
 سالم أبو الفتوح زغارى

 

 3٥2اجمالً عدد الطلبة  ((2)) 0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 ابتسام عبدالعزٌز محمد ابوالنجا 2222 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 ٌمان بطنٌناحالم عصام فتح هللا سل 2220 2

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 احمد سعٌد محمد فرغلى 2223 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 احمد منسى توفٌق حسن منسى 2221 4

 ية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى الترب 1 اسراء احمد السٌد ابو الفتوح 222٥ 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء احمد صابر احمد غٌطاس 2221 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء خالد فتح هللا جنٌدى محمد 2221 7

 لثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور ا 1 اسراء خالد محفوظ محمد عبٌد 2221 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء سعد محمد التهامى 2221 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء عمر محمد حسنى 2222 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء محمد جابر عٌسى 2222 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 خفاجً اسراء محمد حامد سوٌلم 2220 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسراء محمد فتحً عبدالمنعم 2223 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اسماء السٌد عبدهللا محمد السٌد 2221 14

 نى التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمب 1 االء ممتاز حمدى محمد زرٌق 222٥ 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 الشٌماء محمد سعد عبدالبدٌع 2221 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 امال اشرف عدنان بخٌت 2221 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 امل خالد احمد فرج 2221 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 امل عباس عبدالعزٌز محمد 2221 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 امنٌه صالح ابو السعود كمالى 2202 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 

 

 ((0))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 امٌره عماد عبدالفتاح على الدٌب 2202 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 امٌره فتحً علً سٌد القاضً 2200 2

 ية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفن 2 امٌره كامل عبدالمالك عزٌز 2203 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 امٌمه محمد جالل حسن 2201 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 انجى اشرف شوقى عبد الرحٌم ركب 220٥ 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌات اٌمن عبدالرحمن رواش 2201 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 ات بهى قطب ٌوسف متولىاٌ 2201 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌة عاطف احمد عبدالحً 2201 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌة عصام محمد سٌد احمد 2201 9

 ربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى الت 2 اٌة عصام مختار على 2232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌرٌن نادر فوزي منصور 2232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌمان اسماعٌل رجب ابراهٌم عطٌه 2230 12

 دور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية )ال 2 اٌمان امام عبدالسمٌع امام قندٌل 2233 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌمان جمال عبدالخالق رمضان 2231 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌمان محمود فارس محمود 223٥ 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌمان وحٌد سٌد عبدهللا 2231 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 عٌاد ابراهٌم عٌاداٌناس  2231 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌناس مراد عبدالعزٌز محروس 2231 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌه ابراهٌم فاروق مصطفى 2231 19

 التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى  2 اٌه طارق سعٌد حسن 2212 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 

 
 

 ((3))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم 

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 اٌه عالء الدٌن علً محمد 2212 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 مد حسٌن محمداٌه مح 2210 2

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 بسنت احمد محمد علٌوه سلٌم 2213 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 بسنت رفعت محمد خلٌل 2211 4

 ة الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربي 3 بشرى حسٌن عبدالفتاح حسٌن 221٥ 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 بٌتر بخٌت سمعان بشري 2211 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 تسنٌم محمد شندى عبود 2211 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 تقى صابر عبدالمنعم محمد 2211 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 محمود حسٌن عبدالفتاح جمٌلة 2211 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 جهاد ممدوح احمد ابوالعال 22٥2 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 حبٌبه جمال عبدالعظٌم السٌد العفٌفى 22٥2 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 ارف الضوىحسام الضوى ابوالمع 22٥0 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 حسناء مجدي عبدالرحمن حسن علم 22٥3 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 حنان خالد زناتى غنٌم 22٥1 14

 التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى  3 خلود عطٌه خضرى عواد الخٌاط 22٥٥ 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دالٌا ناصر عبدالعظٌم محمد قمر 22٥1 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دعاء وائل عبدالرؤوف بٌومى هٌكل 22٥1 17

 ية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفن 3 دنٌا عماد احمد جالل ابوعٌد 22٥1 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دنٌا فرج سالم سالم 22٥1 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دنٌا محمد كامل عبدالغنى خلٌل 2212 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 

 ((1))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 دٌنا ماهر ابراهٌم كامل عواد 2212 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 دٌنا ٌوسف عبده ٌوسف 2210 2

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 بدالرحمن ٌوسف محمود النمررؤى ع 2213 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رانٌا عادل حسن عبدالفتاح 2211 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رحمه وهٌب سراج سلٌمان 221٥ 5

 اعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث(ق 4 رضا ٌاسر حامد حسن الكرمانى 2211 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رنا اشرف المتولى السٌد شحاته 2211 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 روان احمد عبدالحكٌم العزب 2211 8

 )الدور الثالث( قاعة بمبنى التربية الفنية 4 رٌهام ولٌد محمد سٌد جاد 2211 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 زٌاد حسن محمد رشاد 2212 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 زٌاد محمد احمد حسٌن مهران 2212 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 زٌنب حسٌن حسن محمد 2210 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 ودة محمد علًسارة محمد ج 2213 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 ساره اٌهاب اسماعٌل محمد خلٌل 2211 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سعاد محمد علً احمد على زاهر 221٥ 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سلمى عبدالناصر ابراهٌم محمود 2211 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سلمى معوض عامر مصلحى عامر 2211 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سندس احمد احمد السٌد سالمة 2211 18

 )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية  4 سٌده رفاعى جمعه فرج 2211 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 شروق صالح سٌد محمد 2212 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 ((٥))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 شروق عادل عبدالحمٌد عبدالحمٌد 2212 1

