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 النشاطات العممية األخرى
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  وتدريبية عممية تطويرية دورة 88مشركة بصفة حضور في  
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 كتب الشكر
  من وزير التعميم العالي  شكر وتقديركتاب 
 3 كتب شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 
  صحة نينوىكتاب شكر وتقدير من مدير عام 

 
 
 


