
 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 (( 1))      2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني     أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

 احسان سامى محمد فرغلى 6701 1
 مدخل الى ادارة المنزل )اولى( 

 
 

    احالم جمال محمد الشافعى 6702 2

    شريف حمدى محمود سيداحمد  6703 3

 احمد خالد فتوح عبد الحليم 6704 4
   

   حفظ االطعمة احمد عادل محمد حسين 6705 5

 اسراء ابراهيم محمد ابراهيم 6706 6
  

 

 اسراء احمد عبد العظيم  محمد قنصوه 6707 7
  

 

 اسراء رافت منصور منصور 6708 8
   

 اسراء سامى محمد على   6709 9
   

 اسراء سعد عبد البديع عبد العزيز 6710 10
   

 اسراء شعبان نعيم عبد الرحمن 6711 11
   

 اسراء طارق محمد ابو الخير 6712 12
   

 اسراء محمد لبيب عبد المجيد 6713 13
   

 اسماء السعيد بكرى دسوقى 6714 14
  رعاية االمومه والطفولة  

 اسماء ايمن احمد محمد منصور 6715 15
   

 اسماء عبد هللا معوض احمد  6716 16
   

 الزهراء محمد خليل ابراهيم 6717 17
   

 امنيه سمير محمد على على 6718 18
   

 اميره احمد مصطفى احمد 6719 19
   

 اميره سعيد رمضان محمد 6720 20
   

 
 الكلية لشئون التعليم والطالب    وكيل                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 م االمتحاناتعميد  الكلية ورئيس عا

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 

 (( 2)) 2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 اميره مجدى محمد ابو النور الكومى 6721 1
   

 وى احمد العبداميره محمد الديسا 6722 2
   

 انعام محمد محمود احمد 6723 3
   

 انهار ابراهيم محمد محمود  6724 4
   

 ايمان حمدى عربى شحاته  6725 5
   

 ايمان صبحى السيد داود  6726 6
   

 ايمان متولى عبد الرحمن مختار 6727 7
   

  ايه جمال احمد المرسى  6728 8
  

   ادارة اعمال المنزل) ثانية ( اية سالم عبد الغنى سالم  6729 9

 ايه سعيد وردانى على  6730 10
   

 ايه عصام جوده احمد  6731 11
   

   ادارة اعمال المنزل) ثانية ( اية لطفى سليمان اسماعيل  6732 12

 بسنت على عبد الخالق منصور  6733 13
   

   ادارة اعمال المنزل) ثانية ( بشاير محمود رجب عبد الصمد  6734 14

 تسنيم اشرف عبد القادر سليم 6735 15
   

 تقى كمال مختار احمد  6736 16
   

 حميده احمد محمد عيد  6737 17
   

 حياه محمد محمد عماره  6738 18
   

 خديجه ممدوح محمد الطوخى 6739 19
   

 خلود يوسف يوسف قاسم 6740 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

 



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 
 

 (( 3))  2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم 

 دنيا عادل سيدهم سركيس  6741 1
   

 ينا خالد محمود عبد الفتاح د 6742 2
   

 دينا عصام طلبه محمد مسلم 6743 3
   

 رحمه محمد عبد العزيز محمود  6744 4
   

 رشا سامى سليمان ابراهيم 6745 5
   

 روان عادل ابراهيم محمد  6746 6
   

 رودينه مدحت محمد عبد هللا  6747 7
   

 رويدا خالد ذكر هللا عبد الرازق  6748 8
   

 ريم حامد حميدى غازى 6749 9
   

 ريهام حسان ابراهيم حسان 6750 10
   

 ريهام كمال محمد خليل  6751 11
   

 ريهام مجدى محمد احمد  6752 12
   

 ساره عباس عبد العزيز محمد  6753 13
   

 سماح ابو الخير صديق ابو الخير  6754 14
   

 سمر عباس عبد الغنى محمد 6755 15
   

 سناء رمضان محمد سالم 6756 16
   

 سناء طالل محمد عبد الجليل 6757 17
   

 شروق عادل ذكى بيومى  6758 18
   

 شيماء عبد الحميد مجاهد عبد الحميد 6759 19
   

 صفا محمد ابو زيد محمد 6760 20
   

 ة لشئون التعليم والطالب    وكيل الكلي                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 متحاناتعميد  الكلية ورئيس عام اال 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 
 

 (( 4))   2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                           

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 وىعبير احمد احمد الشرقا 6761 1
   

 عبير جمعه طه محمد عثمان 6762 2
   

 فاطمه سامح محمدى عباس  6763 3
   

 فاطمه عارف عطيه عبد الفتاح 6764 4
   

 فاطمه ياسر فتحى عبد الرازق 6765 5
   

 محمود محسن محمد الطوخى جمعة 6766 6
  مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات الخاصة 

 مروه محمد طلعت محمد 6767 7
   

 مشيره السيد جوده ابو والى 6768 8
   

9 
 منار اسماعيل عبد الرسول يوسف 6769

 ادارة اعمال المنزل
 ) ثانية(

  

 منى محمد اسماعيل محمد 6770 10
   

 مى طارق عبد الفتاح عواض 6771 11
   

 نجاه ضياء صبرى عبد الفتاح 6772 12
   

 ندا سعيد حسين عبد الرحمن 6773 13
   

 ندى احمد موسى احمد 6774 14
   

 نعمه جمال فتحى عبد الموجود 6775 15
   

 نهله رضا شحات قطب 6776 16
   

 نورهان بشير محمد بدر 6777 17
  

 

  ادارة الوقت نورهان ريان محمود فارس 6778 18
 

 نورهان شفيق محمد خليل 6779 19
   

 هاجر حمدى قطب قريطه 6780 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



 سالم أبو الفتوح زغارى 

 

 

 

 ((5))   2019/2020لعام  القتصاد المنزلىا الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 هاجر صبرى عبد العزيز بدر 6781 1
   

 هاجر محمد السيد محمد يوسف 6782 2
   

 هبه ماهر مصطفى ابراهيم 6783 3
   

 هبه محمود احمد العايدى 6784 4
  تسويق المنتجات االسريه  

 هدير اشرف صبحى احمد 6785 5
   

 هدير محمد رضا عبده 6786 6
   

 هند جوده محمد عبد الموجود 6787 7
   

  هند محمد ايوب محمد 6788 8
  

 وسام محمد سيد احمد 6789 9
   

 والء اسماعيل عزت اسماعيل 6790 10
   

 ياسمين احمد محمد طعيمه 6791 11
   

 ياسمين مختار محمد رشاد 6792 12
   

 يسرا بهلول حمدى عبد الحميد 6793 13
   

 2019/2020الباقون لالعادة  
14 6794 

 حمدبسمه امام صابر م
 

 
 فحص وتحليل االقمشة

 

  

 

 
 

 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

 


