
 م1/6/0201

 

 ((2))      0202/0202االقتصاد المنزلى لعام  الثانٌةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ورشة الخزف 1 اسراء اسماعٌل صالح محمد 0022 1
 ورشة الخزف 1 اسراء اشرف سعٌد السٌد 0020 2

 ورشة الخزف 1 ماسراء اكرم عبدالمنعم ابراهٌم غنٌ 0022 3

 ورشة الخزف 1 اسراء حسن عبد هللا بٌومى 0022 4

 ورشة الخزف 1 اسراء فٌصل ابراهٌم عفٌفى البربري 0022 5

 ورشة الخزف 1 اسراء كمال الدٌن فاٌز عامر النجار 0022 6

 ورشة الخزف 1 اسراء مجدى فتحى حبسه 0020 7

 فورشة الخز 1 اسراء محمد حسن عبدالمجٌد 0022 8

 ورشة الخزف 1 اسراء ٌحٌى سلٌمان محمود 0022 9

 ورشة الخزف 1 اسماء رفاعى حسن معوض 0022 11

 ورشة الخزف 1 اسماء ماهر احمد عبدالمعطى 0022 11

 ورشة الخزف 1 اسماء ٌحٌى جاد طنطاوى عامر 0020 12

 ورشة الخزف 1 الشٌماء على عبد الحمٌد على 0022 13
 ورشة الخزف 1 مى محمد مختارالشلوفامانى العلٌ 0022 14

 ورشة الخزف 1 امل السٌد عبد الكرٌم ٌوسف 0022 15

 ورشة الخزف 1 امنٌة مسعد عامر ابراهٌم 0022 16

 ورشة الخزف 1 امنٌه اشرف عبدالمحسن عبدهللا  0020 17

 ورشة الخزف 1 امنٌه السٌد عبدالمنعم على حماده 0022 18

 ورشة الخزف 1 ى بدوى عامرامنٌه عادل بدو 0022 19

 ورشة الخزف 1 امنٌه محمد رزق محمد دروٌش 0002 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 

 ((0))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 زفورشة الخ 2 امنٌه ولٌد معتمد الشافعى 0002 1

 ورشة الخزف 2 امٌره السٌد محمد عطوه 0000 2

 ورشة الخزف 2 امٌمه صبرى عبدالكرٌم عبدالفتاح 0002 3

 ورشة الخزف 2 انجى احمد عرفان احمد 0002 4

 ورشة الخزف 2 اٌات سعٌد جمعه مرزوق محمد 0002 5

 ورشة الخزف 2 اٌتن سعٌد جمعه مرزوق 0002 6

 ورشة الخزف 2 مد عجوراٌمان السٌد احمد مح 0000 7

 ورشة الخزف 2 اٌمان محمد احمد عفٌفى بكر 0002 8

 ورشة الخزف 2 اٌمان وجدى السٌد محمد 0002 9

 ورشة الخزف 2 اٌه حمدى حامد عٌد 0022 11

 ورشة الخزف 2 اٌه خالد سلٌمان عطٌه زوٌد 0022 11
 ورشة الخزف 2 اٌه صبحى عبدالمؤمن عٌسى 0020 12

 ورشة الخزف 2 ه عبدالطاعم عبدالعظٌم عماراٌ 0022 13

 ورشة الخزف 2 اٌه محمد محمد عبدالعزٌز عبٌد 0022 14

 ورشة الخزف 2 اٌه محمد ٌوسف محمد 0022 15

 ورشة الخزف 2 بسمة محمد صابر ابو جودة 0022 16

 ورشة الخزف 2 جهاد اشرف طه محمد خلٌل 0020 17

 ورشة الخزف 2  جهاد سعد عبدالهادى متولى 0022 18

 ورشة الخزف 2 جهاد فوزى عبدالهادى حسانٌن 0022 19

 ورشة الخزف 2 جوٌرٌه سمٌر عبدالعزٌز على عبدالحفٌظ 0022 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 
 

 ((2))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 

 نةمكان اللج رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم 

 ورشة الخزف 3 خدٌجه محمد ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق 0022 1

 ورشة الخزف 3 خلود السٌد عاٌد سلٌمان 0020 2

 ورشة الخزف 3 خلود عمرو رمضان ناجى 0022 3

 ورشة الخزف 3 دعاء عبدالمحسن فوزى طه 0022 4
 ورشة الخزف 3 دٌنا جمال محمد السٌد سالم 0022 5

