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، سوهاج جامعة -البشرى كلية الطبل أمراض النساء والتوليدقسم  خططبعد اإلطالع علي 

م تنفيذه متابعة ما ت تقارير، وعلى (2017 /2016السابق )عام للوعلى تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

 التوصل إلي المالحظات اآلتية:تم  ؛األعوام الماضيةمنها خالل 
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