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  التميز األكادميي:جوائز 

الحصول على جائزة األمير/ بندر بن سلطان آل سعود سفير المملكة العربية    

م، بمناسبة 1991السعودية لدى الواليات المتحدة األمريكية لتفوق العلمي 

حصولي علي درجة الماجستير في جغرافية المياه الطبيعية بدرجة ممتاز مرتفع 
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