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بٌن فً برنامج رأسماء السادة المتد:  أولا 

تجاهااااات الةدٌيااااة فااااً اسااااتراتٌجٌات إل:ا
لمعلمااً ، الااتعلم النشااط والتقااوٌم الشااامل

 الفنً)ماواد يقافٌاة  العام والتعلٌم اليانوي 
  .( الرابعة) المرحلة  ـ22/5/2102 -6/5/2102فً الفترة 
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فاً ويٌفاة ) معلام ع معلام أول   الا ٌن بالتعلٌم اليانوي الفنً  المعلمٌن السادة بأسماءبٌان فٌما ٌلً         

  )التجاهات الةدٌية فً اساتراتٌجٌات الاتعلم النشاط والتقاوٌم الشاامل  إجتازو البرنامج التدرٌبً 
 8218ع5ع6فاً الفتارة مان اليانوي بالتعاون مع الكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن ضمن مشروع تةسبن التعلٌم 

تث  تفييثا برنامث    حيثج أول / معلم أول .أ ( بهدف الترقي لوظيفة ) معلم    الرابعةالمرحلة )    م8218ع5ع82وةتى 

 وبألسم ء هي :  ج (44042بجملة إيابدبت )   تدرب (   201    ب جم ري عدد  تدربين )، دوربت حالثعلي 

   

          

تجاىات الحديثة     لستراتيجيات ل لتعميـ الثانوي : "اكشؼ أسماء لمسػػادة المتدربيف ضمف مشروع تحسيف التعميـ ا
   9/5/2102-6التعمـ النشط والتقويـ الشامؿ ( في الفترة مف 

 اإلدارة المدرسة  الحاليةالوظيفة السػػػػػػـ م
 بنيا بنيا الميكانيكية معمـ أوؿ  عادؿ عبداليادى أحمد الشافعى 1

 بنيا العدادية الثانوية الرياضية بنيف وؿ معمـ أ طارؽ السيد سالـ عبد المقصود 8

 غرب شبرا  السالـ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  محفوظ سعيد محمد سميماف 2

 بنيا بنيا الثانوية الزراعية معمـ أوؿ  ايمف صالح السيد ىاشـ 4

 كفر شكر د. محمود مصطفى الثانوية بنات معمـ أوؿ  محمد عبد العزيز محمد عبد الآل 5

 الخانكة ابو زعبؿ البمد الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  ى كماؿ محمد نور محمد الميدىمن 6

 غرب شبرا  عمر بف الخطاب الثانوية بنات معمـ أوؿ  عزة فاروؽ عبد الحميد منصور 7

 الخانكة مصر الحديثة الثانوية بنيف الخانكة معمـ أوؿ  مناؿ محمود مصطفى عمى 8

 غرب شبرا  السالـ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  فيعزة فرحاف الخضري مصط 9

 شرؽ شبرا الصناعية بنات 0فاطمة الزىراء ث معمـ أوؿ اعتماد محمد فريد عبد الحميد شريؼ 12

 طوخ  مشتير الثانوية الزراعية  معمـ  مبروؾ حماد عبد العميـ حماد  11

 شرؽ شبرا الخيمة ناتعائشة أـ المؤمنيف ب معمـ محاسف محمد األميف عبد المقصود 18

 طوخ الزراعية 0مشتير ث معمـ سابؽ محمد حسيف سابؽ 12

 بنيا الشيماء الثانوية معمـ أوؿ ىالة حسف إبراىيـ أبو سعدة 14

 شرؽ شبرا بنيف 0بيتيـ ث معمـ أوؿ عبد الحميد محمد محمد عبد اهلل 15
 يابن التجارية 0كفر الربعيف ث معمـ أوؿ ىناء جودة إسماعيؿ 16
 كفر شكر ـ0أسنيت ث معمـ أوؿ غادة طو محمد عبد الفتاح 17
 بنيا اـ المؤمنيف الثانوية لمبنات معمـ أوؿ  سموى عبد المعطى عمى زبيدة 18

