
مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه محمد غازى رمضان الطحان ١

أسماء راسم ابراهٌم احمد الشاعر ٢

احمد ابراهٌم على مصطفى الزمزمى ٣

احمد سامى محمد حمام ٤

اسراء الدسوقى الحسانٌن السٌد ٥

اسالم اللبٌشى حسٌن محمد اللبٌشى ٦

اسماء صابر ابراهٌم الدسوقى شعبان ٧

اسماء كامل محمود عبد القادر ٨

افنان جمٌل وفٌق نصر حسانٌن سالم ٩

الزهراء على السٌد على مصطفى ١٠
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

الشٌماء حجازى المتولى ابراهٌم محمد ١١

الهام محمد رضا حلمى هارون الجندى ١٢

امل محمود على عبد اللطٌف مشالى ١٣

امنٌه مجدى محمد ابراهٌم ١٤

امٌره احمد المحمدى عبد العزٌز ١٥

امٌره اشرف مصطفى السٌد ١٦

اٌمان عبد القادر ابو العباسى حباظه ١٧

اٌمان محمد عبد الجواد زاٌد ١٨

اٌه عماد محمود سرحان ١٩

اٌه فتحى حسٌن سالمه حسٌن ٢٠

اٌه محمد عبد الرزاق محرم الخن ٢١

باسل رضا محمد الشرباصى االتربى ٢٢

بسمة عبدهللا الشحات عبدالحمٌدعباس ٢٣

تسنٌم محمد الحسنٌن احمد الدرس ٢٤

حبٌبه محمد محمد قندٌل ٢٥

دنٌا ربٌع محمود حسٌن ٢٦

دنٌا محمد عوض شعبان البنا ٢٧

دٌنا عبدالمنعم عبدالمنعم حسن العاملى ٢٨

رانٌا أمٌن شعبان محمد الٌمانى ٢٩

رانٌا عبد الحى محمد الٌمانى القلعى ٣٠

رانٌا مصطفى شوقى على مصطفى ٣١

رنا عطٌه سالمه البقرى ٣٢

روضه محمد سعد صالح مكى ٣٣

رٌهام محمد عبدالحمٌد العٌسوى ٣٤

رٌهام وائل وفقى شفٌق جاد هللا ٣٥

زٌاد اٌمن عبد التواب ابو المعاطى البٌلى ٣٦

ساره محمد صابر عبد الحمٌد زهو ٣٧

ساره ممدوح محمد ابراهٌم سالمه ٣٨

سلمى امٌن عبد العظٌم امٌن على احمد ٣٩

سماء محمد السٌد على مصباح ناموس ٤٠

سماح ممدوح مصباح محمد ابو شعٌشع ٤١

شروق احمد محمد حمام الحرٌرى ٤٢

شروق مصطفى محمد محمد الهجان ٤٣

شرٌف احمد محمد الحسٌنى ٤٤

شٌماء خالد محمد محمد فؤاد ٤٥

شٌماء محمد عطٌه بدر ٤٦

عبدالرحمن خالد عبدالسالم مختار ٤٧

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
الوثائق و المكتبات و المعلومات- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 
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عبدهللا عادل فتحى المرسى ٤٨

عبٌر ٌسرى ابو المعاطى محمد قاسم ٤٩
 محولة من كلٌة الزراعة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

عزه مجدى صبح رخا ٥٠

عفاف خالد عطٌه عبد المعطى سلٌمان ٥١

عمر محمد ٌحٌى الحسٌنى محمود ٥٢
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

فاطمة محمد فوزي عطا هللا ٥٣

فاطمه سمٌر جاد محمد احمد ٥٤

فاطمه على السٌد محمد ٥٥

فوزٌه محمد عبد هللا منصور زاهر ٥٦

لٌلى جمال عبد المقصود السٌد الغرباوي ٥٧

مادونا سامح حنا عازر عٌد الملك ٥٨

محمد السٌد ابراهٌم السٌد مصطفى ٥٩
 محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد حامد طاهر ابوالعطا ٦٠

