
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ح دطٓ زوٟ ِذّذ  ٦٠٧٩٧٨٥ ١

 آ٠ح ٔاصر عثاش اترا١ُ٘  ٦٠٠١٥٥٨ ٢

 آ٠ٗ صالح ِذّٛد ض١ذ  ٦٠٠١٤٨٩ ٣

 آ٠ٗ عثذ هللا عثذ اٌردّٓ لاضُ  ٦٠٠١٧٥٥ ٤

 أضراء ِذدد ِذّذ دطٓ  ٦٠٠١٠٥٣ ٥

 أًِ ِذّذ أدّذ دط١ٓ  ٦٠٠١٠٦٨ ٦

 إضراء ِذّذ لاضُ عٍٝ  ٦٠٠٨٢٠٢ ٧

 إضالَ ع١ذ رت١ع ر٠اض  ٦٠٧٩٦٣٤ ٠

 إ٠ّاْ ٠ٛضف ٠عمٛب ٔاشذ  ٦٠٠٨٣٣١ ٩

 ادّذ دطا١ٔٓ ضعذ ِذّٛد  ٦٠٠١٨٠٨ ١٨

 ادّذ رجة ض١ذ ع١ذ  ٦٠٠١٣٧٧ ١١

 ادّذ ض١ذ ضعذ عثذ اٌط١ّع  ٦٠٠١٦٢٠ ١٢

 ادّذ صاٌخ ِذّذ ادّذ  ٦٠٠١٢٣٠ ١٣

 ادّذ عثذهللا عثذإٌظ١ر ِذّذ  ٦٠٧٩٢٩٩ ١٤

 ادّذ عطا عثذ اٌعس٠س عثاش  ٦٠٠١١٨٧ ١٥

 ادّذ عٍٝ عثذاٌذا٠ُ عثذاٌذ١ّذ  ٦٠٠١٨٤٣ ١٦

 ادّذ فرٛح ِذّذ ادّذ  ٦٠٠١٤٣٣ ١٧

 اضراء عثذ اٌطالَ ِذّذ طٗ  ٦٠٠٨٣٦٥ ١٠

 اضالَ ض١ذ عثذ اٌّعرّذ ادّذ  ٦٠٠١٣٩٩ ١٩

 اضالَ شر٠ف ِذّٛد عثذ اٌذى١ُ  ٦٠٠١٨٩١ ٢٨

 اضالَ ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٠٠١٥١٦ ٢١

 اضالَ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٠٠١٠٤٢ ٢٢

 اضالَ ِذّٛد عثذ اٌمادر شٍماِٝ  ٦٠٠٨٤٣٧ ٢٣

 اضّاء صاتر عثذاٌعس٠س ِذّٛد  ٦٠٧٠٠٥٤ ٢٤

 اضّاء ضادٝ عثذاٌصثٛر ادّذ  ٦٠٠١٤٧٠ ٢٥

 اضّاء عاطف عٍٝ ِذّذ  ٦٠٠٨٨٥٧ ٢٦

 اضّاء عٍٝ ِذّٛد اٌرٛٔٝ  ٦٠٠٨٧٢٢ ٢٧

 اضّاء ِذّذ دّذٜ ِذّذ  ٦٢٦٠٣٥٤ ٢٠

 اضّاء ِذّذ عثذهللا صادق  ٦٠٠٨٠٦٣ ٢٩

 اضّاء ِذّٛد عثذ اٌغفار ِذّٛد  ٦٠٠٨٣١٧ ٣٨

 اشرف جرجص فرٔط١ص ٔاشذ  ٦٠٠٨٨٨٩ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 األء خاٌذ عّر ِذّذ  ٦٠٠٨٨٥٠ ٣٢

