
 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 

 ((1))      2019/2020االقتصاد المنزلى لعام   الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة 
 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم

    احمد عبد القادر مصطفى عبد الهادى 3021 1

2 
3022 

 اجهزة وادوات منزلية/  أحمد يونس محمود هاشم
 ة المنزلالمدخل الى ادار

 

    اسراء احمد عبد السالم 3023 3

    اسراء انور فاروق احمد العليمى  3024 4

 اجهزة وادوات منزلية /  اسراء بكر ابراهيم جوده عياد 3025 5
 اساسيات الحاسب االلى 

 

  اجهزة وادوات منزلية   اسراء سمير فاروق احمد عمر  3026 6

  المدخل الى ادارة المنزل لكمياء العضوية والغير عضويةا اسراء صالح احمد عبدالونيس 3027 7

    اسراء عبد المنعم ابراهيم الشطانوفى  3028 8

    اسراء محمود السيد الدالش 3029 9

    اسراء ممدوح عبدالحليم محمد على 3030 10

    اسراء ياسر مصطفى داوود  3031 11

   اء العضوية والغير عضويةالكمي اسماء ابراهيم عبدالعظيم جمعه  3032 12

 اجهزة وادوات منزلية /  اسماء احمد حامد اسماعيل العبد 3033 13
 المدخل الى ادارة المنزل

 

   الكمياء العضوية والغير عضوية اسماء سامى محمد السيد عبدالعاطى 3034 14

   ادوات وماكينات الحياكة اسماء سامى محمد عبدالرحمن  3035 15

    سماء سعيد السيد محمود سيف النصر ا 3036 16

  اجهزة وادوات منزلية   االء عادل شفيق عبد الجواد 3037 17

    االء محمد كامل حسن حسن 3038 18

  اجهزة وادوات منزلية  الكمياء العضوية والغير عضوية الشيماء محمد عبدالمعبود على 3039 19

    امجد أشرف سعد ابراهيم  3040 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     طالب                     رئيس القسم  شئون ال

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 

 (( 2))      2019/2020االقتصاد المنزلى لعام  الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة
 

  رقم  م
 الجلوس

 حظاتمال فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    أمنية ايمن شحاتة عبدالعظيم 3041 1

 امنية سعيد محمد على جمعة  3042 2
  كيمياء حيوية  الكمياء العضوية والغير عضوية

    امنيه سعد توفيق اسماعيل حليمه  3043 3

    امينه السيد عبدالخالق عبدالفتاح 3044 4

    اميرة ابراهيم عبدالغنى محمد  3045 5

    ابراهيم محمد رمضان العزباميرة  3046 6

    اميرة أنور حامد جمعة  3047 7

    اميرة جمال احمد محمد  3048 8

    اميرة محمد السيد عمار  3049 9

    اميرة وحيد سالمه موسى نوار  3050 10

    اميره اسامه السيد الشحات 3051 11

    ايات رضا عيسى محمود  3052 12

    الصباغ لعليمايه جمال عبد ا 3053 13

 اجهزة وادوات منزلية/   اية رشاد محمد راضى  3054 14
 تربية اسرية وصحية 

 

    اية عبدالفتاح على علي عبدالفتاح 3055 15

    اية هانى عبدالحليم بقوش محمد  3056 16

    ايمان اشرف متولى محمود  3057 17

    ايمان ربيع حسنين السيد نصار 3058 18

    مان عبدالمقصود فتحى عبدالعزيز اي 3059 19

    ايمان محمد احمد ابو السعود 3060 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 
 

 (( 3))       2020/ 2019االقتصاد المنزلى لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    ايمان مصطفى عبدالغفار محمد  3061 1

    بسمة مؤمن عبدالفتاح عبدالفتاح حسين 3062 2

    تسنيم محمد امام على السيد 3063 3

 دعاء حسنين السيد الديري 3064 4
   

  اجهزة وادوات منزلية   حمد السيد محمدالطوخي دنيا م 3065 5

 دينا صابر حسين سعد العجوز  3066 6
 /الكمياء العضوية والغير عضوية

 مقدمة في علم النسيج

  

