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•    2014-2015  ،2015-2016   ،2016-2017   ،2017-2018 . 

 . 2018-12-6المشاركة في دورة سالمة اللغة العربية المنعقدة بتاريخ  •

 م. 2/2018/  22-21المشاركة في مؤتمر جامعة كربالء المنعقد للفترة من  •

 م  3/2018/  15-14جامعة واسط للفترة من  -العلمي الدولي الثاني بكلية الهندسة حضور المؤتمر  •

 م. 4/2020/  26-25حضور المؤتمر الدولي األول لجامعة واسط حول جائحة كورونا للفترة من  •
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