
جامعة حماةكلية التربية   /1/   الصفحة 

  (أحياء وبيئة)العلوم

ً
رقما

ً
كتابة

/69/مستنفذ مرسوم غائبغائبغائبغائبمحمودمحمد الصطيف12876
غائبغائبغائب15محمودبراءه الشيخ24625
غائبغائبغائبغائبعبد الحليممروه الحلو34767
/69/مستنفذ مرسوم أربع و ثالثون 102434فيصلخالد العلي الرمالت44825
/69/مرسوم- مستنفذتسع و أربعون 133649أحمديوسف النبهان55263
/69/مرسوم- مستنفذثمان و أربعون 163248ابراهيمنورة الحسين االبراهيم 65849
/69/مرسوم- مستنفذثالث و ستون 115263سامرمارو دومط75886
غائبغائبغائب17خضرراكان احمد85910
/69/مستنفذ مرسوم إحدى و خمسون 94251محمودعدنان الهالل95917
غائبغائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعيل106388
غائبغائبغائبغائبوائليارا وائل قاورما116402
غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العيد126459
غائبغائبغائبغائببدرامجد بدر موس ى136468
غائبغائبغائبغائبحسناسماء حسن الدرويش146476
غائبغائبغائبغائبماجدهال ماجد شيخ الزور156500
غائبغائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان166501
غائبغائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السليمان176687
خمسون 133750ابراهيمحبيب عيد186926
خمسون 123850سامرنديمه االسعد196989
ثالث و خمسون 203353سهيلغيداء العبد املحسن207018

غائبغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد217051
غائبغائبغائبغائبمحمد مصعبهيا الجندي227058
إحدى و أربعون 142741عبد الحميدبتول جرجومي237072
اثنتان و خمسون 143852ياسينفاطمه الرشيد247095

غائبغائبغائب17خالدرهف النجم257097
غائبغائبغائب15طارقفلك الخالد267112
غائبغائبغائبغائبمرهفرود الشاميه277221
ثمان و سبعون 166278عليايمان العباس287231
ثالث و خمسون 114253حسنفاطمه املحمد297326

غائبغائبغائب24احمدفاطمة الزهراء االحمد307358
غائبغائبغائبغائببسامعبد الرحمن البردان317367
ست و أربعون 133346وليدندى املنصور327370
غائبغائبغائبغائبعزامساره سواس337380
غائبغائبغائب10عبد السالمهيام ملحم فاعوري347392
غائبغائبغائبغائباحمدخديجه الخضر357418
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/69/مستنفذ مرسوم غائبغائبغائب27عمرياسمين شمطة12866
سبعون 155570خالدنعمة العبد هللا 23006
غائبغائبغائب5ايلين محمود حمشو33470
غائبغائبغائبغائبعقل الناقوح43495
غائبغائبغائبغائبأسد العلي53578
غائبغائبغائبغائباحمدشيراز املحمد63658
ثالث و خمسون 153853احمدحسين الحلو73675

غائبغائبغائب19جميلمريم حمشو83803
غائبغائبغائب13صفوتعمشه األحمد93904
غائبغائبغائبغائبعبدهللاآيه عبد السالم103954
غائبغائبغائب14مصطفىنوره بدر113961
غائبغائبغائب13عامرايهم فروج123982
غائبغائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى134040
/69/مرسوم-مستنفذسبع و خمسون 5757غائبحمدورابعة الشحادة144425
/69/مستنفذ مرسوم اثنتان و خمسون 5252غائبعبد العزيزعائشة الدريس154454
غائبغائبغائب12حسانحمود الجاسم164616
ست و أربعون 103646ماجدسلفانا فالحه174641
غائبغائبغائب23محمودايمان كريم184676
غائبغائبغائب19عبد الفتاحعبد القادر النبهان194774
ثالث و ستون 115263خليلليليان ابراهيم204802
غائبغائبغائب21سامرهبه جمعه214820
أربع و ثالثون 72734فاديريم هزيم224856
غائبغائبغائب14بسامهيا عراج234880
غائبغائبغائب9اسماعيلزاهر العبدهللا العبدالرحمن244898
غائبغائبغائب22عبد املحسنمحمود الحسن254913
غائبغائبغائب14محمدهدى الكردي265089
غائبغائبغائب15أحمدهيا املحمود275100
غائبغائبغائب16أحمدعمار القدور285125
ثمان و خمسون 144458محمدميادة املحمد السعيد295253

