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القياس المنتظم لدرجات الحرارة قبل الدخول لمبنى الكلية ووضع ضرورة االلتزام الكامل بالشروط الصحية التي تتضمن  :مالحظات

 .. ي والزامي وتوفير المعقم الكحوليمات للجميع يكون اجباراالكم


