
 (1لجنة)  0202/0201االقتصاد المنزلً لعامرابعة لا كشف بأسماء طالب الفرقة

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 اترِال عثذالعسٗس واهل عط٘ح 6921 1

 فنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية ال 1 اتراُ٘ن ازوذ طَ اتراُ٘ن 6920 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 أثار ُشام هِذٓ هرسٔ 6923 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إزساى عصود إتراُ٘ن هسوذ 6924 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء أساهح هسوذ هٌصْر 6925 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 رف الس٘ذ عثذالرزويإسراء اش 6926 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء رت٘ع هسوْد إتراُ٘ن 6927 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء رفعد هسوذ هْسٔ 6928 8

 ية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى الترب 1 إسراء ساهٖ أه٘ي ذرن 6929 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء طارق عثذالسو٘ذ زسي 6912 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء طارق هسوذ عسب 6911 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء هسوذ عثذهللا اتراُ٘ن 6910 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء هسوذ هصطفٔ الٌادٕ 6913 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسراء هسوذ ّز٘ذ ازوذ 6914 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 إسالم حمادة ابوالفتوح متولى 6915 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 ي عثذالثالٔأسواء إِٗاب خوال الذٗ 6916 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 أسواء خوال عثذهللا هسوذ 6917 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 أسواء ساهٖ عثذالفراذ علٍْ٘ 6918 18

 ى التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبن 1 أسواء عاٗذ هِذٓ دسْلٔ عْض 6919 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 1 أسواء فرسٖ عثذهللا ع٘ذ 6902 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 (0لجنة)   0202/0201االقتصاد المنزلً لعام رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 واء هدذٕ فرج هللا غذٗرٕأس 6901 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 أالء اشرف فرسٖ الس٘ذ 6900 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 أالء سو٘ر سع٘ذ صالر إتراُ٘ن 6903 3

 بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة  2 أالء هصطفٔ رهضاى هصطفٔ 6904 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اهأً اشرف فرسٔ ذْف٘ك 6905 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اهأً هصطفٔ أهاى إتراُ٘ن 6906 6

 لث(قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثا 2 أهٌ٘ح سع٘ذ إتراُ٘ن إهام 6907 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 أه٘رج ازوذ الصادق هسوذ 6908 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 أه٘رج صالذ هسوذٕ الس٘ذ 6909 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 أه٘رج عثذالوسسي صادق شساخ 6932 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 الذسْلٔاٗواى ازوذ الس٘ذ  6931 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى ازوذ عثذالعسٗس هسوذ 6930 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى الشساخ سالهح ازوذ 6933 13

 بية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التر 2 إٗواى زوذٕ عثذالسرار علٔ 6934 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى رت٘ع عثذالرزوي هسوذ 6935 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى زورٗا الس٘ذ عثذالرزوي 6936 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى س٘ذ ْٗسف علٔ 6937 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٗواى ْٗسف عْاد ْٗسف 6938 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 إٌٗاش عثذهللا هسوذ هسوذ 6939 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 2 اٌٗاش هسوذ زسي زسي 6942 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (3جنة )ل  0202/0201االقتصاد المنزلً لعام رابعة البأسماء طالب الفرقة  كشف                    

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 إٌٗاش هسوذ ٗسي هسوذ 6941 1

 لثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور ا 3 أٗح ازوذ هسوذ طع٘وح 6940 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح اشرف الس٘ذ عثذالغفار 6943 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح اشرف زس٘ي سالن 6944 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح الس٘ذ هسوْد عثذالعال 6945 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 اٗح عاطف سعذ هسوْد 6946 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح فْزٕ ازوذ الس٘ذ 6947 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح هسوذ عثذهللا زدازٓ هسوذ 6948 8

 ور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية )الد 3 أٗح هٌصْر عثاش اتْرورٓ 6949 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 أٗح ْٗسف سع٘ذ هْسٔ عثذالرزوي 6952 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 ذمٔ طارق عثذهللا هسوذٓ سالن 6951 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 خِاد الس٘ذ عثذالرازق عثذالرزوي 6950 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 خِاد صثرٕ شساخ زسي تْ٘هٖ 6953 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 خالذ هصطفٔ فرج عثذالرازق 6954 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دال٘ا اشرف عثذالعظ٘ن هْسٔ 6955 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 لٔدً٘ا ّخَ٘ هسوذ ع 6956 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 دٌٗا هسوذ فرج سالن 6957 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 راً٘ا هاُر هسوذ اتْالِذٓ 6958 18

 )الدور الثالث( قاعة بمبنى التربية الفنية 3 رزاب إتراُ٘ن زاهذ إتراُ٘ن 6959 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 3 رضا خوال هسوذ فح الٌْر 6962 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ( 4لجنة)   0202/0201القتصاد المنزلً لعامرابعة الكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 عور رضْج زُراى ترواخ عسب 6961 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رضوى مسعد صالح محمود 6960 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رل٘ح عثذالرزوي ازوذ ووال 6963 3

 فنية )الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية ال 4 رًا عثذالعاطٔ عثذالعل٘ن هرسٔ 6964 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 رِٗام الشساخ هسوذ الوِذٓ 6965 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 زٌٗة علٖ الس٘ذعلٖ 6966 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سارة شوقي أبو الفتوح محمد 6967 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سوذ سالن عثذالصوذسارج ه 6968 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سالٖ عثذالفراذ عثذالعسٗس الدْ٘شٔ 6969 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سالٖ عواد عثذالعسٗس علٔ 6972 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سلؤ ًصر الذٗي عثذالٌثٔ صمر 6971 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سور ازوذ زسٌ٘ي هسوذ 6970 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 سور خوال ازوذ سوه 6973 13