 القناطر الخيرية القناطر التجارية بنات معمـ أوؿ عصمت عمي حسف عمي 19
 غرب شبرا الخيمة ية المتقدمةشبرا الخيمة الفن معمـ أوؿ سعيد عطية عبد العاؿ أبو زيد 82
 غرب شبرا الخيمة بنيف 0شبرا ث معمـ أوؿ اسمياف عبد الفتاح محمد أحمد 81
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 بنيا بنات 0بنياث معمـ أوؿ عزة فتحي محمد البيومي 88
 بنيا ميت راضى الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  مناؿ فتحى الشحات عمى 82

 الخانكة سرياقوس الثانوية المشتركة ـ أوؿ معم محمد عبد الفتاح عبد الفتاح سميـ 84

 شرؽ شبرا الخيمة خالد بف الوليد الثانوية بنيف معمـ أوؿ  خالد عبد المعيف عبد الرحمف سيد 85

 غرب شبرا الخيمة شبرا الخيمة ث بنيف معمـ أوؿ  حناف النجدى عبدالوىاب محمدالنجدى 86

 الخانكة الثانوية لمبناتالخانكة  معمـ أوؿ  آمنو محمد السيد احمد 87

 قيػػػا  قيا التجارية المشتركة  معمـ أوؿ  كماؿ محمود محمد قشيشة 88

 بنيا بنيا الثانوية لمبنات معمـ أوؿ  جيياف محمد عبد الجواد عبد الباقى 89

 غرب شبرا  عمر بف الخطاب الثانوية بنات معمـ أوؿ  عصمت عبد القادر عمى ابراىيـ 22

 غرب شبرا  عمر بف الخطاب الثانوية بنات معمـ أوؿ  اـ أحمد عويسأمانى إم 21

 بنيا ميت راضى الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  صفاء عطية محمد اماـ 28

 طوخ كـو األطروف الثانويةالمشتركة معمـ أوؿ  محمد الطوخى ابراىيـ محمد 22

 نياب مصطفى كامؿ التجريبية معمـ أوؿ  ايماف يوسؼ انور يوسؼ 24

 الخصػػػوص الخصػػػوص الثانوية بنات معمـ أوؿ  شريؼ سعد عبدة ابراىيـ 25

 غرب شبرا الخيمة شبراالخيمة الفنية التجارية بنات معمـ أوؿ  نياد عبد الستار طو ابو المجد 26

 غرب شبرا الخيمة شبراالخيمة الفنية التجارية بنات معمـ أوؿ  محمد السيد عبد الفتاح عمارة 27

 شرؽ شبرا الخيمة بيتيـ ث بنات معمـ أوؿ  اماؿ عبد الفضيؿ محمد عمارة 28

 الخانكة كفر عباف الفنية معمـ أوؿ رضا عبد الحي محمد محمد صبيح 29
 الخانكة كفر عباف الفنية معمـ أوؿ الياـ محمد محمود  درويش 42
 بنيا الشيماء .ث. بنات معمـ أوؿ  ىالو رفاعى سميماف ابراىيـ 41

 بنيا اـ المؤمنيف الثانوية لمبنات معمـ أوؿ  أميرة حمدي عبد العاؿ حسف 48

 غرب شبرا الخيمة شبرا التجارية المتقدمة معمـ أوؿ ناصر إسماعيؿ عمي زيداف 42
 الخانكة بنيف 0الخانكة ث معمـ أوؿ وفاء عبد العزيز عبد الوىاب المباف 44
 الخانكة ـ0أبو زعبؿ ث أوؿمعمـ  خالد السيد سميماف أبو الخير 45

 
 
 
 

كشؼ أسماء لمسػػادة المتدربيف ضمف مشروع تحسيف التعميـ التعميـ الثانوي : "التجاىات الحديثة لستراتيجيات التعمـ 
   06/5/2102-02النشط والتقويـ الشامؿ ( في الفترة مف 

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية السػػػػػػـ م
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 بنيا بتمده الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  ىيكؿحسف محمد السيد  0

 غرب شبرا الخيمة المصرييف الثانويػػػػػة لمبنيػػػػف معمـ أوؿ  عماد غريب حامد غريب 2

