
 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46970  

  اركةـد مشــؤيـن
  مرفت محمد عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46971  

  اركةـد مشــؤيـن
  وفاء حازم صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46972  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصطفى احمد جالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46973  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.اقدس داود سلمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46974  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمر عمران عيسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46975  

  اركةـد مشــؤيـن
  إنتصار شعبان هاشم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46976  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى سعدون جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46977  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د.أمجد حسين عليوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46978  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي خليل محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46979  

  اركةـد مشــؤيـن
  عالء كريم نعيمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46980  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء ذياب جدوع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46981  

  اركةـد مشــؤيـن
  سبأ عبد الحسين حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46982  

  اركةـد مشــؤيـن
  راندا سعد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46983  

  اركةـد مشــؤيـن
  استبرق عبد الهادي تقي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46984  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبة صالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46985  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضحى كريم حرفش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46986  

  اركةـد مشــؤيـن
  احالم رشيد خزعل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46987  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهباء مسلم اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46988  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشرى فاضل صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46989  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء عبداالله محمدعلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46990  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي محمود ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46991  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد كاظم حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46992  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهى سعدون جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46993  

  اركةـد مشــؤيـن
  لخالق شاكر يوسفعبدا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46994  

  اركةـد مشــؤيـن
  فرح سعدون جعفر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46995  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم سامي الياس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46996  

  اركةـد مشــؤيـن
  قاسم حسين عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46997  

  اركةـد مشــؤيـن
  سحر صبيح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46998  

  اركةـد مشــؤيـن
  رفل عبدالدائم عمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

46999  

  اركةـد مشــؤيـن
  انفال صبيح حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47000  

  اركةـد مشــؤيـن
  قاسم سلطان عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47001  

  اركةـد مشــؤيـن
  وسام علي ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47002  

  اركةـد مشــؤيـن
  اغاريد علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47003  

  اركةـد مشــؤيـن
  حال كاظم جبير جبل الجبوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47004  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان حسين عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47005  

  اركةـد مشــؤيـن
  ديق عبداهللابنازص



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47006  

  اركةـد مشــؤيـن
  نسرين محمد عبد الحياني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47007  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م. لمياء أحمد اسماعيل الجمال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47008  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبد الرزاق عبد الساده احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47009  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبير احمد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47010  

  اركةـد مشــؤيـن
  منى جاسم محمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47011  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ. د. فضيلة عرفات محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47012  

  اركةـد مشــؤيـن
  د/ هاجر فتحى سعد عبداللطيف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47013  

  اركةـد مشــؤيـن
  أصالة حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47014  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجوى ابراهيم خليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47015  

  اركةـد مشــؤيـن
  اباد ابراهيم سعيدمه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47016  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. سيناء عبداهللا علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47017  

  اركةـد مشــؤيـن
  نبال فاضل فرمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47018  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.زيد خلف خضر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47019  

  اركةـد مشــؤيـن
  جميلة وثيج عكيلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47020  

  اركةـد مشــؤيـن
  نضال عبدالغني مصطفى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47021  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة سعدي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47022  

  اركةـد مشــؤيـن
  جنار نجم الدين فتح اهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47023  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب فايق سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47024  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة قاسم أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47025  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد ثويني هدوم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47026  

  اركةـد مشــؤيـن
  مرتضى عبدالرزاق مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47027  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة رعد قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47028  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم عبد الرضا يوسف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47029  

  اركةـد مشــؤيـن
  هيثم علي صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47030  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء لؤي عبدالهادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47031  

  اركةـد مشــؤيـن
  أياد وعد عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47032  

  اركةـد مشــؤيـن
  هيرو فرهاد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47033  

  اركةـد مشــؤيـن
  بسمة علي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47034  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميراندا عبد المجلي توفيق ميخائيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47035  

  اركةـد مشــؤيـن
  رعد أحمد ميدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47036  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان علي هادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47037  

  اركةـد مشــؤيـن
  نسرين حسين كرم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47038  

  اركةـد مشــؤيـن
  إنتصار شعبان هاشم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47039  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.د. زينب هادي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47040  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. صدام حكيم جياد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47041  

  اركةـد مشــؤيـن
  المهدنس احمد فياض حمد مصلح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47042  

  اركةـد مشــؤيـن
  منى سرحان صندو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47043  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب خلف عبداللة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47044  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسيا حميد حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47045  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسيل محمد مخلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47046  

  اركةـد مشــؤيـن
  كمال محمد كمال احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47047  

  اركةـد مشــؤيـن
  وئام صالح جودة السروى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47048  

