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، 2015، 2014، 2013لجنااة حقااوق اننسااان فااي كليااة الهندسااة   رئاايس .ز

2016 ، 2017 ،2018 . 
 2016،2017امتحانية عضو لجنة  .ح
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 .المرحلة األولى 
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