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كما تم  ،تم تحكيم ترقيات العديد من أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الجامعات في الوطن العربي

 تحكيم العديد من البحوث األكاديمية لعدد من الدوريات العلمية داخل وخارج المملكة.