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 شروق محمود رمضان محمود 2210 2

 اتلية الرسم اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( 5 شهد عالء عبدالغنى عبدالغنى 2213 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 شٌماء رمضان فرج ابراهٌم 2211 4

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 شٌماء صبحى ابراهٌم عبد القادر جمعة 221٥ 5

 ( اتلية الرسماتيلية التربية الفنية )الدور الثالث 5 شٌماء على رفاعى خلٌل 2211 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 شٌماء وائل حامد محمود 2211 7

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد عبدالعزٌز 2211 8

 ة )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية الفني 5 عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح مرسى الشورى 2211 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 علٌاء اٌمن زكرٌا حسب عامر 2212 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 عٌد محمد عٌد سٌداحمد ابراهٌم 2212 11

 لتربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية ا 5 غادة نبٌل محمد عادل حسن عبدالنبى 2210 12

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 غاده محمد سلٌمان اسماعٌل بدٌوي 2213 13

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فارس اشرف ابراهٌم حافظ 2211 14

 ية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيل 5 فاطمه زكى محمود زكً الحرش 221٥ 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطمه سمٌر عبدالرحمن علم 2211 16

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطمه عاطف امٌن احمد عاشور 2211 17

 ة التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلي 5 فاطمه عصام حسن ابراهٌم 2211 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فرح عادل حسن حسن 2211 19

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 كرٌم خالد سعد السٌد 2222 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 
 

 ((1))      0202/0202منزلى لعام االقتصاد ال االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 محمد احمد محمود محمد خلٌل 2222 1

 الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم اتيلية التربية 6 محمد اٌمن على منشاوى 2220 2

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 محمد عدوى عبدالعظٌم السٌد 2223 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 محمود احمد على محمد 2221 4

 ية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية الفن 6 محمود ولٌد احمد احمد حسانٌن 222٥ 5

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مروه محمد محمد غرٌب ابواحمد 2221 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مرٌم اسالم عزت السٌد محمد مصطفى 2221 7

 تربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية ال 6 مرٌم عبدالجواد محمدرافت غنٌه 2221 8

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مرٌم ماهر حسن حسن جمٌل 2221 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مرٌم محروس محمد احمد حبٌب 2222 11

 ية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيل 6 مرٌم محمد ابراهٌم محمد حسن حسوبه 2222 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مرٌم محمد احمد عبدالرحمن 2220 12

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 ملك صبرى ابراهٌم عبده محمود 2223 13

 ية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيل 6 منار السٌد ابراهٌم فضل 2221 14

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 منار هانى محمد السعٌد 222٥ 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 منة هللا شعبان عبدالجلٌل شعبان 2221 16

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 دمنى محمود عبدالمجٌد محمود محم 2221 17

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 منى مصطفى عبدالفتاح مصطفى 2221 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 مها عفٌفً عبد ربه عفٌفى الفخرانً 2221 19

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 6 الهادى مى عصام ابو بكر 2202 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 
 

 ((1))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 فٌفى محمد ابوالعنٌنمى محمد ع 2202 1

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 مى مختار عبدهللا السٌد على 2200 2

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 مٌرفت ٌاسر حسنى شحاتة 2203 3

 التربية الفنية  الثالث مبنى طرقة بالدور  7 نادٌة وجٌه فتحى حسن 2201 4

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نجالء فتحى محمود عبدالعال 220٥ 5

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى ابراهٌم مرسى الشحات مرسى 2201 6

 تربية الفنية ال طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى احمد عبدالرحمن منصور الشاذلى 2201 7

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى اشرف ابوسرٌع محمد محمد 2201 8

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى جمال محمد ابوالخٌر 2201 9

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى سعٌد عبدالخالق امام عوده 2232 11

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى عماد اسماعٌل محمد اسماعٌل 2232 11

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندي مجدى على محمد عبدالحمٌد 2230 12

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى محمد شاكر عبدالعزٌز 2233 13

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 محمد ندى محمد عبداللطٌف 2231 14

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ندى مصطفى عبدالشافً حسن 223٥ 15

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نسرٌن ٌحى محمد ابراهٌم الجوهرى 2231 16

 التربية الفنية  بالدور الثالث مبنى  طرقة 7 نعمه عماد عبدالعاطى شحات ابراهٌم 2231 17

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نهال عبدهللا عبدهللا على الداد 2231 18

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نورهان محمد منصور عبدالعزٌز 2231 19

 التربية الفنية  بنى طرقة بالدور الثالث م 7 نٌرة رشاد محمد رشاد محمد 2212 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى

 

 (1))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 نٌره جمال عبدالخالق ابوالفتوح 2212 1

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 حمد عباسهاجر عادل م 2210 2

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 هاجر عبدالعال سٌد عبدالعال 2213 3

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 هاجر محمد السٌد محمد عبدالحمٌد 2211 4

 التربية الفنية  قة بالدور الثالث مبنى طر 8 هدٌر اسالم سٌد احمد احمد العطار 221٥ 5

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 هشام محمد مصطفى ابراهٌم 2211 6

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 وفاء الضوي فولً الضوي 2211 7

 فنية التربية ال طرقة بالدور الثالث مبنى  8 والء حاتم محمد سٌد مسعد 2211 8

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 والء سعٌد ابراهٌم على 2211 9

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 ٌارا اسامة السٌد محمد شبانة 22٥2 11

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 ٌارا عاطف اسماعٌل على 22٥2 11

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 مصطفى سٌد احمد المالح ٌمنى عبدالرحمن 22٥0 12

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  8 ٌوستٌنا ماهر شكرى فرج هللا 22٥3 13

 


