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 قية الرياضية المشكلة من وزير الشباب اعضو لجنة القوانين العر -25

      2015  . 

 ولحد اآلن . 2011أمين عام اتحاد بغداد للجودو  -26
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 . 2004 –الجزائر      

 . 2003كوريا الجنوبية  –مثل العراق في بطولة العالم للجامعات   – 9
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