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يابراهيم عبد هللا حميد عبكل
ي تطبيق  ز 577.004144.25057.002.6805.0062.000العقبة/ الجامعة األردنية انجلي 

ي االشعاعي اجود احمد عايد البشارات ز بن طاللالتصوير الطب  815.001174.09178.0072.2805.4083.400جامعة الحسي 

300.003100.00069.0073.0905.8074.800جامعة مؤتةالهندسة الميكانيكيةاحمد سعيد احمد سعد

ز بن طاللهندسة مدنيةاحمد سمي  محمد الحمود 693.00799.00072.0069.7404.2076.200جامعة الحسي 

يف عبد هللا خالد 570.005114.00066.002.5704.2070.200كلية العقبة الجامعيةنظم المعلومات االداريةاحمد شر
ز 500.005100.00069.002.2502.2071.200العقبة/ الجامعة األردنية Hotel mangerاحمد عارف محمد الزيداني 

500.005100.00069.002.9806.6075.600العقبة/ الجامعة األردنية إدارة األعمال احمد مروان علي ابو موىس

912.008114.00066.0064.3002.2068.200جامعة مؤتةالرياضياتاسامه بالل صالح قواقنه

ياشاء احمد عوض النعيمات
ي تطبيق  ز 379.17494.79372.002.9006.6078.600العقبة/ الجامعة األردنية انجلي 

ياشاء بالل محمد ابو غزاله ز 400.003133.33360.002.0701.0061.000العقبة/ الجامعة األردنية فرنسي/اللغات انجلي 

752.007107.42969.002.7705.8074.800العقبة/ الجامعة األردنية إدارة أعمالاسالم احمد حمدي الكردي

100.001100.00069.002.9106.6075.600كلية العقبة الجامعيةالمحاسبةاسماء عيد سالم الحميدات

قت حسام فائق اغا ز ومخاطر اشر 845.628105.70369.002.4203.4072.400العقبة/ الجامعة األردنية اداره تأمي 

940.006156.66754.002.9506.6060.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية وادابها افنان احمد اكريم العمرو

ي
ية التطبيقية افنان معتصم نارص الكباريب  ز 583.00697.16772.003.92010.0082.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغة اإلنجلي 

400.00757.14384.002.7905.8089.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةاالء محمد علي زهي  ابو قاعود

612.005122.40063.002.3103.0066.000العقبة/ الجامعة األردنية ادارة اعمالالمعتصم باهلل محمود محمد المبيض

ز و المخاطرالياس عماد الياس الخطيب 700.007100.00069.002.3603.4072.400العقبة/ الجامعة األردنية ادارة التأمي 

747.006124.50063.002.1701.8064.800العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية وآدابها امل سالم سليمان االحيوات

848.487121.21163.002.5604.2067.200العقبة/ الجامعة األردنية ادارة االعمالانس جميل عطا هللا العيس

زايرس محمد عبد الفتاح المفلح 387.00496.75072.002.3303.0075.000العقبة/ الجامعة األردنية ادارة المخاطر و التأمي 

510.001436.42990.002.0200.5090.500العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية و ادابهاايمان سليمان صبح ابو بدر

220.002110.00066.002.0400.5066.500العقبة/ الجامعة األردنية محاسبه ايه عبد هللا يونس الخوالده

ي ايه غسان احمد ابو ذان
ي تطبيق  ز 850.006141.66757.0073.0003.8060.800العقبة/ الجامعة األردنية انجلي 

853.007121.85763.0065.6802.6065.600جامعة مؤتةاالرشاد و الصحه النفسيه ايه مصلح عبد ربه المعايطه

ز رمضان العقايله 392.001039.20090.003.1808.2098.200العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبهايه ياسي 

250.002125.00063.003.2609.0072.000العقبة/ الجامعة األردنية محاسبة آالء احمد عوض النعيمات

ية وأدابهاآالء اسماعيل فرحان عبد العزيز ز 939.006156.50054.002.8606.6060.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

