
 

 

2021-9-21الطالب الجدد التى تم سداد مصروفاتهم الى تاريخ   

 برنامج إدارة األعمال والدراسات التجارية 

 م االسم المركز الدراسى

 مدينة السادات  
  .1 اميمه هشام سيد محمد بدوى  فرع السادات 

  .2 عبد هللا احمد محمد خميس احمد  فرع السادات 

  .3 الدين حاتم محمد انور عبد الوهاب سيف  فرع السادات 

  .4 مارينا ايمن فايز اسكندر عبد النور  فرع السادات 

ن مصطفن محمد  فرع السادات    .5 نسمه فتوح مكي 

 فرع سوهاج 
ي فرج ساويرس  سوهاج 

  .1 ريتا برت 

  .2 يمنن محمد مصطفن محمد  سوهاج 

  .3 محمد عاطف سعد الدين احمد  سوهاج 

ف سوهاج    .4 عياد حكيم   مينا اشر

ى عبد الملك  سوهاج    .5 بيشوى جمال بشر

نا مني  مسعد مرقص  سوهاج    .6 مي 

  .7 محمد جمال محمد سعود  سوهاج 

لس عادل طانيوس ذكي  سوهاج    .8 كي 

  .9 مصطفن محمود السيد محمد  سوهاج 

  .10 بيشوى ساىم حلىم قلد  سوهاج 
  .11 مارمينا روماتن خليل ميخائيل  سوهاج 
  .12 مسعد سليمان ميخائيل  ابانوب سوهاج 
  .13 هاله احمد محمد السيد  سوهاج 
  .14 محمد ياش محمد السيد  سوهاج 
نا حلىم جاد خليل  سوهاج    .15 مي 
  .16 محمد رجب محمد توفيق  سوهاج 
  .17 مريم ثابت عبد المالك شنوده  سوهاج 
  .18 داليا خالد محمد السيد  سوهاج 
  .19 كامل ممدوح محمد فرغل  سوهاج 
  .20 يمنن محمد صادق عبدالرحيم  سوهاج 
  .21 ريم عمادالدين ابراهيم عبداللطيف  سوهاج 
  .22 سلىم عمر فوزى محمد  سوهاج 
  .23 اشاء عصام عبدالاله محمد سوهاج 
  .24 محمد ابراهيم محمد هدهد  سوهاج 



 

 

ى  سوهاج    .25 عزيز مكرم عزيز بشر
  .26 بيشوى واصف فهىم واصف  سوهاج 
  سوهاج 

 
  .27 انطونيوس ثروت رشاد شوق

ى عمر عبدالسالم  سوهاج    .28 أروه خي 
  .29 عبد الرحمن محمد فتىح محمد سوهاج 
  .30 عمر جمال سعود احمد سوهاج 
  .31 مينا ساىم فخرى عجاين   سوهاج 
  .32 محمد ياش محمود عبدالرحمن  سوهاج 
  .33 اندرو حشمت محروس خليل  سوهاج 

األسكندرية  جامعة  
  .1 يوسف جاب هللا حنا ريتا نبيل   االسكندرية 
  .2 زياد محمد عبد الهادى عواد  االسكندرية 
  .3 نانىس محمد ابراهيم احمد متول  االسكندرية 
  .4 بيشوى عماد فؤاد شنوده جوهر  االسكندرية 
  .5 لوجينا وليد محمد صادق النشار االسكندرية 
  .6 يوسف حسام الدين زك حسن محمد االسكندرية 
  .7 حبيبة السيد السيد عبد الحميد  االسكندرية 
ن  االسكندرية    .8 نور محمد عز الدين عباس حسي 
  .9 ايمان محمد اسالم محمد فري    ج االسكندرية 
  .10 تسنيم محمد مصطفن عىل محمد الصاوى  االسكندرية 
  .11 باهر محمد بدر ابراهيم الكتاىم  االسكندرية 
  .12 مريم أيمن شهدي زكي هابيل  االسكندرية 
  .13 ريناد هشام يوسف االرناؤدى  االسكندرية 
  .14 فريده ايهاب صبىح محمد سليمان  االسكندرية 
  .15 احمد حسام الدين حسونه سليمان منصور االسكندرية 
  .16 محمد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم حجازى  االسكندرية 
  .17 عمر عبد العزيز احمد عبد العزيز الشنواتن  االسكندرية 
  .18 احمد صالح الدين محمد عيىسمحمد  االسكندرية 
  .19 أحمد عرفه عبد المقصود أبو المكارم االسكندرية 
  .20 محمد احمد عبدالكريم عبدالرحمن عبداللطيف  االسكندرية 
  .21 مريم ايمن تامر فهىمي غطاس االسكندرية 
  .22 فارس عمرو عىلي محمود نجاع  االسكندرية 
ن أحمد  االسكندرية    .23 يوسف احمد شعبان حسي 
  .24 يش السيد كمال عبد الرازق ابراهيم  االسكندرية 



