هبه اسامه فارو 1632 12
   

 هبه محمد حمد محمد  1633 13
   

 هدير محمد حامد محمود يحى 1634 14
   

 هناء عماد عبدالهادى السيد  1635 15
   

 هند رشاد عبدالمعز حسنين  1636 16
   

 هويدا احمد محمود على عبد الرازق  1637 17
  

 

   وداد اشرف محمود عبدالعزيز  1638 18
 

 فتحى محمد يارا رضا محمد   1639 19
   

 ياسمين احمد محمد محمد خليل 1640 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 ( 8)) 2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ياسمين نبيل شاكر هاللى  1641 1
   

 ياسمين وليد بكر عبدالرحمن 1642 2
   

 ياسمينا محمد على عامر  1643 3
   

 2019/2020الباقون لالعادة 
 الشيماء على عبد الحميد على 1644 4

  ع مواد الترم الثانىجمي الكيمياء العضوية وغير العضوية

 ايمان محمد محمد شاهين  1645 5
 اجهزة وادوات منزلية/ الكيمياء العضوية وغير العضوية

 قراءات باللغة االجنبية فى التخصص
 

6 

 بسمة محمد صابر ابو جودة 1646

 الثانى جميع مواد الترم  جميع مواد الترم االول 
باقى بقرار المجلس االعلى  

اريخ  بت 64للجامعات رقم 
21/3/2015 

 

 شمس خالد جاب هللا جاب هللا  1647 7
 اجهزة وادوات منزلية/   مبادى التغذية وعلوم االطعمه 

 المدخل الى ادارة المنزل 
 

 ضحى ابراهيم محمد عبد الظاهر   1648 8
 /الكيمياء العضوية وغير العضوية

 ادوات وماكينات الحياكة 

 اجهزة وادوات منزلية/ 
 المنزلالمدخل الى ادارة 

 

9 

 محمد ثروت صبحى ابراهيم  1649

 الكيمياء العضوية وغير العضوية/
 مبادى التغذية وعلوم االطعمة/

 ادوات وماكينات الحياكة/ 
 مبادى االحصاء

 
 جميع مواد الترم الثانى

 

 محمد دسوقى على فرج  1650 10
ايقاف قيد  جميع مواد الترم الثانى  جميع مواد الترم االول 

2018 /2019 

11 

 محمد ممدوح حامد عبد الصمد  1651

 الكيمياء العضوية وغير العضوية/
 مبادى التغذية وعلوم االطعمة/
 مدخل الى تكنولوجيا التعليم/ 

 

 جميع مواد الترم الثانى
 ماعد ) تربية اسرية وصحية(
 ماعد ) قراءات باللغة االجنبية

 ( فى التخصص

 

 مصطفى محمد عبد العزيز على 1652 12
 اجهزة وادوات منزلية/  ء العضوية وغير العضويةالكيميا

 ميكربيولوجى اغذية  وتلوث غذائى 
 

 هبه احمد عبد الظاهر محمد  1653 13
 كيمياء حيويه/ الكيمياء العضوية وغير العضوية

 اجهزة وادوات منزلية
 

 هدير سامى محمود عبد الرحمن 1654 14
 مقدمة فى علم النسيج/ 
 ليم مدخل الى تكنولوجيا التع

 
 اجهزة وادوات منزلية

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 