ز بن طاللتحاليل الطبيه آيه محمد ربيع الخوجه 996.009110.66766.0065.2102.6068.600جامعة الحسي 

663.006110.50066.0068.0001.8067.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبة بتول امجد منصور البطاينه

1000.006166.66751.003.3309.4060.400العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية وآدابهابتول خالد رمضان العس

ية وآدابهابدور عطا هللا سويلم العواوده ز ز بن طاللاللغة االنجلي  879.57997.73072.0084.1008.2080.200جامعة الحسي 

يعهبسمه سليم سالمه السعيدين 150.001113.63690.0083.9007.8097.800جامعة مؤتةفقه وأصوله_شر

300.003100.00069.002.7105.4074.400العقبة/ الجامعة األردنية إدارة اعمالبيان جمال احمد الصواف

897.00999.66772.002.5003.8075.800العقبة/ الجامعة األردنية ادارة اعمالبيان صادق عبد الرحمن سعاده

500.005100.00069.003.1808.2077.200العقبة/ الجامعة األردنية اإلدارة السياحية بيان كامل محمد عيد جابر

ية وادابهابيان محمد عبد السالم السوادحه ز 812.876135.47860.002.3303.0063.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

1758.0011159.81854.0092.60010.0064.000جامعة مؤتةالهندسة الكيماويةبيان وليد سليمان المهر

ز عدس ز تحسي  ز حسي  375.00575.00078.002.4703.4081.400العقبة/ الجامعة األردنية إدارة الفنادقتحسي 

100.001100.00069.003.0807.4076.400العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبةتسنيم جهاد محمد الفراسنه

ز بن طاللالقانونتمام ايمن ابراهيم حسان 555.005111.00066.0086.95010.0076.000جامعة الحسي 

579.47696.57872.002.0300.5072.500العقبة/ الجامعة األردنية نظم معلومات حاسوبية ثائر عارف محمود عباىسي



يجمال هيثم محمد خي  جنون ز 511.004127.75063.002.6304.6067.600العقبة/ الجامعة األردنية فرنسي-انجلي 

ياءجميل جمال جميل محمود ز ز بن طاللالفي  644.00880.50075.0064.7102.2077.200جامعة الحسي 

ي 366.00491.50072.002.3503.0075.000العقبة/ الجامعة األردنية ادارة االعمال جود سهيل عبد المغرب 

يحنان سليمان سالم ابو قاضوم 218.00543.60087.003.0307.0094.000العقبة/ الجامعة األردنية عرب 

ز المرصي ز ابراهيم ياسي  525.00958.33384.002.5804.2088.200المركز/ جامعة البلقاء التطبيقيةتخطيط و ادارة مشاري    عحني 

ز خالد رمضان العس 300.003100.00069.002.2802.6071.600الجامعة األردنيةاللغة العربية وآدابهاحني 
ز ابي 

ز عمر جميعان الي  ية وآدابهاحني  ز ز بن طاللاللغة اإلنجلي  576.00782.28675.0071.4003.0078.000جامعة الحسي 

ز بن طاللهندسة مدنية خديجه علي سلمان االحيوات 875.007125.00063.0091.20010.0073.000جامعة الحسي 

ية التطبيقيهدانيا عمر محمد الهالوي ز 666.005133.20060.002.6504.6064.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة اإلنجلي 

ي
ز
477.004119.25066.002.6605.0071.000العقبة/ الجامعة األردنية ادارة اعمالدانيه اسماعيل ابراهيم العسوف

ية التطبيقيةدعاء محمد ضاحي الغوانمه ز 332.00747.42987.0093.80010.0097.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغه االنجلي 

ية وادابها ديما احمد عبد هللا ابو السعود ز 240.00548.00087.003.2108.6095.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

ي 624.005124.80063.002.2202.2065.200العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبةدينا احمد عبد المغرب 

450.004112.50066.003.0807.4073.400العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةراشيل نبيل عيس السعدان