 

 

  .25 لينة احمد حمدي احمد نعينع  االسكندرية 
  .26 كريم محمد عز الدين ساىم عبد الرحمن  االسكندرية 
  .27 غصون حسن يحن  بايراقدار االسكندرية 
  .28 يوسف احمد ساىم فتح هللا ياقوت  االسكندرية 
  .29 محمد محمود محمد محمود عىل  االسكندرية 
  .30 آية محمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن  االسكندرية 
  .31 مازن احمد سيد شكرى  االسكندرية 
 منصور محمد جي   االسكندرية 

  .32 احمد هاتن
  .33 معتصم باهلل هيثم محمد صبىح احمد خليل  االسكندرية 
  .34 يس ابراهيم محمد عىل  االسكندرية 
  .35 احمد حسام الدين فاوي جابر خلف  االسكندرية 
  .36 منه هللا محمد عىلي محمد عليوه  االسكندرية 
  .37 مازن ايمن لبيب محمد احمد  االسكندرية 
  .38 فارس مصطفن عبد الرحمن مرشدى مكاوى  االسكندرية 
  .39 هنا خالد سعد عىل مطر  االسكندرية 
  .40 فارس عصام الدين عبده سالمه موىس االسكندرية 
  .41 ندى نهاد محرم عبد الباعث  االسكندرية 
ن  االسكندرية    .42 زينه محمد أنور السعيد حساني 
  .43 عبد الرحمن رفيق نبيل عبد المنعم محمد  االسكندرية 
نا محمد عىل الحمداتن  االسكندرية    .44 مي 
  .45 يوسف محمود فرغىل ابراهيم  االسكندرية 
  .46 شهد نبيل عبد العزيز مصطفن الحداد االسكندرية 
  .47 مريم احمد مصطفن كامل فايد  االسكندرية 
  .48 كريم احمد نبيل عبد السميع حسن االسكندرية 
ي أبو السعود  االسكندرية 

  .49 سيف صالح طاهر مصطفن
  .50 مازن محمد فؤاد السيد مرع  االسكندرية 
ن  االسكندرية  ى عىل ابو العني    .51 اشاء محمد الخضن
  .52 عاليا احمد محمد عبد المجيد القض  االسكندرية 
  .53 الجواد احمد الجمل يوسف احمد محمد عبد  االسكندرية 
  .54 فريده ايمن محمد محمد مرىس غنية االسكندرية 
  .55 مصطفن مدحت مصطفن منصور مصطفن  االسكندرية 
  .56 منال محمد المتول محمد سالم  االسكندرية 
  .57 حماده فتىحي السيد محمود الجبيىلي  االسكندرية 
  .58 امال ابراهيم أنور ابراهيم سعيد  االسكندرية 



 

 

