
 (1لجنة)  2019/2020االقتصاد المنزلي لعاملثالثةاكشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

   ابتهال عبدالعزيز كامل عطية  4401 1

2 
4402 

تغذية انسان)عذر(كيمياء   ابراهيم احمد طه ابراهيم 
 حيوى)عذر( اولى

   ى مرسى أثار هشام مهد 4403 3

   إحسان عصمت إبراهيم محمد  4404 4

   إسراء أسامة محمد منصور  4405 5

   إسراء اشرف السيد عبدالرحمن 4406 6

   إسراء ربيع محمود إبراهيم  4407 7

  ادارة اعمال المنزل إسراء رفعت محمد موسى  4408 8

   إسراء سامي أمين ترك  4409 9

 )قراءات باللغة االجنبية تخلف اولى( ادارة اعمال المنزل حسن  إسراء طارق عبدالحميد 4410 10

   إسراء طارق محمد عزب  4411 11

   إسراء محمد عبدهللا ابراهيم  4412 12

  ادارة اعمال المنزل/فسيولوجى انسان إسراء محمد مصطفى النادي 4413 13

14 
4414 

   إسراء محمد وحيد احمد 
   توح متولىإسالم حمادة ابوالف 4415 15

16 
4416 

أسماء إيهاب جمال الدين 

 عبدالباقى

  

   أسماء جمال عبدهللا محمد  4417 17

   أسماء سامي عبدالفتاح عليوه 4418 18

19 
4419 

أسماء عايد مهدى دسوقى 

 عوض

  

   أسماء فتحي عبدهللا عيد  4420 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 ديعتم                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 



  

 

 

 

 ( 2لجنة)   2019/2020االقتصاد المنزلي لعام الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

   أسماء مجدي فرج هللا غديري 4421 1

  ادارة اعمال المنزل/فسيولوجى انسان فتحي السيد أالء اشرف  4422 2

   أالء سمير سعيد صالح إبراهيم  4423 3

   أالء مصطفى رمضان مصطفى  4424 4

  ادارة اعمال المنزل امانى اشرف فتحى توفيق  4425 5

 اقتصاديات االسرة  امانى مصطفى أمان إبراهيم  4426 6

   أمنية سعيد إبراهيم إمام  4427 7

   أميرة احمد الصادق محمد  4428 8

 اقتصاديات االسرة ادارة اعمال المنزل أميرة صالح محمدي السيد  4429 9

   أميرة عبدالمحسن صادق شحات 4430 10

  مبادئ التغذية وعلوم االطعمة تخلف اولى  ايمان احمد السيد الدسوقى 4431 11

   إيمان احمد عبدالعزيز محمد  4432 12

 تحليل اغذية  ن الشحات سالمة احمدإيما 4433 13

  ادارة اعمال المنزل/فسيولوجى انسان إيمان حمدي عبدالستار على 4434 14

   إيمان ربيع عبدالرحمن محمد 4435 15

   إيمان زكريا السيد عبدالرحمن 4436 16

   إيمان سيد يوسف على  4437 17

   إيمان يوسف عواد يوسف  4438 18

   بدهللا محمد محمد إيناس ع 4439 19

  ادارة اعمال المنزل/فسيولوجى انسان ايناس محمد حسن حسن 4440 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



 

 (3جنة )ل  2019/2020عام االقتصاد المنزلي لالثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

  ادارة اعمال المنزل/فسيولوجى انسان إيناس محمد يسن محمد  4441 1

   أية احمد محمد طعيمة   4442 2

   أية اشرف السيد عبدالغفار 4443 3

   أية اشرف حسين سالم 4444 4

  فسيولوجى انسان محمود عبدالعال  أية السيد 4445 5

  فسيولوجى انسان اية عاطف سعد محمود  4446 6

   أية فوزي احمد السيد  4447 7

   أية محمد عبدهللا حجازى محمد  4448 8

   أية منصور عباس ابوذكرى 4449 9

10 

4450 
أية يوسف سعيد موسى  

 عبدالرحمن

  

11 
4451 

(تغذية عذراساسيات حاسب الى) لم النسيجمقدمة فى ع بسمة صبرى حامد خطاب 
 عذر( اولىانسان )

   تقى طارق عبدهللا محمدى سالم 4452 12

13 
4453 

جهاد السيد عبدالرازق 

 عبدالرحمن

  

14 
4454 

جهاد صبري شحات حسن 

 بيومي  

  

   خالد مصطفى فرج عبدالرازق  4455 15

   داليا اشرف عبدالعظيم موسى 4456 16

   يا وجيه محمد على دن 4457 17

   دينا محمد فرج سالم 4458 18

   رانيا ماهر محمد ابوالهدى 4459 19

   رحاب إبراهيم حامد إبراهيم  4460 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 بد الفتاح ا.د/ غادة شاكر ع
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 
 

 

 ( 4لجنة)   2019/2020القتصاد المنزلي لعاما الثالثةماء طالب الفرقة اكشف بأس
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

   رضا جمال محمد فج النور  4461 1

   رضوة زهران بركات عزب عمر  4462 2

  ادارة اعمال المنزل رضوى مسعد صالح محمود 4463 3

4 
4464 

 اساسيات حاسب الى)عذر( مقدمة فى علم النسيج دالرحمن احمد كمال رقية عب
 تغذية انسان )عذر(اولى

   رنا عبدالعاطى عبدالعليم مرسى 4465 5

   ريهام الشحات محمد المهدى 4466 6

   سارة شوقي أبو الفتوح محمد  4467 7

   سارة محمد سالم عبدالصمد 4468 8

9 

4469 
يز  سالي عبدالفتاح عبدالعز

 الجيوشى

  

