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  الطالبٌة األنشطة

 تدريب طالب الفرقة الثانيةعلى نظام اماديوس فى فترة الصيف  -

 تدريب طالب الفرقة االثالثةعلى نظام اماديوس فى فترة الصيف -

   والمجالس والنقابات الجمعٌات عضوٌة-

 عضو فى مركز القياس والتقويم بجامعة المنيا  
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