 قيػػػا  أجيػور الكبرى ث . بنات معمـ أوؿ  السيد أحمد محمد السيد الشعراوى 2

 بنيا ةدممو الثانوية المشترك معمـ أوؿ  احمد حسيف حامد خميؿ 4

 كفر شكر كفر شكر الثانوية بنات معمـ أوؿ  عميوة عبد الرازؽ عميوة أمؿ 5

 شبيف القناطر شبيف القناطر الصناعية بنيف معمـ أوؿ  السيد العربي محمد سالـ إيماف 6

 الخانكة سرياقوس الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  فاتف عبد الحميد محمد سالمة 7

 القناطر الخيرية فؤاد محى الديف الثانوية معمـ أوؿ  يدمحمد سع إبراىيـاحمد  8

 كفر شكر المنشاة الكبرى التجارية المشتركة معمـ أوؿ  متولي متولي شديد خاطر إيماف 9

 القناطر الخيرية ابو الغيط الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  حسف محمد حسف عفيفى 01

 القناطر الخيرية اد محى الديف الثانويةفؤ  معمـ أوؿ  نرفيف نبيؿ عبد المجيد طعيمة 00

 شبيف القناطر ابو بكر الصديؽ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  محمد عبد السالـ صادؽ احمد 02

 طوخ العمار الكبرى ث المشتركة معمـ أوؿ  اسامو محمد البكرى عبد السميع  02

 خصػػػوصال الخصوص الثانوية بنيف معمـ أوؿ  صالح محمد عبد العزيز محمد 04

 القناطر الخيرية عبدالمجيدعامرالثانويةـ معمـ أوؿ  جاد إبراىيـ زعبد العزيابتساـ  05

 طوخ طوخ  الثانوية بنات معمـ أوؿ  عبدا هللعزت  أنورامانى  06

 قميوب طناف الصناعية بنيف معمـ أوؿ  محمد عبد الباسط عيد ابو السعود 07

 القناطر الخيرية حسف ابوبكر التجريبية لغات معمـ أوؿ  حساـ الديف حممى اميف عبدالحميد 08

 القناطر الخيرية حسف ابوبكر التجريبية لغات معمـ أوؿ  طارؽ فارس سعد النجار 09

 قميوب قميوب الثانوية لمبنات معمـ أوؿ  وليد محمد عبدالظاىر اماـ 21

 شبرا الخيمةشرؽ  بيتيـ ث بنات معمـ أوؿ  صالح عبد المعطى شحاتةراندا  20

 شبيف القناطر ابو بكر الصديؽ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  ماىر أحمد كامؿ فيمى 22

 كفر شكر أسنيت الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  نجالء محمد السيد الزحالف 22

 الخصػػػوص الخصوص الثانوية بنيف معمـ أوؿ  أشرؼ جالؿ عطيو سيد 24

 شبيف القناطر طحانوب الثانوية المشتركة عمـ أوؿ م حمودة سعيد حمودة صالح العزب 25

 غرب شبرا الخيمة شبراالخيمةالتجاريةالفنيةالمتقدمة معمـ أوؿ  محمد شاىيف ىعبدا ليادىدى  26

 شبيف القناطر شبيف التجارة بنيف معمـ أوؿ سحر محمد عبد المنعـ 27
 شبيف القناطر بنات شبيف القناطر الفنية معمـ أوؿ حناف محمود إبراىيـ عيسي 28
 طوخ بنات 0طوخ ث معمـ أوؿ أماني سميماف محمود سميماف 29
 غرب شبرا الخيمة الفنية المتقدمة  معمـ أوؿ ىدي محمد عبد الغفار قاسـ 21
 قميوب بنيف 0بمقس ث معمـ أوؿ ناصر محمد عبد الراضي عمي 20
 شبيف القناطر بنات 0ث شبيف القناطر معمـ أوؿ عبد المجيد شعباف عبد المجيد  22
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 العبور عمر بف الخطاب التجريبية لغات معمـ أوؿ آماؿ محمد طو عبد الجواد 22
 العبور بنات 0العبور ث  عل  أول نياد سامي سميـ السيد 24
 بنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة معمـ أوؿ  أحمد عبد الرحمف عبد اهلل عمي 25