يةراما ابراهيم عبدالفتاح الرمحي ز ز اإلسبانية واالنجلي  943.008117.87566.003.4809.8075.800الجامعة األردنيةاللغتي 
ية / اللغة الفرنسيةرانيا وائل عزت خرصز ز 780.936130.15560.003.2508.6068.600العقبة/ الجامعة األردنية اإلنجلي 

ي/ فرنسي رزان احمد خليل عشا ز 220.00373.33378.002.1901.8079.800العقبة/ الجامعة األردنية انجلي 

762.00895.25072.0083.8007.8079.800العقبة/ الجامعة األردنية التمويلرزان عمر محمد جابر

100.001100.00069.003.3209.4078.400العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةرشا رأفت فايز عبد القادر

ية التطبيقيةرنا سالمه زيدان الكساسبه ز 941.001094.10072.002.1401.4073.400العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

ز سالمه حماد ابو قاضوم 388.001232.33390.002.8005.8095.800العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية وادابهارني 

720.006120.00063.003.76010.0073.000العقبة/ الجامعة األردنية العلوم الحياتيةرهف حسن علي حرزهللا

يرهف محمد عبد العسيلي
ية التطبيق  ز 884.106147.35057.003.5609.8066.800العقبة/ الجامعة األردنية اإلنجلي 

ز 315.00652.50084.0090.14010.0094.000جامعة مؤتةالصيدلةروان احمد جدعان الغنميي 

ز بن طاللالمحاسبةروان محمد احمد ابو قاضوم 845.778105.72169.0077.4005.4074.400جامعة الحسي 

696.006116.00066.002.6004.2070.200العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبة روال سليم شكري البيطار

ي بح  850.006141.66757.002.5003.8060.800العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبةرؤى بشي  محمد صالح الدين الرسر

ف محمود الفار 650.005130.00060.0073.7003.8063.800العقبة/ الجامعة األردنية إدارة اعمالرينات اشر

ي
381.00495.25072.0072.6003.4075.400كلية العقبة الجامعيةادارة الشحن و التخليصزاهيه سلمان محمد بسيوبز

381.00495.25072.002.1301.4073.400العقبة/ الجامعة األردنية ادارة اعمالزهدي وجدي محمد زهدي الخطيب التميمي

820.618102.57669.0064.8402.2071.200جامعة مؤتةالهندسه الكيماويهزياد عمر عبد الوهاب الجعافره

983.006163.83351.003.4509.8060.800العقبة/ الجامعة األردنية تكنولوجيا معلومات االعمالزيد عبد الرحمن عيد سعد

موكعالقات عامة وإعالنساره راتب فؤاد الفندي 785.006130.83360.0074.8504.2064.200جامعة الي 

1000.007142.85757.002.3603.4060.400العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبةسالي محمد موىس الحميدي ال خطاب

837.416139.56860.003.0207.0067.000العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبةسائد خالد محمد المرصي
ز 443.004110.75066.003.6009.8075.800كلية العقبة الجامعيةإدارة شحن وتخليصسجود محمد طلب ياسي 

ز بن طاللالتمريضسح  عمر محمد الزيود 300.00560.00081.0073.7205.8086.800جامعة الحسي 

ي الزغول
يسحر محمد فخر الدين لطقز ز 879.731367.67281.002.1201.4082.400العقبة/ الجامعة األردنية ادب انجلي 

1286.0010128.60063.002.8406.2069.200العقبة/ الجامعة األردنية العلوم الحياتيةسدل علي محمد الطرامسي
ز ز ياسي  ز بن طاللالقانونشين احمد ياسي  193.26364.42081.0083.9007.8088.800جامعة الحسي 

538.77689.79575.002.1501.4076.400العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةسلسبيل عامر يحب  المتولي
ز ابي 

300.00475.00078.002.2001.8079.800العقبة/ الجامعة األردنية إدارة أعمالسماح محمد سالم الي 

910.006151.66754.0083.5007.8061.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةسندس مروان رضوان العزام

1237.009137.44460.002.6705.0065.000العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبة سوار احمد عيس المحيسن

