
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 اتشا١ُ٘ عثذإٌّعُ عثذهللا عثذإٌّعُ  ١٢٢٢١١٠٠١ ١

 ادّذ خٍف ِٛعٟ ععذ  ١٢٢٢١١٠١٢ ١

 ادّذ عثذ اٌعظ١ُ ِذّٛد عّاس  ٠١٠٦٦٢٦ ٣

 ادّذ عشفٗ ِذّذ خٍف عثّاْ  ١٢٢٢١٠١٠١ ٠

 ادّذ فٕجشٜ شعثاْ ِٕٙٝ  ٠٦٢٠٦٦١ ٦

 ادّذ ِذّذ عثاط ِذّذ  ١٢٢٢١٢١٦٠ ٠

 اسٚٞ عادي ِذّذ دغٓ  ١٢٢٢١١٦٣١ ٢

 اعاِٗ عٍٟ ا١ِٓ دغ١ٓ  ١٢٢٢١٢٠٦١ ٦

 اعشاء خٍف هللا ِصطفٟ ِذّذ  ١٢٢٢١٠٣٣٦ ٠

 اعشاء ٠غشٞ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ١٢٢٢١٣٣٣٠ ١٢

 اعّاء جاتش ِشصٚق ادّذ  ١٢٢٢١٢٠٢٦ ١١

 اعّاء عٍٟ دغٓ عٍٟ  ١٢٢٢١٦٠٢١ ١١

 اعّاء عٍٟ ست١ع ِذّذ  ١٢٢٢١٠٦٠٣ ١٣

 افشا٠ُ ِشلظ صّٛئ١ً ذادسط  ١٢٢٢١١٦٦٠ ١٠

 االء ِصطفٟ ِذّذ عٍٟ  ١٢٢٢١٦٠٦٦ ١٦

 اِأٟ ِذّذ ِذّذ عثذاٌٍط١ف  ١٢٢٢١٦١٠١ ١٠

 اًِ اٌط١ة اتٛتىش اٌط١ة  ١٢٢٢١٢١٢٠ ١٢

 ا١ِشٖ شعثاْ ِذّذ ِرٌٛٝ  ٠٦٦٢١٣٦ ١٦

 ا٠ّاْ عثذاٌثاسٞ عثذهللا عثذاٌثاسٞ  ١٢٢٢١٦١٣١ ١٠

 ا٠ّٓ ف١ٍثظ ثاتد ٠ٛعف  ١٢٢٢١١٠١٠ ١٢

 ا٠ٗ ا٠ّٓ ِذّذ اٌغ١ذ  ١٢٢٢١٣٠١٠ ١١

 ا٠ٗ سافد سِضاْ عثذاٌشد١ُ  ١٢٢٢١٣٠٢٣ ١١

 عٛض اتشا١ُ٘ ِذّذا٠ٗ   ١٢٢٢١١٠٦٦ ١٣

 ا٠ٗ ٠غشٞ دغٓ عٍٟ  ١٢٢٢١٢٠٣٠ ١٠

 تاعُ سافد دث١ة عثذإٌٛس  ١٢٢٢١٠٣٢٠ ١٦

 تث١ٕح ِصطفٝ سِضاْ ِذّذ  ٠٦٦١٢٢٣ ١٠

 تشوغاَ عضخ ١ٔٚظ دث١ة  ٠٠٢٢٠٣٦ ١٢

 تغّٗ ادّذ ست١ع دغ١ٓ  ١٢٢٢١٠١٠٢ ١٦

 ت١ٙٗ ِخٍف عثذاٌعض٠ض ِذّذ  ٠٦٦١٣٠٦ ١٠

 ع١ذ عثذاٌعض٠ض جٙاد اعاِٗ  ١٢٢٢١١٢٦١ ٣٢

 دغاَ خاٌذ عثذاٌذ١ّذ اتشا٘ثُ  ٠٦٦٢٠٢٢ ٣١



 االعُ اٌىٛد َ

 دغٕاء عادي عثذاٌشد١ُ دغٓ  ١٢٢٢١٦٠١٠ ٣١

 دغ١ٓ عٛاد ِذّذ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١١٦١٦ ٣٣

 دّادٖ عثذ اٌّعض عثذ اٌفراح عثذ اٌمادس  ٠٦٦١٠٢١ ٣٠

 دا١ٌا اتشا١ُ٘ عثّاْ ِٛعٟ  ١٢٢٢١٣٦٢٠ ٣٦

 اتشا١ُ٘دا١ٌا ِصطفٟ طٗ   ١٢٢٢١٦٦٠٣ ٣٠

 دعاء سجة ِذّذ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٢١٠ ٣٢

 د٠ٕا ِذّذ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌّج١ذ  ١٢٢٢١٢٠٢٠ ٣٦

 ساعٛز تششٜ ٠ٛعف تأٛب  ١٢٢٢٢٢١٢١ ٣٠

 سا١ٔا جّاي شٛلٟ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١٢٠٢١ ٠٢

 سا١ٔا ِا٘ش ٠ٛعف عٍٟ  ١٢٢٢١١٦١٢ ٠١

 ست١ع صالح عثذاٌذٟ ادّذ  ١٢٢٢١١٦٦٢ ٠١

 دغٓ عثذاٌجٛاد دغٓسداب   ١٢٢٢١٢٠٣١ ٠٣

 سداب عّش واًِ ع١ذ  ٠٠٢٢٠٠٠ ٠٠

 سداب ِشصٚق عٛض دغٓ  ٠٠٢٢٠٢٣ ٠٦

 سضا دّذٞ فٙذ تٙذاٌٟ  ١٢٢٢١٣٠٢٠ ٠٠

 سٔا ِشاد ٔغ١ُ شذاذٗ  ١٢٢٢١٢٢٠٦ ٠٢

 س٠ُ ساضٟ عٍٟ عثذاٌمادس  ١٢٢٢١٢٠٦١ ٠٦

 ص٠ٓ ست١ع عثذاٌعظ١ُ ِذّذ  ١٢٢٢١٠١٢٦ ٠٠

 ادّذ دوشٚسٜص٠ٕة شعثاْ   ١٢٢٢١٦٦١٢ ٦٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 ص٠ٕة وّاي عثذاٌثذ٠ع دشص  ٠٦٦١١٢٠ ٦١

