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 ع بنات    عمر المختار -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :      الثالثة   -الفرقة :            
  المشرف الخارجي :                             -:المشرف الداخلي              

-      
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   االء عادل شعبان  4

   حنان علي فتحي  2

   رشا سعد حامد  5

   ايه نادي عبد ابو زيد 1

   خلود محمد عبده 3

   دينا عباس رمضان  5

   رحمه شعبان  4

   هدير صقر  8

   ياسمين محمد  9

   مني عادل مرعي  41

   إيناس احمد  44

   ايه عبد العزيز  42
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 الخنساء ع بنات   -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :     ثالثةال  -الفرقة :            
   -المشرف الخارجي :                             -المشرف الداخلي :            

 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   محمد عبد الاله عبد الروؤف 4

   عبد الرحمن حسن قطب  2

   سالم محمد غنيم  5

   فاطمة يوسف رمضان  1

   ندي حسن  3

   سندس حسن  5

   اسراء ياسر  4

   االء الشرقاوي  8

   شيماء مجدي مصطفي 9

   سهيله عبد الحكيم  41

   روضه صالح محمود  44

   ميرنا صبحي 42

   رواء سعد  45
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 ع بنات   الرمل   -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :     الثالثة   -الفرقة :            
  -المشرف الخارجي :                                       -الداخلي :  المشرف            

 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   منه هللا محمود محمد السيد  4

   منار حمدي عبد الحميد  2

   ايمان عادل احمد 5

   اماني عبد هللا محمود  1

   داليا محمد هاشم  3

   موده احمد  5

   نرمين اسامه  4

   ايه محمد محمد البغدادي  8

   ندي اشرف نصر  9

   منه هللا محمد ماضي 41

   الشيماء سعد محمد عبد العظيم  44

   دعاء عطا علي 42

   اسراء عبد الناصر  45

   ايه ناصر  41
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 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                
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 ع بنات    النجار  مصطفي -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :    ثالثة لا  -الفرقة :            
    -المشرف الخارجي :                              -المشرف الداخلي :            

-   
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   يمني ايمن محمد 4

   هند عبيد  2

   شيماء محمد بسيوني  5

   وفاء عوض عبد الرسول  1

   إيمان إبراهيم  3

   توفيق محمد  5

   ريهام رمضان  4

   ابتسام محمد  8

   جهاد محمد  9

   تغريد جاد  41

   نجوي ابراهيم  44

   ايه حسن علي باشا 42
 

 

 

  العام علي الرتبية العملية  املشرف                        عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                
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 محمد كريم ث بنات   -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :    لرابعةا  -الفرقة :            
 المشرف الخارجي :                                    -المشرف الداخلي :            

-      
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   صباح خميس ابو اليزيد 4

   نورهان عاطف علم الدين 2

   اسراء محمد حسن  5

   هدى جمال عبد الناصر محروس 1

   دينا السيد زكريا 3

   عزة محمود السعيد زلط 5

   هايدي احمد ابراهيم االدغم  4

   سارة عباس نصر ابراهيم 8
 

 

  العام علي الرتبية العملية  املشرف                        عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 م.د/ سناء الشريفأ.                                                                
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 طه حسين ث بنات   -مدرسة :       االقتصاد املنزيل -شعبة :    رابعة ال  -الفرقة :            
   -المشرف الخارجي :                                    -المشرف الداخلي :            

 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   هند محمد لطفى حسان 4

   بنان يوسف متولى سويف 2

   اسراء جمال محمد احمد 5

   سلمى هشام عبد السالم 1

   امانى عبد الكريم رزق 3

   ياسمين مجدى محمد 5

   دينا محمد سيد 4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


