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المسائٌة2012/2011%53.66انثىالثانًعراقٌةسها نجم عباس حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2012/2011%53.62انثىالثانًعراقٌة فاطمة علً إبراهٌم عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57