 شرؽ شبرا  بيتيـ ث بنات معمـ أوؿ  اؿ عبد الموليسيير الظريؼ عبد الع 26

 القناطر الخيرية فؤاد محى الديف الثانوية معمـ أوؿ  عبد الحميد شيواف السيد عمي 27

 كفر شكر أسنيت الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  وىداف عمى أحمد ىندى 28

 بنيا ية بناتبنيا الثانوية الفنية التجار  معمـ أوؿ  ىالة السيد محمد أحمد 29

 بنيا الشيماء .ث. بنات معمـ أوؿ  طمعت حسف موسى حسف 42

 بنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة معمـ أوؿ  محمد حامد عمى اماـ 41

 بنيا بنيا الثانوية الفنية التجارية بنات معمـ أوؿ  غادة جماؿ احمد قابيؿ 48

 كفر شكر كر الثانوية بناتكفر ش معمـ أوؿ  السيد جودة السيد إيماف 42

 شرؽ شبرا  بيتيـ ث بنات معمـ أوؿ  ناىد عبد العزيز احمد عمواف 44

 بنيا طحمة الثانوية بنات معمـ  رفيؽ جماؿ محمد ابراىيـ 45

 قميوب قميوب التجارية لمبنات معمـ أوؿ  اشرؼ محمد ابو الفتوح محمد محمد 46

 غرب شبرا  السيدة خديجة ث . بنات ؿ معمـ أو سحر عز الديف ابراىيـ محمد 47

 شبيف القناطر ابو بكر الصديؽ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  عادؿ سالمة سالمة احمد 48

 شبيف القناطر شبيف القناطر ث بنيف معمـ أوؿ  عاطؼ مصطفى حسف قابيؿ 49

 غرب شبرا  السالـ الثانوية بنيف معمـ أوؿ  عصاـ شديد سيد شديد 52

 الخصػػػوص الخصػػػوص الثانوية بنات معمـ أوؿ  مد محمود حسفعزمي مح 51

 بنيا دممو الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  رياض عبد العاطى سميماف عرفات 58

 بنيا ـ 0الرممة ث معمـ أوؿ يوسؼ محمد مطرعبد اهلل عبد اهلل  52
 يريةالقناطر الخ القناطر الخيرية بنات  معمـ أوؿ مرفت محمد محمد أحمد 54
 القناطر الخيرية بنيف 0عمرو موسي ث معمـ أوؿ نبيؿ عفيفي عبد الونيس عيسي 55
 القناطر الخيرية عمرو موسي الثانوية معمـ أوؿ رومؿ يوسؼ سعد يوسؼ 56
 شبيف القناطر أبو بكر الصديؽ الثانوية معمـ أوؿ السيد فتوح محمد سميماف 57
 شبيف القناطر شبيف القناطر بنيف أوؿ معمـ محمود السيد محمد إبراىيـ خضر 58
 قميوب بنيف 0بمقس ث معمـ أوؿ سامية عبد المقصود عبد المقصود 59
 طوخ ميت كنانة ث بنات معمـ أوؿ  نجية وصفى سعيد احمد 62

 طوخ طوخ  الثانوية بنات معمـ أوؿ  إسالـ مختار عبد الفتاح حريز 61
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 بنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة أوؿ معمـ  نياد حسف عبد الرازؽ حسف يونس 68

 القناطر الخيرية عبدالمجيدعامرالثانويةـ معمـ أوؿ  ىاني سعيد عبد الفتاح سالـ 62

 قيػػػا  أجيػور الكبرى ث . بنات معمـ أوؿ  السيد عشماوى محمد حماده 64

 بنيا مبناتاـ المؤمنيف الثانوية ل معمـ أوؿ  شريف محمد عبد المعطى الدوبى 65

 طوخ طوخ ث بنيف معمـ أوؿ  احمد حسف محمد عفيفى 66

 بنيا بنيا الثانوية لمبنات معمـ أوؿ  حناف محمد ابراىيـ الخمرى 67

 بنيا العدادية الثانوية الرياضية بنيف معمـ أوؿ  وليد محمد ممدوح محمد زكي شحاتو 68

 القناطر الخيرية ناطرالخيرية التجارية المشتركةالق معمـ أوؿ  عبير محمد جميؿ محمد احمد الشاؿ 69

