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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
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  اثنتا عشر: معلومات اضاعية:اثنتا عشر: معلومات اضاعية:

  ال وائز والتنديرال وائز والتندير  ..11
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 2009 العراق عمادة الكلية شكر وتقدير

 2009 العراق عمادة الكلية شكر وتقدير

 2009 العراق عمادة الكلية شكر وتقدير
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 2012 العراق عمادة الكلية شكر وتقدير
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