 ورشة الخزف 3 محمد مرسً دٌنا خالد 0022 6

 ورشة الخزف 3 دٌنا عرفه رمضان طه متولى عالٌة 0020 7

 ورشة الخزف 3 دٌنا مرتضى محمد مصطفى 0022 8

 ورشة الخزف 3 رحاب محمود متولى ٌوسف شلبى 0022 9

 ورشة الخزف 3 رضوى رمضان محمود على مكاوى 0022 11

 شة الخزفور 3 روان شعبان عبدالسالم شعبان 0022 11

 ورشة الخزف 3 رودٌنا صالح عبدالمنعم حسانٌن 0020 12

 ورشة الخزف 3 رونا عمرو عبدالغنى فوزي 0022 13

 ورشة الخزف 3 زٌنب السٌد عواد بٌومى 0022 14

 ورشة الخزف 3 زٌنب عبدالشافى مصطفى احمد 0022 15

 ورشة الخزف 3 سارة طارق حسن على حسن 0022 16
 ورشة الخزف 3 فوزى محمد السٌد خاطرساره  0020 17

 ورشة الخزف 3 سحر طارق عبدالمعز على محمد 0022 18

 ورشة الخزف 3 سحر طلعت محمدى محمود ابراهٌم 0022 19

 ورشة الخزف 3 سلمى لؤى عبدالقوى محمد 0022 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 ((2))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 االتلية التربية الفنية 4 سمر رضا حسن حسٌن عامر 0022 1

 االتلية التربية الفنية 4 سمٌه جمال عبدالوهاب على النوٌهى 0020 2

 االتلية التربية الفنية 4 سندس بٌومى توفٌق عابدٌن 0022 3

 االتلية التربية الفنية 4 سهٌله عبدالمطلب عطٌه الجالى 0022 4
 االتلية التربية الفنية 4 شذى هاشم صادق هاشم ابراهٌم 0022 5

 االتلية التربية الفنية 4 شمس خالد جاب هللا جاب هللا 0022 6

 لتربية الفنيةاالتلية ا 4 شروق اشرف عبدالمنعم عبدالمقصود 0020 7

 االتلية التربية الفنية 4 شرٌن مجدى محمود محمد داود 0022 8

 االتلية التربية الفنية 4 شٌماء ابراهٌم مصطفى شبل عبدهللا 0022 9

 االتلية التربية الفنية 4 شٌماء حسانٌن محمد عبدالموجود 0002 11

 الفنيةاالتلية التربية  4 ضحى ابراهٌم محمد عبد الظاهر 0002 11

 االتلية التربية الفنية 4 عبٌر عفٌفى عبدالسالم عفٌفى 0000 12

 االتلية التربية الفنية 4 عزه ٌحى خضرى محمد 0002 13

 االتلية التربية الفنية 4 عال تامر عبدالمنعم عبدالباقً 0002 14

 االتلية التربية الفنية 4 عال هانى نور الدٌن ابراهٌم 0002 15

 االتلية التربية الفنية 4 اشرف احمد محمد خفاجى على 0002 16
 االتلية التربية الفنية 4 غاده شوقى محمد ابوطالب 0000 17

 االتلية التربية الفنية 4 غدٌر احمد محمد صالح العوٌضى 0002 18

 االتلية التربية الفنية 4 فاطمة صالح عبدالرؤوف مجاهد  0002 19

 االتلية التربية الفنية 4 فوزى محمودفاطمه الزهراء محمد  0022 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 ((2))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
                                           

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 االتلية التربية الفنية 5 ٌنفاطمه الزهراء هشام شفٌق محمد ام 0022 1

 االتلية التربية الفنية 5 فاطمه رضا جالل موسى 0020 2

 االتلية التربية الفنية 5 فاطمه رفعت السٌد عبداللطٌف 0022 3

 االتلية التربية الفنية 5 فاطمه عبدالرحٌم عبدهللا طه 0022 4
 الفنيةاالتلية التربية  5 فاطمه عبدهللا شندى عبدالقادر 0022 5

 االتلية التربية الفنية 5 فاطمه محمد فرٌد شعبان البربرى 0022 6

 االتلية التربية الفنية 5 فتحٌه صالح عبدالمجٌد ابو العزم القلشً 0020 7

 االتلية التربية الفنية 5 فرحه مجدى محمد محمد 0022 8

 االتلية التربية الفنية 5 فردوس رمضان كمال بدوى غالً 0022 9

 االتلية التربية الفنية 5 فرٌده زكرٌا محمد عمر 0022 11

 االتلية التربية الفنية 5 فوزٌه زكرٌا محمد حسٌن 0022 11

 االتلية التربية الفنية 5 فٌرٌنا اٌهاب كمال غبلاير 0020 12

 االتلية التربية الفنية 5 محمد ثروت صبحى ابراهٌم 0022 13

 التلية التربية الفنيةا 5 محمد دسوقى على فرج 0022 14

 االتلية التربية الفنية 5 مرفت حمدى محمود محمد احمد 0022 15

 االتلية التربية الفنية 5 مروه عمادالدٌن فهمى عالم 0022 16
 االتلية التربية الفنية 5 مرٌم عصام محمود صالح 0020 17

