
إلىمن

(27)ص 10:00ص 144408:00-04-21الثالثاء37المهيدب  خالد.داالسالمية الثقافة اىل المدخلسلم 1124101 (27)6و3 (10)6و3 د2و3

.

  4و3ص 10:00ص 144408:00-04-21الثالثاء19المهيدب  خالد.داالسالمية الثقافة اىل المدخلسلم 1065101

 ll- عادية تفاضلية معادالتريض 4213340 1و3ص 10:00ص 144408:00-04-21الثالثاء19الزهار مصطفى رشدي عصام

3و3ص 10:00ص 144408:00-04-21الثالثاء8نارصالعجىم .د(2) القواعدنجم 4021250

35194010  ى ياء المهنة اخالقياتفي  ى  للفي  5و3ص 10:00ص 144408:00-04-21الثالثاء3المرسي محمد عبده محمد

انجم 3761140

ل

7و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء4الحوامدة باسم  .د1- القواعد

انجم 4463930

ل

ية اللغة ى 2و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء12نارصالعجىم .دلألعمال اإلنجلي 

 االقتصادى النظام اسس103سلم 1070
ى
6و63و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء38خالد عبدالرحمن عبدهللا العسكراالسالم ف

 االقتصادى النظام اسس103سلم 1077
ى
اكاالسالم ف 4و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء22أحمد صالح محمد الير

 االقتصادى النظام اسس103سلم 1085
ى
3و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء18خالد عبدالرحمن عبدهللا العسكراالسالم ف

 االقتصادى النظام اسس103سلم 1087
ى
ياالسالم ف

 
8و83و3م 12:30ص 144410:30-04-21الثالثاء38حمود مسلط سفر المرزوف

 التحليلية والهندسة الجيرريض 3772240 8و3م 03:00م 144401:00-04-21الثالثاء32حمارشه عبدهللا محمد عبدالكريم

 التحليلية والهندسة الجيرريض 34202240 1و3م 03:00م 144401:00-04-21الثالثاء17راماسوامي  جوباالن راجا

 األعداد نظريةريض 4563270 2و3م 03:00م 144401:00-04-21الثالثاء19حمارشه عبدهللا محمد عبدالكريم

جمةنجم 4122270 4و3م 03:00م 144401:00-04-21الثالثاء10 محمد الداودي .دالي 

جمةنجم 4263570 ية من الي  ى 2و3م 03:00م 144401:00-04-21الثالثاء6 سالمه امي  .دالعربية إىل االنجلي 

ي الروايةنجم 4963110
ى
6و3م 05:30م 144403:30-04-21الثالثاء13عماره احمد  .د20 القرن ف

 الميكانيكاريض 3922290 3و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء23عبدالجليل عوض محمد محمد

ي مقدمةريض 4944420
ى
 الداىلي التحليل ف 7و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء8راماسوامي  جوباالن راجا

ي الروايةنجم 4223550
ى
(32)ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء32 سعيد محمد .دعشر الثامن القرن ف 6و3

1و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء10 التهامي وحيد .دالحاسب باستخدام اللغة تعلمنجم 4474760

 كيم 9724330  الكهربية الكيمياء ي كمال ي السيد شلبر 2و43و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء30شلبر

5102210  ى  1- كهرومغناطيسيةفي  8و83و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء32سليم رضوان ابراهيم السيد

5352430  ى  2- كهرومغناطيسيةفي    مختار اسامه
ى

5و3ص 10:00ص 144408:00-04-22االربعاء6ورغ

 كيم 9614360  الكم كيمياء 5و3م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء3انوار الحسن

ي التحريرعرب 1069103 يالعربر 8و83و3م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء33منصور قزعان ساير العتيبر

ي التحريرعرب 1081103 يالعربر 3و3م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء25منصور قزعان ساير العتيبر

(18)م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء38افضل نعيم  .دالقراءة مهاراتنجم 2663-1210 (20)1و3 4و3

(30)م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء30 شاتا باالسوامي.االقراءة مهاراتنجم 2646-1210 (30)6و3 6و3

