
   

 ((2)) 0202/0202لعام   تربٌة فنٌة االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 احمد بٌومى عبدالرسول بٌومى السٌد 2022 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىة بالدور قاع 2 احمد رابح امام قطب 2020 2

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسامة محمد رزق احمد 2021 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء احمد حسنٌن على حفناوي 2022 4

 لىمبنى االقتصاد المنز الثانىقاعة بالدور  2 اسراء خالد احمد دهب 2023 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء عاطف زكرٌا سلٌمان غنٌم 2024 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء عبدالمنصف فؤاد محمد 2021 7

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء عبدالناصر عبدالعلٌم محمد 2021 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 عماد عبدالغفار حجازىاسراء  2021 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء محمد عبدالعلٌم مجاهد الزقزوق 2022 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسراء نصر عبدالرازق نصر 2022 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 دماسالم عاطف حامد المق 2020 12

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسماء احمد احمد السٌد 2021 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسماء شعبان احمد معروف 2022 14

 بنى االقتصاد المنزلىم الثانىقاعة بالدور  2 اسماء صبحى السٌد عواد البحٌرى 2023 15

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسماء محمد حسن عبدالبارى مدكور 2024 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسماء مختار صمٌدة مختار 2021 17

 لمنزلىمبنى االقتصاد ا الثانىقاعة بالدور  2 اسماء هشام الطنطاوى جاد الكرٌم 2021 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 اسماء هشام صالح حسٌن محمد 2021 19

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 افنان محمد سلٌمان عواد 2002 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((0))        0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
                                                                                              

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 االء سعٌد سعد زغلول محمد حسن 2002 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىلدور قاعة با 0 االء مجدى الشاذلى غمرى 2000 2

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 االء محمد كمال عبدالفتاح مرسى العوضى 2001 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 االء ٌاسر عبدالرحمن جالل الدٌن عبداللطٌف 2002 4

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىعة بالدور قا 0 الزهراء احمد ابراهٌم احمدهالل 2003 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 الزهراء ولٌد محمد عبدالحافظ 2004 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 الشٌماء محمد الشحات مامون 2001 7

 االقتصاد المنزلى مبنى الثانىقاعة بالدور  0 الشٌماء محمد نور الدٌن عطٌة 2001 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 الهام محمد احمد محمد عبدالعال 2001 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 امنٌة عبدالرحمن محمد عبدهللا 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 امٌرة عاطف عبدالعال غرٌب 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 امٌره ضاحى عبدالنعٌم سالم غنٌم 2010 12

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌات عمر احمد عفٌفى امام شرٌف 2011 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌة هللا حمادة عبدالعاطً فرج 2012 14

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌة حسٌن على حسن راجح 2013 15

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌة سٌد سعٌد امام حشاد 2014 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌة صابر محمد محمد توفٌق 2011 17

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 دى قورهاٌثار فاروق عبدالمنعم عبد الها 2011 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌمان رضا ربحان محمدى 2011 19

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  0 اٌمان رمضان عبدالرحمن عبدالفتاح 2022 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (( 1))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  ىاالولكشف بأسماء طالب الفرقة        
  

   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بالدور الثانى مبنى االقتصاد المنزلى 1 اٌه احمد فتحى السٌد شبٌب 2022 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 اٌه محمد عٌسى خمٌس بدوى 2020 2

   مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 اٌه نبٌل عرفه رمضان 2021 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 بدر بن على بن سعٌد بن عامر 2022 4

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 بسمة تامر فتحى عبدالعزٌز 2023 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 البسمه احمد عطٌه السٌد الكح 2024 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 بسمه ٌاسر مرسى فؤاد 2021 7

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 بسنت عبدالعزٌز عبدهللا عبدالفتاح 2021 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىدور قاعة بال 1 بشرى محمد صبحى صابر سلٌمان عبدالهادى 2021 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 تحٌه محمد عبدهللا عبدالرحمن 2032 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 تسنٌم جمال عبدالحمٌد عبدالمنعم 2032 11

 االقتصاد المنزلىمبنى  الثانىقاعة بالدور  1 تغرٌد مجدى منصور بكر علً 2030 12

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 جنة احمد السٌد عفٌفى نافع 2031 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 جهاد صالح محمد حسن الكربٌجى 2032 14

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 حبٌبة مسعد فهٌم سٌد 2033 15

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 حبٌبه محمود عامر محمد متولى 2034 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 حسناء محمد عبدهللا القفش 2031 17

