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 واألكاديمي
من  "الرسالة المؤسسية" رئيس المعيار األول والخاص بــحائز على جائزة من رئيس الجامعة كوني 
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 المؤتمرات والندوات
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مقالة بعنوان: الحضارة االسالمية والحاجة البشرية. مؤتمر عالمي في الحضارة االسالمية تحت  -6
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 ميالدية.
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