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 ٌتم تطبٌك االستبانة على الطلبة وفك االتً -0
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 .تطبٌك االستبانة على الطلبة من لبل اعضاء االرتباط فً االلسام العلمٌة فً الكلٌة

 لتطبٌك التً تحددها الجامعة/ لسم ضمان الجود  وتموٌم االداء الجامعًااللتزام بالمد  المحدد  ل -

 


