
 BCEتقارير فنية 

 

 درجّ االيرذاٌ إسى انطانة

 17 اتراْٛى ادًذ اتراْٛى عهٙ يذًٕد

 18 اتراْٛى اشرف عٕض شرٚف

 16 اتراْٛى عهٙ عٕض هللا عهٙ ْالل

 18 أشرف يٕسٗ أتٕ انعٍُٛادًذ 

 18 ادًذ اتراْٛى اتراْٛى اسًاعٛم انُٓذأٖ

 18 ادًذ انسٛذ اتراْٛى يذًٕد

 13 ادًذ انسٛذ يذًٕد فًٓٙ انذفُٙ

 16 ادًذ ثرٔخ ادًذ دسٍٛ سعٛذ

 19 ادًذ خانذ عطّٛ خانذ

 17 ادًذ طّ عثذ هللا انسعذَٗ

 18 عادل يذًذ ادًذ عٕضٍٛادًذ 

 19 ادًذ عثذ انردًٍ عثاش اتٕ انًجذ

 19 ادًذ عهٗ عثذ انردًٍ دسٍٛ انجًم

 19 ادًذ عهٙ رشاد يصطفٙ دجاز٘

 16 ادًذ فرذٗ عثذ انذٗ انسٛذ

 19 ادًذ كًال دهًٙ عثذ انسالو صثخ

 18 ادًذ يذًذ صثر٘ يذًذ يصطفٙ

 18 يصطفٗ يذجٕب ادًذ انًذجٕب انعشرٖادًذ 

 16 ادًذ يًذٔح ادًذ عثذ انعال عهٙ خهف

 15 ادًذ ْشاو دسٍ يذًذ انغاٚشّ

 18 ادًذ ْشاو عثذ انسالو اسًاعٛم انجُذ٘

 17 اسايّ يذًذ يذًذ عثذِ انذسٕلٗ

 18 اسراء فرج رزق انعاجس

 20 اسالو ادًذ انسعٛذ يصهذٙ يصطفٙ

 19 انشًٛاء يذًذ كايم يذًذ سانى

 19 ايال يذًذ اتراْٛى عثذ انٓادٖ

 17 اًٍٚ رضا ادًذ يذًذ اتراْٛى

 14 تاسى انًذًذ٘ ريضاٌ دسٍ

 18 تاْر ادًذ دًذ٘ عٛذ عثاش

 19 تسًّ تساو فرذٗ عثذ انًمصٕد يذًذ

 11 جاسى يذًذ ادًذ ادًذ انخًٛسٗ

 19 دازو دسٍ اتٕ زٚذ اتراْٛى

 18 دازو سًٛر عثذ انعسٚس انشافعٙ

 17 دساو يذًذ عثذ انًٕجٕد يذًذ
  



 16 دساو يذًذ عثذ انُثٙ رزق

 10 خانذ ادًذ اتراْٛى دًادِ يذًذ

 18 خانذ ادًذ فرذٙ يذًذ ادًذ انشافعٙ

 13 خانذ ثرٔخ ذٕفٛك فًٓٗ يذًٕد

 19 جًال جًال عثذ انًمصٕد ادًذخانذ 

 14 خانذ كرو عهٙ عٕض عًر

 18 خانذ يذًذ دسٍ دسٍ يٕسٙ

 19 خهٕد ادًذ دايذ عثذ انعاطٗ

 8 رائذ اتراْٛى يذًذ ادًذ يعٕض

 16 زاٚذ يذًذ يذًذ دًذ ادًذ

 17 زٚاد اشرف يذًذ اتراْٛى انسُثاطٙ

 17 جًال عثذ انًٕجٕد يذًذ يرسٙزٚاد 

 19 زٚاد سًٛر سٕٚهى يذًذ انسٛذ

 15 سايٗ يصثاح سايٗ انسٛذ انعطار

 19 سًر ادًذ ادًذ غُٛى

 19 سٛف خانذ يذًذ عثذ انعسٚس دٕاش

 19 سٛف سًٛر سٕٚهى يذًذ انسٛذ

 18 شاد٘ يذًذ عثذ انذًٛذ انغًر٘ سثع

 19 انردًٍ ادًذ شٕلٙ يذًذ طهثّعثذ 

