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بحوثنا في مجال هندسة النفط و الصناعة النفطية و الغازية و باالخص في مجال تركز 

من خالل االنابيب المتعدد االطوار  الموائع جرياناالبار النفطية و الغازية , و  حفر

 الشاقوليه و االفقيه و كذلك في مجال انتاج النفط و الغاز 
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