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مقرر اختیاري معمل 

مقرر اختیاري معمل 
كمبیوتر قوى

اء العام الدرا 2019 / 2020 جدول الفصل الدرا  الثا للفرقة الثالثة كه
شعبة الحاسبات والنظمشعبة القوي واآلالت الكھربیة
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