
 (طفولة)شعبة(  الرابعه)الفرقة العملية التربية طالب توزيع

 81/81/0102الموافق     الثالثاءيوم 

 (8)طف  4 :رقم المجموعة

 ناصر اإلبتدائية: اســم المدرسة

 إيمان كريم حسين :م المشرفاس

 الوظيفــــة: مدرسة بالمدرسة

 (0)طف  4: المجموعةرقم 

 عرب األطاولة: اســم المدرسة

 شاديه الجامع :المشرفم اس

 الوظيفـة: موجه إدارة سوهاج

 
 

 بتسام محمد أحمد محمدإ

 بتسام محمد هاشم محمدإ

 بتسام ممدوح توفيق طانيوسإ

 حمدأ حالم طلعت السيدأ

 حمد عبدالفضيل علىأإسراء 

 حمد محمود عبدالعالأ إسراء

 هشرف السيد عبدأ إسراء

 اسراء خطيب محمد ابراهيم

 حسن السيدبوالأإسراء شريف 

 
 

 إسراء شعبان فهمى نورالدين 

 صابر السيد عبدالرحمنإسراء 

 إسراء عبدالبصير محمد محمد

 حمدأإسراء عبدالناصر سعدالدين 

 إسراء عالء كمال عبدالعزيز محمود

 إسراء فتحى خلف على

 محمد عبد المنعم محمد إسراء

 حمدأمحمد عبدالاله  إسراء

 إسراء محمود محمد محمد
 

 (2)طف  4: جموعةالمرقم 

 الثورة :اســم المدرسة

 أمل عياد عزيز :م المشرفاسـ

 مدرسة بالمدرسة :ةالوظيفــ

 (4)طف  4: المجموعةرقم 

 الثورة :اســم المدرسة

 هناء تمرى: اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة  :ـةالوظيفـ

 إسراء مدين توفيق السيد 

 إسراء وحيد محمد عرفه

 السيد محمد السيدأسماء 

 أسماء سالمه عبدالعال السيد

 أسماء شعبان محمد جاد

 أسماء محمد حسن محمد

 أسماء محمود عطا عبدالاله

 أسماء مطاوع عبدالعال

 حمد محمدأأسماء نصرالدين 
 
 
 
 

 فنان يوسف شيبه حسنأ 

 عبدالعزيز أبوالحمدحمد آالء أ

 حمد حسانين عثمانآالء أ

 آالء شعبان محمد صابر

 آالء صابر على أحمد

 بوالوفاأآالء عبد الرؤوف عبدهللا 

 بوضيفأآالء عبدالحى محمد 

 آالء فيصل محمد هريدى

 حمدأآالء محمد عبدالعال 
 



 

 (5)طف  4: المجموعةرقم 

 البطل على عثمان:م المدرسةاس

 مريم رسمى :م المشرفاسـ

 مدرسة بالمدرسة: الوظيفـة

 (6)طف  4: المجموعةرقم 

 انالبطل على عثم: اســم المدرسة

 مريم شهدى فهيم: م المشرفاس

 مدرسة بالمدرسة :ـةالوظيفـ

 آالء محمد عبداللطيف قاسم 

 آالء محمد عرابى خليفة

 آالء محمد محمود عيسى

 آالء ناصر مجاهد احمد

 آالء يحيى كامل يسن

 الشيماء عوض عبدهللا عوض

 الشيماء محمد رمضان

 الشيماء محمد عبدالحميد أحمد

 سباق الشيماء مراد عابدين
 

 لهام أحمد محمود السيدإ 

 شرف محمد عباسألهام إ

 فعت حسان أحمدرلهام إ

 بوالحمد ثابت حارسأأمانى 

 أمانى أحمد أحمد سليمان

 أمانى أحمد محمود أحمد

 شرف على محمدأأمانى 

 أمانى عبدالغنى عبدالظاهر أحمد

 مل حسن محمود أبوالحمدأ
 

 (7)طف  4: المجموعةرقم 

 روضة النيل :اســم المدرسة

 راعوث فايق جيد اســم المشرف:

