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 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 
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  20 صباحي زهراء حسن كامل علوان   .00

  16 صباحي زينب اصغر حميد ابراهيم  .03
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