  .59 ندى ياش فؤاد حسن محمد التين   االسكندرية 
يف عىل السيد عىل  االسكندرية    .60 محمد شر
  .61 زياد هاتن خليل محمد خليل  االسكندرية 
ن  االسكندرية    .62 ميسان سعيد احمد امي 
  .63 اشاء فوزي عبد الحميد احمد فتح هللا االسكندرية 
  .64 يؤنا دميان رسىم عبد السيد  االسكندرية 
  .65 ابراهيم مراد ابراهيم طرفة شهاب الدين  االسكندرية 
  .66 فاطمه الزهراء خالد احمد محمد عثمان االسكندرية 
  .67 سيف الدين أحمد شعبان حسن إسماعيل  االسكندرية 
  .68 منة هللا محمد ابراهيم شعبان ابراهيم  االسكندرية 
  .69 محمد احمد محمد احمد حافظ  االسكندرية 
وز محمد محمد  االسكندرية    .70 عبد المعىط عبدهللا في 
لس هاتن سعيد عوض رزق هللا  االسكندرية    .71 كي 
  .72 زياد سعيد السيد عزب محمد  االسكندرية 
ف ابراهيم محمد اسماعيل  االسكندرية  ن اشر   .73 ياسمي 
  .74 عبدهللا أحمد محمد سيد محمد ابوجنينه  االسكندرية 
  .75 حبيبه محمد طه محمد سيد أحمد  االسكندرية 
ى محمد ابراهيم عىل مصطفن  االسكندرية  ن   .76 كين
  .77 نوران مجدى يوسف عبد الحميد  االسكندرية 
  .78 فادى السيد واصف غال االسكندرية 
  .79 ضىح خالد محمد داود ابراهيم  االسكندرية 
  .80 هنا محمد سعيد سيف النض  االسكندرية 
  .81 مازن لؤى احمد محمد عبد الجواد  االسكندرية 
نا   االسكندرية  يف سيحه موىس اسحاق مي    .82 شر
يف عىل عبد القادر انيس  االسكندرية    .83 حبيبه شر
  .84 لورنا مجدي رمزي دوس فلتاووس االسكندرية 
  .85 محمد عاشور الياس احمد الشيخ االسكندرية 
نا محب مني  اسحاق عبدهللا  االسكندرية    .86 مي 
ي نض  االسكندرية    .87 كارين ساىمي ناج 
ي شحاته زريق  فاطمه االسكندرية 

  .88 ماجدي مصطفن
ف  االسكندرية    .89 ابراهيم اسالم ابراهيم عوض شر
  .90 أحمد محمد أحمد ساىم محمد شحاته  االسكندرية 
ن سيد محمد عبد القادر  االسكندرية    .91 عصام امي 
  .92 بسنت مجدي مصطفن السيد شحاته  االسكندرية 



 

 

  .93 فرح ابراهيم محمد عثمان يونس  االسكندرية 
  .94 نوران ساىم جالل حسن عىل بدر  االسكندرية 
  .95 زياد عىل محمد عىل عمر  االسكندرية 
ن  االسكندرية  ن جاد حسني    .96 يوسف احمد حسني 
  .97 رحمة محمد عبد المنصف محمد حبيب  االسكندرية 
ي  االسكندرية  ي شلن 

ي محمد مصطفن
  .98 مازن نض مصطفن

ن احمد عبدالعزيز عبدالحليم  االسكندرية    .99 ياسي 
  .100 محمد يوسف محمد احمد شحات  االسكندرية 
  .101 نانىس أحمد محمد الكوىم محمد  االسكندرية 
  .102 جاش محمد حسن حافظ قمر  االسكندرية 
  .103 احمد ياش انور السيد عىل  االسكندرية 
  .104 عمر احمد اسماعيل عىل عثمان  االسكندرية 

 فرع اسيوط 
  .1 صموئيل ممدوح ذك ثابت  اسيوط 
  .2 يوستينا ممدوح فؤاد يىس  اسيوط 
ن عبد الرحيم  اسيوط    .3 حال محمود حسي 
  .4 المعتصم عماد رشاد ابوبكر  اسيوط 
  .5 مريم الفريد فيكتور فهيم  اسيوط 
  .6 سهيلة محمد قطب سيد  اسيوط 
لس عادل ناثان عبده  اسيوط    .7 كي 
ي  اسيوط 

  .8 عمر عبدالرحمن السيد اليمنن
  .9 احمد محمد عبد الرحمن هاتن  اسيوط 
  .10 روبستا ساىمي ثابت عبده  اسيوط 
 سامر سمي  يوسف  اسيوط 

  .11 ارساتن
  .12 عبد الرحمن حافظ اسماعيل حافظ  اسيوط 
  .13 ماريز ميالد حلىم حبيب  اسيوط 
  .14 مهرائيل عصمت صالح حليم  اسيوط 
  .15 مريم عفت نعيم حلقة  اسيوط 
  .16 ساندي عصام رشيد عجبان  اسيوط 
  .17 وردى منصور صليب   بضابا  اسيوط 
  .18 باسل ثروت بريز ميخائيل  اسيوط 
  .19 ماريف ماجد شوق  مسعد  اسيوط 
  .20 منه الل ه محمد سعد كريم  اسيوط 
  .21 احمد ياش صابر عبد الناص  اسيوط 