اثنتان و خمسون 5252غائبعليمحمد الحميدي305275

غائبغائبغائبغائبإسماعيلمحمد الصيالوي315282
تسع و خمسون 144559مشهورنسرين سلوم325343
غائبغائبغائب10سميرماري ريشه335373
غائبغائبغائبغائبمحمدموس ى املنصور345391
غائبغائبغائبغائبمحمدمحمود املحيميد355477
غائبغائبغائبغائبمحمود نديمبيان التامر365503

حملة سنة ثانية وثالثة ورابعة
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غائبغائبغائب19وائلجاكلين برهوم375520
اثنتان و ثمانون 186482محمدنور الجسري385585
اثنتان و ستون 6262غائباحمدفريدة ملحان395649
غائبغائبغائبغائبخالدديمة العيس ى405665
غائبغائبغائب13عبد الرحمنعبد هللا الشيخ415691
غائبغائبغائبغائبحسانعزالدين الشاويش425697
غائبغائبغائب11محمدزكريابدور حمدون435728
غائبغائبغائبغائبعمادحميدة السعيد445732
غائبغائبغائبغائبموس ىفاطمة عمعوم455834
ست و ستون 6666غائباحمدمروه املحمد465934
غائبغائبغائب19محمداسماء السمير475962
غائبغائبغائبغائبحسينزينب الطعيمه485996
غائبغائبغائب25زكرياعبد هللا املشعل496039
غائبغائبغائب10ناظممجد غنوم506062
غائبغائبغائب19حسينهناء زيدان516079
غائبغائبغائبغائبامينحنا موس ى526120
اثنتان و خمسون 153752عبد الجوادشيماء الصيادي536133

إحدى و ستون 6161غائبعبد الجبار بشرى مصيني546186
غائبغائبغائبغائبمحمد محمودغالية محمود556205
غائبغائبغائبغائبأسماء الكيسو566211
غائبغائبغائب16غيدايمن املصلط576240
/69/مستنفذ مرسوم خمسون 143650مرهفموس ى بغجاتي 586286
غائبغائبغائبغائباالء حاج حمود596291
ثالث و أربعون 113243عبد الكريممحمود األحمد606316
غائبغائبغائب18بسامكارين بسام سمعان616330
ست و خمسون 154156بسامماري بسام دعبول626340
غائبغائبغائب27عليفاطمه علي عجاج636350
ست و خمسون 5656غائبمحمدعائشه محمد شنو646355
اثنتان و سبعون 185472احمدمرسبيل احمد املبارك656382

خمس و خمسون 154055حبيبفادي حبيب شموط666396

غائبغائبغائب22فيصلفاطمه فيصل اليونس676427
اثنتان و سبعون 116172أحمدمظفر أحمد الخضر686436

خمس و خمسون 124355اسامهمايا اسامه تريكه696445

أربع و خمسون 163854هانيفال هاني رحال706485
غائبغائبغائب11احمدحنين احمد االبراهيم716492
غائبغائبغائب18سليمضامن سليم الضامن726552
غائبغائبغائبغائبنزيهملا جروج736574
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غائبغائبغائبغائبعمرحسن العمر746582
غائبغائبغائب17ماجدخلود ماجد العثمان756624
خمسون 113950محمدعمر العلي766651
غائبغائبغائبغائبهويانحمزه هويان املناع776662
غائبغائبغائب10محمدموفق محمد الدياب786711
أربع و ستون 154964محمد الطلبمروه محمد الطلب الحميد796767
اثنتان و أربعون 103242آنا حصني806840
غائبغائبغائب16حناهبه شاطوحي816841
غائبغائبغائب17بشارهنادي الحميد826851
غائبغائبغائبغائبمحمدنور املبيض836857
غائبغائبغائب14أحمدأسامة الجنيد846869
خمسون 173350هانيوعد قديسة856874
غائبغائبغائب21محمدفاطمة الحسين866974
غائبغائبغائبغائبطرادهديل الدعاس877077
غائبغائبغائب12عبد الرحمنعبد الرحيم حساني887119
غائبغائبغائبغائبعبد الحميدطارق شيخ عمر897123
غائبغائبغائب12مازناريج الحالق907131
غائبغائبغائب13خالدساره الطماس917142
غائبغائبغائب9ياسرياسين الحسين927181
غائبغائبغائب21نديمنور باشا937204
غائبغائبغائب12عطيهبشار هالل947264
غائبغائبغائبغائبمصطفىآالء القدور957268
غائبغائبغائب9خضرخالد العلي967280
ستون 213960مخلصحال املحمود االسماعيل977287
إحدى و خمسون 114051اميرنهيدة دقاق987294

