
   



  

   دارة اعمالا:            القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                                     مسائي: لدراسة  ا
  
   :اسم دورة التخرج                 ٣٠/٦/٢٠٠٥ في ٦٣٣٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤:نة التخرج س 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول ٨٠,٣٣٢ ندى حسون يونس االغا   .١

 االول ٧٥,١١٣ صفوان عبدالمنعم حميد   .٢

 االول ٧٢,٥٠٥ ي فتحي رمضان صبح   .٣

 االول ٧٢,٤٩٨ قصي هاشم نايف    .٤

 االول ٧١,٢٣٩ اسماعيل شفان كبعو   .٥

 االول ٧٠,٩٣٥ هيفاء عبد قاسم   .٦

 االول ٦٩,٥٨٤ مثنى عليج عبد   .٧

 االول ٦٩,٣٥٣ حميد داؤد هفن   .٨

 االول ٦٩,٣٣٨ عبدالجليل محمود خضير   .٩

 االول ٦٨,٥٤٨ عالء ماجد فتوحي    .١٠

 االول ٦٨,١١٧ لت حسن هناء عدا   .١١

 االول ٦٨,٠١٤ صباح احمد عبار    .١٢

 االول ٦٦,٩١٦ عمر فاروق ابراهيم   .١٣

 االول ٦٦,٦٣٤ خالد اسماعيل احمد   .١٤

 االول ٦٦,٤٥٣ عبدالجبار صالح علوان    .١٥

 االول ٦٦,٠١٨ احمد عطية نامس   .١٦

 االول ٦٥,٦٠٤ هشام عبدالهادي عبد   .١٧

 االول ٦٥,٥٨٠ مهند محمد زكي    .١٨

 االول ٦٥,٣٩٤ يم عجاج جرجيسابراه   .١٩

 االول ٦٥,٢١٠ نشوان زكي داؤد   .٢٠

 االول ٦٤,٩٧٣ عالء خلف حميد   .٢١

 االول ٦٤,٩٦٤ ليث نوري ابراهيم    .٢٢

 االول ٦٤,٨٠٤ ازهر عبداهللا عيسى    .٢٣

 االول ٦٤,٥٤٨ ريان حسون يونس    .٢٤

 االول ٦٤,٠٤٤ ماهر حسين توفيق   .٢٥

 االول ٦٤,٠٢٤ قيس جالل الياس   .٢٦

 االول ٦٤,٠٠٩  جميل عباس فاضل   .٢٧

 االول ٦٣,٤٤٨ نشوان محمد ابراهيم    .٢٨



 االول ٦٣,٤٢٥ خالد فتحي ابراهيم   .٢٩

 االول ٦٣,٣٩٨ سلمى خليل اسماعيل   .٣٠

 االول ٦٣,٣٦٠ خلف ملحم حمو   .٣١

 االول ٦٣,٠٧٦ كامل عيسى محمد   .٣٢

 االول ٦٢,٧٥٨ محمد شهاب احمد    .٣٣

 االول ٦٢,٧٢٣ خالد علي محمود   .٣٤

 االول ٦٢,٤٨٩ هللاذكاء محمد عبدا   .٣٥

 االول ٦٢,٤٤٣ صفاء طه محمد   .٣٦

 االول ٦٢,٢٨١ فواح قصي محمد    .٣٧

 االول ٦٢,١٧٨ عبدالغني ابراهيم صالح   .٣٨

 االول ٦٢,١٣٤ اسماعيل ياسين محمد   .٣٩

 االول ٦١,٩٤٢ صفوان ذنون داؤد    .٤٠

 االول ٦١,٧٨٩ ثائر علي مرعي   .٤١

 االول ٦١,٥٨٦ نشوان مرعي حسن   .٤٢
 االول ٦١,٤٢٠ غانم محمد خلف    .٤٣
 االول ٦١,١٣٤ هشام ناظم حازم   .٤٤
 االول ٦٠,٦١٨ بالل جاسم علي   .٤٥
 االول ٦٠,٣٧٢ ميسر احميد طه   .٤٦
 االول ٦٠,٢١١ هفند سليمان خضر   .٤٧
 االول ٦٠,١٥٧ محمد عبد الوهاب ابراهيم   .٤٨
 االول ٥٩,٩٧٦ سعد حسين علي   .٤٩
 االول ٥٩,٨٣٨ خالد كوري ابراهيم   .٥٠
 االول ٥٩,٨٣٠ احمد اكرم عبد مصطفى   .٥١
 االول ٥٨,٩٠١ ريان صالح عكلة    .٥٢
 االول ٥٧,٦٨٧ عماد حازم حسن   .٥٣
 االول ٥٦,٤٤٨ ياسر نزال محمد    .٥٤