 

 

  .22 سعد عالء حلىم سعد اسيوط 
  .23 حاتم سيد احمد محمود  اسيوط 
  .24 سلىم أمن حمدي زك  اسيوط 
  .25 يوستينا وليم فكرى بشاى  اسيوط 
ن عابد الراوى  اسيوط    .26 حسام حسي 
  .27 رنا احمد محمد صالح  اسيوط 
  .28 محمد مصطفن محمود محمد  اسيوط 
  .29 منار عبد الكريم فرج احمد  اسيوط 
  .30 دميانه محب وهيب منصور اسيوط 
  .31 استيفن سمي  زكريا نخله  اسيوط 
  .32 عماد عزت شهدى موىس  اسيوط 
  .33 شاكر تاس اندرو سامح  اسيوط 
  .34 سامنتا ساىم سعد ميشيل  اسيوط 
  .35 احمد سيد درويش عبد المجيد اسيوط 
  .36 بيي  عصام ابراهيم كامل  اسيوط 
  .37 فادى اميل حنا صموئيل  اسيوط 
  .38 ايمان حماده عبد العليم حامد  اسيوط 
  .39 بيشوى اليشع موىس منىس اسيوط 
وق محمد رفاعه فهىمي  اسيوط    .40 شر
  .41 سليمان ثابت  ناردين زهجر  اسيوط 
  .42 ساندرا سامح معتمد زك  اسيوط 
  .43 محمود عبدالعال سلطان محمد  اسيوط 
  .44 بساده اكرم صبىح عزيز  اسيوط 
  .45 ىم عماد احمد محمد  اسيوط 
  .46 مارينا ميخائيل جرجس سليمان اسيوط 
  .47 فاطمه الزهراء عالء الدين فتىح سالم  اسيوط 
  .48 الزهراء مصطفن عىل عثمان  اسيوط 
  .49 ايمن بركات عبد الرحيم ندى  اسيوط 
  .50 مينا سليمان عياد سليمان  اسيوط 
  .51 روال منصور خضن عمر  اسيوط 
  .52 اشاء ممدوح محمد عبد العزيز  اسيوط 
  .53 ابرام عادل توفيق ملك  اسيوط 
ى  اسيوط    .54 جسيكا نسيم عبد المالك مي 
  .55 منه حمدى عىل محمد  اسيوط 



 

 

  .56 كاترن ريمون عزت صابر  اسيوط 
  .57 فرغىل عىل فرغىل عىل  اسيوط 
ن عبد المجيد  اسيوط    .58 عصام محمد حسي 
  .59 برسوم ايمن سيدهم جندى  اسيوط 
  .60 هدير وائل مراد كامل  اسيوط 
ن عماد نبيه فيلبس  اسيوط    .61 كريستي 
  .62 عبد الرحمن احمد جمعه عبد العزيز اسيوط 
ن اقالديوس اسيوط  ونيا سامح سفي    .63 فيي 
ن  اسيوط  ف أحمد حسي    .64 احمد أشر
  .65 مينا اميل بخيت لبيب  اسيوط 
  .66 ملك محمد وائل عبد العظيم محمد اسيوط 
  .67 ايمن محسن فؤاد اسحق  اسيوط 
  .68 ريتاج ابراهيم حسن جمعة  اسيوط 
  .69 سهيلة خلف ثابت هريدى  اسيوط 
  .70 عبد الرحمن هالل عبد الرحمن محمد اسيوط 
  .71 عمر عبد الرحيم عبد الحميد عطية  اسيوط 
  .72 ابراهيم مكاريوس مسعد ثابت  اسيوط 
  .73 ماريا اسامه عيىس عازر  اسيوط 
  .74 محمود عىل محمود عىل  اسيوط 
ى فؤاد لوقا  اسيوط    .75 جورجينا صي 
  .76 جورج مكرم ادوارد جندى  اسيوط 
  .77 رنا عالء الدين محمد محمد اسيوط 
  .78 يوأنا ايهاب رشدى عبد المسيح  اسيوط 
لس هاتن رفعت يواقيم  اسيوط    .79 كي 
  .80 عىل محمد سيد سيد  اسيوط 
  .81 محمد حسن عبد اللطيف ابو العال  اسيوط 
  .82 وفاء محمد عطا هللا محمد اسيوط 
  .83 مريم شحاته بشاى جرجس  اسيوط 
  .84 يوسف أسامة فولي إبراهيم  اسيوط 
  .85 اشاء احمد حسن عيد  اسيوط 
  .86 كريم صفوت عىل عبدالحميد  اسيوط 
  .87 مريم جمال جرجس بسال  اسيوط 
  .88 ايمن عبد العظيم توفيق منار  اسيوط 
  .89 سيف الدين محمد غيطاتن شحاته  اسيوط 



