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مهام اخرى
المشاركة في الكثير من اللجان منذ2013
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لجنة هويات الطلبة,لجنةاالرشفة االلكترونية لمكتبة القسم،لجنة جرد اجهزة القسم،لجنة التقييم
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المشاركة في المعارض
المشاركة في تقييم البحوث