  
  



  
   

  

        المحاسبة: القسم          كلية االدارة واالقتصاد            :   الكلية         جامعة الموصل              :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                                      مسائي: لدراسة  ا
  

    : اسم دورة التخرج            ٣٠/٦/٢٠٠٥في٦٣٣٢:      رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٥-٢٠٠٤:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  عدلالم  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩١,١٤٣ وفاء يونس حمودي   .١

 االول ٨٤,٢٥٣ سيف عبدالرزاق محمد   .٢

 االول ٨٢,٤٤٣ زهراء احمد خليل   .٣

 االول ٨١,٥٧٨ اميمة يونس ابراهيم   .٤

 االول ٨٠,٦٥٥ اياد محمد صالح اسماعيل   .٥

 االول ٧٩,٩٦٧ جمال نوفل جميل    .٦

 االول ٧٩,٣٩٠ شهلة قاسم يحيى    .٧

 االول ٧٩,١٠٣ الهام خالد يونس   .٨

 االول ٧٨,٧٤٨ عثمان محمد علي محمد   .٩

 االول ٧٨,٤٠١ وسن وليد عبدالهادي   .١٠

 االول ٧٨,٢١٨ وفاء احمد عبداهللا    .١١

 االول ٧٨,١٨٤ لمياء كمال جبرائيل   .١٢

 االول ٧٦,١٦٤ محمود يوسف نوري    .١٣

 االول ٧٥,٧٠١ احمد عامر عبدالعزيز   .١٤

 االول ٧٥,٣٥٨ احمد محسن صالح   .١٥

 االول ٧٥,٢١٤ هدى ابراهيم علي   .١٦

 االول ٧٥,١٩٢ زينة ميسر زكي   .١٧

 االول ٧٤,٩٢٤ ابراهيم عبداهللا فتحي    .١٨

 االول ٧٤,٢٥٧ احمد يعرب عبدالكريم   .١٩

 االول ٧٣,٢٤٠ اسراء موفق فاضل   .٢٠

 االول ٧٢,٢٢٣ بشار عالوي محمد    .٢١

 االول ٧٢,٠٢٤ صالح احمد حسين   .٢٢

 االول ٧٠,٩٤٣ حارث حازم محمد   .٢٣

 االول ٧٠,٤٩٢ صهيب محمد محمود   .٢٤

 االول ٧٠,٤٠٠ زيد عبدالرزاق محمد   .٢٥

 االول ٧٠,٣٠٧ عمر شفيق عثمان   .٢٦

 االول ٧٠,٠٣٥ احمد صديق ياسين   .٢٧



 االول ٧٠,٠٠٦ سردار فاضل قاسم   .٢٨

 االول ٦٩,٥٠٥ رنا بكر عزيز   .٢٩

 االول ٦٩,٤٥٦ ابراهيم خليل ابراهيم   .٣٠

 لاالو ٦٩,٤٢٠ حربية فتاح حليم   .٣١

 االول ٦٩,٢٥٨ محمود اسماعيل محمد   .٣٢

 االول ٦٩,١٦٣ جنان محمد صالح    .٣٣

 االول ٦٩,١١٨ رائد سلمان محمد    .٣٤

 االول ٦٨,٩٩٢ شيماء طه نجم   .٣٥

 االول ٦٨,٦٣٥ سعد محمد صالح علي   .٣٦

 االول ٦٨,٤٧٧ ظاهر عواد ظاهر   .٣٧

 االول ٦٨,٢٠٢ امل محمد احمد    .٣٨

 االول ٦٨,١٤٤ عبير احمد ذياب المولى   .٣٩

 االول ٦٧,٩٨٤ خلدون زيدان بشير مصطفى   .٤٠

 االول ٦٧,٩٤٦ محجوب عثمان محمود   .٤١