 

 

ن عبد الناص احمد  اسيوط    .90 ندى حسي 

 جامعة جنوب الوادى فرع الغردقة
  .1 محمد عبدالرحيم محمد محمود  الغردقة 
  .2 رامز رجاتى سعد رزيق  الغردقة 
  .3 كارمينا جمال عدل بسطا  الغردقة 
  .4 امبات  مروان حسن عطيه  الغردقة 
  .5 حازم وسام محمد توفيق  الغردقة 
  .6 ابراهيم يوسف مبارك رمضان  الغردقة 
  .7 هانيا نبيل عبدالعال محمد الغردقة 
  .8 محمد سيد محمد عدل عىلي  الغردقة 
  .9 عمرو اسعد كمال محمود  الغردقة 
  .10 محمد صابر محمد رمضان  الغردقة 
  .11 حسام عادل عبدالحميد احمد  الغردقة 
  .12 عبدالرحمن احمد محمد محمد  الغردقة 
  .13 مريم رمزى ابراهيم هزاع  الغردقة 
  .14 ابراهيم محمد ابراهيم احمد  الغردقة 
  .15 بيشوى هاتن سيدهم ابراهيم  الغردقة 
  .16 جالسيا عماد بطرس نجيب  الغردقة 
ن رضا شحاته سليمان الغردقة    .17 ياسي 
  .18 ابراهيم سليمان غريب سليمان  الغردقة 
ى الغردقة    .19 محمد منصور يوسف صي 
  .20 راشد يوسف راشد يوسف  الغردقة 
ف سمي  سعيد  الغردقة    .21 روان اشر
  .22 عمر ايمن محمد السيد الغردقة 
  .23 الحسن احمد حشمت محمود  الغردقة 
  .24 عىل سعيد محمد احمد  الغردقة 
  .25 سلىمي الديب انور خليفه تركي  الغردقة 
  .26 بشار محمد صديق الديك  الغردقة 
  .27 محمد بشار دحروج محمد رياض  الغردقة 
  .28 ايه انور رمضان عايش  الغردقة 
ن نادى  الغردقة    .29 محمد عالء امي 
  .30 عمر خالد عيىس عثمان  الغردقة 
  .31 عبدالرحمن صالح عبدالوهاب مالح الغردقة 
  .32 ناج  ثروت عزيز ابراهيم  الغردقة 



 

 

  .33 محمد عبدالرحيم عبدالرازق محمد الغردقة 

باالسماعلية جامعة قناة السويس    
  .1 ادهم محمد محمد الشهيدى عبد العال االسماعلية 
  .2 سلىم محمد مصطفن سليم  االسماعلية 
  .3 احمد حسن سليمان حسن  االسماعلية 
  .4 كريم السيد محمود السيد  االسماعلية 
ن سليم  االسماعلية    .5 معاذ سليم زك حسي 
ى سليمان االسماعلية    .6 مينا اسامه صي 
  .7 زياد ايمن فتىح عبدالفتاح  االسماعلية 