 ٘اشُ عش١شٞ ِذّذ عاسج  ١٢٢٢١٢٢١١ ٦١

 عاسٖ عٍٝ ِذّٛد عثذاٌشد١ُ  ٠٦٦١١٦٣ ٦٣

 عاسٖ عٍٟ جالي عٍٟ  ١٢٢٢١٣١٢٦ ٦٠

 عاسٖ ِذّذ شذاذٗ ِذّذ  ٠٦٦٢١٠١ ٦٦

 عأذٞ طٕاط ذادسط ٔعّاْ  ١٢٢٢١٦٢٢٢ ٦٠

 عذش عٍٟ دٍّٟ عٍٟ  ٠٦٦١٦٢١ ٦٢

 عٍّٝ ست١ع تذس عثذ اٌرٛاب  ٠٦٦٢١١٣ ٦٦

 ِذّذ ادّذ عّاح عثذ اٌعض٠ض  ٠٠٢٢٢١٢ ٦٠

 ع١ّح ِصطفٝ عثذ اٌغٕٝ ِذّذ  ٠٦٦٢٣١١ ٠٢

 ع١ّٗ ِجذٞ جاتش عثذاٌشدّٓ  ١٢٢٢١٢٣٢١ ٠١

 ع١ٍٙٗ اتشا١ُ٘ دغٓ عٍٟ  ١٢٢٢١٣٣٦٦ ٠١



 االعُ اٌىٛد َ

 ع١ٍف١ا عاِٟ ساجٟ ٔج١ة  ١٢٢٢١١٦٦١ ٠٣

 شادٞ دغٓ فشغٍٟ دافع  ١٢٢٢١١٠٠٠ ٠٠

 شزٞ صذلٟ ا١ِٓ عثذاٌغٕٟ  ١٢٢٢١٦٢٠٢ ٠٦

 دغٓ ِّذٚح طٗ ششٚق  ١٢٢٢١١٠٦٣ ٠٠

 شٕٛدٖ غطاط فٕجشٜ ِٛعٝ  ٠٦٦٢٢٠٦ ٠٢

 شٙذ ٔاصش ادّذ عٍٟ  ٠٦٦٢٦١٠ ٠٦

 ش١ّاء شعثاْ خ١ٍفٗ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١٦٣١٠ ٠٠

 ش١ّاء ِا٘ش ص٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١٦٠١١ ٢٢

 ش١ّاء ِذّذ ع١ذ ذٛف١ك  ١٢٢٢١٦١٠٢ ٢١

 صفاء فرذٟ دغ١ٓ اٌغ١ذ  ١٢٢٢١٣٣٦٠ ٢١

 صفاء ٔاصش دغٓ ِاٌه  ١٢٢٢١٦١٦٠ ٢٣

 ضذٝ ِجذٜ ععذ ِذّذ  ٠٦٦٢٦١٦ ٢٠

 طاسق ِذّذ طٗ ا١ِٓ  ١٢٢٢١٢٠٣٢ ٢٦

 عائشٗ ِخراس عثذاٌرٛاب ِشعٟ  ١٢٢٢١٣٦٢١ ٢٠

 عثذاٌشدّٓ ِذّذ عثذاٌج١ذ عٍٟ  ١٢٢٢١٢٠١٢ ٢٢

