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مساعد نائب الرئيس للشؤون االدارية / جامعة القدس المفتوحة.أ. د. تامر سهيل

مدير فرع جامعة القدس المفتوحة  - رام اهللا 
الناطق الرسمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
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