وق عوده عبد هللا القراله 100.001100.00069.002.4403.4072.400العقبة/ الجامعة األردنية إدارة الفانادق شر



وق محمد حميد ابو روثه 344.49938.27790.002.4303.4093.400كلية العقبة الجامعيةادارة الفنادقشر

604.00875.50078.0067.8903.4081.400جامعة الطفيلة التقنيةهندسة قوى كهربائية صهيب قاسم فتحي جنديه
ز ز بن طاللالقانونطارق ضيف هللا سليمان الحساسي  738.007105.42969.0071.5605.0074.000جامعة الحسي 

الوي ز 568.23781.17675.002.7005.0080.000كلية العقبة الجامعيةMisطارق عبد هللا كرم ميز
ز 300.003100.00069.002.5003.8072.800كلية العقبة الجامعيةادارة الشحن والتخليص الجمركيطارق عيد علي الصويلحي 

256.00551.20084.003.1708.2092.200العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةعاليه عبد الحافظ سليم المدادحه

ز بن طاللالجغرافياعباده حرب سالم الزوايده 731.00891.37572.0061.6901.0073.000جامعة الحسي 

685.00797.85772.002.2602.6074.600العقبة/ الجامعة األردنية محاسبة عبد الرحمن ابراهيم محمد ابو الرب

ية التطبيقية عبد الرحمن عبد هللا احمد الناشف ز 900.007128.57163.0069.9002.2065.200العقبة/ الجامعة األردنية اللغة اإلنجلي 

موكتصميم والفنون التطبيقيهعبد هللا نارص حميد ابو العز 750.00893.75072.0070.0002.6074.600جامعة الي 

500.005100.00069.002.3002.6071.600العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةعبد الهادي رياض محمد فؤاد الدويك

420.004105.00069.002.6805.0074.000العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبة عبدالقادر رياض عبد القادر عمرو

681.005136.20060.002.2001.8061.800العقبة/ الجامعة األردنية سياحه و فندقهعدي ابراهيم سليم ابو موىس

860.006143.33357.0090.90010.0067.000الجامعة الهاشميةالهندسة الميكانيكيةعصام سامر عصام القطيمات
ز ز ال ياسي  ز بن طاللهندسة مدنية عماد الدين احمد ياسي  444.00674.00078.0062.3801.4079.400جامعة الحسي 

ي
ز

656.005131.20060.0072.3005.4065.400جامعة مؤتةقوى وتحكم-هندسة كهربائيةعمر ابراهيم يوسف ياع

ز بن طاللمحاسبه عمر عبد هللا عطيه الكيال 637.005127.40063.0084.0008.2071.200جامعة الحسي 

563.00693.83372.002.1501.4073.400العقبة/ الجامعة األردنية ادارة فنادقعمر عصام عبد الهادي الغصاونه الرواشده

ز بن طاللادارة اعمالعهد محمد صباح الطقاطقه 250.00927.77890.0078.0005.8095.800جامعة الحسي 

ز بن طاللاللغة العربية وآدابهاعيس سليمان سالم السعيدين 329.00841.12587.0066.0703.0090.000جامعة الحسي 

ية التطبيقيةغيداء محمود عوض الخمايسه ز 353.00658.83384.002.7005.0089.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

ية فاطمه ابراهيم محمد عوض ز 400.004100.00069.002.3303.0072.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغه الفرنسيه واإلنجلي 
ز ية فرح ماجد فؤاد ياسي  ز 800.005160.00051.003.73010.0061.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغة الفرنسية االنجلي 

1000.006166.66751.003.3909.8060.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبة فرح محمد جاش صالح

750.006125.00063.002.3103.0066.000الجامعة األردنيةتنسيق المواقع و إنتاج األزهارالنا خلدون محمد عبد الجواد

448.00674.66778.002.3203.0081.000كلية العقبة الجامعيةادارة الفنادقالنا محمود عبد العزيز عوض