 طوخ طنط الجزيرة الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  ياسر رمضاف محمود عبدالرحمف 72

 طوخ طنط الجزيرة الثانوية المشتركة معمـ أوؿ  الصغير حجاب فتحيعادؿ  71

 ابني النور لممكفوفيف ببنيا معمـ أوؿ  السيد محمد حسيف فوزيرباب  78

 غرب شبرا  السيدة خديجة ث . بنات معمـ أوؿ  الطنطاوي إسماعيؿالطنطاوي  توحيده 72

 طوخ العمار الكبرى ث المشتركة معمـ أوؿ  عبد الفتاح شحاتةمحمد  ىاني 74

 قيػػػا  اجيورالتجاريةالمشتركة  معمـ أوؿ  صفاء احمد مصطفى عبدالمؤمف 75

 كفر شكر د. محمود مصطفى الثانوية بنات ؿ معمـ أو ياسر سعد متولى الدسوقى 76

 طوخ العمار الكبرى ث المشتركة معمـ أوؿ  محمد عمى عبدة عمى سالمةالصباغ 77
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( ترذين إج ازو تربرنا ج .أ / خبير فل وظيةة ) علم أول بار عليم ترثانوي ترةنل تر عل ين  ساد تر بأس اءبيان ا يلل  في      
ترثيانوي بار عياون  يال تاليادي يية ض ن  شروع  حسيبن تر علييم   ( تر عاصر  فل إدتر  تر درسة ترثانوية )تال جاهات تر دريبل 

/  خبةدر بهدف  الرريدل ليفة دة ) معلد    ترثارثية ) تر رحلية  م8/5/2012وح ي   6/5/2012فيل ترة ير   ين تر هنية رل عل ين 

بعملدة يردراما) )    مردفنب ( 52، ب جمد لل  دفم مردفنبة  )  أسدبي  ااحدف  دل معمدي رة حةث تد  تف ةدا البرمد مل  لدل (  كبةر

 ج ( ااالسم ء هل :  6300

   

 

تال جاهات ترحديثة فل إدتر  : " ثانويشف أس اء رلسيياد  تر  دربين ض ن  شروع  حسين تر عليم تر عليم تري
 تر رحلة تررتبعة  م 8/5/2012- 6تر درسة ترثانوية  ( فل ترة ر   ن 