 االول ٦٧,٩٢٢ اسراء محمد طاهر   .٤٢
 االول ٦٧,٨٢١ رنا منير نديم   .٤٣
 االول ٦٧,٣٢٦ وليد فوزي احمد    .٤٤
 االول ٦٧,١٨٣ سبهان احمد عبداهللا    .٤٥
 االول ٦٦,٩٩٩ احمد يوسف محمد    .٤٦
 ولاال ٦٦,٩٦٩ رنا دريد سلطان   .٤٧
 االول ٦٦,٩٢٧ اروى ذنون يونس   .٤٨
 االول ٦٦,٤١٣ مهند حمدان جميل    .٤٩
 االول ٦٦,٣٨١ علي حسين علي    .٥٠
 االول ٦٦,٣٣٩ محمد ميسر حمادي   .٥١
 االول ٦٦,١٦٦ فرمان شعبان عبد    .٥٢
 االول ٦٥,٩٨١ صالح فرحان محجوب   .٥٣
 االول ٦٥,٩٤٤ اشرف اياد ذنون   .٥٤
 االول ٦٥,٩٠٨ صفاء علي اكبر صالح   .٥٥
 االول ٦٥,٥٠٥ هى سعد متيس   .٥٦
 االول ٦٥,٤٣٥ باسمة ياسين عباس   .٥٧
 االول ٦٥,٤٣١ سيفو كنعان احمد   .٥٨
 االول ٦٥,٣٦٨ اسماء اسماعيل ابراهيم    .٥٩
 االول ٦٥,٣٣٥ االء محمد يحيى   .٦٠
 االول ٦٥,٣٠٠ فيصل سامي احمد    .٦١



 االول ٦٥,٠٥٦ مصعب نوفل محمود   .٦٢
 االول ٦٤,٩٨٩ سرمد هاشم سمير   .٦٣
 االول ٦٤,٩٨٥ داهللا حمادي بشار عب   .٦٤
 االول ٦٤,٦٤٩ محمد ليث حسين   .٦٥
 االول ٦٤,٥٦٣ حذيفة عبدالوهاب ابراهيم   .٦٦
 االول ٦٣,٧٨٦ سحر زهير وديع   .٦٧
 االول ٦٣,٧٠٩ احمد اكرم يونس محمد الحيالي   .٦٨
 االول ٦٣,٦١٥ ميسر خليل ابراهيم   .٦٩
 االول ٦٣,٥١٤ زياد عبداللطيف عثمان    .٧٠
 االول ٦٣,٣٥٨ منى سالم مال اهللا   .٧١
 االول ٦٣,١٥٥ بشار محمد علي    .٧٢
 االول ٦٣,١٥١ قيدار عبدالحسين حسن   .٧٣
 االول ٦٣,١٠٦ احمد عدنان عزو    .٧٤
 االول ٦٣,٠٣٩ صهيب مروان حمدون   .٧٥
 االول ٦٢,٩٤٨ حسين علي محمد صالح   .٧٦
 االول ٦٢,٥٣٠ عواد شاكر احمد   .٧٧
 االول ٦٢,٤٧٩ نجاح مال اهللا حمودي   .٧٨
 االول ٦٢,٤٥١ عمر سعيد خليل   .٧٩
 االول ٦٢,٣٣٧ عدي هاني توفيق   .٨٠
 االول ٦٢,٣٠٠ غزوان ادريس مال اهللا   .٨١
 االول ٦٢,٢٦٧ فارس احمد جاسم   .٨٢
 االول ٦٢,١٧٩ مفاز اكرم حسن   .٨٣
 االول ٦١,٩٧٢ ريان سعد احمد   .٨٤
 االول ٦١,٨٧٣ جاسم عبد اسماعيل   .٨٥
 االول ٦١,٨١٤ خالص شكر احمد    .٨٦
 االول ٦١,٥٨٨ عصام انور محمد امين    .٨٧
 االول ٦١,٥٧٢ كرم سعداهللا خضير   .٨٨
 االول ٦١,٣٥٠ وليد يونس محمد   .٨٩
 االول ٦١,١٠٠ احمد وعداهللا جاسم    .٩٠
 االول ٦٠,٨٧٤ شيماء ياسين عباس    .٩١
 االول ٦٠,٨٦٩ ايناس محمد شهاب   .٩٢
 االول ٦٠,٨٠١ علي محمد قاسم   .٩٣
 االول ٦٠,٦٢٥ سلوان خالد عبدالقادر   .٩٤
 االول ٦٠,٤٢٦ سعود فيصل بشير    .٩٥