محمد وحٌد عبد الرحٌم حسٌن المرسى ٦١

محمود عبدالقادر محمد القناوى النجار ٦٢

مرٌم محمد مصطفى بكر ٦٣

مالك هشام عبدالمقصود الخولى ٦٤

منار عزمى عراقى عبد العزٌز ابو الرجال ٦٥

منار محى محمد محى شعٌب ٦٦

مى محمود العوضى شعٌر ٦٧

مٌرنا عادل المحمدى السٌد حسن ٦٨

نجاه البابلى احمد رمضان غبور ٦٩

ندى احمد حسٌن حامد ٧٠

ندى احمد ٌوسف عبدالهادى ٧١

ندى السٌد ابراهٌم محمد رجب البهوتً ٧٢

ندى عبد البارى محمد شرٌف ٧٣

ندى محمد محمود الغباتى ٧٤

نرمٌن عصام حلٌم حكٌم ٧٥

نها عاطف محمد عٌسى ٧٦

نهلة الدسوقى الدسوقى الزٌادى ٧٧

نورا فتوح عاشور مطاوع ابو زٌد ٧٨

نورهان عبد العلٌم عبد العلٌم شعٌب ٧٩

نورهان عماد حمدي رمضان النقٌب ٨٠

نٌره ٌسرى فتحى حبٌب شرٌف ٨١

هاجر السٌد السٌد السٌد عمر النجار ٨٢

هدى ثروت السٌدابراهٌم بردش ٨٣

هدٌر الحنفً السعٌد الحنفى شكٌل ٨٤

ٌاسمٌن سلٌمان بدٌر الشوره ٨٥

ٌاسمٌن محمد عثمان ابو العز االمام ٨٦

ٌمنى اشرف مصطفى محمد سلطان ٨٧

تقرٌر 

عن 

طالب 

سنة 

 دراسٌة
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الفرقة 

- أولى 

انتساب 

- موجه 

الوثائق و 

المكتبات و 

المعلومات

للعام 

االكادٌمً 

(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه اسماعٌل محمد عطٌه اسماعٌل ١

آٌه نعمان نعمان احمد القلٌوبً ٢

ابراهٌم عادل ابراهٌم محمد فوده ٣

اثار رائد عبد الحمٌد عبدالحافظ ٌاسٌن ٤

احمد حسن محمود عبد الخالق الجمٌزي ٥

احمد حمدى فتحى المتولى سعد ٦

احمد خالد ابراهٌم الشربٌنى ٧

احمد خالد محمود محمد معوض ٨

احمد رشاد عبداللطٌف سالم سالم ٩

احمد رضا محمد احمد العزب ١٠

احمد شوقى حلمى احمد ١١

احمد عادل محمد قندٌل ١٢

احمد عبدالرحٌم عبدالرازق عبدالمقصود ١٣

احمد عجٌب محمد عبدالفتاح الالوندى ١٤

احمد عٌد محمد السعٌد زكرى ١٥

احمد مجدى محمد النبوى صالح رزق ١٦

احمد محمد محمد ٌاسٌن عبد هللا ١٧
 محول من كلٌة الزراعة ـ جامعة دمٌاط 

٢٠١٦/٢٠١٧

اسراء احمد صالح احمد سٌد احمد البوهى ١٨

اسراء الهاللى الهاللى طلبه ١٩

اسراء رافت احمد ابو زٌد ٢٠
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

اسراء سمٌر طه سلٌمان ٢١

اسراء محمد عبدالمنعم الخولى ٢٢

اسراء منصور احمد نصر ابولٌصه ٢٣

اسماء ابراهٌم عبد العاطى عبد الشافى سالمه ٢٤

اسماء احمد اسماعٌل عبد الغنى ابراهٌم ٢٥

اسماء احمد على ابوالوفا رزق ٢٦

اسماء السعٌد حامد السعٌد محمد ٢٧

اسماء السٌد السٌد السٌد قندٌل ٢٨

اسماء بكر عبد الرزاق عبد السمٌع دهٌنه ٢٩

اسماء عادل محمد اسماعٌل ٣٠

اسماء محمد محمد عبد الرؤف ٣١

اسماء محمود لٌل عبد المقصود ٣٢

اسماء نصحى محمود محمد ابراهٌم ٣٣

اسماء نظٌم فتحى احمد عبده ٣٤

االء سامى على البهلول البٌومى ٣٥

االء شعبان عبد الحمٌد محمد سعده ٣٦
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الزهراء حسنى الظرٌف محمد على شمٌط ٣٧