غائبغائبغائب10أحمدياسر البكور997300
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمفاطمة قدور1007310
غائبغائبغائبغائبمحيسنرياض السلوم1017312
سبع و ثالثون 3737غائبمحمدهبة الدباس 1027341
غائبغائبغائبغائبعمرأحمد جعبو1037366
ثالث و أربعون 93443محمد ريانفرح العلي الرمالت1047373
غائبغائبغائبغائبعمراسراء نجم السيد1057374
غائبغائبغائبغائبعبد البارييوسف الشمالي1067376
غائبغائبغائبغائبعليخالد الراشد1077394
غائبغائبغائبغائبخالدغالية الرواس1087403
غائبغائبغائب11نصر رندة نبهان1097414
تسع و خمسون 124759عبد املجيدماجدة القاسم1107422
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غائبغائبغائبغائبمحمد بشيرشهامة الصابوني1117425
اثنتان و أربعون 4242غائبابراهيمورد يعقوب1127770
غائبغائبغائب13هيثمفاطمة الزهراء فرج1137793
غائبغائبغائب15ايمنلبابة الشمالي1147810
اثنتان و أربعون 103242حنين شيخ خليل1157816

غائبغائبغائبغائبعبد الناصرعفراء بريش113002
غائبغائبغائبغائبمروانهاني الحالق السقا213003
غائبغائبغائب11شعيبأحمد العثمان313012
غائبغائبغائب28عبد الحميدهدى الصطوف413034
غائبغائبغائبغائبعفيفبشار الدندل513039
/69/مرسوم-مستنفذإحدى و أربعون 103141احمد ياسرنور  جاويش613042
غائبغائبغائب18عبد الحليمهدى اليوسف713057
غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الشدهان813091
غائبغائبغائب15حمادعواد املحمد913112
غائبغائبغائب17محمدعبيده حالوه1013113
غائبغائبغائب17حمزةدانية عروب1113116
غائبغائبغائبغائبمحمد عليشهد الحاج لطوف1213133
غائبغائبغائبغائبعبد هللايوسف سرية1313162
غائبغائبغائب13حسينخالد الطوير1413178
غائبغائبغائبغائبعبد الكريممها املبارك1513182
غائبغائبغائب8عبد هللاابراهيم عبد هللا املحمد1613185
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعبد الستار الناصر1713198
غائبغائبغائب19عبد الرحمنآالء الديري1813205
غائبغائبغائب14عبد الرحمنآالء سواري1913208
إحدى و خمسون 123951حسينفاطمة فالحة2013214

غائبغائبغائب12حساماحمد العثمان 2113223
غائبغائبغائبغائبناصربراءة الناصر2213243
غائبغائبغائب13محمودحسن الشمري2313250
غائبغائبغائب13محمدخالد الحسن2413251
غائبغائبغائبغائببسامايمان عوض2513254
غائبغائبغائبغائبياسرمصطفى حموش2613272
غائبغائبغائب17عامرخديجة نداف2713293
غائبغائبغائبغائباحمدبيان فرزات 2813341
غائبغائبغائبغائبمحمدأحمد االسمر2913342
غائبغائبغائبغائبضياء الدينصباح دامس3013352
غائبغائبغائب22خالدبشرى الضاهر3113376