2و3م 12:30ص 144410:30-04-22االربعاء12 سالمه امي  .دالكالم تحليلنجم 4413660

4و3م 03:00م 144401:00-04-22االربعاء15نارصالعجىم .داالجتماغي اللغة علمنجم 4983140

8و3م 03:00م 144401:00-04-22االربعاء17عبدهللا السبيعي.داالتصال مهاراتعلم 3741400

6و3م 03:00م 144401:00-04-22االربعاء15عبدهللا السبيعي.داالتصال مهاراتعلم 3831400

6204050  ى ياءفي  ى  الحاسوبية الفي  4و2ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس2يوسف علي ابراهيم عبدالفتاح نبيل

6و63و3ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس39فيصل صالح عبدالرحمن الهذيلالمجتمع وبناء االسالمسلم 1068102

4و43و3ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس32مبارك عبيد معيل الحربرالمجتمع وبناء االسالمسلم 1078102

 عبدهللا الشهريالمجتمع وبناء االسالمسلم 1082102 3و3ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس25عبدهللا علي

مجةريض 4523260  الرياضية الير 2و3ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس7محمد نبوى عبدالمقصود حسام

 األمثلية طرقريض 4834530 ي عبدالرحمن محمد ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس6حسن الشوربجر

7و3ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس6 محمد الداودي .دالصوتياتنجم 4182260

القاعة  التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

الوقت

(شطر الطالب) هـ  1444جدول اختبارات الكلية الفصل الدراسي االول 



إلىمن

القاعة  التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

الوقت

(28)ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس43 شعبان حماده .دالبحث طرائقنجم 4444180 (28)8و3 (15)8و3 1و3

 كيم 6844450  العضوية التفاعالت ميكانيكية 2و2ص 10:00ص 144408:00-04-23  الخميس15المتوىلي حموده المتوىلي محمد

 كيم 9663130  تناسقية كيمياء 4و2م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس13عزام احمد محمد ماجد

 السياس النظام اسسسلم 1071104
ى
2و2م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس24مبارك عبيد معيل الحربراالسالم ف

 السياس النظام اسسسلم 1086104
ى
6و52و2م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس31مبارك عبيد معيل الحربراالسالم ف

 السياس النظام اسسسلم 1088104
ى
1و2م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس20عبدالرحمن مشاري حمود المشارىاالسالم ف

 الكتابة مهاراتنجم 2651-1220 رشيد طارق.ا (26)م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس26  (26)8و3 8و3

ي شوكيت .دالكتابة مهاراتنجم 2668-1220
(25)م 12:30ص 144410:30-04-23  الخميس35 تلوابى (25)6و3 (10)6و3 2و3

ي األدب إىل مدخلنجم 3912150 ى  االنجلي  (24)م 03:00م 144401:00-04-23  الخميس34جامشيد محمد.د (24)6و3 (10)6و3 2و3

ف.ااآلىلي الحاسب مهاراتتقن 3531400 7و3م 03:00م 144401:00-04-23  الخميس5النعسان اشر

 كيم 6934010  للكيمياء المهنة اخالقيات ى محمد 3و3م 03:00م 144401:00-04-23  الخميس9قيىس طاهر حسي 

 كيم 9343120 عضوية غي  كيمياء  (2)  5و3م 03:00م 144401:00-04-23  الخميس4الصواف عبدالسالم كامل ايمن

 التفاضلية الهندسةريض 4974390 1و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت11عبدالجليل عوض محمد محمد

ياء لطالب التحليلية والهندسة الجيرريض 5112230 ى  الفي  8و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت31عبدىلي صالح محمد بن حافظ

 العددي التحليلريض 4253370 5و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت3الزهار مصطفى رشدي عصام

 كيم 9273420 عضوية كيمياء  (2)  2و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت8الشمرى جزير بطاح محمد

 كيم 9563430  البوليمرات كيمياء 7و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت10امحمدي علي البشي  احمد

 كيم 8372410 عضوية كيمياء  (1)  6و63و3ص 10:00ص 144408:00-04-25   السبت31المتوىلي حموده المتوىلي محمد

5413150  ى  2- التقليدية الميكانيكافي  ى رفعت 2و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت17عبدالوهاب  صير

5983710  ى ياءفي  ى  (1) الجوامد في  ي مفرح فهد سطام 3و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت7العتيبر

