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  االن. وحتى هـ١٤٤٢من 
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 ـ.ه١٤٤٢إلى  هـ١٤٤٠

  و ة االعض ة حوكم ة دراس ال اللجن ي المج تثمار ف عود س ك س ة المل ة بجامع ة الطبي حي بالمدين ص

 .حتى االن هـ١٤٤٢اعتباراً من 
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