السٌد محمد السٌد المشد ٣٨

الكناكى محمد الكنانى احمد الكناتى ٣٩

امال عالء على مجرف ٤٠

امال محمد صبرى محمد العدوى ٤١

امانى محمد رزق ابراهٌم عبد العزٌز ٤٢

امانى موسى عثمان مصطفى الشناوى ٤٣

امل محمد السعٌد عاشور ٤٤

امنٌه على السٌد اسماعٌل قابٌل ٤٥

امنٌه ناصر محمد المرسى ٤٦

امٌره ابراهٌم السٌد محمود ضٌف ٤٧

امٌره السعٌد السعٌد ابراهٌم الدسوقى ٤٨

امٌره سٌد امٌن عبدالعزٌز ٤٩

امٌره عبدالمنعم البسطوٌسى ابوعبده ٥٠

امٌره غرٌب محمد السعٌد ٥١

امٌره محمد حسن محمد البشٌر العزول ٥٢

امٌره محمد عبدالغنى احمد مرزوق ٥٣

امٌره هشام بهٌج محمد عبد هللا ٥٤

امٌنه بسٌونى شعبان عبد العزٌز شعبان ٥٥

انطون البٌر حلٌم عبده رزق ٥٦

اٌات محمد عبد العزٌز حجازى ٥٧

اٌمان ابراهٌم عبدهللا فٌصل ٥٨

اٌمان احمد بكر اسماعٌل ٥٩

اٌمان اٌمن احمد محمد عوض ٦٠

اٌمان ثروت محمد طاهر عبد العزٌز ٦١

اٌمان سامح عبد المعبود صدٌق الورش ٦٢

اٌمان شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندي ٦٣

اٌمان عبدالرازق عبدالحلٌم عبدالرازق بشار ٦٤
 سبق فصلها من الدراسات االسالمٌة والعربٌة 