 عثذاٌعض٠ض داِذ س٠اض عثذاٌشدّٓ  ١٢٢٢١٦٣٠٣ ٢٦

 خ١ًٍعثذاٌعض٠ض عثذإٌاصش ع١ذ   ١٢٢٢١٠١١٦ ٢٠

 عث١ش سضا صاٌخ ِذّذ  ١٢٢٢١٢١٠٦ ٦٢

 عالء ص٠ٓ خ١ٍفٗ عثذاٌثالٟ  ١٢٢٢١٢١٠٠ ٦١

 عٍٟ ِصطفٟ عثذاٌجاتش ِذّٛد  ١٢٢٢١٢٠١٣ ٦١

 فا طّٗ اٌض ٘شا ء ِخرا س دغ١ٓ واًِ  ١٢٢٢١٦٦٠٠ ٦٣

 فادٞ صثذٟ فرذٟ عٛلاير  ١٢٢٢١٣٢٠٠ ٦٠

 فاطّح عثذاٌّذغٓ عاوف ِذّٛد  ٠٦٦٢١٠٠ ٦٦

 فاطّٗ خٍف عثذاٌّعرّذ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٠٢٦ ٦٠

 فاطّٗ ِذّذ ع١ذ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٠١٢ ٦٢

 واس١ٌٚٓ ج١ًّ شٛلٟ عض٠ض  ١٢٢٢١٣٠٢٣ ٦٦

 واس١ٌٚٓ عاطف ٔاجٟ فٛصٞ  ١٢٢٢١١٢٠٠ ٦٠

 وشعر١ٓ عع١ذ فشج دث١ة  ١٢٢٢١٠٠٢٠ ٠٢

 وش٠ُ عّاد ع١ّش سصق هللا  ١٢٢٢١٣٠١٠ ٠١

 ِذّٛدوش٠ُ ِّذٚح فؤاد   ١٢٢٢١٢١٠٦ ٠١

 و١شٌظ اعاِٗ شٛسٞ ٔصذٟ  ١٢٢٢١٠١٠٣ ٠٣

 و١شٌظ اششف ٔج١ة ٚاصف  ١٢٢٢١٣٠٣٠ ٠٠

 ِادٚٔا تاعُ ِشصٚق ٔج١ة  ١٢٢٢١٣٦٢٠ ٠٦

 ِاسجش٠د ٔاجخ ٠عمٛب شف١ك  ١٢٢٢١٣١٠٠ ٠٠

 ِاسوٛ ٠ٛعف ظش٠ف فّٟٙ  ١٢٢٢١٢٦٢٢ ٠٢



 االعُ اٌىٛد َ

 ِاسٔٗ خٍف اتشا١ُ٘ ِغعذ  ١٢٢٢١٢٦٢٦ ٠٦

 ا١ٌشع تغطاِاسٞ ٔاثاْ   ١٢٢٢١٣٦٦٠ ٠٠

 ِاس٠ٕا اعذك ِىشَ طٛعٗ  ٠٠٢٢٢٢٠ ١٢٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 ِاس٠ٕا اششف فٛصٞ تثاٚٞ  ١٢٢٢١٢٢١٣ ١٢١

