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 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 اآلن ىلإ -2005 بغداد راعةكلية الز 1
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 أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1  / / 

 
 ثاني عشر :البحوث المنشورة 
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