  اركةـد مشــؤيـن
  انتصار هيثم قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47049  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسام سعيد عبد الحسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47050  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرمد جاسم محمد الخزرجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47051  

  اركةـد مشــؤيـن
  االء صالح عاتي عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47052  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م.عبدالرحمن عطااهللا باني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47053  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار عامر فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47054  

  اركةـد مشــؤيـن
  جنان حسين مرتضى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47055  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايناس مظفر خليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47056  

  اركةـد مشــؤيـن
  ازهار مهدي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47057  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا رعد محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47058  

  اركةـد مشــؤيـن
  صفاء حسين فتح اهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47059  

  اركةـد مشــؤيـن
  لينا مراد توماس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47060  

  اركةـد مشــؤيـن
  مينة صفاء محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47061  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمدعمرو محمود 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47062  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء حسين امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47063  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمود عبداهللا رمضان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47064  

  اركةـد مشــؤيـن
  احسان هادي عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47065  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.سوزان عبداهللا محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47066  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمل علي ياسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47067  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.شيماء رفعت خيري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47068  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د هدى احمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47069  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند ابراهيم علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47070  

  اركةـد مشــؤيـن
  أسماء باسم علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47071  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجى رعد كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47072  

  اركةـد مشــؤيـن
  الست كريمه فنجان الخزاعي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47073  

  اركةـد مشــؤيـن
  دنيا حمزة لفته



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47074  

  اركةـد مشــؤيـن
  ندى عبد الفتاح محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47075  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورس عباس عبد الواحد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47076  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د . محمد صائب خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47077  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميسم احسان علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47078  

  اركةـد مشــؤيـن
  رؤى عبد الحميد نايف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47079  

  اركةـد مشــؤيـن
  میرک مالک یعل ێشنەد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47080  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمه صيوان صباح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47081  

  اركةـد مشــؤيـن
  االستاذة بان البدران



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47082  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبد علي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47083  

  اركةـد مشــؤيـن
  عقيل عبد العزيز محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47084  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراح كاظم سلمانا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47085  

  اركةـد مشــؤيـن
  جلزار إسماعيل إبراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47086  

  اركةـد مشــؤيـن
  حنان حسين نعمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47087  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م طه ياسين صالح القيسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47088  

  اركةـد مشــؤيـن
  سال سامي حمزه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47089  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسمين جمعة كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47090  

  اركةـد مشــؤيـن
  سميرة ناصر حسون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47091  

  اركةـد مشــؤيـن
  نیعبدالقادر احمد حس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47092  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضياء سعيد منير بولس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47093  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا عبد جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47094  

  اركةـد مشــؤيـن
  فريال حسوني صادق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47095  

  اركةـد مشــؤيـن
  امال محمد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47096  

  اركةـد مشــؤيـن
  علياء حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47097  

  اركةـد مشــؤيـن
  المهندس نجم عبد الزهرة فرهودالناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47098  

  اركةـد مشــؤيـن
  عذراء هادي زويد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47099  

  اركةـد مشــؤيـن
  فرح فتح اهللا شهاب المولى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47100  

  اركةـد مشــؤيـن
  بهار جالل محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47101  

  اركةـد مشــؤيـن
  حذيفة معن نجم حمندي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47102  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. أحمد محمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47103  

  اركةـد مشــؤيـن
  بلقيس عبدالواحد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47104  

  اركةـد مشــؤيـن
  خلدون ابراهيم عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47105  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجاة حسين زبون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47106  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنين مؤيد سلمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47107  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمل يوسف محسن الياسري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47108  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء حسن رحيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47109  

  اركةـد مشــؤيـن
  محاسن احمد حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47110  

  اركةـد مشــؤيـن
  رؤى محمد ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47111  

  اركةـد مشــؤيـن
  بتول محمود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47112  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د. بان جعفر حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47113  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.د. ناطق حميد صالح القدسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47114  

  اركةـد مشــؤيـن
  امنه عبد الكريم هادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47115  

  اركةـد مشــؤيـن
  سناء جاسم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47116  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء عدي علي القريشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47117  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء عالءالدين مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47118  

  اركةـد مشــؤيـن
  هناء عبد اللطيف ياسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47119  

  اركةـد مشــؤيـن
  سوسن محمد عبداهللا السورجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47120  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين سرحان مصلح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47121  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. عوف عبدالرحمن عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47122  

  اركةـد مشــؤيـن
  وجيهه موسى عيسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47123  

  اركةـد مشــؤيـن
  عدي جميل كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47124  

  اركةـد مشــؤيـن
  رفل عبدالدائم عمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47125  

  اركةـد مشــؤيـن
  آمنة طالب سلمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47126  