 ِاس٠ٕا فاسٚق اتشا١ُ٘ عثذاٌّالن  ١٢٢٢١٣٠٢٦ ١٢١

 ِاس٠ٕا ِالن اعذك فاَ  ١٢٢٢١٠٠١٠ ١٢٣

 ِاس٠ٕا ٔادٞ ٚج١ٗ ١ِخائ١ً  ١٢٢٢١٢٢٢٣ ١٢٠

 ِا٠ىً عاِخ ٔاجخ اعذك  ٠١٠٦٢٦١ ١٢٦

 ِا٠ىً ١ِالد ١ِٕش ١٘ٚة  ١٢٢٢١٢٢٠١ ١٢٠

 دافعِذّذ اتٛتىش ِعٍٛف   ١٢٢٢١٣٦١١ ١٢٢

 ِذّذ ادّذ اتٛص٠ذ عثذاٌغٕٝ  ١٢٢٢١٢٠٠٠ ١٢٦

 ِذّذ ادّذ فرٛح ِذّٛد  ٠١٠٠١٢١ ١٢٠

 ِذّذ دغ١ٓ عثذاٌذ١ّذ عثذهللا  ١٢٢٢١٦٢١١ ١١٢

 ِذّذ خاٌذ جّاي اٌذ٠ٓ ادّذ  ١٢٢٢١٢٠٣٢ ١١١

 ِذّذ عاطف عثذاٌع١ٍُ ع١ف  ١٢٢٢١٢٦٦١ ١١١

 ِذّذ عصاَ اعّاع١ً عثذ اٌذف١ع  ٠٠٢٢٢٠٠ ١١٣

 ِذّذ فرذٝ ص٠ذاْ ِذّٛد  ٠٠٢٢٦٦١ ١١٠

 ِذّٛد اعّاع١ً دفٕٝ دغ١ٓ  ٠٦٢٠٢٠٠ ١١٦

 ِذّٛد ِذّذ دغٓ ذٙاِٝ  ٠٦٦١١٢٠ ١١٠

 ِذّٛد ِذّذاٌّٙذٜ ع٠ٛظ ِذّذِثاسن  ٠٦٦١٠٦٦ ١١٢

 ِذّٛد ٠ذ١ٟ ادّذ ٌطفٟ عثذاٌٙادٞ  ١٢٢٢١٢٠٠٢ ١١٦

 ِشعا ٠ٛعف تششٞ عع١ذ  ١٢٢٢١٦٢٢٠ ١١٠

 ِّذٚح عثذاٌعض٠ض ادّذِشٖٚ   ١٢٢٢١٦٦٦٠ ١١٢

 ِش٠اْ داٚد ِذشٚص جاد اٌغ١ذ  ١٢٢٢١٣١١٢ ١١١

 ِش٠اْ ٠ذ١ا ا١ِٓ خ١ًٍ  ١٢٢٢١٢٢٠٦ ١١١

 ِش٠أا ع١ذ اتشا١ُ٘ جشجظ  ١٢٢٢١١٦٢٠ ١١٣

 ِش٠ُ تاعُ شذاخ شذاذٗ  ١٢٢٢١٣٦٦٦ ١١٠

 ِش٠ُ ج١ًّ شف١ك عاصس  ١٢٢٢١٠٢١٠ ١١٦

 ِش٠ُ خ١ّظ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ١٢٢٢١١٠٦٦ ١١٠

