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اسحق ذكرى صادق حنا 2904
اسراء ابوالحسن احمد عبدهللا 2905

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

Biology and Geology/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس
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