 حيا 7052010 عامة أحياء  (1)  8و83و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت26البلوى فارس حمود ثامر

 حيا 7652010 عامة أحياء  (1)  6و63و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت31البلوى فارس حمود ثامر

 كيم 6954470 ول كيمياء  ومنتجاته البي  ى محمد 5و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت2قيىس طاهر حسي 

 كيم 8832110 عضوية غي  كيمياء  (1)  1و3م 12:30ص 144410:30-04-25   السبت17فراج مصطفى عيد مصطفى

 كيم 6824250 ي اإلحصائية الطرق
ى
 التحليلية الكيمياء ف ي

ي مصطفى مصطفى هابى
4و33و3م 03:00م 144401:00-04-25   السبت37هابى

3812180  ى ففي 

ي

ياء ى  2- الرياضيات لطالب عامة في  6و63و3م 03:00م 144401:00-04-25   السبت36ابوعز عبدالفتاح رجب عيد

34092180  ى ففي 

ي

ياء ى  2- الرياضيات لطالب عامة في  1و3م 03:00م 144401:00-04-25   السبت17الشاعر محمد يوسف مازن

 (1) احتمالاحص 4542150 2و3م 03:00م 144401:00-04-25   السبت7المرشدي انور محمود محمود

(25)ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد25رضول   محمد .دوالمحادثة االستماع مهاراتنجم 2655-1230 (25)8و3 8و3

 والمحادثة االستماع مهاراتنجم 2673-1230 رشيد طارق.ا (35)ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد35  (35)6و3 (35)6و3 6و3

(20)ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد31 حبيب اخي  .د(1) المقال كتابةنجم 3992320 (11)1و3 2و3

4و3ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد20 سعيد محمد .دشكسبي  عرص نهاية حب  المشحيةنجم 4403250

 المتعدد والتكامل التفاضل حسابريض 5443320 1و2ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد14عبده محمد مدثر محمد

ياء لطالب التفاضلية المعادالتريض 27633410 ى  الفي  ي عبدالرحمن محمد 4و2ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد14حسن الشوربجر

ي التحليلريض 4233460
 l- الحقيف  5و2ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد13راماسوامي  جوباالن راجا

ي مقدمةريض 4814430
ى
ي ف  التوبولوجر ي

6و2ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد4جورج . . ريبى

 كيم 6884150 ي مختارة مواضيع
ى
 العضوية غي  الكيمياء ف 2و2ص 10:00ص 144408:00-04-26   االحد8فراج مصطفى عيد مصطفى

(30)م 12:30ص 144410:30-04-26   االحد40السهلي عبدهللا .د1 القراءةنجم 3651270 (30)6و3 (10)6و3 2و3

ي األدب تاري    خنجم 4042250 ى  اإلنجلي  رضول محمد .د (28)م 12:30ص 144410:30-04-26   االحد28   (28)8و3 8و3

 كيم 9794440  الطبيعية المنتجات كيمياء ى محمد 4و3م 12:30ص 144410:30-04-26   االحد24قيىس طاهر حسي 

6134340  ى ياءفي  ى  والجسيمات النواة في  3و3م 12:30ص 144410:30-04-26   االحد11شهبندر شهبندر ابراهيم هشام

 كيح 9133010  عامة حيوية كيمياء ى سبدور عالم برافيج 3و3م 03:00م 144401:00-04-26   االحد18حسي 

 I - إكتوارية رياضياتريض 4002321 7و3م 03:00م 144401:00-04-26   االحد7محمد نبوى عبدالمقصود حسام

ية اللغة إىل مدخلنجم 3882160 ى (21)م 03:00م 144401:00-04-26   االحد21افضل نعيم  .داالنجلي  4و3

ية اللغة إىل مدخلنجم 3802160 ى (21)م 03:00م 144401:00-04-26   االحد19 التهامي وحيد .داالنجلي  8و3

(33)م 03:00م 144401:00-04-26   االحد33 سالمه امي  .دالتطبيقية اللغوياتنجم 4243160 (33)6و3 6و3

(30)م 05:30م 144403:30-04-26   االحد30عماره احمد  .داألمريكي األدبنجم 4554850 (30)6و3 6و3

