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تقنيات  خالل  ومن  وجاهيًا  املشاركني  مع  الناقشية  جلساته  املجلس  عقد  كورونا  جائجة  لظروف  نظرًا 
التواصل املرئي )ZOOM( وقد يكون ذلك ادى الى عدم دقة تسجيل بعض املشاركني او وجود خطا يف 

اسمائهم، ويبني املجلس ان اخلطأ ان وجد فهو غير مقصود.
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