
  

      الرابعة)  شعبة(تجارى)   توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(ا
  ١٠/٢٠١٩یوم االحد    /           

  )١رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: التجارة المتقدمة 

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة: 

  )٢رقم المجموعة:(
  المتقدمة اســم المدرسة: التجارة

  اســم المشرف 
  الوظیفـــــــــــة: 

  
١-  

  
  االنصارى فرید الدین نصر ابتھال
  المرسي لسیدا أحمد إسراء
  أحمد محمد عطا إسراء
  حسانین حسین حسانین أسماء
  الرحمن عبد حسن رحاب
  أحمد صالح عطیھ حنان
  منتصر تسن جمال ھاجر

  امانى محمد محمدین
  

    
  محمد السید الناصر عبد أمانى
  سید على محمد أمیره
 أحمد محمد الرازق عبد مروه
  حس عثمان شعبان منار

 اقینسب محمد الاله عبد یاسمین 
  الرحیم عبد فرید االمجد میاده
  اللطیف عبد ابراھیم كمال فایزه

  دمیانة نبیل شكرى جاد الكریم
  امیرة لطیف وغریس فرح

  )٣رقم المجموعة:(
  المتقدمة اســم المدرسة: التجارة

  اســم المشرف: 
  الوظیفــــة: 

  )٤رقم المجموعة:(
  المتقدمة اســم المدرسة: التجارة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــة:  

    
 محمد خلیفھ عزت ایات
 مھران محمود محمد ایات

 محمد الرحمن عبد عوض إیمان
 توني محمد یوسف إیمان

 على محمد حمدي ایھ
 عزة رفعت سعد الدین

 أحمد الصغیر محمد فرغل ایھ
  

    
  أحمد صالح عطیھ حنان
 حافظ حسین محمد حنان

 نھى ربیعى محمود سلیم
 نجالء إبراھیم على

 عفیفى قناوى حمدأ دعاء
 دینا حساب محمود حسن

  عجایبى المالك عبد عطیھ دمیانھ

  
  
  



تجارى)           (شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩الموافق    /   یوم االحد

  )٥رقم المجموعة:(
  المتقدمة التجارة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفــــة: 

  )٦عة:(رقم المجمو
  اســم المدرسة: التجارة بنات

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١
-  

  
 نصر محمد محمد السید دنیا
 محمد اهللا عبد الحق عبد دنیا

 فاطمة بدوى احمد ابراھیم
 فضل محمد حفظى رانیا
  الرحمن عبد ھاشم كمال رانیا

  المنعم عبد مرتضى وفاء 
  ھبھ مخلوف حمام احمد

  عرابي دمحم عاطف ھاجر
  
  

    
 عباس العلیم عبد محمود الزھراء

 أحمد محمد حسنى ریھام
 السمان عیسى الصباح ساره
 سعید محمد أحمد سلمى
 یونس صابر الراضى عبد سمر
  محمد أحمد فریج سمر
  محمد ابراھیم جمال ھاجر

  )٧رقم المجموعة:(
  بنات اســم المدرسة: التجارة

  اســم المشرف:
   الوظیفــــة:

  )٨موعة:(رقم المج
  بنات التجارة : اســم المدرسة
  اســم المشرف

   الوظیفـــة:
    

 مسعود الصغیر محمد خالد شرین
 حسین ابوالفضل محمد شرین
 سلیمان العزیز عبد أحمد عبیر

  دعاء على عبد الجابر 
 ایھ عبدالحكیم عامر محمد محمد

   سلیمان الفتاح عبد سعید فاطمھ
  حسن عباس شوره إیمان
  حسن ابوالمجد فعار نادین

  

    
 خلود اشرف سید احمد

 سوس خلیفة حسني نرمین
 محمد سالم عمار نسمھ
 محمد على محمد نھلھ

 حنان محمد فولى عبد الاله
  على یوسف أسعد نورا

  فاتن إبراھیم مضان
  
  

  
  



تجارى)           (شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩الموافق    /    االحد یوم

  )٩رقم المجموعة:(
  بنات التجارة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفــــة:

  رقم المجموع)
  اســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

    
  عثمان محمد السید ھبھ
  الرحیم عبد محمود ھالھ

  وفاء فاضل نصحى
 یارا بركات زغلول بغدادى

 ابراھیم حسین محمود ھمس
 نمر محمود محمد ءھنا

  سالم حسین محمد احمد
  اهللا عبید بشیر حمام أحمد
  أحمد النعیم عبد أحمد محمد

  میخائیل میشیل ابانوب

   
  

  رقم المجموعة:()
  اســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة:()
   اســم المدرسة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

    
  
  
  

    

  
  
  
  
    
  


