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الفصل الدراسي األول- الفرقة الرابعة -                   الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة علم النفس / التعليم العام:الشعبة /                    القسم
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 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  1من 1 صفحة 
 2021/04/22 
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