 ِش٠ُ ِٛعٟ ٠ٛعف ٌث١ة  ١٢٢٢١٢٦٦٠ ١١٢

 ِصطفٝ ادّذ جّعح ادّذ  ٠٦٢٠٢٠٢ ١١٦



 االعُ اٌىٛد َ

 ِصطفٟ عاٌُ ِذّذ خ١ًٍ  ١٢٢٢١٣٢٢١ ١١٠

 ِعرصُ اششف ِذّذ عثذاٌّمصٛد  ١٢٢٢١١٠٢٠ ١٣٢

 ِٕاس ادّذ فشغٍٟ عثذهللا  ١٢٢٢١٦٠١٦ ١٣١

 ِٕاس ذاِش ١ٌُٚ جاد هللا  ١٢٢٢١٣٣٠٦ ١٣١

 ا١ِٓ ِذّذ ٔعّإِْاس عالء   ١٢٢٢١٦٠٠١ ١٣٣

 ِٕاس ٘أٟ روٟ ِذّذ  ١٢٢٢١٢١١٠ ١٣٠

 ِٕٟ ِذّذ ١ٌغٟ عثذاٌشد١ُ  ١٢٢٢١٣٠٠٠ ١٣٦

 ِٙشائ١ً ظش٠ف ٠ٛٔاْ ذاٚضشٚط  ١٢٢٢١٢٢١١ ١٣٠

 ِٛسا ٔصش دا١ٔاي ٔج١ة  ١٢٢٢١٢٢٦٢ ١٣٢

 ِٟ عصاَ ِصطفٟ ع١ذ  ١٢٢٢١٠٣٦٠ ١٣٦

 ١ِاس دغٓ عثاط ِشعٟ  ١٢٢٢١٦٠٣٢ ١٣٠

 ١ِاس ِّذٚح عع١ذ ١٘ٚة  ١٢٢٢١١٢٢١ ١٠٢

 ١ِشٔا عّاد شاوش صوٟ  ١٢٢٢١٣٦٢٦ ١٠١

 ١ِشٔا ٔث١ً فىشٞ د١ٕٓ  ١٢٢٢١٢٢٢٠ ١٠١

 ٔاد٠ٗ ست١ع ِذّذ شٍماِٟ  ١٢٢٢١٠٣٠٣ ١٠٣

 ٔاد٠ٗ ِذّٛد طٗ ِذّذ  ١٢٢٢١٢٠١٠ ١٠٠

 ٔجالء دغٓ جاتش دغٓ  ١٢٢٢١٣٢٢٢ ١٠٦

 ٔجالء ِذّذ ع١ذ ِذّذ  ١٢٢٢١٠٣٣٠ ١٠٠

 ٔجالء ٘أٟ عطا فشداْ  ٠٦٢٠٦٢١ ١٠٢

 ٔذٜ عثذ إٌثٝ ِشعٝ عٍٝ  ١٢٢٢١٢٣٠١ ١٠٦

 ٔذٞ اعاِٗ عٍٟ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٦٠٢ ١٠٠

 ٔذٞ ِذّذ دثشٟ عثادٖ  ١٢٢٢١٣٢٢٠ ١٦٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن 
 االعُ اٌىٛد َ