 اٌش١ّاء رت١ع ذٛف١ك ِذّذ  ٦٠٠١٨٢٤ ٣٣

 اِأٝ اترا١ُ٘ ز٠ذاْ عثذاٌرد١ُ  ٦٠٠١٠٥٠ ٣٤

 اِأٝ ٕ٘ٝ اضذك جٛرجٝ  ٦٠٠٨٣٣٨ ٣٥

 اًِ صالح عثذإٌّعُ عثذاٌصاٌذ١ٓ  ٦٢٦٠٣٧٦ ٣٦

 اًِ عطا ِذّٛد دطٓ  ٦٠٠١٨٤٩ ٣٧

 اًِ ِا٘ر صثرٖ عثذ اٌغٕٝ  ٦٠٠١٠٥٩ ٣٠

 اًِ ِذّذ ِاضٟ عثذ اٌثالٟ  ٦٠٠٨٢٤٩ ٣٩

 ا١ِر ٕ٘ٝ صثرٜ فّٙٝ  ٦٠٠١٢٤٣ ٤٨

 ا١ِرج جّاي ِذّذ عثذ اٌرد١ُ  ٦٠٠٨١٣٤ ٤١

 ا١ِرج خاٌذ عٍٝ ِذّذ  ٦٠٠٨١١٣ ٤٢

 ا١ِرج ٠ذ١ا طٗ عثذ اٌعس٠س  ١٨٨٨٨٨٣٣٥ ٤٣

 ا١ِرٖ عٍٝ صذ٠ك ِذّذ  ٦٠٠٨١٦١ ٤٤

 ا١ِرٖ ِذّذ عثذاٌّج١ذ ادّذ  ١٨٨٨١١٨٤٧ ٤٥

 أجٟ ضع١ذ رِسٞ ٠ٛضف  ١٨٨٨١١٤٦٨ ٤٦

 ا٠ح ِذّذ عثذ اٌرازق ِذّذ  ٦٠٠٨٢٣٥ ٤٧

 ا٠ر٠ٕٝ ٘ارْٚ شذاذٗ ِطعٛد  ٦٠٧٩٧٠٤ ٤٠

 ا٠ٗ رجة دٍّٝ ِذّٛد  ٦٠٠٨٦٦٢ ٤٩

 ا٠ٗ عثذاٌرضٛي فؤاد اترا١ُ٘  ١٨٨٨١١٨٤٣ ٥٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ ٔاجخ خ١رٜ فّٙٝ  ٦٠٠١٠٦٢ ٥١

 تطّح ِذّذ ٠ٛضف ِذّذ  ٦٠٠٨٤٨٢ ٥٢

 تطّٗ ضاٌُ فّٟٙ ز٠ادج  ٦٠٠١٠٦٣ ٥٣

 تالي جّاي ادّذ عثذاٌثالٝ  ٦٠٠١٨٩٣ ٥٤

 جاو١ٍٓ ضع١ذ ٔج١ة ذٛف١ك  ٦٠٠٨٧٣٧ ٥٥

 جٙاد ِذّذ ع١ذ دجازٜ  ٦٠٧٩٣٠٠ ٥٦

 جْٛ ضاِٟ ِذثٛب خ١ًٍ  ٦٠٠١٦٩٦ ٥٧

 دطٕاء ِذّذ واًِ ِذّذ  ٦٠٠١١٦٤ ٥٠

 دط١ٓ ِذّٛد عثذاٌّاٌه عثذاٌطرار  ٦٠٠١٠٠٩ ٥٩

 دّادج اترا١ُ٘ أدّذ عثذ اٌذافع  ٦٠٧٩٤٢٨ ٦٨

 دّادٖ ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٢٦٠٤٥٢ ٦١

 دٕاْ ض١ذ ضع١ذ جّعٗ  ٦٠٠١٦١٥ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 دٕاْ فرذٝ فٛزٜ اترا١ُ٘  ٦٠٠١٨١٢ ٦٣

