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 מצ"ב 4486מסמך מס'                  אישור עקרוני-מיזם משותף בנושא קורסים משלבי התנסות .25

 
  ציבורית בקשת האוניברסיטה העברית לקיים את תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות  .26
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