استضافة ادلب حملة 
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غائبغائبغائب16يوسفعلياء اليوسف3213388
غائبغائبغائب15محمودفاطمة الدودي3313390
غائبغائبغائب15نجيبشروق الشامي3413409
غائبغائبغائب11علي يوسف االحمد 3513412
غائبغائبغائب16جماللينا االسعد3613415
غائبغائبغائب24محمدمضر ناصر الدين3713417
غائبغائبغائبغائبأنيسندى صواف3813420
غائبغائبغائبغائبمأموندعد العلي3913423
غائبغائبغائبغائبفياضداليا فياض عرنوس4013429
غائبغائبغائب14عبد الجليلأديب الحسين4113435
غائبغائبغائبغائبمحمد أمينمروة الجسري4213439
غائبغائبغائب21محمدرنيم الخليفة4313444
غائبغائبغائبغائبرياضشهامة الوضيحي4413455
غائبغائبغائب15عبد الكريمبراء مصيني4513463
غائبغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة4613466
غائبغائبغائبغائبميالدمحمد نور كاش4713471
غائبغائبغائب12احمدمحمد مصيني4813472
غائبغائبغائبغائبعبد الرحمنبتول حاج علي4913474
غائبغائبغائبغائبمنيرملا نجم5013475
غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة العلي5113483
غائبغائبغائبغائبمحمدجهيدة الحاج5213489
غائبغائبغائبغائبخيرومنى عبد الغفور5313495
غائبغائبغائب13محيميداحمد املحمود5413497
غائبغائبغائبغائبهيثمرامي تنزري5513498
غائبغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا5613505
غائبغائبغائبغائبطهعبد السالم العلي5713507
غائبغائبغائبغائبمحمودحال التوم5813511
ثمان و ثالثون 112738خالدعامر الجاسم5913515
غائبغائبغائبغائبهشامنيرمين املحمد6013519
غائبغائبغائب13وليدفاطمة جديع6113520
غائبغائبغائب18حسنرجاء حسون6213521
غائبغائبغائبغائبعمرانفاطمة عبد الغني6313525
غائبغائبغائبغائبأحمدهديل البكور6413532
غائبغائبغائبغائبأكرممحمد اليوسف6513534
غائبغائبغائبغائبموس ىمرح حنا6613535
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعدنان االبراهيم6713537
غائبغائبغائبغائبسماح النجار6813539
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غائبغائبغائبغائبكمالإلهام سبيع6913541
غائبغائبغائبغائبموفقعليا حبش7013543
غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الحمود7113545
غائبغائبغائبغائبعمادفاطمة عبيد7213547
غائبغائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو7313551
غائبغائبغائبغائبمروانصفاء االسعد7413556
غائبغائبغائبغائبهيثمسميحة املرعي7513559
غائبغائبغائب15محمدمريم االبراهيم7613560
غائبغائبغائبغائبمحمدزهره الصبيح7713562
غائبغائبغائبغائبمحمودآمنة الديري7813570
غائبغائبغائب9محمد نجدتراما الجاجي7913573
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمنرمين بخوري8013578
غائبغائبغائب13محمد عوضقمر حامض8113579
غائبغائبغائب15أحمدمحمد االبراهيم8213580
غائبغائبغائبغائبمحمديوسف الزهران8313585
غائبغائبغائبغائبعالوينور الصبيح8413590
غائبغائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب8513594
غائبغائبغائب10أمعهدوسيم الناعس8613596
تسع و خمسون 184159حسنآالء العلي8713598
غائبغائبغائبغائبمحمدنجود الرشيد8813601
غائبغائبغائبغائبمحمد عادلعال سيجري8913602
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقطه الخالد9013606
غائبغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو9113610
غائبغائبغائبغائبمصطفىريم عون9213611
غائبغائبغائب13حازم عبد هللا خيارة 9313616
/69/مرسوم-مستنفذسبع و خمسون 154257حميدمجد الحميد9413617
/69/مرسوم-مستنفذثمان و ستون 165268محمدخالد الحاج9515383
ثالث و أربعون 123143حسانعال املحمد9619001
تسع و أربعون 103949خليف محمد املحمد 9719002
خمسون 113950محمودريم املحمد9819012
غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن هيا الطعمة9919023
غائبغائبغائب13علي تسنيم العساف 10019063
ست و خمسون 144256محمودهال شتات 10119070
غائبغائبغائب11يوسف ايغد العمر 10219083
سبع و ثالثون 92837مجاهد ايهم القره حسن 10319090
ثالث و خمسون 153853ايميل ليليان محفوض 10419100