الفيوم جامعة  
ي محمد عبده  الفيوم 

  .1 كريم هاتن
  .2 شهد خالد السيد عبد الحليم  الفيوم 
  .3 عبد الرحمن عىلي عبد الجواد عىلي  الفيوم 
  .4 ابراهيم عالءالدين محمود عبد اللطيف  الفيوم 
  .5 هاجر صالح محمد عبد التواب  الفيوم 
الحفيظ رنا عزت محمد عبد  الفيوم   6.  
  .7 منة هللا مصطفن محمود عبد العظيم  الفيوم 
ن  الفيوم    .8 منة هللا ايهاب رشوان حسي 
  .9 شهد احمد محفوظ محمد  الفيوم 
  .10 منة هللا مصطفن محمد عبد اللطيف  الفيوم 
  .11 ندا محمد محمود حسن  الفيوم 
  .12 زياد ايمن حسنن مرزوق  الفيوم 
  .13 احمد محمد فتىح عبد الفتاح  الفيوم 
  .14 الحبيبه محمد جمعه عرفه محمود  الفيوم 
  .15 مصطفن عالء الدين مصطفن محمد الفيوم 
  .16 عصام زينهم عبد التواب عبد الحميد الفيوم 
  .17 شهد اسماعيل صدق  حسنن عبد الحليم  الفيوم 
  .18 يس محمد حمدى محمد  الفيوم 

 جامعة جنوب الوادى فرع قنا
ي صالح محمد خليل  قنا 

  .1 مصطفن
فكتور صادق سابا جون   قنا   2.  
  .3 ري  هام محمد احمد محمود  قنا 
  .4 يوستينا اسطفانوس حكيم سدراك قنا 



 

 

  .5 ساره اسامه فتىح احمد  قنا 
  .6 مينا عادل نبيل بقطر  قنا 
  .7 بيمن جابر حبيب القس عبدالمسيح قنا 
  .8 ماريا شينوت  جميل جندى  قنا 
  .9 مهاب زكريا سالم بدوي  قنا 
الصغي  محمود احمد محمد  قنا   10.  
  .11 سلىم محمد شعبان محمد المناع  قنا 
  .12 احمد محمود محمد ابراهيم  قنا 
  .13 ميادة خالد مصطفن عبد الرحيم  قنا 

المنوفية  جامعة  
  .1 رؤى حامد محمد عباس  المنوفية 
ن اسماعيل  المنوفية   عبدالعظيم عبدالرحمن امي 

  .2 تف 
ن يسن محمود  المنوفية    .3 هدى نبيل حسني 
عمرو حمدى بشادى  راىم المنوفية   4.  
  .5 جاسمن عىل محمد عىلي  المنوفية 
  .6 محمد السيد قطب السيد االبيوق   المنوفية 
  .7 عمرو يحن  محمد عبدالمنعم حتاته المنوفية 
  .8 نادين ناص محمد محمد عطيه  المنوفية 
  .9 اياد عيىس السيد عيىس محمد  المنوفية 
محمود شعيب  اسالم فادى محمد صبىح  المنوفية   10.  
  .11 اماتن حمدى محمد نبيه المعداوى العبد  المنوفية 
  .12 رنا وليد احمد شور محمد  المنوفية 
  .13 شهد عبد الحفيظ عبد العزيز يوسف  المنوفية 
  .14 سلسبيل السيد ذك دندوح  المنوفية 

اسوان جامعة   
  .1 شدى محمد متول عبدالعزيز  اسوان 
  .2 محمد توفيق سيد توفيق  اسوان 
ن  اسوان    .3 احمد ايوب محمد حسي 
  .4 بسملة رمضان عباس منصور اسوان 

بنى سويف جامعة   
ف محمد سيد بنى سويف    .1 شهد اشر

ف عبد العظيم محمد     .2 عمرو اشر
  .3 محمد احمد زك محمد  



 

 

 

 

ى شمس جامعة  عي   
  .1 ابانوب امجد شكر ايوب  عين شمس 
  .2 احمد سامح عبد الفتاح سيد  عين شمس 
  .3 يوستينا مخائيل حياق برنس  عين شمس 
ن  عين شمس    .4 احمد خميس محمد يسي 
  .5 محمود عبد الرؤوف محمد عالم ابراهيم  عين شمس 
 الكوىم  عين شمس 

 
  .6 روان ايمن ابراهيم الدسوق

  .7 صبىحي جيد شفيق سليمان  عين شمس 
  .8 محمد اسامه عبدالستار احمد  عين شمس 
  .9 ستيفن ابراهيم فاروق نجيب  عين شمس 

شمس عين    .10 شهاب سامح احمد محمد 
  .11 كريم خالد محمد محمد عبدالرحمن عين شمس 
  .12 كاميليا حسن سيد محمد جوده  عين شمس 
ن عىل صالح  عين شمس    .13 عبد الرحمن عىل حسي 
  .14 رحمه محمد فتح عىل عويس  عين شمس 


