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 2002أل ادٛائٙ  412زْراء سهًاٌ كرٚى يذًد    .1

 2002ثاَٙ ادٛائٙ  412سًاح عثاش عثٛد صٕٛٓد    .2
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 2001أل ادٛائٙ  411زْراء َاظى جٕاد عهٙ    .4
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 1999ثاَٙ ادتٙ  385ْاَٙ طانة دسٍٛ دسٍ    .38
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