 17 عثذ انردًٍ سانى يذًذ سانى ادًذ انشال

 13 عثذ انردًٍ شثاَّ فرخ هللا يصطفٙ

 19 عثذ انردًٍ عثًاٌ يذًذ عثًاٌ اتراْٛى زٔٚرّ

 15 عثذ هللا ادًذ اتراْٛى عثذ انفراح فرج

 18 عثذ هللا دًذ٘ يذًذ عهٙ انجٕٚهٙ

 16 عثذ هللا صفٕخ يسعذ يذًذ عثذ انسالو

 18 عثذ هللا يذًذ يصطفٗ انصأٖ

 12 عثذ انًُعى جْٕر عثذ انًُعى يذًذ انجُذٖ

 18 عصاو شٕلٙ عثذ انراضٙ انطذاٌ

 18 عهٙ دايذ فٓٛى يخًٛر سعٛذ

 17 عًر اتراْٛى عهٙ انسٛذ سٛذ ادًذ

 13 يذًٕد عًر عثذ انٓادٖعًر 

 16 فاد٘ ْاَٙ ذٕفٛك يٕسٙ

 14 فرذٗ يذًذ ٕٚسف جًعح انرشٛذٖ

 16 كرٚى يذًذ يذًذ جثر انسٛذ

 17 كرٚى َاصر ساليّ عثاش عثذ انًجٛذ

 19 يازٌ خانذ انسٛذ يذًذ انًُر

 18 ياْر اتراْٛى انذسٍُٛ اتراْٛى

 19 دهٛى رٚاض دهٛى اتراْٛىياٚكم 
  



 18 يذًذ اتراْٛى يذًذ دساٌ

 15 يذًذ ادًذ يرٕنٗ ادًذ

 18 يذًذ ادًذ يذًذ أدًذ عمم

 13 يذًذ ادًذ ْالل انمًع

 18 يذًذ اسايّ انسعٛذ انًرٕنٗ

 11 يذًذ انشرتُٛٗ يذًذ انشرتُٛٗ سعفاٌ

 15 يذًذ انًرٕنٗ يمثم عثذ انثالٗ

 17 يذًذ دسٍ يذًذ انثذٔ٘

 14 يذًذ رجة يذًذ يذًذ شطا

 17 يذًذ صالح يذًذ يذًذ

 18 يذًذ طهعد عثذ انذًٛذ ريضاٌ ساليح

 17 يذًذ عادل يذًذ يذًذ ادًذ غُاٚى

 16 يذًذ عهٙ يذًٕد عثذ انذًٛذ عثذ انرازق

 16 يذًذ عًاد دًذ٘ عطّٛ دسٍ

 18 يذًذ فؤاد يذًذ انمُأٖ انشافعٗ

 19 يذًذ فارح ٕٚسف َٕر

 18 يذًذ فرذٗ يٕسٗ اتراْٛى

 16 يذًذ يذًذ ٕٚسف عثذ انًُعى

 19 يذًذ يذًٕد ادًذ يذًذ انشافعٙ

 12 يذًذ ٚاسر اسًاعٛم دسٍٛ

 17 يذًذ ٚاسر يصطفٗ يذًذ دٕطر

 18 انًعذأٖ عثذ انعسٚس يذًٕديذًٕد 

 18 يذًٕد انًٕافٗ انًٕافٗ يذًذ

 18 يذًٕد ذٕفٛك انسٛذ يذًذ عطّٛ

 20 يذًٕد طارق يذًٕد اتراْٛى انعسب

 17 يذًٕد يذًذ طهثّ انًرٕنٗ

 19 يصطفٗ اتراْٛى يذًذ اتراْٛى عًارج

 19 يصطفٙ اتراْٛى يذًٕد ادًذ انًرسٙ

 15 يعار ادًذ سعٛذعسٛرٖ

 18 َٕر ادًذ انسٛذ عهٗ انشُأٖ

 19 ْشاو ادًذ يرسٗ عثذ انُثٗ

 18 ٔنٛذ إَر يذًذ شعثاٌ

 15 ٔنٛذ يذًذ عثذ انذًٛذ انغًر٘ سثع

 19 ٕٚسف عادل أدًذ يذًذ

 18 ٕٚسف يذًذ انسٛذ ادًذ انسعذَٙ
 