 موجه بإدارة  سوهاج :ــــةالوظيفـ

 (1)طف 4: المجموعةرقم 

 روضة النيل :اســم المدرسة

 إيمان مصطفى حسن: اســم المشرف

 موجه بإدارة سوهاج :ـةالوظيفـــــــ

 منه محمد عبدالحليم أحمدآ 

 منية عبدالرحمن عبدالعال علىأ

 دين عبدالعالميرة ناصر عابأ

 أميرة السيد عبدالواحد أحمد

 أميرة تقاوى صابر متولى

 أميرة حسنى عبدالحميد

 أميرة خلف عبدالرحمن محمد

 أميرة رمضان يونس عبدالوهاب

 أميرة عبدالظاهر عبدالعليم سيد
 

 سعد حامد أحمدأأميرة محمد  

 أميرة محمد حجاب أبورحاب

 أميرة محمود أمين محمود

 فرج يونان فهيم ىنجإ

 نهار رجب أحمد محمدأ

 نور عبدالدايمأبوالوفا أنوار أ

 وليفيا عادل زكى جرسأ

 دريسإيات شعبان عشرى آ

 يرائى مكرم عوض فرجإ
 

 

 

 

  



 (9)طف 4: المجموعةرقم 

 كاملالشهيد طيار محمد :م المدرسةاس

 ة حسينأميم :م المشرفاسـ

 مدرسة بالمدرسة : الوظيفـة

 (81)طف  4: المجموعةرقم 

 كاملالشهيد طيار محمد :سـم المدرسةا

 حمد محمدايمان محمد أ: م المشرفاسـ

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفــــة

 يرين كامل راغب مالكإ 

 يرينى إبراهيم نجيب عبدهللاإ

 يرينى صليب ميخائيل شحاتإ

 جمال حجازى أحمدإيمان 

 خلف حماد محمدإيمان 

 سعد محمدأإيمان رشدى 

 المجدإيمان شعبان محمود أبو

 إيمان عبدالحميد عبدالعال

 إيمان عبدالرحمن أحمد محمد

 
 
 

 إيمان عبدالناصر محمود محمد 

 إيمان فتحي عبدالحفيظ أحمد

 إيمان محزم السيد محزم

 إيمان محمد عبدالرحيم محمد

 إيمان محمد عبدالعال محمود

 محمد ىإيمان محمد عفيف

 يناس رمسيس منير عزيزإ

 أحمد محمد النوفى ةيآ

 سماعيل محمد عبدالمولىإ ةيآ
 

 (88)طف  4: المجموعةرقم 

 للغات أبوحسينصبرى  :م المدرسةاس

 كوثر عبدالعزيز  :م المشرفاس

 موجه بالمديرية :ةالوظيفــ

 (80)طف  4: المجموعةرقم 

 طه حسين :اســم المدرسة

 حنان موسي: اســم المشرف

 موجه بإدارة سوهاج :ةالوظيفــ

 آية بشير محمد محمود 

 آية حارس أحمد أحمد

 آية خالد محمد محمود

 آية طلعت عبدالرحمن عيسى

 آية عبدالرحمن يونس محمد

 آية عبدالعزيز الجالس عبدالعزيز

 آية عبدالقادر حارس غفير

 آية عبدالناصر حامد عبدالرحيم

 السيد تمام ىعدل ةيآ
 
 
 
 
 
 

 على عبدالحميد أمين ةيآ 

 عمر توفيق محمد ةيآ

 حمدمحمد عاطف أ ةيآ

 محمد عبدالحكيم محمد ةيآ

 حسن محمد عبدالعال ةبخيت

 بهية السيد البكري أحمد

 تسبيح حسن على سليمان

 سماعيلإسماعيل عبدالاله إتسنيم 

 سرائيلإ هثيؤدورا مجدى شحات

 



 (82)طف  4: المجموعةرقم 

 للغات أبوحسينصبرى : م المدرسةاسـ

 اروي عبد الحي  :اســم المشرف

 بالمدرسةمدرسة : الوظيفـة

 

 (84)طف  4: المجموعةرقم 

 للغات أبوحسينصبرى : اســم المدرسة

 ة كمال احمداميم: م المشرفاس

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفــــة

 جهاد جمال محمد حامد 

 جهاد خالد محمد محمد

 جهاد عادل محمد محمود

 جهاد محمد طه عبدالكريم

 حبيبة عصام محمد عبدالمعطى

 حبيبة محمود محمد حسين

 حسناء أحمد عبده محمود

 حسناء حسين أحمد السيد

 حنان صالح خلف محمود
 
 