  الالنهائية المتسلسالتريض 34152311 ى18عبدالجليل عوض محمد محمد 7و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 



إلىمن

القاعة  التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

الوقت

  الالنهائية المتسلسالتريض 3752311 ى33الدري  هم احمد محمد عبدهللا 6و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 l- عادية تفاضلية معادالتريض 4113330 ى7السعدبى عبده العليم عبد 5و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 المتجهات تحليلريض 4283350 ى13السعدبى عبده العليم عبد 4و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

ي مقدمةريض 4794360
ى
 الجزئية التفاضلية المعادالت ف ى10السعدبى عبده العليم عبد 9ج2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

جمة إىل مدخلنجم 3952170 ى6السهلي عبدهللا .دالي  2و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

ي علمنجم 26093560
ى12 شعبان حماده .دالمعابى 3و3ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

ية أخالقياتنجم 4534280 ى  اللغة االنجلي  ي
ى
ى41 شعبان حماده .دالمهنة ف (20)ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني  (21)1و3 8و3

 كيم 5072010 عامه كيمياء  (1)  ى25عزام احمد محمد ماجد 2و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 7252010 عامه كيمياء  (1)  ى25عزام احمد محمد ماجد 4و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 7812010 عامه كيمياء  (1)  ى16عزام احمد محمد ماجد 6و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 34862010 عامه كيمياء  (1)  ى19الدوشي عبدهللا محمد عبدهللا 1و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 8292210 تحليلة كيمياء  (1)  ى29الدوشي عبدهللا محمد عبدهللا 5و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 9423230 ي التحليل طرق
 الطيفى ي

ي مصطفى مصطفى هابى
ى2هابى 3و2ص 10:00ص 144408:00-04-27 االثني 

 كيم 8893220 تحليلية كيمياء  (2)  ي
ي مصطفى مصطفى هابى

ى31هابى 4و33و3م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني 

 كيم 6834340  والحفز السطوح كيمياء ي كمال ي السيد شلبر ى10شلبر 2و3م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني 

ى41السهلي عبدهللا .د1 - الكتابةنجم 3691280 (21)م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني  (20)6و3 8و3

5893010  ى ياءفي  ى  (1) الرياضية الفي  ى8يوسف علي ابراهيم عبدالفتاح نبيل 1و3م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني 

6063020  ى ياءفي  ى  2- الرياضية الفي  ى4عبدالواحد محمد جمعه هشام 5و3م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني 

6334810  ى  متبلورة الغي  الموادفي  ى4كعيبه عبدهللا 7و3م 12:30ص 144410:30-04-27 االثني 

6114960  ى ياء مختيرفي  ى  متقدم في  ى10شهبندر شهبندر ابراهيم هشام 3د1م 03:00م 144401:00-04-27 االثني 

 كيم 6944370  التآكل كيمياء ي كمال ي السيد شلبر ى1شلبر 2و3م 03:00م 144401:00-04-27 االثني 

 الزمر نظريةريض 4012455 ى12عبدىلي صالح محمد بن حافظ 1و3م 03:00م 144401:00-04-27 االثني 

ى7افضل نعيم  .دالمفرداتنجم 3781930 7و3م 03:00م 144401:00-04-27 االثني 

ى32المكروب احمد.  دالتدريس أساليبنجم 4994140 (32)م 05:30م 144403:30-04-27 االثني  (32)6و3 6و3

7و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء15الشهرابى ظافر نارص محمدواالحتماالت اإلحصاء مبادئاحص 34212010

2و13و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء33النوارصه سالمه عقله محمودواالحتماالت اإلحصاء مبادئاحص 3792010

 اإلحصائية الطرقاحص 3982040 3و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء18المرشدي انور محمود محمود

 احصائية حزماحص 4073280 5و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء9االشعري احمد عبدالقادر جالل

ي الدرامانجم 4892130
ى
4و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء16عماره احمد  .د20 القرن ف

  المتقدمة القراءةنجم 3972310 رشيد طارق.ا 8و3ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء22 

جمةنجم 4423670 ية إىل العربية من الي  ى  االنجلي  (25)ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء25عمر عبدالفتاح. د (25)6و3 6و3

