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 اعادة النظر و اعادة تييئة القاعاتودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما يناسب
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 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجدالطالب بالمعيد لتيسير االستفادة القصوى

منيا ومن محتوياتيا .
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