 خاٌذ صالح ض١ٍُ عثذاٌذى١ُ  ٦٠٠١٢١٤ ٦٤

 خٍف ِذّذ ا١ِٓ خٍف  ٦٠٧٩٤٢١ ٦٥

 دا١ٌا ِشٙٛر ٔاجٝ عثذهللا  ٦٠٠١٨٥٨ ٦٦

 دعاء دطٓ ٔٛر ِذّذ  ٦٠٧٩٤٤٧ ٦٧

 دعاء رت١عٝ عثذاٌرضٛي ِرعٝ  ٦٠٠٨١١٩ ٦٠

 دعاء عٍٝ عٍٝ غ١ث  ٦٠٠٨٦٦٠ ٦٩

 د٠ف١ذ ض١ذ تٕذٞ ١ِخائ١ً  ٦٠٠١٦٩٧ ٧٨

 د٠ٕا طارق عٍٝ ِذّذ  ٦٠٠١٥٢٤ ٧١

 د٠ٕا ِذّذ خاٌذ عثذ اٌعس٠س  ٦٢٦٠٤٠٠ ٧٢

 رأذا ضعذ دٕا ِجٍٟ  ٦٢٦٠٤٩٤ ٧٣

 را١ٔا جّاي رت١ع تىرٜ  ٦٠٠١٧٣٤ ٧٤

 را١ٔا جّاي ِعذٚي عثذ اٌذ١ّذ  ٦٠٠١٠٦٠ ٧٥

 را١ٔا ِّذٚح صثذٝ خ١ٍفٗ  ٦٠٠٨٨١٧ ٧٦

 را٠مٗ ادّذ ِذّٛد عراتٝ  ٦٠٧٩٤٣٩ ٧٧

 رجة عاطف ضعذ اترا١ُ٘  ١٨٨٨٨٨١٩٧ ٧٠

 رداب ِٕصٛر لاضُ ِٕصٛر  ١٨٨٨٨٨٣٩٥ ٧٩

 ردـــاب طـــٗ أدّذ صاٌخ  ٦٠٠٨٠١٢ ٠٨

 رضا ٔصر شذاذح خ١ًٍ  ٦٠٧٩٩٢٣ ٠١

 رضٝ ض١ذ خٍف ِفراح  ٦٠٧٩٥٤٥ ٠٢

 رل١ٗ عثذاٌثاضظ داِذ ِذّٛد  ٦٠٠١٤٤٨ ٠٣

 ر٠رٜ ف١صً ض١ذ خٍف  ٦٠٧٩٩٧٨ ٠٤

 زِسَ عثذ إٌّعُ ِذّٛد ادّذ  ٦٠٠٨٤٨٠ ٠٥

 زٚزٚ ع١ذ عثذاٌعظ١ُ عثذهللا  ٦٢٦٠٥٢٤ ٠٦

 ز٠ٕة دطٓ رشذٜ ِذّذ  ٦٠٠٨١٤١ ٠٧

 ز٠ٕة ضعذ ض١ذ عثذ هللا  ٦٠٧٩٣٩٥ ٠٠

 ز٠ٕة ِذّٛد عثاش ِذّذ  ٦٠٠٨٢٥٣ ٠٩

 ضارٖ جٙاد ِذّذ اٌذاخٍٝ  ٦٠٠١١١٥ ٩٨

 ضاٌّٗ صاٌخ دطٓ عثذاٌذى١ُ  ٦٠٠٨٨٩٢ ٩١

 ضعاد خٍف راشذ ِذّذ  ٦٠٠٨٤٤٢ ٩٢

 ضّاح ِّذٚح رجة ادّذ  ٦٠٠٨٤١١ ٩٣

 ضٛضٓ عثذاٌثاضظ خ١ًٍ ِذّذ  ٦٠٧٩٩٨٨ ٩٤

 ض١ذ ادّذ دطٓ اضّاع١ً  ٦٢٦٠٦٨٠ ٩٥

 شر٠ٓ ِذّذ ادّذ ز٠ذاْ  ٦٠٠٨٤٣٦ ٩٦

 ش١ر٠ٓ دطٓ ِذّذ عٍٝ  ٦٠٠١٣٩٧ ٩٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ش١ّاء اج١ذ اترا١ُ٘ ذٛف١ك  ٦٠٠٨١٤٦ ٩٠

 ش١ّاء عثذ اٌع١ٍُ اضّاع١ً عٍٝ  ٦٠٠١٠٧١ ٩٩

 ش١ّاء عصاَ ِذّذ خٍف  ٦٠٠٨٨٦٦ ١٨٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ش١ّاء ٠ذ١ا رفعد ِرٌٟٛ  ٦٠٧٩٣٣٠ ١٨١