  اركةـد مشــؤيـن
  اكرم عثمان اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47127  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهى نصر فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47128  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عدي حاتم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47129  

  اركةـد مشــؤيـن
  اروق اسماعيلف فةیتر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47130  

  اركةـد مشــؤيـن
  داؤد حكمت داؤد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47131  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ م. انعام احمد مصطفى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47132  

  اركةـد مشــؤيـن
  يسر سالم فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47133  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا سعيد عبدالرشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47134  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر صالح أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47135  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاله هيثم محمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47136  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايثار حسين جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47137  

  اركةـد مشــؤيـن
  شفاء زعيبل جبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47138  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهاباد إبراهيم سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47139  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبة خضير عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47140  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى سالم عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47141  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسين كاظمنغم 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47142  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. عمار حسين جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47143  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة علي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47144  

  اركةـد مشــؤيـن
  سناء طارق سرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47145  

  اركةـد مشــؤيـن
  زيان عبداهللا على



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47146  

  اركةـد مشــؤيـن
  صديق عزيز صديق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47147  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبير محمد حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47148  

  اركةـد مشــؤيـن
  غفران بشير حمزه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47149  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهد حاتم كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47150  

  اركةـد مشــؤيـن
  صفاء عبد الرسول عبد االمير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47151  

  اركةـد مشــؤيـن
  شاميران محمود توفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47152  

  اركةـد مشــؤيـن
  خه بات انور علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47153  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناهد اياد عبد الهادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47154  

  اركةـد مشــؤيـن
  انعام فاضل موسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47155  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى مفيد علوان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47156  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنا خالد عارف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47157  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرى محمد سعد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47158  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنا هاشم علوش السامرائي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47159  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى صاحب عبد المحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47160  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف بشير محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47161  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناريمان عظيم شناع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47162  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. سهاد عبد االمير عبود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47163  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا سالم صاحب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47164  

  اركةـد مشــؤيـن
  د محمدزهراء عادل محمو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47165  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشرى محمود علوان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47166  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميادة حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47167  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسيل صبيح بشير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47168  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناديا ابراهيم عبد العال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47169  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة صالح عبد الحميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47170  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار عباس عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47171  

  اركةـد مشــؤيـن
  احسان داخل رضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47172  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمير خلف فياض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47173  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د سرى أحمد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47174  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناهدة سعيد حمودي الجلبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47175  

  اركةـد مشــؤيـن
  لؤي عبدالقادر علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47176  

  اركةـد مشــؤيـن
  یمصطف لیخل ةجی،خد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47177  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشواق سامي جرجيس لموزة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47178  

  اركةـد مشــؤيـن
  ئاراس محمد خضر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47179  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء حسين أمين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47180  

  اركةـد مشــؤيـن
  د . امواج داود راضي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47181  

  اركةـد مشــؤيـن
  سوسن كاظم ماشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47182  

  اركةـد مشــؤيـن
  دیقادر رش ا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47183  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورس عدي علي القريشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47184  

  اركةـد مشــؤيـن
  عدي حسن علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47185  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. أريج شوكت حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47186  

  اركةـد مشــؤيـن
  سنان عدنان محمد نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47187  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.شهد عماد حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47188  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا كوثر حسينتمار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47189  

  اركةـد مشــؤيـن
  سوسن احمد محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47190  

  اركةـد مشــؤيـن
  سوالف حامد تيموز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47191  

  اركةـد مشــؤيـن
  انور محمد رؤوف محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47192  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين محمود شكري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47193  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عبد االمير عبد الكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47194  

  اركةـد مشــؤيـن
  ريم جمال عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47195  

  اركةـد مشــؤيـن
  رؤى عبدالحسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47196  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسراء كاظم مجبل مشلوش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47197  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرفراز فتاح علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47198  

  اركةـد مشــؤيـن
  رويده امير عبد اخزيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47199  

  اركةـد مشــؤيـن
  نفيسه جبار كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47200  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى حاكم علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47201  

  اركةـد مشــؤيـن
  هيثم محمد صبيح هادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47202  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.د. محاسن فيصل الياس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47203  

  اركةـد مشــؤيـن
  المهندسة سداد نجيب داوود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47204  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء رزاق ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47205  

  اركةـد مشــؤيـن
  مثنى عبدالباسط علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47206  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينة هاشم شهاب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47207  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة علي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47208  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.زينب عبدالزهرة عباس الحداد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47209  

  اركةـد مشــؤيـن
  منتهى محمد مخلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47210  

  اركةـد مشــؤيـن
  لنزالاحمد إسماعيل أحمد ا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47211  