 خلود أحمد على أحمد  

 خلود الشعراوى عبدهللا محمد

 خلود حلمى عبده محمد

 خلود خالد فرغلى سليمان

 داليا حسين محمود محمد

 داليا حلمى محمد عبدالفتاح

 محمد إبراهيمداليا ممدوح 

 دعاء بخيت عبدالعال حسين

 اء سيد محمود عطاهللادع
 

 (85)طف  4: المجموعةرقم 

 باحثة البادية :م المدرسةاس

 حنان فاروق أحمد :م المشرفاس

 موجه بإدارة سوهاج :ـةـالوظيف

 

 (86)طف  4: المجموعةرقم 

 باحثة البادية :اســم المدرسة

 امل حمدان: اســم المشرف

 موجه بإدارة البلينا :ــةالوظيفـ

 
 

 ه محمد عبدالالهدعاء عبدالال

 دعاء على خضيرى على

 دعاء عونى صابر جاب هللا

 هدنيا عبدالناصر عبداللطيف شحات

 ديانا رأفت وديع قلدس

 محمد الصغير إبراهيمدينا 

 على السيد ىدينا حمد

 دينا عبدهللا أحمد حامد

 دينا عيسى أحمد محمود
 
 
 
 
 

 سماعيل أحمد إدينا محمد  

 راحيل مجدى رياض معوض

 ايمن محمد أبوالمحاسنرانا 

 حسين ىراندا بخيت عل

 ريم عادل محمد

 راندا محمد عبدالغفار أحمد

 رانيا جمال محمد على

 رانيا سعد شحاته أحمد

 رانيا محمد حميده الصغير
 



 (87)طف  4: المجموعةقم ر

 ملحقة المعلمين: م المدرسةاسـ

 السميعسميحه عبد :م المشرفاس

 جموجه بإدارة سوها: الوظيفـة

 (81)طف  4: المجموعةرقم 

 روضة النيل: اســم المدرسة

 نوادر جمال الدين :م المشرفاس

 معلم اول بالمدرسه :الوظيفــــة

 رانيا محمد عاطف أحمد 

 رانيا محمد عالم حسانين

 رجاء أحمد على أحمد

 رحاب أحمد محمود أحمد

 شرف أحمد السنجقأرحاب 

 رحاب حمد حماد حامد

 بدالعالرحاب رمضان حزين ع

 ىرحاب عاطف على رفاع

 ىرحاب عبدالباسط أحمد عبدالعل

 

 

 

 

 عبداللطيف ىرحاب عبداللطيف عل 

 مصطفى سليمان إبراهيم ةرحم

 أحمد السيد أحمد ةرحم

 على السيد مرسىة رحم

 رشا عصام فتحى خضيرى

 رضا على عابد عابد

 رفقه داود خلف هللا عطاهللا

 رنا أسامه حامد حسين عساف

 عطاهللا صليب ىهدروجينا ش
 

 (89)طف  4: المجموعةرقم 

 السـادات :اســم المدرسة

 مريام لبيب إسكندر :اســم المشرف

 موجه بإدارة سوهاج :الوظيفـــــــــــة

 (01)طف  4: المجموعةرقم 

 السادات :اســم المدرسة

 هبة محمد قاسم: اســم المشرف

 موجه بإدارة سوهاج :الوظيفـــــــــــة

 ا عالءالدين عبداللطيف محمدرويد 

 ريم عالء عبدالفتاح عبدالعال

 ريهام أيمن نصر سيد

 ريهام عادل أحمد محمود

 عبدالفضيل على موسى ةزبيد

 زينب بركات زغلول رياض

 شرف عبدالمولى أحمدأ ةسار

 سارة صالح محمد حسن

 السيد أحمد عبدالرحيم ةسار
 

 
 
 
 

 يمن عبدالعال أحمدأ ةسار 

 يق لبيببهنام شف ةسار

 جالل قاسم محمد ةسار

 ربيع محمود محمد ةسار

 صابر محمود عبدالرحيم ةسار

 عبدالناصر أحمد عبدهللا ةسار

 كمال وليم سعيد ةسار

 محمد أحمد فرج ةسار

 مصطفى كامل حسن ةسار

 