٢٠١٧/٢٠١٦للبنات بالمنصورة فً العام الجامعى 

اٌمان على ابو زٌد موسى ٦٥

اٌمان محمد عباس المرسى سالم ٦٦

اٌمان محمد محمد عٌد ٦٧

اٌمان محمدٌن ابراهٌم محمدٌن ٦٨

اٌمان محمود رمزى السوٌدى ٦٩

اٌمان مسعد فتوح مشرف ٧٠

اٌمن احمد محمد كامل ابو العز ٧١

اٌه احمد عثمان عسكر ٧٢

اٌه الشربٌنى السٌد احمد الشربٌنً ٧٣

اٌه عبد الرحمن محمد ابراهٌم فرج ٧٤

اٌه على محمد احمد عطٌه ٧٥

اٌه فوزى حمدى ابو سٌف ٧٦

اٌه محمد رشدى عبد الهادى سعد ٧٧

اٌه محمود مصطفى بخٌت ٧٨

بسمه سعٌد حلمى احمد شحاته ٧٩

بسنت اسامه السٌد كوهٌه ٨٠

بسنت محمود محمد الحسٌنى محمد ٨١

جمال جمعه عبدالعاطى عبدهللا ٨٢

جمال شرٌف محمد اسعد قمر شرٌف ٨٣

جهاد ابراهٌم سعد ابراهٌم السرى ٨٤

حنٌن مصطفى محمد مصطفى ٨٥

خالد جاد عبد الحمٌد جاد السبكى ٨٦

خلود طارق عبد الحمٌد محمد محمد حسٌن ٨٧

خلود محمد محمد عبد الحمٌد حامد ٨٨



دعاء السٌد محمود عوض اماره ٨٩

دٌنا محمد سالمان ابراهٌم على ٩٠

دٌنا محمود مصطفى المتولى مصطفى ٩١

رانا محمد ابراهٌم عبد الجواد مرزوق ٩٢

رانده احمد بدر الدٌن ابراهٌم محمد بدٌع ٩٣

رانٌا عبد الوهاب ٌاسٌن السٌد ٩٤

رانٌا مسعد احمد ابو حسن ٩٥

رحاب السٌد عبد الجلٌل زمٌتر ٩٦

رحمه السٌد احمد محمد عبٌد ٩٧

رحمه سعٌد محمد البغدادي ٩٨

رنا احمد سالمه محمد الشربٌنى الباز ٩٩

روان ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ابراهٌم ١٠٠

روضه حمدان عبدالحمٌد صالح ١٠١

رٌم ٌسرىمحمد سالم الغرباوي ١٠٢

زٌاد محمود طاهر منصور ١٠٣

زٌنب السٌد الحسٌنى السٌد كراوٌه ١٠٤

سارة محمد اسماعٌل الغرٌب قطرى ١٠٥

ساره احمد شاكر السٌد عطٌه ١٠٦

ساره اٌهاب محمد ابراهٌم خطاب ١٠٧

ساره رمضان عبدالرازق محمد ١٠٨

ساره سٌف مصطفى محمد السٌد ١٠٩

ساره شرٌف االمام االمام ابو النور ١١٠

ساره عوض عبدالفتاح عوض شمله ١١١

ساره محمد على محمد النادى ١١٢

ساره محمد مصطفى محمد الجندى ١١٣

سامٌه محمد بكر محمد على ١١٤

سحر احمد محمد على الحدٌدى ١١٥

سعاد جمال سعد محى الدٌن عبده ١١٦

سعاد سعٌد احمد مرعى ١١٧

سلمى سعد عبد الحمٌد محمد خالد ١١٨

سلمى عالء بدٌر ابو العال ١١٩

سلمى ٌاسر شوقى امٌن الفخرانى ١٢٠

سلوان محمود محمود محمود الشرباصً ١٢١

سلوى حماده محمد محمد عامر ١٢٢

سمر عمر السٌد السعٌد ١٢٣

سناء محمد ابراهٌم عبد هللا سلٌم ١٢٤

سٌف الدٌن تامر احمد رفعت مراد ١٢٥

شروق اسامه ٌوسف محمد ١٢٦

شروق السٌد محمود محمد سالمه ١٢٧

شروق زكرٌا على محمد خمٌس ١٢٨

شروق عبد الحمٌد احمد الشرقاوى ١٢٩

شروق عصام عبده حسن فرج ١٣٠

شرٌف جمال عابدٌن العراقى ١٣١

شٌماء الحسٌنى عبد المحسن الحسٌنى ١٣٢

شٌماء جمال السٌد حسانٌن ابوطالب ١٣٣

شٌماء شلبى هانىء شلبى ابوالعنٌن ١٣٤

شٌماء طه محمد طه ٌاسٌن ١٣٥

شٌماء عز الرجال عبد هللا اسماعٌل البقرى ١٣٦

شٌماء فوزى ناجح عبداللطٌف ١٣٧

شٌماء محمد حسٌن السٌد حجاج ١٣٨

شٌماء محمد محمد شاكر صالح حسن العفٌفى ١٣٩

شٌماء مصطفى عبداللطٌف السٌد ابراهٌم ١٤٠

صباح مصطفى ابراهٌم الشافعى ١٤١



صدفه احمد محمود محمد ١٤٢

صفاء محسن عبدالمقصود عبدالمقصود فرحات ١٤٣

صفاء نجٌب محمدى حسن البسطوٌسى ١٤٤

طارق حسن احمد عبد المطلب الحلو ١٤٥

طلعت جمعه محمود على عمر ١٤٦

عبد الرحمن احمد عبد العزٌز جاد ١٤٧

عبد هللا فاضل صابر احمد محمود ١٤٨
 محول من كلٌة الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

