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 شعٝد ؼادم شعٝد ذلرٚط  .70

 شعٝد ؼاحل شعٝد ايعٗراْٞ  .71

 شعٝد ذلُد حاَد ايربناتٞ  .72
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 شًطإ ذلُد عباط قٛقٓدٟ  .77
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 ذلُد خضرإ ذلُد ايػاَدٟ  .160

 ذلُد رافع داٌٜ ايكرْٞ  .161

 ذلُد شامل ذلُد ايكخطاْٞ  .162
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