غائبغائبغائبغائبعبد اللطيفخلدون كعيد10519111
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ست و ثالثون 122436خالد محمد املحيميد 10619112
غائبغائبغائب15خالد عدنان محمد علوش10719129
أربع و أربعون 133144عبد العظيملؤي عبد العال10819140

غائبغائبغائب10موفقمصطفى الحلوا114082
غائبغائبغائبغائبحسنمحمد قطاش214202
غائبغائبغائبغائبحسينرهف الحسين314347
غائبغائبغائب14محمددالل تويت414355
خمس و أربعون 133245احمدحسن األبو حسين514453
غائبغائبغائبغائبعمادلوليتا استنبولي616005
أربع و أربعون 143044بدرصبحية الدرع716039
غائبغائبغائب16عبد الكريماحمد الحمدو816040

/69/مرسوم-مستنفذتسع و أربعون 94049عبد الرزاقحسين الدرويش114003
تسع و سبعون 186179دحامتيماء العبدهللا214006
غائبغائبغائب15مصررفعت منصور314024
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحسن البليخ414032
تسع و أربعون 143549عليأحمد العساف514055
/69/مرسوم-مستنفذأربع و ستون 135164فوازدانيا الخلف614059
/69/مرسوم-مستنفذأربع و ستون 135164عبد الحكيم عامرأحمد ويسو714095
غائبغائبغائبغائبياسرعبد الكريم الخلوف814102
غائبغائبغائب19مصباحباسل الحمود914106
غائبغائبغائب13عبدالرحمننجالء املحمد1014114
غائبغائبغائبغائبمحمودساجدة األحمد1114115
غائبغائبغائب16احمدسالم مصيطف1214116
غائبغائبغائب10اسماعيلقتيبة العليوي1314132
غائبغائبغائبغائبعبد القادر محمد املنصور1414134
غائبغائبغائب16محمدفاطمة العبد الخليل 1514147
غائبغائبغائب10يوسفمحمد حاج علي1614153
غائبغائبغائب14محمد أمينعامر العلي الظاهر1714158
/69/مرسوم-مستنفذاثنتان و ستون 115162محمودحسين الرحال1814167
اثنتان و ستون 154762خالداخالص الخضر1914174
غائبغائبغائب21عبد القادرمريم البكور2014182
غائبغائبغائبغائبمحمودآالء العبدهللا2114205
غائبغائبغائب15جمالرشا رمضان2214206
غائبغائبغائب14عبد العزيزنسيبة فلفل2314209
غائبغائبغائب22عليمهند أحمد الشيخ2414215