 االول ٦٠,٣٥٧ ارين محمود حسين    .٩٦
 االول ٦٠,٣٢٧ احمد يونس محمود   .٩٧
 االول ٦٠,٢٩١ رشا مؤيد دخيل    .٩٨
 االول ٦٠,٢٦٦ ايناس سمير يونس   .٩٩
 االول ٦٠,٢٣٩ محمود علي محمد .١٠٠
 االول ٦٠,٢٢٧ عمر رافد حازم .١٠١
 االول ٦٠,٢٢٠ هالة غانم محمد.١٠٢
 االول ٦٠,٠٨٧ عبدالملك هشام عبدالرحمن.١٠٣
 االول ٦٠,٠٥٧ هبة يونس حمودي.١٠٤
 االول ٥٩,٧٣٦ ظافر احمد ميكائيل.١٠٥
 االول ٥٩,٦٥٦ احمد عبدالقادر محمد علي .١٠٦
 االول ٥٩,٥٩٣ محمد محمود اسماعيل.١٠٧
 االول ٥٩,٥٨٣ ضياء عبدالكريم محمود .١٠٨
 االول ٥٩,٥٤٠ ذر موفق عمر .١٠٩
 االول ٥٩,٣٠٣ مروان عبدالفتاح حامد.١١٠
 االول ٥٩,٢٩٦ ان علي سفيان مرو.١١١
 االول ٥٨,٨٣٠ صباح عبدالمهدي الحافظ.١١٢
 االول ٥٨,٤٩٩ شارليت شمعون ابرام.١١٣
 االول ٥٨,٢٩٨ جيهان اسعد سليمان.١١٤
 االول ٥٨,١١٧ فراس صبحي محمود.١١٥
 االول ٥٨,٠٧٨ مثنى محمد امين.١١٦
 االول ٥٨,٠٠٠ طيف انور علي.١١٧
 االول ٥٧,٩٨٠ غسان وعداهللا محمد .١١٨
 االول ٥٧,٨٥١ حاجي خالدسهيلة .١١٩
 االول ٥٧,٨٠١ ناشد سعدون عبدالرحمن.١٢٠
 االول ٥٧,٦٤٧ فارس حمود محمد .١٢١
 االول ٥٧,٦٣٦ لبنى كوركيس نيسان.١٢٢
 االول ٥٧,٥٠٤ علي ادريس احمد.١٢٣
 االول ٥٧,٤٧٢ ليث محمد قدوري .١٢٤
 االول ٥٧,٤٧٠ نزار عطية عبيد .١٢٥
 االول ٥٧,٤٥١ فاطمة خليل خانو.١٢٦
 االول ٥٧,٢٠٠  محمد اسماعيل عمر عادل.١٢٧
 االول ٥٧,١٥٠ هشام محمود هالل .١٢٨
 االول ٥٧,٠٦٢ قصي رياض عبد الرزاق .١٢٩



 االول ٥٦,٨١٥ عبدالرحمن عبداهللا حمد.١٣٠
 االول ٥٦,٨٠٥ بشار مصطفى صالح .١٣١
 االول ٥٦,٧٥١ منير فاروق محمد منير.١٣٢
 االول ٥٦,٦٩٤ لورا مظفر دكران .١٣٣
 االول ٥٦,١٣٠ محمد غثيث احمد.١٣٤
 االول ٥٥,٩٧٤ سالم علي ملحم.١٣٥
 االول ٥٥,٥١٩ سالم احمد يونس خليل.١٣٦
 االول ٥٥,٣٣٦ رشا هاني سالم.١٣٧
 االول ٥٥,١٨٦ اشرف خالد يونس .١٣٨
 االول ٥٤,٤٣٩ ريم غانم قاسم .١٣٩

