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ً
 باتا

ً
بالسلوك املنضبط والامتناع منعا
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 وغيرها من الاجهزة اللوحية.

 اليجوز مغادرة القاعة الامتحانية قبل مض ي ساعة من وقت الامتحان. .04
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ً
 دقيقا

ً
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ً
 حتى ولو همسا
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ً
 باتا

ً
 يمنع منعا

 


