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 املواد املطالب بها الشعبت املزحلت أضم الطالب ث

 جميع املواد أ الثاهيت ضالم جعفز علوان اضمير  .1
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 إحصاء + جدريب ج الثاهيت مهدي عباص حطووي دلي  .15
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 علي ضزحان عباص علي

 هـ الثاهيت
بايو + إحصاء + جدريب + اختباراث + الكزة الطائزة + العاب 

 اللوى + كزة الطلت
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