عبد هللا فراج عبد السالم محمد جمعه ١٤٩

عبدهللا اشرف السٌد محمد االمام ١٥٠

عبدهللا عبدالناصر محمد السٌد ١٥١

عفت السٌد احمد متولى عبد العزٌز عوٌضه ١٥٢

على ناجى على عبدالهادى سرحان ١٥٣

عمر السٌد فتحى محمد ١٥٤

عمر عالء سعد عبد السالم قاسم ١٥٥

عمر مجدى السٌد محمود النجار ١٥٦

عمرو السعٌد زغلول السعٌد ١٥٧

عمرو خالد كامل محمد ١٥٨

فاطمه اٌمن رشاد السٌد ١٥٩

فاطمه خالد محمد احمد رضوان ١٦٠

فاطمه سامى السٌد محمد جمعه ١٦١

فاطمه عبد العظٌم احمد ابراهٌم ضٌف ١٦٢

فاطمه على السعٌد عبد العزٌز عبٌد ١٦٣

فاطمه مسعد ابراهٌم فرحات ١٦٤

فوزٌه محمد محمد سعفان ١٦٥

فٌروز محمد كمال البٌومى ١٦٦

كرٌم اشرف مصطفى فهٌم ابو العنٌن ١٦٧

الرا السٌد حسٌن بركة ١٦٨

لمٌس الحسٌن محمد محمد ابوالعزم ١٦٩

لٌلى شرٌف ابراهٌم محمد على ١٧٠

ماجد محمد فهمى محمود المزاحى ١٧١

مارٌنا سلٌمان منٌر جاد السٌد ١٧٢

محمد احمد عباس محمد عٌد ١٧٣

محمد احمد محمد احمد محمود الصعٌدى ١٧٤

محمد اسالم ابو عٌسى محمد عٌسى ١٧٥

محمد اشرف محمد احمد عبدهللا ١٧٦

محمد السٌد الباز محمد شلبى ١٧٧

محمد السٌد عبدالرحمن محمود زاهر ١٧٨

محمد امجد الشحات جمعه بدوى ١٧٩

محمد انور توفٌق امٌن محمود ١٨٠

محمد اٌمن محى الدٌن احمد ابراهٌم ٌسن ١٨١

محمد رضا المرسى محمد زاٌد ١٨٢

محمد سالم محمد على عبٌد ١٨٣
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

محمد شرٌف احمد محمد الشوربجى ١٨٤

محمد عالء محمد السٌد حسن ١٨٥

محمد علً عبد الرازق على احمد الدالً ١٨٦
 محول من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