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 حمدى عبدالمنعم حمدى عبدالمنعم محمد 2031 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 محمد رمضان حنان حمد على 2031 19

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  1 خدٌجه عبدالمنعم لبٌب الدغٌدى 2042 21

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (( 2))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة   جنة  رقم الل االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 خلود محٌى ابراهٌم ابو العال 2042 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 دعاء اٌهاب جمعه عبدهللا 2040 2

 ىمبنى االقتصاد المنزل الثانىقاعة بالدور  2 دنٌا عالء عبدالعزٌز محمد ابراهٌم 2041 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 دهب جمال عبدالوهاب مصطفى 2042 4

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 دٌنا محسن سعٌد عبدالشافى البدوى 2043 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رئٌفه عبدالرسول السٌد محمد 2044 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 د اسماعٌل عبدالصادقرانٌا احم 2041 7

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رحمه عادل محمد رشاد ابراهٌم القصاص 2041 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رشا حاتم رفعت احمد النساج 2041 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 مهرنا اٌمن محمد على سال 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رنا باهر محمد شوقى 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رنا وسام اسماعٌل محمد شحاته 2010 12

 االقتصاد المنزلىمبنى  الثانىقاعة بالدور  2 روان مصطفى سلٌمان شاهٌن 2011 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رٌهام طارق عبدالمحسن عرفه ابراهٌم 2012 14

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 رٌهام محمد ابراهٌم محمد احمد التهامً 2013 15

 اد المنزلىمبنى االقتص الثانىقاعة بالدور  2 ساره اٌمن زكى على خاطر 2014 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 ساره فاٌز عطٌه بدر 2011 17

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 ساره مجدى عبدربه السٌد محمد عبدربه 2011 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 سالمة حمزاوي محمد حمزاوي 2011 19

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىقاعة بالدور  2 الى حاتم عبدالمنعم الشافعىس 2012 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 3))                0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة   
 

   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  ةغرف 3 سعاد محمد فتحى محمد طعمه 2012 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 سلمى احمد عاطف احمد حشٌش 2010 2

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 سماء احمد خٌري احمد 2011 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 سهٌله سعٌد محمد محمود عزب 2012 4

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شروق رضا ناجح عبدالرحمن 2013 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شروق مسعد محمد صابر 2014 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شمس اسامه عبدالرشٌد محمد سلٌمان 2011 7

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شهد عبدالعزٌز عبدالفتاح عبدالعزٌز 2011 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شٌماء عبدالمحسن محمد على حسنٌن 2011 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 شٌماء محٌى ابراهٌم كامل 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 دوح سعد ابراهٌمشٌماء مم 2012 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 صوفٌه محمد عبدهللا محمد 2010 12

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 عبدالرحمن طه عبدهللا احمد عبدربه 2011 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 فوزيعبدهللا حسٌن محمد المشتهرى  2012 14

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 عزٌزه السعٌد حسٌنى عبدالعظٌم حسٌن 2013 15

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 عال جمٌل بكرى مصطفى عامر 2014 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىلدور با غرفة 3 عال عبدهللا عبدالسالم محمد 2011 17

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 علٌاء خالد دخاٌر حامد 2011 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 3 علٌاء عدوى السٌد عواد حشٌش 2011 19

 د المنزلىمبنى االقتصا الثانىبالدور  غرفة 3 غاده السٌد فتحى السٌد حجاب 2122 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (( 4))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمة ابراهٌم رشاد عبدالمنعم حجاج 2122 1

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 بان مهدى بكرىفاطمة جمال شع 2120 2

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمة حامد عبدالفتاح سلٌم 2121 3

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمة خالد سعٌد على 2122 4

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىدور بال غرفة 4 فاطمه رضا محمد عبدهللا احمد الزق 2123 5

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه سمٌر مهنى محمد 2124 6

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد غانم 2121 7

 المنزلىمبنى االقتصاد  الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه على غانم حسٌن 2121 8

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه فرج لطفى محمد 2121 9

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه محمد عبدالمجٌد عبدالعاطى 2122 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فاطمه محمود احمد فراج 2122 11

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 دسوقً عبدالحًفرح خالد ال 2120 12

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 فرحه محمد حسٌن محمد جوهر 2121 13

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 محمد احمد محمد زكى نوار 2122 14

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىالدور ب غرفة 4 محمود هشام محمد مصطفى الحاٌس 2123 15

