
 

 

 

 1 لجنةرقم     0202/0201 اعالم التربوى لعام رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 ابراهيم مصطفى ابراهيم عيسى 1717 1

 انى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة بالدور الث  1 احمد اشرف صابر عبدالسالم 1717 0

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 احمد صالح عبدالرحمن 1717 3

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 احمد محسن شوقى محمد 1717 4

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 احمد محمد احمد جالل 1717 5

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 حمد عبدالملك قطباحمد م 1717 6

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 اسراء سامى السيد على حالوة 1711 7

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 اسالم محمد عبداللطيف حسن 1717 8

 الدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة ب  1 اسماء عصام احمد مطاوع 1717 9

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 اسماء صديق عبدالرحمن عبدالرحمن 1771 12

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 اشرقت سعيد محمد احمد 1777 11

 قتصاد المنزلىقاعة بالدور الثانى مبنى اال  1 امانى معتمد محمود السيد 1777 10

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 امل بالل محمد الطوخى 1777 13

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 امنية معتز صبحى حسن 1777 14

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 امنية هشام فتحى محمود 1777 15

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 عطية محمداميرة عصام  1777 16

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 اميرة محمد الديساوى محمد 1771 17

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 ايسل سيد ابراهيم عبدالحليم 1777 18

 لدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة با  1 ايمان شعبان ابراهيم امام 1777 19

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  1 ايمان على عيد على جزر 1771 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
 



 

 

 

 

 0لجنةرقم    0202/0201اعالم التربوى لعام  رابعةالشف بأسماء طالب الفرقة ك

 نةمكان اللج رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 ايمن يونس عبداللة عبدالمجيد 1777 1

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 اية احمد عبدالهادى مبارك 1777 0

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 اية الزينى محمد الشبراوى 1777 3

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 بدالقادر عبدالرحمناية السيد ع 1777 4

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 اية مصطفى عيسى مصطفى 1777 5

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 اية ناصر محمد مصطفى  1777 6

 الثانى مبنى االقتصاد المنزلى قاعة بالدور  0 بسمة عصام محمد عبدالحليم 1771 7

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 حسام فرج عبدالعليم محمد 1777 8

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 حسام هشام جودة عبدالعظيم  1777 9

 ىقاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزل  0 حنان محمد احمد متولى 1771 12

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 داليا اشرف رجب عبده 1777 11

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 داليا رضا ميخائيل جرجس 1777 10

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 داليا طارق عبدالمنعم عبدالسالم 1777 13

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 مد عبدالمطلبدينا اشرف مح 1777 14

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 دعاء السيد شعبان السيد 1777 15

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 دنيا سامح صبحى حسين 1777 16

 ثانى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة بالدور ال  0 رشا رفيق محمود محمد على 1771 17

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 رشا فريد فؤاد عبالفتاح 1777 18

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  0 رنا كمال الدين عبداللطيف موسى 1777 19

 زلىقاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المن  0 رنين السيد احمد موسى 1771 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  3لجنةرقم     0202/0201اعالم التربوى لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة  

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 ريهام مجدى عبدالمنعم حسن 1777 1

 ة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلىقاع  3 رضوى مسعد محمد رشاد 1777 0

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 بوبروضة خالد عبدالسميع جع 1777 3

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 سحر عدالخالق حسن حسانين 1777 4

 المنزلى قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد  3 سماح شريف منصور شريف 1777 5

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 سهير احمد عبدالرؤف الشونى 1777 6

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 شرين رضا احمد امام 1771 7

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 شروق بكر حسنى بدر 1777 8

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 شيماء اشرف محمد سالم 1777 9

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 شيماء على عبدالعزيز على 1771 12

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 شيماء مجدى السيد قنصوه 1777 11

 نى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة بالدور الثا  3 صباح عبدالحليم محمد عبدالعزيز 1777 10

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 عاطف سمير احمد موسى 1777 13

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 عبدهللا حسن على حسن 1777 14

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 عبدهللا نصر جمعه سالمة 1777 15

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 عبدالوهاب احمد محمود غريب 1777 16

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 عزه وائل احمد كمال الدين السيد 1771 17

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 غادة صابر السيد عبدالعال 1777 18