500.004125.00063.0076.0507.0070.000جامعة مؤتةحقوقلميس خالد احمد سلمي

500.00771.42978.0068.9003.8081.800الجامعة األلمانية األردنيةلغات االعماللميس ساري محمد ابوغوش

ي ذياب غنيم
855.007122.14363.0074.0004.2067.200العقبة/ الجامعة األردنية Applied englishليث وصقز

400.003133.33360.002.4603.4063.400العقبة/ الجامعة األردنية محاسبهلينه عطا هللا عبد الحميد القطاطشه

1720.0013132.30860.002.5403.8063.800الجامعة األردنيةعلوم سياسية ماويه احمد عيد ابو خليل
ز 1132.007161.71451.003.5309.8060.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةمجد احمد سالمه ياسي 

ز بن طاللكيمياءمجد عبد هللا فهمي معروف 750.007107.14369.0067.7003.4072.400جامعة الحسي 

ز احمد سلمان العبيسات 845.006140.83357.0076.8007.0064.000جامعة الطفيلة التقنيةمحاسبةمجدولي 

 امجد علي البطوش
ز يه ادبمجدولي  ز 693.00799.00072.002.6004.2076.200العقبة/ الجامعة األردنية لغه انجلي 

ي
 محمد علي المدبز

ز 750.00893.75072.002.5704.2076.200العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبهمجدولي 

ابعه 636.00790.85772.002.2001.8073.800كلية العقبة الجامعيةإدارة الشحن والتخليص الجمركيمحمد حمد احمد الرصز

ز سماره 550.005110.00066.0081.4007.0073.000العقبة/ الجامعة األردنية ادارة عامةمحمد حمزه حسي 

ي
300.003100.00069.003.4109.8078.800الجامعة األردنيةالتصميم الجرافيكي محمد عبد الحكيم نرصي الزريق 

704.717100.67369.0074.0004.2073.200العقبة/ الجامعة األردنية اللغة العربية محمد علي سليمان القدمان

ي
ز
ز بن طاللهندسة مدنيةمحمد نادر حسن صاف 913.008114.12566.0081.6007.0073.000جامعة الحسي 

ي
500.00683.33375.0077.0005.4080.400العقبة/ الجامعة األردنية ادارة اعمالمحمد وائل عيس الهريبز

ي نصيف برهم
 
361.00572.20078.0083.2007.8085.800الجامعة الهاشميةادارة فنادقمرح شوف

يه التطبيقيهمرح نرص صالح عبد الواحد ز 1002.007143.14357.002.5804.2061.200العقبة/ الجامعة األردنية اللغه االنجلي 

ز بن طاللاللغه العربيه وآدابهامريم راشد فري    ج االحيوات 100.001100.00069.0081.0009.0078.000جامعة الحسي 



يمريم عماد فايز المبيض ز 697.00887.12575.002.3503.0078.000العقبة/ الجامعة األردنية فرنسي انجلي 

729.006121.50063.002.2602.6065.600العقبة/ الجامعة األردنية المحاسبة مصطقز نارص مصطقز بداد

يملك محمد مصطقز محمد ز 1000.007142.85757.002.3603.4060.400العقبة/ الجامعة األردنية فرنسي/لغات انجلي 

ز الزبده 548.00691.33372.002.4003.4075.400العقبة/ الجامعة األردنية تكنولوجيا معلومات االعمالملك وهيب امي 
ز ز بن طاللجغرافيامنار عيد محمد الصويلحي  487.00860.87581.0080.7708.6089.600جامعة الحسي 

ية التطبيقية منال زيدان صباح الزالبيه ز 300.00650.00084.002.9206.6090.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة اإلنجلي 

ية التطبيقية منال صالح خليل الخليفات ز 500.00683.33375.002.2902.6077.600العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 

120.00620.00090.0083.7007.8097.800المركز/ جامعة البلقاء التطبيقيةهندسة مواد ومعادنمنان خالد خليل الدرابيع

360.003120.00063.0067.5003.4066.400جامعة الطفيلة التقنيةنتاج واالالت /هندسة ميكانيك منترصباهلل موىس سالم المحاسنه

866.007123.71463.0085.1008.6071.600جامعة آل البيتهندسة مدنيةمها محمود محمد قطيفان

ى الكفرى يمهند محمد جي  ز 800.006133.33360.002.3603.4063.400العقبة/ الجامعة األردنية فرنسي/انجلي 

871.006145.16757.002.5303.8060.800الجامعة األردنيةأنظمة معلومات حاسوبيةمؤيد احمد ابراهيم الجعافره

ينجد ابراهيم سالمه الحوامده
ي تطبيق  ز 909.007129.85763.002.2702.6065.600العقبة/ الجامعة األردنية انجلي 

ز محمود سعيد حمدان زنرجي  350.003116.66766.002.1601.8067.800العقبة/ الجامعة األردنية ادارة المخاطر والتأمي 

1059.007151.28654.003.68010.0064.000جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنيةالهندسة الصناعية نرسين محمد صبحي ابو الهيجاء

ي سليمان المراعيه
ز
يةنسيم الف ز ز بن طاللادب اللغة االنجلي  496.001435.42990.0070.0004.6094.600جامعة الحسي 

ي
ز
ز بن طاللحقوقنور الهدى عبد هللا ابراهيم المراف 713.006118.83366.0077.6007.4073.400جامعة الحسي 

ز ز حسي  363.00490.75072.002.0000.5072.500العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةنور خالد حسي 

 علي الجبارين
ز بيه الرياضيةهايل حسي  403.00667.16781.0078.0005.8086.800جامعة مؤتةالي 

570.00695.00072.0088.4009.8081.800العقبة/ الجامعة األردنية إدارة األعمال هبه عاصف عباس زيتون

يه وادابهاهدى حسن سالم ابوطه ز 500.00771.42978.002.2302.2080.200العقبة/ الجامعة األردنية اللغه االنجلي 

786.007112.28666.002.3403.0069.000العقبة/ الجامعة األردنية إدارة اعمالهديل سعيد يوسف علي

1000.0010100.00069.003.3209.4078.400العقبة/ الجامعة األردنية إدارة األعمالهال وائل محمد شناعه

ز العدوان 1342.009149.11157.003.0107.0064.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغه العربية وآدابها هناء عيس حسي 
ز ابي 

550.00778.57178.002.5103.8081.800العقبة/ الجامعة األردنية نظم معلومات حاسوبيةهيثم محمد سعد الي 

690.00886.25075.002.8206.2081.200العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةوسام عماد احمد كريشان

يوصال داود احمد الجبارات ز 250.00383.33375.002.8506.2081.200العقبة/ الجامعة األردنية االدب االنجلي 

ية والفرنسيةوعد احمد سليمان االحيوات ز 300.00742.85787.002.1001.0088.000العقبة/ الجامعة األردنية اللغة االنجلي 
ز 500.001145.45587.0088.8009.8096.800العقبة/ الجامعة األردنية محاسبةوعد سليمان سلمان العثامي 

ي
1000.001190.90972.002.1101.4073.400كلية العقبة الجامعيةمحاسبهياش محمد جمعه الكباريب 

ز بن طاللهندسة كهربائيةيزن ياش احمد الهالوي 591.005118.20066.0066.4103.0069.000جامعة الحسي 

ز بن طاللتاري    خيرسى علي سليمان رضوان 300.00560.00081.0079.9006.2087.200جامعة الحسي 

ز بن طاللالهندسة الميكانيكيةيوسف عبد اللطيف اسماعيل حمد 500.005100.00069.0069.6004.2073.200جامعة الحسي 
ز 1252.008156.50054.003.1407.8061.800كلية العقبة الجامعيةنظم المعلومات االدارية يوسف عبد هللا محمد ياسي 

ز بن طاللالهندسة الكهربائيةيوسف محمد يوسف البيطار 1240.9910124.09963.0065.6602.6065.600جامعة الحسي 