محمد محسن على محمد الدخمٌسى ١٨٧

محمد محمد متولى احمد منصور ١٨٨

محمد مصطفى مصطفى صالح ١٨٩

محمد هشام عبد الرشٌد عبد السمٌع عبد العال ١٩٠

محمود اشرف محمود العزب ١٩١

محمود العربى محمود العربى العربى ١٩٢



محمود حمدى ابوالفتوح عوض الدسوقى ١٩٣

محمود طارق حامد عطٌه حسانٌن ١٩٤

محمود عبدالبارى محمد رضا الشٌخ ١٩٥

محمود عبده صالح محمود جادالمولى ١٩٦

محمود على القطب محمد رمضان ١٩٧

محمود محمد ابوالمعاطى ابوالمعاطى ١٩٨

محمود محمد سعد عبدالمنعم البسٌونى ١٩٩

محمود محمد عبد الحمٌد حامد عوف ٢٠٠

مروه سامى محمد محمد على الزغبى ٢٠١

مروه صبرى احمد على احمد خلٌفه ٢٠٢

مروه عبده عبد السالم محمود ٢٠٣

مروه عطٌه المتولى عبدالعاطى زٌد ٢٠٤

مروه عمر فهمى نجٌب البرهمتوشى ٢٠٥

مرٌم ابراهٌم السٌد عوض ابراهٌم ٢٠٦

مرٌم اشرف منٌر لوقا ٌوسف ٢٠٧

مرٌم رضا محمد الشربٌنى ٢٠٨

مرٌم سمٌر صدٌق محمد البرعى ٢٠٩

مرٌم عبد الحمٌد مرزوق عبد الحمٌد الشقرفى ٢١٠

مرٌم عبد الهادى السٌد عبد الهادي ٢١١

مرٌم محمد حامد محمد شاهٌن ٢١٢

مرٌم محمد طلعت القصبى ٢١٣

مرٌم ٌحى محمد محمد عبدالمجٌد ٢١٤

مرٌهام مرقص ٌونان حنا صلٌب ٢١٥

مالذ مجدى عزت السٌد جمٌل ٢١٦

منه هللا عصام محمد عبد المعطى موسى ٢١٧

منه هللا ماجد سلٌمان حسن القرٌناوى ٢١٨

منى الشربٌنى عبدالمعطى عبدالعزٌز ٢١٩

منى محمد عوض بٌومى ٢٢٠

منى ناجى محمد شحاته محسوب ٢٢١

منى ٌوسف محمد النوسانى ٢٢٢

مها حسن عبد االله زٌن العابدٌن محمود النمر ٢٢٣

مها على فتحى على ٢٢٤

موده طارق فوزى الشرقاوى ٢٢٥

مى ضٌاء المحمدى بهلولة ٢٢٦

ناردٌن جورج بطرس سلٌم ٢٢٧

ناصر جمال احمد الرفاعى ابوالعطا دوٌب ٢٢٨

ناصر جمال على رمضان حسانٌن ٢٢٩

نبٌل محمد محمد محمد سٌد احمد شلبى ٢٣٠

نجوى ابراهٌم احمد عامر ٢٣١

نجوى حسنً غنٌم الدسوقً ٢٣٢

نجوى محمد حسن حسن ابو العطا ٢٣٣

ندى حسنى جادالحق المتولى الشربٌنى ٢٣٤

ندى محمد عبد الموجود حفنى ابو سعده ٢٣٥

نسمه محمد الحسٌنى الحسٌنى الجندى ٢٣٦

نهال عادل بكر الحسنٌن الشاعر ٢٣٧

نهله بكر عبد الجلٌل محمد ابوالخٌر ٢٣٨

نهله عبد الحكٌم محمد ناصف ٢٣٩

نهى ابو القاسم حسٌن محمد سلٌمان ٢٤٠

نوال اسامه عبدالرحمن عبدالرحمن ٌوسف ٢٤١

نور السٌد على عبد الحافظ الباز ٢٤٢

نور خالد عبد الحمٌد محمود العفٌفى ٢٤٣

نورا كمال محمد عبد العظٌم ٢٤٤

نورهان احمد سالم احمد بدر ٢٤٥



نورهان حسن الٌمانى صقر ٢٤٦

نورهان طلعت عبد الجواد السٌد البلتاجى ٢٤٧

نورهان عبد الحكٌم احمد محمد احمد سٌد احمد ٢٤٨

نورهان محمود محمود محمود ٌوسف ٢٤٩

نٌره ضٌاء الدٌن محمود اسماعٌل ٢٥٠

هاجر احمد عبده محمد ابو المعاطى ٢٥١

هاجر عادل محمد رمضان حاٌس ٢٥٢

هاجر فؤاد محمد البهلول ٢٥٣

. هاجر محمد طاهر حواس ٢٥٤

هاجر مقصود عبدالعظٌم عبدالفتاح ٢٥٥

هانى المتولى على داود ٢٥٦

هاٌدي محمد السٌد الدمشٌتً ٢٥٧

هبه غرٌب السٌد السٌد مصطفى ٢٥٨

 هدى محمد عبدالرازق جمعه ٢٥٩ جامعة المنصورة- نقل قٌد من كلٌة الحقوق 

هدٌر السٌد النبوى السٌد بٌومى ٢٦٠

هدٌر سامح محمد احمد الهوارى ٢٦١

هدٌر وائل وفقى شفٌق جاد هللا ٢٦٢

هناء محمد صالح ابراهٌم احمد ابوالنجا ٢٦٣

هوٌدا الخضرى عبدالكافى عبدالكافى رمضان ٢٦٤

وائل طارق احمد مشالى ٢٦٥

وجٌهه نبٌل محمود محمد العدل ٢٦٦

وفاء طارق فهمى محمود حسن فرج ٢٦٧

ٌاره احمد ابراهٌم مجاهد احمد ٢٦٨

ٌاسمٌن حسام محمد على عبد الجواد ٢٦٩

ٌاسمٌن وجٌه عبد الوهاب محمد ابراهٌم ٢٧٠


