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توقيع مقدم الطلب

 . 1في حال عدم توفرها يكتفى بالتعهد بإحضارها خالل ثالثة أيام تاريخ إبالغ المتدرب بقبوله في البرنامج التدريبي واال فانه سيفقد حقه بذلك.

