
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم التجاریة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   (
  التجارة المتقدمة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  المتقدمة التجارة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 هللاعبیدا مسعود بھلول ابتسام
 محمود شاكر احمد اسراء
 عمره أبو احمد الدیب محمد اسماء

 حسن احمد طھ الزھراء
 سالمھ محمد محمد محمود الشیماء

 الدین نور احمد محمود امل
 فرغلى حسانین یسرى أمنیھ
  رضوان كامل عادل امیره
  اهللا عبد الحق عبد دنیا

 عبدالواحد محمد یوسف امیمھ  
 محمد فوزى محمد ایات

 السعود أبو محمد اجفر ایمان
 مصطفى امین احمد ایھ
 العدب أبو عبدالنور عبدالعلیم ایھ
  الحسن أبو الصاوى محمد ایھ

 الفضل أبو الدین سیف خالد خلود
 عمر محمد القاسم أبو دینا
  

  )٣م المجموعة(-٤
  المتقدمة التجارة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  المتقدمة التجارة ــم المدرسة:اس

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 عبدالرحیم محمد حربى رحاب
 عبدالرحیم محمود المجد أبو رحمھ
 المرسى السید احمد رندا
 ابراھیم احمد محمود ریم

 محمود صادق محمد زینب
 حسان توفیق نصحى زینب
  محمد الدین سعد أمیر سمره

  یتبخ عوض سامى سیمون
  حسن تقي محمد سماح

 عبدالعال محمد یسرى شروق  
 ابراھیم ابوالوفا سید صابرین

 فولى فاضل جوده صفاء
 سعید محمد سعید عبیر
 على كمال عزت عبیر

 احمد محمد صبرى الزھراء فاطمھ
 الھوى عبدالحمید رمضان فاطمھ
  مرسى قاسم عبدالصابور فاطمھ

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم التجاریة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
  

  )٥رقم المجموعة:   (
  تجارة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  تجارة بنات اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 العطا واب نصر السعید منیر فاطمھ
 إبراھیم فاروق عزت فرحھ
 محمد عبدالعاطى على لمیاء
  صادق یوسف ممدوح مارینا
 عبداهللا وھیب طلعت مرثى

 حبشى ایوب بشیر مریانھ
 عطیھ عبدالفتاح سمیر منار
  محمود بدرى غریب منال
  شحات محمد بكر ابو زینب

 عبدالعال عبداللطیف حمدان نادیھ  
 محمد على السید نجالء

 شحات محمد ادج محمد ندا
 صدیق حسین الدین عماد نسرین

  حسن محمد سعید نعمھ
  بولس كریم ادور راندا

 محمد على ناصر نورھان
 عسقالنى على یحى ھاجر
  وشاحى احمد محمود ھبھ

  )٧م المجموعة(-٤
  تجارة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة()
   اســم المدرسة:

  م المشرف:اســ
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 عبدالعاطى محمد حجاج ھند
 كامل مصطفى ھیام

 عبداللطیف فواز سید یاسمین
 عبدالمسیح لبیب نبیل یوستینا
 محمد یوسف احمد حسین
 العاطى عبد بخیت احمد محمد
 محمد سید وجیھ محمد

  على حسین مبارك محمود

    