 كيم 9704240 ي الفصل طرق
ى
 الكروماتوجراف 2و2ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء12الدوشي عبدهللا محمد عبدهللا

 كيم 6894460  العضوية المركبات أطياف 4و2ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء16امحمدي علي البشي  احمد

5092110  ى ياءفي  ى  1- البرصيات في  9د2 ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء32قحطان احمد فرحان طالل - (12 ) 

10د2 (20)
5132250  ى ياءفي  ى  2- البرصيات في  2د2ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء3المرسي محمد عبده محمد

5903560  ى  1- الكم ميكانيكافي  1د2ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء4يوسف علي ابراهيم عبدالفتاح نبيل

6043760  ى ياءفي  ى  الذرة في  4د2ص 10:00ص 144408:00-04-28الثالثاء4قحطان احمد فرحان طالل

6324720  ى ياءفي  ى  (2) الجوامد في  2د2م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء4عبدالمجيد المهدي محمد مهدي

(25)م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء42 صهيب عالم.دواالستماع المحادثةنجم 3731290 (25)6و3 (17)6و3 4و3

ي شوكيت  .دالمحادثةنجم 4092430
(14)م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء27 تلوابى (13)2و3 3و3

(28)م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء42 سعيد محمد .دعشر السابع القرن نهاية حب  الشعرنجم 4353650 (28)8و3 (12)8و3 1و3

 رياضية حزمريض 4503510 9د2م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء3السنباطي تركي رفعت عمرو

ي المهنة اخالقياتريض 4584620
ى
 الرياضيات ف م 12:30ص 144410:30-04-28الثالثاء13محمد نبوى عبدالمقصود حسام

18113920  ى  الكهرومغناطيسية مختيرفي  4د1م 03:00م 144401:00-04-28الثالثاء4عبدالمجيد المهدي محمد مهدي

1و3م 03:00م 144401:00-04-28الثالثاء10المكروب احمد.  داللغة اكتسابنجم 4934130

 l-الخطي الجيرريض 3962250 2و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء14عبدالجليل عوض محمد محمد

 ll- الخطي الجيرريض 4203280 ي
8و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء13جورج . . ريبى

 المركب التحليلريض 4914350 5و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء7عبده محمد مدثر محمد



إلىمن

القاعة  التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

الوقت

1و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء10 شعبان حماده .د(2) المقال كتابةنجم 4172420

 والرصف النحو علمنجم 4574860 4و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء11عمر عبدالفتاح. د

 كيم 7312020 عامة كيمياء  (2)  ي ماجد 2و2ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء24شداد يج ناجر

 كيم 7962020 عامة كيمياء  (2)  4و2ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء13الدين وهاب الدين اشاف

 كيم 34842020 عامة كيمياء  (2)  5و2ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء14الدوشي عبدهللا محمد عبدهللا

5142410  ى  الحرارية الديناميكافي  6و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء15كعيبه عبدهللا

5953420  ى ياءفي  ى  1- اإلحصائية الفي  ى رفعت 3و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء7عبدالوهاب  صير

6144560  ى  2 - الكم ميكانيكافي  يف ي محمد شر
7و3ص 10:00ص 144408:00-04-29االربعاء6اسماعيل الحسيبى

 كيم 8963310 يائية كيمياء ى في   (1)  8و83و3م 12:30ص 144410:30-04-29االربعاء32انوار الحسن

 كيم 9153320 يائية كيمياء ى في   (2)  ي كمال ي السيد شلبر 4و3م 12:30ص 144410:30-04-29االربعاء20شلبر

8312310  ى  في  ياء ى عامة في   (2)  3و3م 12:30ص 144410:30-04-29االربعاء13ابوعز عبدالفتاح رجب عيد

ي النقد إىل مدخلنجم 4882110 6و3م 12:30ص 144410:30-04-29االربعاء25عماره احمد  .داألدبر

 وحقول حلقاتريض 4294455 ي
6و3م 03:00م 144401:00-04-29االربعاء19جورج . . ريبى

6084240  ى ونياتفي   التماثلية اإللكي    مختار اسامه
ى

9د2ص 10:00ص 144408:00-04-30  الخميس13ورغ