 االتلية التربية الفنية 5 مصطفى محمد عبد العزٌز على 0022 18

 االتلية التربية الفنية 5 منار حمدى محمد متولى احمد 0022 19

 االتلية التربية الفنية 5 منار رمضان محمود كمال عبدالفتاح  0222 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 ((2))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 هللا طارق محمد اسماعٌل عامر منة 0222 1

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 هللا عامر محمد عامر منة 0220 2

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منةهللا عبدالرحمن احمد صبرى عبدالرحمن 0222 3

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منةهللا ولٌد مسعد عواض محمد الفقى 0222 4

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منه هللا جمال محمد عزب منصور 0222 5

 الموسيقية امام منفذ الكتاب اتلية التربية 6 منى فاضل عبدالبدٌع الشحات 0222 6

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مى سامح مهدى عبدالداٌم اباظه 0220 7

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مى محمد سعٌد محمد احمد الجٌزاوى 0222 8

 منفذ الكتاب اتلية التربية الموسيقية امام 6 مى مسعد رزق محمد محمد فراج 0222 9

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مٌاده جمال محمد عبدالعزٌز 0222 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مٌاده سامى عبدالسالم محمود 0222 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مٌار احمد عبدالفتاح احمد 0220 12

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مٌرفت خضر حامد ابراهٌم 0222 13

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 نادٌه احمد ابراهٌم على المرزوقى 0222 14

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 نادٌه منصور محمد منصور عبدالباقً 0222 15

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 لٌل الطوخىندا الطوخى خ 0222 16

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ندا رفعت صبرى عبدالخالق طلبه 0220 17

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ندا عادل عبد هللا عمر حماد 0222 18

 ية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاباتل 6 ندى عبدالمحسن مهنى ابوالنصر 0222 19

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ندى مصطفى كامل على حامد 0202 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 
 

 ((0))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 ندى نبٌل عبدالمعبود بحٌرى علً 0202 1

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نرمٌن ناصر بٌومى ابراهٌم عٌسوى 0200 2

 الموسيقية امام منفذ الكتاباتلية التربية  7 نوران عبدهللا عبدالعال عبدربه 0202 3

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان اشرف توفٌق عطا 0202 4

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان عصام صالح معوض 0202 5

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان هانى السٌد عبدالحمٌد 0202 6

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نٌره عاٌد عبدالحمٌد بدوي 0200 7

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نٌره مجدى رفعت محمد ابراهٌم 0202 8

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاجر خالد احمد عبدهللا 0202 9

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 لمهاجر عادل حامد حسن سوٌ 0222 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاله سراج محمد مصطفى بدر 0222 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاٌدى هشام عبدالحمٌد عبدالفتاح 0220 12

 الموسيقية امام منفذ الكتاباتلية التربية  7 هبه احمد عبد الظاهر محمد 0222 13

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هبه اسامه فاروق محمد 0222 14

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هبه محمد حمد محمد 0222 15

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هدٌر سامى محمود عبد الرحمن 0222 16

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هدٌر محمد حامد محمود ٌحى 0220 17

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هناء عماد عبدالهادى السٌد 0222 18

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هند رشاد عبدالمعز حسنٌن 0222 19

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 د الرازقهوٌدا احمد محمود على عب 0222 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 (2))      0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة االقتصاد المنزلى لعام 
 رقم م

 الجلوس
 مالحظات مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

  اتيلية المعادن 8 وداد اشرف محمود عبدالعزٌز 0222 1

  اتيلية المعادن 8 ارا رضا محمد فتحى محمدٌ 0220 2

  اتيلية المعادن 8 ٌاسمٌن احمد محمد محمد خلٌل 0222 3

  اتيلية المعادن 8 ٌاسمٌن نبٌل شاكر هاللى 0222 4

5 
 ٌاسمٌن ولٌد بكر عبدالرحمن 0222

  اتيلية المعادن 8

  اتيلية المعادن 8 ٌاسمٌنا محمد على عامر 0222 6

 2222/2221 المحولٌٌن
 

 

 اٌة عاطف احمد عطٌة 0220 7

  اتيلية المعادن 8
 

 ) محملة(مقاصة محولة من نوعٌة اشمون

 

 

8 0222 

 اٌمان فتحى محمد احمد

  اتيلية المعادن 8
 ) محملة(مقاصة محولة من نوعٌة اشمون

 

 

 زٌنب جالل احمد ابوالسعود سلٌمان 0222 9

  اتيلية المعادن 8
 ) محملة(اشمونمقاصة محولة من نوعٌة 

 

 

 مرٌم باهر عبدالحلٌم عبدالفتاح 0222 11

  اتيلية المعادن 8
 ) محملة(مقاصة محولة من نوعٌة اشمون

 0202/0202الباقون لالعادة 
  اتيلية المعادن 8 بسمة مومن عبدالفتاح عبدالفتاح حسٌن 0222 11

 

 