استضافة الرقة حملة 

استضافة الحسكة حملة 
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غائبغائبغائب18عليمحمد االحمد2514237
غائبغائبغائبغائبحمودأسامة العلي2614240
غائبغائبغائبغائبطهعمار محمد2814262
غائبغائبغائب11ابراهيمعبدهللا العبدهللا2914282
غائبغائبغائبغائبحمزهحيان احمد3014296
غائبغائبغائب13جاسمدالل املحمد 3114297
غائبغائبغائب11ابراهيم محمد الواوي 3214316
غائبغائبغائبغائبعبد فاطم موس ى الاليح3314321
غائبغائبغائبغائبمصطفىمنذر البليخ3414324
غائبغائبغائب18عوضعبدهللا العباس3514331
/69/مرسوم-مستنفذست و خمسون 124456قحطانزهر الشميط3614340
غائبغائبغائب12نايفمحمد عاشور3714353
غائبغائبغائبغائبهاللمحمد امين الحسين3814371
غائبغائبغائبغائبجاسمريم الجاسم3914372
غائبغائبغائبغائبفريدعبد الستار رمضان الجراد4014381
غائبغائبغائبغائبمحمد نورأبي حسن االبراهيم4114382
غائبغائبغائبغائبأحمدإناس املبارك4214385
غائبغائبغائبغائبعليمحمد املرعي4314404
غائبغائبغائبغائبطه محمد نور الصغير4414411
غائبغائبغائبغائبمحمودياسر زعيتر4514418
غائبغائبغائبغائبمحمد نورابراهيم الحاج ابراهيم4614421
/69/مرسوم-مستنفذاثنتان و عشرون 2222غائبظافرنادر املصطفى4714427
غائبغائبغائبغائبنعيمة محمد املحسن4814428
غائبغائبغائب24شكريرودي شيخو4914432
غائبغائبغائبغائبعبد املحسنلينا العليوي5014433
غائبغائبغائب10بسامسهام العبدهللا5114442
غائبغائبغائبغائباحمدغيداء فخري5214452
غائبغائبغائبغائبمحمد املوس ى5314459
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحمد مهدي  املحمد5414461
غائبغائبغائب13حجيحنين الحمود5516010
ست و أربعون 4646غائبعبد العزيزإسراء الجاسم5616030
خمس و ثالثون 3535غائبحسنعال محمد5716036
غائبغائبغائبغائبخليلبشرى حنظل5820002
سبع و أربعون 173047اسماعيلخالدية الحبيب5920006

غائبغائبغائب15راغبمحمود الخليل114207
غائبغائبغائبغائبسامراالء املحمد طه214261

استضافة تدمر حملة 
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غائبغائبغائب11خلفعلي الدهش314276
غائبغائبغائب15عمرمحمود العجاج414283
غائبغائبغائب12مهديأحمد االحمد514303
غائبغائبغائب13عمادمحمود املوس ى614315
غائبغائبغائب18فاطمة اسماعيل اسماعيل714413
غائبغائبغائب16عمر عليرجاء الحمود814417
غائبغائبغائب17عبد املعينصفاء ضهراوي914455
خمس و خمسون 124355أحمدفرح املطلق1019014

غائبغائبغائب12عزام محمد منير زبير 1119060
غائبغائبغائبغائبعبد الغفورمحمد الكناص1219103
خمس و خمسون 203555محمدأحالم سودين1319116

غائبغائبغائبغائبخالدراما العي1419117

غائبغائبغائبغائبعبد هللاآالء حوايني112374
غائبغائبغائبغائبأحمدعبد الحكيم الياسين214223
غائبغائبغائبغائبعبد اللحكيممصطفى املصطفى314293
غائبغائبغائبغائبمصطفىياسمين املحمد414304
غائبغائبغائبغائبخالدنور الهدى االحمد514319
غائبغائبغائب16حسينعبد هللا فالحة614335
غائبغائبغائبغائبعبد الحليماسامه العمر714346
غائبغائبغائبغائبعبدهللاخالد الخليف814386
غائبغائبغائبغائبطاللسليمان طيباني916046
غائبغائبغائبغائبفيصلمعاذ عدامه1016047
غائبغائبغائبغائبمروانحياة الصالح1116057

غائبغائبغائبغائبعبدالسالم احمد الخلف 117012
غائبغائبغائب19خلفخلود الخسارة 217032
غائبغائبغائبغائبشحادةهنودة شحادة الغضبان الهندي317051
غائبغائبغائب13خليلاريج النجم 417056
غائبغائبغائبغائبمحمد امل الهنيدي517058
غائبغائبغائب12عباس زهرة الحسن 617061
غائبغائبغائب10عبد الجليل فاطمة املحمد717071
غائبغائبغائب11عبد دانيا زبيدي817077
غائبغائبغائبغائبسندس فياض917081
غائبغائبغائب12ابراهيم اريح العيس ى 1017090
غائبغائبغائبغائبدانيا تفتنازي1117091
غائبغائبغائبغائباسعدشيماء حمادي املشور1217095

المنقطعون

استضافة دير الزور حملة 
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غائبغائبغائب11سحر السعيد1317117
غائبغائبغائبغائبهبة هللا البكور1418007
غائبغائبغائب11حمادةروعة العزو 1518013
غائبغائبغائبغائبهيفاء الحسين1618016
غائبغائبغائب12منال للوف1720005
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