 ش١ّاء ٠طرٜ ِذّذ عثذاٌرازق  ٦٠٠١٥٣٩ ١٨٢

 صف١ٗ جّعٗ عثذ اٌعظ١ُ ادّذ  ٦٠٠٨٠١٧ ١٨٣

 ض١اء ِرعٝ عثذ اٌرازق اٌصاتر  ٦٢٦٠٦٦٤ ١٨٤

 عثذ اٌردّٓ دّذٜ ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٠٠٨٨٥٤ ١٨٥

 عثذ هللا ٠ٛٔص ِذّٛد عثّاْ  ٦٠٠٨٩٦١ ١٨٦

 عثذاٌردّٓ ِذّذ عف١فٝ فّٙٝ  ٦٠٠١٢٤٩ ١٨٧

 عث١ر عاِر فرج ذٛف١ك  ٦٠٠١٧٣٠ ١٨٠

 عث١ر ٔاصر ظر٠ف طٗ  ٦٣٠٢٥٩٦ ١٨٩

 ع١ٍاء ادّذ فرداخ اترا١ُ٘  ٦٠٧٩٣٣٧ ١١٨

 فاذٓ دطٓ ضثاق اتٛ اٌفرخ  ٦٠٠١٨٨٨ ١١١

 فاطّح رضا فراج عٍٝ  ٦٠٠٨٢٣٦ ١١٢

 فاطّٗ ِذّذ ِذّٛد إترا١ُ٘  ٦٠٧٩٤٥٣ ١١٣

 لّر ِذّذ عّر ِذّٛد  ٦٠٠١٤٧٨ ١١٤

 ورضر١ٓ ض١ّر ٠ٛضف ِجٍٟ  ٦٠٠٨٢٣٠ ١١٥

 ورضر١ٕا صثذٟ ٠ٛٔاْ عثذٖ  ١٨٨٨٢٦٢٨٥ ١١٦

 ور٠ُ ادّذ رِضاْ ض١ذ  ٦٢٦٦٩١٤ ١١٧

 ور٠ُ رضا غٕذر در٠ٚش  ٦٢٦٠٧٥٤ ١١٠

 ور٠ّٗ ِذّذ ادّذ ض١ذ  ٦٠٧٩٤٥٤ ١١٩

 و١رٌص اخٕٛر ف١ٍثص اخٕٛر  ٦٢٦٠٧٦٨ ١٢٨

 ٌط١فح عثذاٌجٛاد شٛلٝ در٠ٚش  ٦٠٧٩٥٨٨ ١٢١

 ١ٌّاء عٕرر غساٌٝ ض١ف  ٦٠٧٩٥٥٩ ١٢٢

 ِؤِٓ ٠ذ١ٝ عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌغٕٟ  ٦٢٦٠٩١٢ ١٢٣

 ِارض١ً اضذك ثاتد عثذ اٌّط١خ  ٦٠٠٨٠٢٣ ١٢٤

 ِارٜ جرجص عثذ رتح ٠ٛضف  ٦٠٠٨٢١٧ ١٢٥

 ِار٠ا ِارض١ٍٕٛ ِىرَ عث١ذ  ٦٢٦٠٧٧٤ ١٢٦

 ِار٠اْ ِا٘ر عس٠س أذراٚش  ٦٠٠٨٦٠٨ ١٢٧

 ِار٠ٕا تثاٜٚ ِىرَ ٔصر  ١٨٨٨١١٨٨٧ ١٢٠



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ ادّذ جالي عٍٝ  ٦٠٠٨٤٠٢ ١٢٩

 ِذّذ جّاي زوٝ عٍٟ  ٦٢٦٠٧٩٦ ١٣٨

 ِذّذ خٍف هللا خٍف اترا١ُ٘  ١٨٨٨١١٤٦٣ ١٣١

 ِذّذ صالح ِذّذ ٔجاح ٔٛر  ١٨٨٨١٨٦٣٧ ١٣٢

 ِذّذ طٗ عثذ اٌذ١ّذ ِٕٟٙ دطٓ  ١٨٨٨١٨٦٤٤ ١٣٣

 ِذّذ عثذإٌاصر ادّذ اتٛاٌطعٛد  ٦٠٠١٢٦٦ ١٣٤

 ِذّذ عّاد ِذّذ ادّذ  ٦٠٠١٦٤٤ ١٣٥

 ِذّذ فرغٍٝ عثذ اٌىر٠ُ عٍٝ  ٦٢٦٠٠١٤ ١٣٦

 ِذّذ ِا٘ر ض١ذ عثذاٌرازق  ٦٠٠٨٣٦٢ ١٣٧

 ِذّذ ِذطٓ خٍف عثذاٌٛادذ  ١٨٨٨١١٨٣٠ ١٣٠

 ِذّذ ِذدد عثذ اٌعس٠س ِذّذ  ٦٢٦٠٠٢٦ ١٣٩

 ِرٖٚ ِذّٛد عثذ اٌردّٓ عثّاْ  ٦٠٧٩٣٧٤ ١٤٨

 ِر٠أٗ خذاٜٚ ض١ّر ٠ٛضف  ٦٠٠١٤٣٥ ١٤١

 ِر٠ُ تىطاٜٚ ٠طٝ ضا٠ٚرش  ٦٠٠١٢٩٧ ١٤٢

 ِر٠ُ ١ِالد صّٛئ١ً اضذك  ٦٠٠٨٧٩٠ ١٤٣

 ِر٠ُ ٔاصف ٔاجٝ ز٠ادٖ  ٦٠٧٩٧٠١ ١٤٤

 ِصطفٝ جّاي عثذاٌردّٓ عثذاٌّج١ذ  ٦٠٠١٨٣٦ ١٤٥

 ِصطفٝ جّعح ٠ٛضف عثذ اٌج١ًٍ  ٦٠٠١٤٩٩ ١٤٦

 ِصطفٝ دطٓ عٍٝ ِذّذ  ١٨٨٨١١٨٩٨ ١٤٧

 ِصطفٝ ض١ذ ِذّذ ٔاجٝ ِذّٛد  ٦٠٠١٤٨٠ ١٤٠

 ِصطفٝ عاطف فرذٝ عثذاٌّذطٓ  ٦٠٠١٣٣٣ ١٤٩

 ِصطفٝ ِجذٞ ِذّذ٠ٓ ِذّذ  ١٨٨٨١١٤٦١ ١٥٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِصطفٝ ٠ذٝ دطٓ عثذاٌصثٛر  ٦٢٦٠٩٤٦ ١٥١

