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الحما  والمكان بالنسبة لمحافظات الجنوب بٌت لحم والخلٌل سوف ٌتم تحدٌد الموعد    

لمزٌد من االستفسار التواصل مع وحدة صحة الفم واالسنان , كما نرجو من الجمٌع االلتزام 

بالجدول والموعد العاشرة صباحا لكل المجموعات فً مجمع فلسطٌن و كلٌة ابن سٌنا 

 للتمرٌض والمبالة 