 ٔش١ِٓ غٕٟ عضخ تطشط  ١٢٢٢١١٦١٠ ١٦١

 ٔش١ِٓ وّاي اتشا١ُ٘ دٕا  ١٢٢٢١٢٦٣١ ١٦١

 ٔش١ِٓ ٔاصش اتشا١ُ٘ اتٛاٌع١ْٛ ع١ذ  ١٢٢٢١٢٦٦٠ ١٦٣

 ٔشٜٛ عثذاٌشش١ذ دغٓ اتشا١ُ٘  ٠٠٢٢٦٦٢ ١٦٠

 ِذّٛد ع١ذ صادقٔعّٗ   ١٢٢٢١٠١٢٢ ١٦٦

 ٔٙاي جّاي ِذّذ عطا  ١٢٢٢١٦٠٢١ ١٦٠

 ٔٙاي عالء ج١ًّ ثاتد  ١٢٢٢١٠٦٦٦ ١٦٢

 ٔٛس٘اْ ِصطفٟ عثذاٌىش٠ُ صادق  ١٢٢٢١٣٦٠٢ ١٦٦

 ٔٛس٘اْ ٘شاَ ِذّذ ست١ع ِذّذ  ١٢٢٢١٠٣٦٦ ١٦٠



 االعُ اٌىٛد َ

 ١ٔف١ٓ فٛو١ٗ صوٟ عثذهللا  ١٢٢٢١٠٢٦٢ ١٠٢

 ٘اجش اتٛداِذ ادّذ عثذاٌذى١ُ  ١٢٢٢١٠٠٣١ ١٠١

 ٘اجش ا٠ٙاب عٍٟ دغٓ  ١٢٢٢١٠٠٦٣ ١٠١

 ٘اجش شش٠ف دغٓ ادّذ  ١٢٢٢١٣٦٢١ ١٠٣

 ٘اٌٗ عٍٟ عثذاٌعض٠ض ِٛعٟ  ١٢٢٢١٢٠٢٢ ١٠٠

 ٘ا٠ذٞ ٕٟ٘ عثذاٌّالن د١ٕٓ  ١٢٢٢١٣٠١١ ١٠٦

 ٘ثٗ عاطف ع١ذ ِشعٟ  ١٢٢٢١٦١٣٠ ١٠٠

 ٘ذ٠ش خاٌذ عثذ اٌذ١ّذ جاد اٌشب  ٠٠٢٢٦٢٣ ١٠٢

 اعّاع١ً ١ٍِجٟ٘ذ٠ش عالء   ١٢٢٢١٦٢٢٠ ١٠٦

 ٘ذ٠ش ِذّٛد جاتش ِذّٛد  ١٢٢٢١٣٢٢٠ ١٠٠

 ٕ٘اء ِٕٟٙ ٘الي ِذّذ  ١٢٢٢١٢٠١٣ ١٢٢

 ٚداد ععذ ع١ذ عثذهللا  ١٢٢٢١٢١١٦ ١٢١

 ٚفاء ِّذٚح ٚد١ذ ادّذ  ١٢٢٢١١٦٢٠ ١٢١

 ٚالء اتشا١ُ٘ ِذّٛد ادّذ  ١٢٢٢١٦٢٠١ ١٢٣

 ١ٌٚذ ٘أٟ عٍٟ ِذّذ  ١٢٢٢١٦١٦٦ ١٢٠

 ٠اسا سضا ِذّذ عثذاٌشدّٓ  ١٢٢٢١٠٢١٦ ١٢٦

 ٠اع١ّٓ طٗ ِخٍٛف عثذاٌالٖ  ١٢٢٢١٦٢٢٠ ١٢٠

 ٠اع١ّٓ عٍٟ فٌٟٛ ادّذ  ١٢٢٢١١٦١١ ١٢٢

 ٠اع١ّٓ ِجذٜ ِا٘ش عثذاٌىش٠ُ  ٠٠٢٢٦٣٦ ١٢٦

 ٠غشا عصاَ ِذّذ شىشٜ عثذاٌذافع  ٠٠٢٢٦٦١ ١٢٠

 ٠ٛعر١ٕا ٔادٞ دث١ة عثذاٌغ١ذ  ١٢٢٢١٢٢٠١ ١٦٢

 


