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  عشرون 12 عشر أربعة 21 ستة فقط 6 فرج حاتم احمد احمد  .5
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  وعشرون أربع 11 عشر أربعة 21 عشرة 22 حيدر محمد احمد زيدان  .18
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 6315/6312الرسوب بالغياب للعام الدراسي 
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