 تإلدتر  تر درسة  تروطيةة تالسييييييم م

 شرق شبرت  بنين 0به يم ث  علم خبير عبدتر نعم أح د  ح د تردسوقل 1

 شرق شبرت بنات 0به يم ث  علم خبير نع ات  ح د إبرتهيم عبد تررح ن 2

 قها  بنات 0أجهور تريبري ث  علم خبير أبو ترنصر  ح ود  وفيق أبو ترنصر 3

 ترخانية  بنين ترخانية 0 صر ترحديثة ث  علم أول أ آ ال فه ل عوتد ترصة ل 4

 يةر شير م0أأسنيت ث  علم خبير عبد ترصادق  ح د عبد ترصادق إبرتهيم 5

 قليوب ترصناعية بنات 0قليوب ث  علم أول أ بد ترة احهارة  ح ود عبد ترة اح  ح د ع 6

 قها قها تر جارية تر ش رية  علم أول أ  ح د أح د  ح ود أح د 7

 قليوب ترصناعية بنات 0قليوب ث  علم خبير س ي ةعبد ترنبل درويش 8

 شبين ترقناطر تر  قد ة 0عرب جهينة ترةنية ث  علم أول أ وجيهة  ح د عبد  سيف 9

 ترخانية  م0تر نايل ث  علم أول أ ريةأح د حا د  نلبد 10

 ترخانية  صر ترحديثة بنين ترخانية  علم أول أ ناهد درويش  صطةل ترلبان  11

 بنها  بنين 0بنها ث  علم خبير  ف حل حسنين فرج حسنين 12

 بنها  بنين 0بنها ث  علم أول أ وجية سيد أح د شلبل سيد أح د 13

 بنها بنين 0بنها ث  علم أول أ  حل عبد ترعال ترخربوطللأسا ة  ح د  ف 14

 بنها بنين 0بنها ث  علم أول أ  ح د إبرتهيم حسن علل حلقة 15

 بنها  بنين 0بنك ترقليوبية تروطنل ث  علم أول أ عادل طة  صطةل تر نوفل 16

 ت غرب شبر  بنات 0شبرت ترخي ة ث  علم أول أ عاطف عبد تر قصود  غاوري شاهين 17

 بنها بنين 0بنها ث  علم أول أ رتشد عبد ترح يد عبد ترعظيم  ح د عبد ترجوتد 18

 ترخانية بنات 0أس اء بنت أبل بير ث  علم خبير س يحة  ح د عبد تهلل ترحجار 19

 بنها بنها ترثانوية ترةنية تر جارية بنات  علم أول أ ع ر سعد عوض  رتد 20
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 ترقناطر ترخيرية  ترصناعية بنين 0ترقناطر ترخيرية ث  علم أول أ فاط ة حسين درويش إبرتهيم 25

 ترعبور ترصناعية 0ترعبور ث  علم أول أ إس اعيل  ح د  ياوي إبرتهيم 26

 غرب شبرت بنات 0ع ر بن ترخطاب ث  علم أول أ هيا حسنل عيسل  ح د 27

 ترخانية  ورش أبو زعبل تر جارية  علم خبير سعيد  ح د سعيد زعرب 28

 بنها م0لو ثد   علم أول أ أي ن رطةل إبرتهيم سويلم 29

 قليوب  بنات ترجديد  0قليوب ث  علم خبير ريلل  ح ود حسن طيطة 30

 بنها بنين 0شيلنجة ث  علم خبير نجا  جوده  ح ود إس اعيل 31

 ترقناطر ترخيرية بنات 0ترقناطر ث  علم أول أ وفاء  ح د عبد ترة اح أح د ي ال نور تردين 32

 ترخانية ترسادتت ترصناعية بنين يارخانية  ل أ علم أو ف حل شعبان  ح ود ترشا ل 33

 بنها بنها تر ييانييية  علم أول أ  ح ود عبد ترعظيم  ح د  عوض 34

 بنها بنات 0ترشي اء ث  علم خبير نجوي سعد  ح د  صطةل تردش 35

 بنها م0د لو ث  علم أول أ فوزية عبد تهلل عبد تهلل خليل 36

 ترقناطر ترخيرية تأل ل ترثانوية رلصم وتربيم  علم أول أ د سرتج تردين ح د عبد ترح يد عبد تر قصو  37

 بنها م0فصول ترش وت ث  علم أول أ  ح ود ترسيد زيدتن إبرتهيم 38

 قها  م0قها ث  علم خبير سيد  شديد ترسيد ترجندي 39

 قها م0قها ث  علم خبير روح ترةؤتد عبد ترح يد إبرتهيم 40

 شبين ترقناطر عرب جهينة ترةنية تر  قد ة ترصناعية  علم أول أ  د حجازي جدي صالح  ح د أح 41

 بنها  رلبنات 0أم تر ؤ نين ث  علم خبير  سهير عبد تررح ن أح د سارم 42

 بنها بنها ترصناعية بنات  علم أول أ رتند عطية عوتد نوتر 43

  طوخ بنات 0طوخ ث  علم أول أ سحر  ح ود عبد تر جيد سيد أح د 44

 طوخ بنات 0طوخ ث  علم أول أ  ح د عبد ترح يد إبرتهيم زين 45

 طوخ ينبن 0طوخ ث  علم أول أ صالح  ح دي عبد ترغنل عطية 46

 طوخ ينبن 0طوخ ث  علم أول أ عصام تردين  ح د عبد ترغنل بدير 47

 طوخ بنات 0طوخ ث  علم أول أ حسن  ح د عبد تروهاب 48
 بنها بنات 0ترشي اء ث  علم خبير جاجج يل عبد ترغنل أح د ح 49
 طوخ م0ترع ار ث  علم أول أ سعيد عرفة بريات  ح د 50
 ترقناطر ترخيرية ترقناطر ترخيرية تر جارية تر ش رية  علم أول أ شوييار أح د  ح د ترورتثل 51
 بنها تر نشية ترثانوية ترعسيرية  علم خبير عارية عبد ترعزيز عبد تر عطل حشيش 52
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