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 غادة عرفة عبداللطيف عبدالرحمن 1777 19

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  3 فاطمة العزب محمد على 1771 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 4لجنةرقم          0202/0201اعالم التربوى لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم وسالجل رقم م

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 فاطمة صالح سعودى عبدالرحمن 1777 1

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 فاطمت محمد احمد محمد 1777 0

 االقتصاد المنزلىقاعة بالدور الثانى مبنى   4 فتحي محمد الىردانً الشرقاوي 1777 3

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 كوثر سامى اسماعيل حماد 1777 4

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 ماهيتاب حسن فرج يوسف 1777 5

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 محمد إيهاب عبدالحليم يسن 1777 6

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 يىمً محمد علًمحمد ب 1771 7

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 محمد صالح عبدالمنعم عبدالفتاح 1777 8

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 محمد مصطفً سعد غنيم 1777 9

 دور الثانى مبنى االقتصاد المنزلىقاعة بال  4 محمد ناصر اسماعيل مصطفى 1711 12

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 محمد يوسف ابراهيم محمد 1717 11

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 محمىد علً بكر علً عبدالىهاب 1717 10

 نزلىقاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد الم  4 مروة حمدى محمد طه 1717 13

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 مروة عبدالسالم عبدالفتاح الدالى 1717 14

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 مروة محمد عزالعرب عبدالحميد 1717 15

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 مريم عبدالناصر عبدالفتاح محمد 1717 16

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 منة هللا احمد محمد عبدالقادر 1711 17

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 منة هللا جهاد سيد محمد 1717 18

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 مها امام محمد يوسف برجل 1717 19

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى  4 غنى حسنمنى ياسر عبدال 1771 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 5لجنةرقم        0202/0201اعالم التربوى لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة  

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 القتصاد المنزلىبالدور الثانى مبنى ا غرفة  5 نىرا السيد جىدة السيد 1777 1

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 نانسى حسن احمد حسن 1777 0

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 نجوى ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم 1777 3

 ندا عبدالمجيد بيومى اسماعيل 1777 4
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 ندا رضا محمد محمد 1777 5

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 ندى السيد عبدالرشيد عامر 1777 6

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 ندى خالد محمد طحيمر كشك 1771 7

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 ندى صفوت كمال عبدالحميد 1777 8

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 نرمين احمد محمد احمد 1777 9

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 نورا محمد حسن شمس الدين 1771 12

 المنزلىبالدور الثانى مبنى االقتصاد  غرفة  5 نورهان اشرف محمد البدرى 1777 11

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 نيرة احمد ابراهيم محمد 1777 10

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 هاجر طارق حافظ محمد 1777 13

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 هانم محمد عبدالمنعم محمد 1777 14

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 مود عبدالفتاحهدير احمد مح 1777 15

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 هدير ثروث عبدالرحمن محمد 1777 16

  بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 هدير عماد جمال على 1771 17

   الثانى مبنى االقتصاد المنزلىبالدور  غرفة  5 هدير عيد محمد الشعراوى 1777 18

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 يارا محمد مرسى حسن 1777 19

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  5 ياسمين احمد محمد مرسى 1711 02

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 0202/0202الباقون لالعادة 

 

      6 لجنة 0202/0201وى لعام اعالم الترب رابعةكشف بأسماء طالب الفرقة ال
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 ياسمين رجب السيد عطية 1717 1

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 ياسمين محمد بهجت زين 1717 0

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 الرحمنياسمين هالل محمد عبد 1717 3

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 يمنى رأفت السيد صادق 1717 4

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 وسام محمد محمد عوض هللا 1717 5

 
 م7171/7177 الباقون لالعادة

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 زيز سالمابتسام طارق عبد الع 1717 6

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 امانى حمدى رجب عبد المقصود 1711 7

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 اية عفيفى احمد عفيفي 1717 8

 ى مبنى االقتصاد المنزلىبالدور الثان غرفة  6 سارة سليمان على سليمان 1717 9

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 عبدالحميد عبدهللا احمد محمود 1771 12

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى غرفة  6 عبدالستار محمد موسى سرحان 1777 11

 القتصاد المنزلىبالدور الثانى مبنى ا غرفة  6 نورهان محمد احمد محمود عبد السالم 1777 10
 

          

 