 (08)طف  4: المجموعةرقم 

 الرشاد: اســم المدرسة

 مرفت محمد صبحى :اســم المشرف

 موجه بإدارة سوهاج: الوظيفـة

 (00)طف  4: المجموعةرقم 

 الرشاد: اســم المدرسة

 رشا أحمد إبراهيم: اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفــــة

 ياسر عبدالجابر محمود ةسار 

 سعاد عالء هالل عبدالاله

 سلمى سيد أحمد عبدالرحمن

 سلمي شريف إبراهيم عبدالخالق

 سماح جمال رشوان عباس

 العال عبدهللا عبدربهسماح عبد

سمر مجدى عبدالراضى 

 عبداللطيف

 سمية أحمد عبدالعال حداد

 سندس عبدالرحيم سيد محمد
 

 سها عبدالناصر محمود محمد 

 سهام عادل عبدهللا عجايبى

 سهرة السيد حسن هاشم

 النقراشى خلف عبدالحافظ ةسهيل

 عبدالحكيم أحمد على ةسهيل

 محمد السيد عبدالعزيز ةسهيل

 نبيه عبدالعليم محمد ةسهيل

 وائل عبدالفتاح محمد ةسهيل

 محمد يوسف أحمد ةسومي

 

 

 (02)طف  4: المجموعةرقم 

 النهضة للغات :اســم المدرسة

 رندة فرج توفيق :اســم المشرف

 مدرسة :الوظيفـــــــــــة

 

 (04)طف  4: المجموعةرقم 

 النهضة للغات :اســم المدرسة

 بشاىسيمون موريس : اســم المشرف

 مدرسة :الوظيفـــــــــــة

 
 

 شاهندا عبدهللا محمد عبدالعليم

 ى سعد يوسف أحمددش

 شروق محمد أحمد عبدهللا

 شيرين محمد خليفه محمد

 شيماء رمضان على محمود

شيماء عبدالحكيم أحمد 

 عبدالرحمن

 شيماء مملوك فاروق سيد

 شيماء ناصر محمد عبدالقادر

 صابرين محمد محمد محمد
 
 
 
 
 

 حموده على محمد صفاء 

 عائشة محمد محمود على

 مام بكرى عبدالحميدإعبير 

 محمد إبراهيم ىعبير حلم

 عبير صبري علي السيد

 عبير عبدالمنعم مصطفي جاد الكريم

 عال الديب محمود الديب

 عال عادل عباس عبدالرحيم

 عال عمر محمد محمود

 

 



 (05: )رقم المجموعة

 طارق بن زياد: اســم المدرسة

 أسماء طلعت  :م المشرفاســ

 مدرسة بطارق بن زياد: الوظيفـة

 

 (06)طف  4: المجموعةرقم 

 السادات: اســم المدرسة

 كريا خلفبسمه ز: اســم المشرف

 معلم بمدرسة :الوظيفــــة

 بورحابأعلياء حمادة كامل  

 علياء عزام عبدالنعيم اسماعيل

 غاده رجب محمود سالم

 غاده على أحمد حسن

 ل عبدالعزيز هاشمفاطمه جما

 نور عباسأحسام الدين ة فاطم

 محمود محمد عبدالروؤف ةفاطم

 محمد ىفرح السيد حسن

 خالف حسن حسانين ةفرح
 
 

 درويش على درويش ةفرح 

 فرحة هاشم صادق 

 لبنى محمد حسن عبدالحميد

 ليلى خلف هللا محمد إبراهيم

 مادونا ثروت فخرى توفيق

 مادونا جميل خلف سناده

 ومانى مساك زارعمارتينا ر

 عازر عبدالمالك ىمارتينا فوز

 لفى جاد السيد نصرأمارى 
 

 (07)طف  4: رقم المجموعة

 عرب األطاولة :اســم المدرسة

 جيهان نبيه :اســم المشرف

 الوظيفة : موجه ادارة البلينا

 

 (01)طف  4: رقم المجموعة

 ناصر االبتدائية :اســم المدرسة

 بدالعالغادة محمد ع: اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفـــــــــــة

 ماريا صابر معوض عبدالنور 

 هللا برنابه بطرس مريم خلف

 ماريا صبرى شوقى حناوى

 مريم الوحش أمين واصف

 مريم ايمن محمد حامد

مريم جمال الدين عميره 

 عبدالرحيم

 مريم خيري سالمة سليمان

 مريم شكرى اديب سدره مجلع

 يممريم طلعت فارس نس
 
 
 
 

 مريم عبدالفتاح أحمد محمود 

 مريم عصمت فتحى مسعد

 مريم عطية اسحق عطية

 مريم ناصر نظير بخيت

 مشيره جمعه محمد أحمد

 منار أحمد إبراهيم محمد

 منار اشرف حلمى الشلقامى

 منار السيد إبراهيم عمران

منار القرنى الزهرى عبدالعال 

 رضوان
 



 (09)طف  4: المجموعةرقم 

 محمد فريد: سةاســم المدر

 والء عبدالصبور محمد :اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة : الوظيفـة

 

 (21)طف 4: المجموعةرقم 

 محمد فريد: اســم المدرسة

 اســم المشرف احالم محمد عبد المجيد

 مدرسة بالمدرسة : الوظيفـة

 منار جمال نجم الدين ابو ضيف 

 منار حنفى محمود عبدالكريم

 مدمنار عارف فؤاد أح

 منار عبده مريد عبده

 منار عزت محمد عبدالرحيم

 بوالرىأمنار فرج ماهر 

 منار كاظم عبدالظاهر محمد

 منار كامل عبدالصبور السيد

 عبدالمولى إبراهيممنار محمد 
 
 
 

 توفيق همنار محمد عويض 

 منار محمود حسين جادالرب

 منار محمود عباس السيد

 منار يوسف عبدالحفيظ على

 د السيدمنال السيد محم

 فتحى عباس هسامأمنةهللا 

 هللا محمد حسن أحمدةمن

 محمد فراج أحمد ةمن

 منى الزعيم محمد السيد
 

 (28)طف  4: المجموعةرقم 

 أحمد ضيف هللا :اســم المدرسة

 هناء شعيب عبدالصالحين:م المشرفاس

 موجه باخميم :الوظيفـــــــــــة

 

 (20)طف 4: المجموعةرقم 

 د ضيف هللاأحم :اســم المدرسة

 ايمان وليم تادرس: م المشرفاس

 ساقلتهموجه  :الوظيفـــــــــــة

 
 

 منى حماده أحمد السمان

 منى مصطفى محمد عبدالرحمن

 مها عبدالشافى محمود يوسف

 مها مصطفى محمد على

 مهراتى فكتور ينى ناشد

 موناليزا عاطف سليمان إبراهيم

 مونيكا مجدى سمير عياد

 حيم حسنمى جادالرب عبدالر

 مي زياد عبدالعزيز محمد
 
 
 
 

 مى عبدالغفار على عبدالغفار 

 مى على مسعود بدوى

 مى عمر السيد محمد

 مى على محمد عبدالمجيد

 حسان عبدالمطلب إبراهيمميار 

 سحاق جابر يعقوبإميار 

 ميرا لويز لطفى ميخائيل

 ميرنا نبيل فهمى مسعود

 أبوضيفميسون محمود عنبر 
 



 (22)ف ط 2: المجموعةرقم 

 قلفاو: اســم المدرسة

 هناء سباق فاضل :اســم المشرف

 موجه: الوظيفـة

 
 

 (24)طف  4: المجموعةرقم 

 الشهيد طيار محمدكامل: اســم المدرسة

 نرمين نخنوخ حلمي: اســم المشرف

 موجه: الوظيفـة

 على إبراهيمناديه محمد  

 نجالء محمد سلمان محمد

 نجالء ناصر حسن شحاته

 ى محمد شعباننجوى البدر

 ىندا رياض همام مرس

 ىندا عالء صابر عل

 ندا على ثابت عبدالرحيم

 ندا محمد رجب سليم

 ندا منصور حامد نجم الدين

 
 

 شرف عبدالرحيم أحمدأندى  

 ندي حمدان خلف

 ندى محمد عاطف أحمد

 محمود أحمد محمد ىند

 محمود محمد أحمد ىند

 ندى ممدوح السيد إبراهيم

 مدندى هشام محمود أح

 نرمين ناصر عبدالعال صالح

 نسرين أحمد عبدالنعيم محمد
 

 (25)طف  4: المجموعةرقم 

 اللغات التجريبية :اســم المدرسة

 سناء عبدالفتاح إبراهيم  :اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفـــــــــــة

 

 (26)طف  4: المجموعةرقم 

 البطل على عثمان :اســم المدرسة

 رة قدرى مرادني: اســم المشرف

 مدرسة بالمدرسة :الوظيفـــــــــــة

 إبراهيمنسرين حماده محمد  

 نهال أحمد جابر قاسم

 نورهان محمد أحمد محمد

 نورهان عالء محمد عبدالفتاح

 نورالدين إبراهيمهاجر أحمد 

 هاجر هشام أحمد عبدالباقى

 نهال خالد حسن أحمد

 نور محمود مرسى محمد

 بوضيفأنورا بشير محمد 
 
 
 
 

 نورا كمال شحاته لونديوس 

 نوران عاطف أحمد رسالن

 نورهان جمال مصطفى أحمد

 نورهان حامد محمد محمود محمد 

 بوزيد رزقأنورهان عاطف 

 نورهان عبدالناصر محمد عبدهللا

 هاجر أحمد عبداللطيف إبراهيم

 سماعيل حسنإهاجر نصر 

 السيد مصطفى عبدالرحمن ةهال
 



 (27)طف  4: المجموعةرقم 

 النهضة للغات: اســم المدرسة

 ؤاد مسعدفنجوى  :اســم المشرف

 مدرسة: الوظيفـة

 

 (21)طف  4: المجموعةرقم 

 ملحقة المعلمين: اســم المدرسة

 سماح محمد عبد الوهاب: اســم المشرف

 موجه :الوظيفــــة

 عالء مرعى محمد ةهال 

 هايدى العارف عيد عبدالرحيم

 هبة حربى حسين مصطفى

الموجود ثابت هبه عبد

 عبدالموجود

 هدى خلف السيد حسن

 هدى كمال محمد أحمد

 هدى محمد رشاد سالم على

 هدى محمد محمود أحمد

 هدى محمود عبدالرحيم محمد
 
 

 هدير خالد رضوان عبدهللا 

 هدير محمد عبدهللا محمد

 هدير محمود الفولى عبادى

 هدير هيسم مصطفى محمد

 هدير ياسر نصرالدين أحمد

 محمد عصرانهمت أحمد 

 هناء محمد حسن عبدالمولى

 هند أشرف الدردير أحمد

 هند فيصل أحمد عبدالرسول
 
 

 (29)طف  4: المجموعةرقم 

 عبدهللا وهبى :اســم المدرسة

 داليا حسين خلف :اســم المشرف

 معلم أول  :الوظيفـــــــــــة

 

 (  41طف ) 4رقم المجموعة : 

 عرب األطاولةاسم المدرسة : 
 شرف : أماني محمود حسيناسم الم

 الوظيفة : مدرسة 

 هند ناجح أحمد عبدالستار 

 كرامى مكرم علىإهيام 

 هيام جمال أحمد عبدالموجود

 هيام محمود أحمد شمندى

 هيام مصطفى على محمود

 والء ايمن محمد خليفه

 والء محمد فراج جاد الكريم

 والء محمود قبيصى الديب

 وهان نبيل راضوان منجد

 

 

 

 

 على ها ثروت عبدالاليار 

 يارا محمد طه محمد

 بوالقاسم فتحى محمدأياسمين 

 ياسمين عابدين عبدالحليم أحمد

 أحمد محمود ىياسمين عل

 ياسمين محروس ابواليزيد

 ياسمين محروص أحمد عمر

 ياسمين ناصر أحمد عمر
 



 

 (48)طف  4: رقم المجموعة

 الثورة: اســم المدرسة

 أسماء السيد أحمد: اســم المشرف

 درسةم: الوظيفـة

 
 

 

 الحمد السيد هيسرا أحمد شيب

 يمنى طارق مختار أحمد

 يوستينا جوزيف وليم سرجيوس

 باديرأكرى زيوستينا شكرى 

 يوستينا ممدوح جرجس واصف

 يوستينا ميالد بخيت عازر

 يوستينا نظير نجيب عبدهللا

 مجد نجيب خليلهأ ةيوليط

 

 

  

 