 ِٕٝ و١الٔٝ عثّاْ ِذّذ  ٦٠٠١٤٦٥ ١٥٢

 ِٕٝ ِذّذ أٛر عثذ اٌطالَ  ٦٠٧٩٥١٠ ١٥٣

 ١ِادج شذاذٗ فر٠ذ ادّذ  ٦٠٠١٥٣٢ ١٥٤

 ١ِٕا اتٛ اٌطعٛد ا١ِر ٠عمٛب  ٦٢٦٠٠٩٢ ١٥٥

 ١ِٕا ض١ّر عثذ اٌّالن واًِ  ٦٠٠٨٨٢٠ ١٥٦

 ١ِٕا ِثارن اترا١ُ٘ ع١اد  ٦٠٠٨٩٩٢ ١٥٧

 ٔجٜٛ عثذ هللا ض١ذ عثذ اٌذى١ُ  ٦٠٠١٨٥٠ ١٥٠

 ٔذٜ دطٓ ض١ذ عثذ اٌردّٓ  ٦٠٠١٣٩٣ ١٥٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛرا ادّذ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ ادّذ  ٦٠٠١٤٠٠ ١٦٨

 ٔٛرا ِجذٜ ِذّٛد عٍٝ  ٦٠٧٠٥١٦ ١٦١

 ٔٛر٘اْ ِذّذ جالي ِذّذ  ٦٠٧٩٧٣٦ ١٦٢

 ١ٔف١ٓ ع١اد ٔط١ُ فّٙٝ  ٦٠٠١٢٥٩ ١٦٣

 ٘اٌح عٍٟ ض١ذ عٍٟ  ٦٠٠٨٠٣٠ ١٦٤

 ٘ثٗ عثذاٌذ١ّذ ض١ذ عثذاٌذ١ّذ  ٦٠٠١٤٥٨ ١٦٥

 ٘ثٗ ٔادٜ ض١ذ عثذ اٌّطٍة  ٦٠٧٩٠٧٧ ١٦٦

 ٘شاَ صاٌخ عساخ عثذاٌّمصٛد  ٦٠٠١٢٢٥ ١٦٧

 ١٘اَ ِٕرصر عٕرر ِذّذ  ٦٠٠١٥٧٥ ١٦٠

 ١٘ثُ عادي دطٕٟ ِذّذ  ٦٠٠٨٥٨٥ ١٦٩

 ٚالء خ١ٍفٗ عثذهللا عثذاٌطالَ  ٦٠٠١٨٦٨ ١٧٨

 ٚالء ض١ذ ِذّذ صذ٠ك  ٦٠٧٩٤٠٩ ١٧١

 ٠اض١ّٓ خاٌذ ض١ذ عثذ إٌع١ُ  ٦٠٧٩٠٤٤ ١٧٢

 ٠اض١ّٓ ٔاجٝ ف١صً عثذاٌمادر  ٦٠٠٨٦١٥ ١٧٣

 ٠ٛضف اضّاع١ً عط١ح ادّذ  ٦٠٠٨٩٤٦ ١٧٤

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 آية حسن محمد حسين 6113161111116132   مقيــد 1خارج 

 6 ازيس لويز صموئيل عبد النور 6113161121116111   مقيــد باق

 1 اسماء فتحى محمد عبدهللا 6113161131111931   مقيــد  6خارج 

 3 محمد خليلاميرة شعبان  6113161111111191   مقيــد 1خارج 

 2 حمزة محمد محمود محمد 6113161131111192   مقيــد باق

 3 مبروكه مهيدى فرج هللا فيصل 6113161111111131   مقيــد 1خارج 

 9 نجالء محمد ابراهيم احمد 6113161111111216   مقيــد 1خارج 

 3 هناء محمد رشاد عبدالولى 6113161161111333   مقيــد  6خارج 

 

 الئحة داخلية الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 بيشوي سمير يس يونان 6113161111111193   مقيــد 1خارج 

 