   سالي عماد عبدالعزيز على 4470 10

   سلمى نصر الدين عبدالنبى صقر  4471 11

   سمر احمد حسنين محمد  4472 12

  ادارة اعمال المنزل سمر جمال احمد سمك  4473 13

   سهر سعيد عبدالغفار احمد  4474 14

   شروق شحتة عبدالمنعم محمد  4475 15

  ادارة اعمال المنزل شيماء سعيد حسين سليمان  4476 16

   صفا اشرف محمد احمد  4477 17

   علياء عماد غريب مصلحى  4478 18

   على يحي محمد عبدالرحمن  4479 19

 تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص ادارة اعمال المنزل عمر عاطف احمد محمد عمر  4480 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                رئيس القسم    شئون الطالب                   

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 



 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 ( 5لجنة )  2019/2020االقتصاد المنزلي لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

   فاطمة اشرف حسنى حسين  4481 1

   فاطمة السيد جميل عبدهللا  4482 2

   فاطمة خالد حلمي احمد  4483 3

   فاطمة شريف شعبان منصور  4484 4

5 
4485 

فاطمة عبدالجواد السيد 

 عبدالجواد

  

   فاطمة محمد إبراهيم عبدالعاطى 4486 6

   فاطمة محمد عبدالواحد الشاذلي 4487 7

   فاطمة محمد محمود محمد  4488 8

   فاطمة مصطفى محمد مصطفى  4489 9

   فايزة احمد السيد هدهد  4490 10

   فريدة خالد مصطفى محمد كامل  4491 11

12 
4492 

فريدة سامح محمد بندارى 

 حسين

  

   كوثر صبري عفيفي حسن 4493 13

   محمد حسنى محمد محمد  4494 14

   ماجدة السيد محمد إبراهيم  4495 15

 مبادئ تدريس ادارة اعمال المنزل عوض  بديا محمد احمد 4496 16

  ادارة اعمال المنزل محمد خالد عبدالعزيز مصطفى  4497 17

 اقتصاديات االسرة اعداد االطعمة محمد سالم حسين احمد 4498 18

   مروة احمد حسن عتيق  4499 19

   مروة عمري محمود عمري  4500 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                القسم   شئون الطالب                     رئيس

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 



 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 ( 6جنة ) ل  2019/2020االقتصاد المنزلي لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة

  رقم  م
 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

   مروة محمد السيد عامر  4501 1

2 
4502 

منار سعيد فاروق محمد 

 عبدالعال

  

 تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص  منال احمد رفعت عبدهللا عياد 4503 3

   منال اشرف إمام فؤاد  4504 4

   منار عطا هللا عبدالحميد احمد  4505 5

   منة هللا محمد إبراهيم ابوالخير  4506 6

   منى أبو النور شحاتة إبراهيم 4507 7

   منى السيد إبراهيم السيد  4508 8

   منى عاطف احمد عبدالحميد  4509 9

10 
4510 

منى عبدالمعز برقوقى عبدالمعز  

 زيدان

  

   مي محمد احمد احمد  4511 11

   نادية احمد الشحات محمد السيد 4512 12

   نجالء فتحي فاروق إبراهيم   4513 13

   ندا إسالم محمد جبر عبدالنبى 4514 14

   ندى رضا بدوى عبدالحميد على 4515 15

   ندى عاطف محمد على  4516 16

   نغم ممدوح حسن حسام 4517 17

   نورا عبدالفتاح عطية عبدالفتاح  4518 18

   نورهان خالد صبري ابوالنجا 4519 19

20 
4520 

نورهان عبدالقادر عبدالعال 

 حسن

  

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                سم  شئون الطالب                     رئيس الق

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات



 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 

 

 (  7لجنة )   2020/ 2019االقتصاد المنزلي لعام   الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم

1 
4521 

نورهان عالء الدين محمد 

 عثمان

  

2 
4522 

نورهان وليد عبدالبديع على 

 حسن

  

3 
4523 

  نيقين سعيد محمود حسن 
 

   هاجر إبراهيم حسنى محمود  4524 4

   هاجر الرفاعى عبدالستار السيد 4525 5

   هاجر جمال حسن عبدالعليم 4526 6

   هبة حمدي محمد عبدالجواد  4527 7

   هبة عبدهللا شكرى محمد  4528 8

9 
4529 

تحليل الكمياء والعناية بالمنسوجات)عذر(   ابوالعزم محمود ابوالعزم هند
 )عذر(اغذية

  الكمياء العضوية والغير عضوية هند رمضان عبدالرازق حشيش 4530 10

   والء إبراهيم الدسوقى السيد 4531 11

 تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص  والء زايد عبدالحميد عواد  4532 12

   سمين احمد رجب احمد يا 4533 13

   ياسمين ايمن عبدالمجيد خضير  4534 14

   ياسمين خالد محمد فهيم  4535 15

   ياسمين عزت السيد فرج   4536 16

 2020/ 2019لالعادة  ونباقال

17 4537 
 

 

 سماح محمد غنيمى عبدهللا 

 ادارة الموارد وترشيد االستهالك/
 حفظ االطعمة 

 (ثانية حاسب الى فى التخصص تخلف)

 تغذية الفئات الخاصة/
 التصميم والتطريز/مكمالت المالبس/

 التدريب الميدانى/
الخاصة مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات 

 )اساسيات حاسب الى اولى(+ 

 2020/ 2019من الخارج الباقون لالعادة 

 /جميع مواد الترم االول زينب على السيد على 4538 18
 خلف اولى()كيمياء عضوية وغير عضوية ت

 جميع مواد الترم الثانى

 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