  اجهزة وادوات منزلية  رائد محمد راشد فؤاد  3067 7

    رحاب سيد صالح شحاته على 3068 8

 رحمة سعيد نبيه عبده  3069 9
 منزلية/اجهزة وادوات  

 المدخل الى ادارة المنزل

 

    رضوى محمود سيد أحمد  3070 10

    رنيم محمد محمد الشحات محمد عيسوي 3071 11

    ريهام جابر محمد احمد النجار 3072 12

   الكمياء العضوية والغير عضوية/  ريهام رجب محمد موسى  3073 13

    سارة كرم السيد عوف  3074 14

    خالد عبد الحميد شحاته ساره  3075 15

    سلمى يحيى عبدالواحد مراد 3076 16

    سليمان ابراهيم سليمان  3077 17

  اجهزة وادوات منزلية   سلوى محمد عزت محمد عالم 3078 18

    سمية عادل جمعه امام  3079 19

   الكمياء العضوية والغير عضوية شاهيناز ايمن السيد احمد  3080 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     الب                     رئيس القسم  شئون الط

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                 
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 

 ((4))      2019/2020االقتصاد المنزلى لعام   الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    شروق ايمن سعيد بيومى  3081 1

    شروق زهدى مراد عبدالحفيظ 3082 2

    شروق سعد على سيد احمد  3083 3

    صفا رمضان ابراهيم على  3084 4

5 

3085 
 ضحى مصطفى عبدالستار 

اجهزة وادوات   
منزلية/المدخل الى ادارة  

 المنزل 

 

6 
3086 

عبد الرحمن محمد عبد هللا  

 اسماعيل 

  كمياء حيوية  

    عبير خالد عبدهللا محمد الصراوى 3087 7

  اجهزة وادوات منزلية   عبود السيد محمود الصاوى  3088 8

    علياء محمد عبدالمقصود محمد  3089 9

 غادة سمير عبدالعليم نصار 3090 10
   

    فاطمة سمير مصطفى  3091 11

 ) وافدة(  أجهزة وأدوات منزلية /  الكمياء العضوية والغير عضوية فاطمة على دخيل العنزى  3092 12

  اجهزة وادوات منزلية   فاطمة عماد احمد شحاته الراس 3093 13

    فاطمة محمد محمد محمد سليم 3094 14

    فاطمة مختار يسن محمد على  3095 15

16 
3096 

فاطمه رمضان عبد القادر 

 نوسىالس

  اجهزة وادوات منزلية  

  المدخل الى ادارة المنزل  الكمياء العضوية والغير عضوية فريال عصام وهيبى محمد  3097 17

  اجهزة وادوات منزلية  الكمياء العضوية والغير عضوية فريدة محى عبد الفتاح على  3098 18

  اجهزة وادوات منزلية  الكمياء العضوية والغير عضوية محمد ماجد عبدالمحسن  3099 19

  اجهزة وادوات منزلية   محمد محمد السيد مصطفى محمد  3100 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 
 

 

 ((5))      2019/2020ام  االقتصاد المنزلى لع الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

  أجهزة وأدوات منزلية   محمد وائل فاروق مصطفى  3101 1

  ات منزليةاجهزة وادو الكمياء العضوية والغير عضوية محمد ياسر محمد قاعود  3102 2

 محمود وصال محمد حماد  3103 3
 الكيمياء الحيوية /  

 أجهزة وأدوات منزلية /

 

    ريان عادل شهدى عزمى ام 3104 4

    مريم أحمد كمال حسن 3105 5

  اجهزة وادوات منزلية  مريم كامل علي كامل الشين 3106 6

  اجهزة وادوات منزلية   مصطفى عبده غريب عبدة  3107 7

    منار رجائى عبدالحميد محروس 3108 8

    منار شعبان احمد السيد 3109 9

اجهزة وادوات منزلية/المدخل الى    منار مجدى عبد السالم خليل 3110 10
 ادارة المنزل 

 

       منار محمد السيد بيومى  3111 11

  اجهزة وادوات منزلية/المدخل الى  منار محمد العربى عبدالعزيزشلبى  3112 12
 ادارة المنزل 

 

