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 2019شهادة تقديرية من محافظ ديالى في عيد المرأة  - •

 2020شهادة تقديرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لنقابة األكاديميين العراقيين  - •

 2020ركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بابل شهادة تقديرية للمشا - •
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