 نى التربية الفنية )الدور الثالث(قاعة بمب 4 سِر سع٘ذ عثذالغفار ازوذ 6974 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 شرّق شسرح عثذالوٌعن هسوذ 6975 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 ش٘واء سع٘ذ زس٘ي سل٘واى 6976 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 صفا اشرف هسوذ ازوذ 6977 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 عل٘اء عواد غرٗة هصلسٔ 6978 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 علٔ ٗسٖ هسوذ عثذالرزوي 6979 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية )الدور الثالث( 4 عور عاطف ازوذ هسوذ عور 6982 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 5لجنة )  0202/0201االقتصاد المنزلً لعام  رابعةال رقةكشف بأسماء طالب الف 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح اشرف زسٌٔ زس٘ي 6981 1

 ( اتلية الرسماتيلية التربية الفنية )الدور الثالث 5 فاطوح الس٘ذ خو٘ل عثذهللا 6980 0

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح خالذ زلوٖ ازوذ 6983 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح شرٗف شعثاى هٌصْر 6984 4

 تلية الرسماتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( ا 5 فاطوح عثذالدْاد الس٘ذ عثذالدْاد 6985 5

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح هسوذ إتراُ٘ن عثذالعاطٔ 6986 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح هسوذ عثذالْازذ الشارلٖ 6987 7

 اتلية الرسماتيلية التربية الفنية )الدور الثالث(  5 فاطوح هسوذ هسوْد هسوذ 6988 8

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاطوح هصطفٔ هسوذ هصطفٔ 6989 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فاٗسج ازوذ الس٘ذ ُذُذ 6992 12

 الرسم اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية 5 فرٗذج خالذ هصطفٔ هسوذ واهل 6991 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 فرٗذج ساهر هسوذ تٌذارٓ زس٘ي 6990 10

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 وْثر صثرٕ عف٘فٖ زسي 6993 13

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هسوذ زسٌٔ هسوذ هسوذ 6994 14

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هاخذج الس٘ذ هسوذ إتراُ٘ن 6995 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هسوذ خالذ عثذالعسٗس هصطفٔ 6996 16

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هسوذ سالن زس٘ي ازوذ 6997 17

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هرّج ازوذ زسي عر٘ك 6998 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هرّج عورٕ هسوْد عورٕ 6999 19

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هرّج هسوذ الس٘ذ عاهر 7222 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 6جنة ) ل  0202/0201االقتصاد المنزلً لعام  رابعةال أسماء طالب الفرقةكشف ب

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌار سع٘ذ فارّق هسوذ عثذالعال 7221 1

 لتربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية ا 5 هٌال ازوذ رفعد عثذهللا ع٘اد 7220 0

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌال اشرف إهام فؤاد 7223 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌار عطا هللا عثذالسو٘ذ ازوذ 7224 4

 التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية  5 هٌح هللا هسوذ إتراُ٘ن اتْالخ٘ر 7225 5

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌٔ أتْ الٌْر شساذح إتراُ٘ن 7226 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌٔ الس٘ذ إتراُ٘ن الس٘ذ 7227 7

 ربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية الت 5 هٌٔ عاطف ازوذ عثذالسو٘ذ 7228 8

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٌٔ عثذالوعس ترلْلٔ عثذالوعس زٗذاى 7229 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 هٖ هسوذ ازوذ ازوذ 7212 12

 ة التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلي 5 ًادٗح ازوذ الشساخ هسوذ الس٘ذ 7211 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًدالء فرسٖ فارّق إتراُ٘ن 7210 10

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًذا إسالم هسوذ خثر عثذالٌثٔ 7213 13

 تيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسما 5 ًذٓ رضا تذّٓ عثذالسو٘ذ علٔ 7214 14

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًذٓ عاطف هسوذ علٔ 7215 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًغن هوذّذ زسي زسام 7216 16

 ربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية الت 5 ًْرا عثذالفراذ عط٘ح عثذالفراذ 7217 17

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًْرُاى خالذ صثرٕ اتْالٌدا 7218 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 5 ًْرُاى عثذالمادر عثذالعال زسي 7219 19

 تيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسما 5 ًْرُاى عالء الذٗي هسوذ عثواى 7202 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 7لجنة )   0202/0201االقتصاد المنزلً لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ربية الفنية الت طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نورهان ولٌد عبدالبدٌع على حسن 7201 1

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 نٌقٌن سعٌد محمود حسن 7200 0

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 هاجر إبراهٌم حسنى محمود 7203 3

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 هاجر الرفاعى عبدالستار السٌد 7204 4

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ل حسن عبدالعلٌمهاجر جما 7205 5

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 هبة حمدي محمد عبدالجواد 7206 6

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 هبة عبدهللا شكرى محمد 7207 7

 التربية الفنية  الثالث مبنى  طرقة بالدور 7 هند ابوالعزم محمود ابوالعزم 7208 8

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 هند رمضان عبدالرازق حشٌش 7209 9

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 والء إبراهٌم الدسوقى السٌد 7232 12

 فنية التربية ال طرقة بالدور الثالث مبنى  7 والء زاٌد عبدالحمٌد عواد 7231 11

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ٌاسمٌن احمد رجب احمد 7230 10

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ٌاسمٌن اٌمن عبدالمجٌد خضٌر 7233 13

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 ٌاسمٌن خالد محمد فهٌم 7234 14

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 د فرجٌاسمٌن عزت السٌ 7235 15

 0202/0201الباقون لالعادة 

 التربية الفنية  طرقة بالدور الثالث مبنى  7 احمد خالد فتوح عبدالحلٌم 7236 16
 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 