  اجهزة وادوات منزلية   منار مصطفى عبدهللا سيف  3113 13

هللا محمد عبدالعزيز محمد السيد منة 3114 14     

    منة هللا محمود محمد حسنين 3115 15

    منه هللا حلمى انور يوسف خاطر 3116 16

    مها البيومى المحمدى عبدالعال 3117 17

 د كامل محمد سليمانمي وليد محم 3118 18
   

    ميار أحمد عبدالفتاح أحمد  3119 19

    ندى محمد السيد محمد حسن 3120 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                               
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 

 ((6))      2019/2020لمنزلى لعام االقتصاد ا الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة
                     

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

  اجهزة وادوات منزلية  ادوات وماكينات الحياكة ندى محمد عبدالعليم السيد 3121 1

  المدخل الى ادارة المنزل  مبادئ التغذية وعلوم االطعمة  ميار جمال محمد معارج  3122 2

    ناهد ايمن ابو الفتوح اسماعيل  3123 3

    ندا محمود عبد العزيز محمد 3124 4

    ندا ياسر السيد الزنارى د 3125 5

 ندى الهادى السيد عطا هللا 3126 6
   

  اجهزة وادوات منزلية   ندى جمال ابراهيم محمود  3127 7

    نسرين صدقى جمال حسن  3128 8

  المدخل الى ادارة المنزل   نعمه طارق مغاورى موسى اسماعيل 3129 9

    نفين عاصم عبدالحميد 3130 10

    نهى احمد محمد محمد رسالن 3131 11

    نورا السيد عامر السيد القبانى  3132 12

    نوران فؤاد على عوض هللا  3133 13

    نورهان السيد عبد الكريم خالف 3134 14

    نورهان عماد حمدى شوكت  3135 15

    نيرة جميل محمد جالل  3136 16

  اجهزة وادوات منزلية   نيفين فكرى حسن محمد  3137 17

 هاجر السيد محمود متولى  3138 18
  اجهزة وادوات منزلية  

    هاجر بهاء الدين محمد عبد الشافى 3139 19

  جهزة وادوات منزلية ا  هاجر محمد عبدالمحسن سالم غالى 3140 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                          
 الكلية ورئيس عام االمتحاناتعميد                                                                                                                                                                                           

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد                                                                                      

 

 



 18/9/2019سالم ابو الفتوح       
 

 ((7))      2019/2020االقتصاد المنزلى لعام   الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    هالة طارق البيلى سليمان 3141 1

  اجهزة وادوات منزلية  الكمياء العضوية والغير عضوية هايدى رفعت السيد الرفاعى  3142 2

    هبة مختار عبدالعال عبدالعزيز  3143 3

    عرفة فرج هبه ابراهيم  3144 4

  اجهزة وادوات منزلية   هدير محمد حسن مصطفى ابودينا  3145 5

 هدير وائل لبيب البطراوى  3146 6
اجهزة وادوات منزلية/المدخل الى   

 ادارة المنزل 

 

    هند السيد صابر موسى  3147 7

  اجهزة وادوات منزلية   هند سامى محمود جاب هللا مدين  3148 8

    توفيق عبدالرازق والء فتحى  3149 9

    يارا محمد صالح موسى  3150 10

   الكمياء العضوية والغير عضوية ياسمين أشرف عبدالستار محمد  3151 11

 ياسمين رضا الصادق سيد احمد  3152 12
   

 السعيد عبدالمجيد  ياسمين ناصر محمد 3153 13
   

 يمنى الحسينى حسني الحسينى  3154 14
  ميكربويولجى اغذية الكمياء الحيوية/  

 يمنى حامد رمضان السيد  3155 15
   

 ياسمين طارق بسيونى محمد 3156 16
   

 2019/2020لعام الباقون لإلعادة

 مدخل تكنولوجيا تعليم  بسمة رافت رجب فايد  3157 17

 (اولى) 
 جميع مواد الترم الثانى

 

 فسيولجى انسان/ نورهان سعد احمد عطية 3158 18

ذية وعلوم مبادئ التغ

 (اولى)االطعمة 

اساسيات الحاسب االلى 

 (اولى)

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد


