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ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68اسامه المشعل1511108
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راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42خالد خالد1611136

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82ابراهٌم قسوم1621137
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