 
 
 
 
 
 

    



 



 
  

    ادارة اعمال :          القسم          كلية االدارة واالقتصاد           :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                                      مسائي: لدراسة  ا
  

   :م دورة التخرج  اس            ٣/١٠/٢٠٠٥ في١٠٥٢٩:   رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٥-٢٠٠٤:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٥٨,١٧٥ عالء الدين محمد حاجم   .١

 الثاني ٥٧,٥٥١ عماد طلب طه    .٢

 الثاني ٥٣,٥٧٦ مؤيد يونس ابراهيم   .٣

 
 
 
 
 
 

    



  
  

      المحاسبة :            القسم         ية االدارة واالقتصاد            كل:  جامعة الموصل               الكلية : الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                                      مسائي: لدراسة  ا
  

  :اسم دورة التخرج              ٣/١٠/٢٠٠٥ في ١٠٥٢٩    رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٥-٢٠٠٤:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٨,٥٠٨ حنان فيصل مال اهللا .١

 الثاني ٦٦,٤٩٥ عامر محمود مصطفى .٢

 الثاني ٦٦,٤٥٩ مها عبدالمنعم محمد مصطفى .٣

 الثاني ٦٥,٨٥٤ علي عبدالقادر مجيد  .٤

 الثاني ٦٣,٩٣٦ عمر قتيبة محمد بهاء الدين  .٥

 الثاني ٦٢,٠٧٩ عبدالحميد سعيد عبدالكريم .٦

 الثاني ٦١,٨٢٠ بشير ابراهيم عبدالجواد .٧

 الثاني ٦١,٤٠٣ عامر عوني علي  .٨

 الثاني ٦٠,٩٣٥ خالد فاضل جمعة  .٩

 الثاني ٦٠,٧٨٦ سندس محمد علي .١٠

 الثاني ٦٠,١٩٤ منهل نزار عبدالقادر  .١١

 الثاني ٦٠,٠١٧ حسن فائز عبداهللا  .١٢

 الثاني ٥٩,٨٢٢ احسان علي حسين .١٣

 الثاني ٥٩,٧٥٥ عمر صالح الدين عبداهللا  .١٤

 الثاني ٥٩,٧٠٣ ثامر ابراهيم مجيد .١٥

 الثاني ٥٩,٥٩٨ طارق نذير محمد بشير .١٦

 الثاني ٥٩,٢٩٠ يونس امية توفيق .١٧

 الثاني ٥٩,٢٦٥ نهى نائل ادريس .١٨

 الثاني ٥٨,٩٠٥  مهدي مصطفى جواد .١٩

 الثاني ٥٨,٧٨٨ رغد لقمان محمد .٢٠

 الثاني ٥٨,٦٠٨ جواهر شكري خليل .٢١

 الثاني ٥٨,٥٢٨ مهند محمود خضر  .٢٢

 الثاني ٥٨,٣٠٠ شيماء محمد حسن .٢٣

 الثاني ٥٨,١٢٢ محمد فتح اهللا محمد .٢٤

 الثاني ٥٧,٩٧٠ جمعة مجيد جرجيس .٢٥

 الثاني ٥٧,٩٣٥ صفوان شكيب عبدالرزاق .٢٦

 الثاني ٥٧,٨٦١ علي ذنون احميدي .٢٧



 الثاني ٥٧,٦٢١ نشوان حميد مجيد .٢٨

