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ًاهلل أسأل أن حتقق هذي احملاضزات ما كتبت من أجلى ًأن تكٌن مفَدة
لقارئوا نافعة لى ،كنا أرجٌي سبحانى أن ٍنفعنا مبا علننا ًأن ٍزٍدنا علنا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

د .وائل أحمد إبراهيم
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