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 مروة سامى ٌوسف بٌومى على 2124 16

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 مروه سعٌد علً عبدالحافظ حسن 2121 17

 تصاد المنزلىمبنى االق الثانىبالدور  غرفة 4 مرٌم احمد صالح عبدالعزٌز 2121 18

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 مرٌم رجب عبدالوهاب محمد 2121 19

 مبنى االقتصاد المنزلى الثانىبالدور  غرفة 4 مرٌم شوقى حسن محمد راضى 2102 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 1))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
   مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ملك اشرف هالل علٌوه طاحون 2102 1

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 منار رشاد محمد شندى سعٌد 2100 2

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 منار عبدالعزٌز عبدالغنى محمد 2101 3

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ال اشرف محمد عبدالستارمن 2102 4

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 منة هللا اشرف فتحى عفٌفى 2103 5

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 منه سعد ابراهٌم احمد 2104 6

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 مها السٌد محمدى على مهدي 2101 7

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 محمد المغاورى محمد العدلمٌاده  2101 8

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 مٌار اسامة عبدالعزٌز حسن محمد 2101 9

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 مٌار عبدالنبى محمد سالم نصر 2112 11

 االرضى( بالدور  0مخزن رقم )  1 مٌار عبدالوهاب عبدالعزٌز حسٌن 2112 11

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 مٌران رشاد محمود عفٌفى 2110 12

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 مٌرنا كرم السٌد مصطفً 2111 13

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نارٌمان احمد محمد رضا على على 2112 14

 الرضى( بالدور ا 0مخزن رقم )  1 ندا صالح محمد بٌومى 2113 15

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندي ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم 2114 16

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى ابوالمجد الغباشى ابو المجد ابراهٌم 2111 17

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى صفوت فؤاد عبدالخالق 2111 18

 ( بالدور االرضى 0م ) مخزن رق 1 ندى طه حامد ابوسنه 2111 19

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى عماد عصام عبدالرحمن 2122 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 1))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 حىندى عمر أنور محمد النو 2122 1

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى محمد السٌد السٌد سلٌمان 2120 2

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى محى شعبان محمود السٌد كل 2121 3

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ندى مسعد فتحى نفادى 2122 4

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 حمد عٌسىندى ٌاسر عبدالرحمن م 2123 5

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نسرٌن حسام عٌد صاوى محمد 2124 6

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نسمه السٌد طوخى محمود 2121 7

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نغم محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 2121 8

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ع عبدالغفارنورالهدى احمد ربٌ 2121 9

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نوران كساب عبدالتواب محمد 2132 11

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نوران نبٌل عبدالصبور محمد محمود 2132 11

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نوران ٌسرى فٌصل نصار 2130 12

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ن رجب عفٌفى ابراهٌم باننورها 2131 13

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نورهان زكرٌا عباس محمد 2132 14

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نورهان صبحى عبدالرحمن محمود ابوالعال 2133 15

 الرضى( بالدور ا 0مخزن رقم )  1 نورهان محمد رٌاض محمد سلٌم 2134 16

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نٌرة محمد محمود محمد سالم سٌداحمد 2131 17

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نٌرة نبٌل شفٌق محمد محمد 2131 18

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نٌره احمد محمد رفعت على عبدالعال 2131 19

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 نٌره ٌاسر محمد اسماعٌل حمزه 2142 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 1))         0202/0202تربٌة فنٌة  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة  
   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هاجر عادل حماد على 2142 1

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 فتاحهاجر على محمد عبدال 2140 2

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هاٌدى منتصر طه حماد محرم 2141 3

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هبة هللا اٌمن شحتو الدسوقى 2142 4

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هدى محمود فؤاد ابوالفضل 2143 5

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 دسوقى ابوالعالهدى معوض ابراهٌم ال 2144 6

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هدٌر احمد عبدالمنعم ٌوسف محمد 2141 7

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هدٌر رفعت محمد عبدالرحمن عبدالرحمن 2141 8

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 هنٌة محمد السعٌد حسن 2141 9

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 والء علً عبدالهادي السٌد 2112 11

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ٌاسمٌن دروٌش مصطفى دروٌش 2112 11

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ٌاسمٌن رضا صابر احمد 2110 12

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ٌاسمٌن عماد محمد عمر 2111 13

 ( بالدور االرضى 0مخزن رقم )  1 ٌبة محمد محمود جبهحب 2112 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