 الثاني ٥٧,٦٢٠ عالء احمد عبداهللا  .٢٩

 الثاني ٥٧,٦٠٥ شيماء يونس حميد .٣٠

 الثاني ٥٧,٤٩٩ ربيع عبدالكريم جاسم  .٣١

 الثاني ٥٧,٤٤٥ عمر بدري محمد .٣٢

 الثاني ٥٧,٤٢٣ سالم عزالدين خليل .٣٣

 الثاني ٥٧,٢٣٥ محمد ولي علي حيدر .٣٤

 الثاني ٥٧,١٨٨ سيف خالد ممدوح .٣٥

 الثاني ٥٧,١٤٦ حسان خزعل شهاب .٣٦

 الثاني ٥٦,٩٤٢ خالدة يونس ذنون  .٣٧

 الثاني ٥٦,٧٧٩ احمد زهير حمد  .٣٨

 الثاني ٥٦,٧٣٧ برهان خلف احمد   .٣٩

 الثاني ٥٦,٦٨٠ عدي عبد سلطان  .٤٠

 الثاني ٥٦,٦٧٨ عماد فاروق عبد .٤١

 الثاني ٥٦,٦٤٨ اياد سليمان حسن  .٤٢

 الثاني ٥٦,٦٣٤ مهند محمد حسين .٤٣

 الثاني ٥٦,٥٢١ سندس يونس جرجيس  .٤٤

 الثاني ٥٦,٢٦٦ بكر ايوب صالح  .٤٥

 الثاني ٥٦,٢٢٠ اسامة انيس محمد  .٤٦

 الثاني ٥٦,٢٠١ رنا موفق حسن .٤٧

 الثاني ٥٦,٠١١ خالد الياس يحيى .٤٨

 الثاني ٥٥,٩١٧ عبد القادر علي حامد  .٤٩

 الثاني ٥٥,٨٥٨ د نوار ميسر محمود محم .٥٠

 الثاني ٥٥,٦٨٩ ريا فاضل عبد .٥١

 الثاني ٥٥,٦٨٣ حسن يونس صالح  .٥٢

 الثاني ٥٥,٥٥٨ سيف عبد السالم جاسم .٥٣

 الثاني ٥٥,٥٠٠ نافع طايس عواد  .٥٤

 الثاني ٥٥,٣٨٠ عبد المجيد سالم مجيد  .٥٥

 الثاني ٥٥,٢٩٠ انصاف وعداهللا صالح .٥٦

 الثاني ٥٥,٢٦٩ محمود حسين محمد .٥٧

 الثاني ٥٥,٠٧٤  سالم ابراهيماياد .٥٨

 الثاني ٥٤,٩٩٧ نعم عبدالملك عبداهللا .٥٩

 الثاني ٥٤,٩٩٢ تغريد محمد سمير .٦٠

 الثاني ٥٤,٨٣٢ غزوان فيصل بشير .٦١



 الثاني ٥٤,٧٢٥ ثائر عيدان احمد  .٦٢

 الثاني ٥٤,٦٧١ ليث حميد صكر .٦٣

 الثاني ٥٤,٥٨٢ بكر عبدالستار شهاب .٦٤

 يالثان ٥٤,٥٧٢ فراس مؤيد سعدون .٦٥

 الثاني ٥٤,٥١١ باسم شيت محمد  .٦٦

 الثاني ٥٤,٢٨١ ذياب محمد اسماعيل .٦٧

 الثاني ٥٣,٩٠٤ عبدالحميد اسماعيل احمد .٦٨

 الثاني ٥٣,٦٥٢ حسن مسلم حيدر .٦٩

 الثاني ٥٣,٥٧٤ خليل ابراهيم خلف .٧٠

 الثاني ٥٣,٥٢٥  قاسم يقصي عبد الغن .٧١

 الثاني ٥٣,٣٨٤ انمار يوسف كشمولة .٧٢

 الثاني ٥٣,٢٢٣  سليمان حمد عطية .٧٣

 الثاني ٥٣,١٣١ علي عامر محمد فاضل  .٧٤

 الثاني ٥٣,٠٤٤ شعالن حامد عزيز .٧٥

 الثاني ٥٢,٨٣٢ بسمان عيسى قاسم   .٧٦

 الثاني ٥٢,٧٩٨ محمد جمال محمود  .٧٧

 الثاني ٥٢,٧٨٤ احمد غانم سعد اهللا .٧٨

 الثاني ٥٢,٣٦٦ دجوار زكي حسن   .٧٩

 لثانيا ٥٢,٣٢١ احمد عبدالعزيز برجس.  ٨٠  

 
 
 
 