  اركةـد مشــؤيـن
  امير محمد عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47212  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. بيادر عبد الجبار علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47213  

  اركةـد مشــؤيـن
  حيدر تكليف جبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47214  

  اركةـد مشــؤيـن
  لقاء عدي علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47215  

  اركةـد مشــؤيـن
  سبراء سعد ياسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47216  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة علي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47217  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساوين مناف عزالدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47218  

  اركةـد مشــؤيـن
  إسراء مبشر توفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47219  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسر عبد السالم صابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47220  

  اركةـد مشــؤيـن
  احسان فاضل صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47221  

  اركةـد مشــؤيـن
  احسان راضي حسوني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47222  

  اركةـد مشــؤيـن
  مد عليهيام هيثم مح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47223  

  اركةـد مشــؤيـن
  امجد خالد جلوب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47224  

  اركةـد مشــؤيـن
  شاكر بهاءالدين شاكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47225  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساره ثامر هادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47226  

  اركةـد مشــؤيـن
  سازان قادر مولود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47227  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسراء عبد الرزاق مجيد علي الدبيسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47228  

  اركةـد مشــؤيـن
  اية جعفر الصادق مسلم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47229  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين عنيد هميم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47230  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة محمد صادق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47231  

  اركةـد مشــؤيـن
  رجاء نادر كيطان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47232  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء حسن رحيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47233  

  اركةـد مشــؤيـن
  بلقيس سلمان جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47234  

  اركةـد مشــؤيـن
  ينه علي عبد الرضاز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47235  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. ابراهيم نضير ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47236  

  اركةـد مشــؤيـن
  هالة مجيد بالسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47237  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة قاسم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47238  

  اركةـد مشــؤيـن
  بان جعفر حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47239  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. يحيى احمد شيخه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47240  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عدي علي القريشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47241  

  اركةـد مشــؤيـن
  ورود كريم عبود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47242  

  اركةـد مشــؤيـن
  رضية علي حسن أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47243  

  اركةـد مشــؤيـن
  ندى صباح رزوقي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47244  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبير سفيان فاضل العاني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47245  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا غازي حمدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47246  

  اركةـد مشــؤيـن
  فرح غانم خال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47247  

  اركةـد مشــؤيـن
  احالم طالب كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47248  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعاد سلمان محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47249  

  اركةـد مشــؤيـن
  انعام عبد الواحد نايف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47250  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهيلة غفوري علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47251  

  اركةـد مشــؤيـن
  نوزاد باوكر قادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47252  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا عبدالعال ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47253  

  اركةـد مشــؤيـن
  كامران صالح رسول



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47254  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.اشواق عبدالرازق ناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47255  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47256  

  اركةـد مشــؤيـن
  لبنى احمد عبد الكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47257  

  اركةـد مشــؤيـن
  حليمة زغير حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47258  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيمان إبراهيم عوض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47259  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة عالء جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47260  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضياء جرجيس يعقوب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47261  

  اركةـد مشــؤيـن
  معد نصار محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47262  

  اركةـد مشــؤيـن
  انسام صبحي سبع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47263  

  اركةـد مشــؤيـن
  ثائرة خيري عثمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47264  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمه الزهراء عدنان وادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47265  

  اركةـد مشــؤيـن
  والء غازي محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47266  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا عزاوي رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47267  

  اركةـد مشــؤيـن
  يمثائر تركي عبد الكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47268  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار محمود شاكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47269  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين صباح علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47270  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد جعفر صادق عبكه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47271  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضي محمد مطر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47272  

  اركةـد مشــؤيـن
  جليلة علي حامد علي عسكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47273  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالخالق احمد فرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47274  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيرين احسان عزالدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47275  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد عدي علي القريشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47276  

  اركةـد مشــؤيـن
  السجاد عالء طارق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47277  

  اركةـد مشــؤيـن
  وائل ابراهيم احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47278  

  اركةـد مشــؤيـن
  د/عبير محمد شحاتة محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47279  

  اركةـد مشــؤيـن
  ندى نعوم عبد الرزاق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47280  

  اركةـد مشــؤيـن
  سموأل سعدي عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47281  

  اركةـد مشــؤيـن
  سامر منصور جميل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47282  

  اركةـد مشــؤيـن
  نهاد طه محمد جدوع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47283  

  اركةـد مشــؤيـن
  سوزان علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47284  

  اركةـد مشــؤيـن
  لواء عبد شهاب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47285  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضرغام سلمان برباز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47286  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. ايمان هندي كاطع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47287  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين فاضل حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47288  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصطفى حسن عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47289  

  اركةـد مشــؤيـن
  خالد كاظم فرعون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47290  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.ايمان حميد عباس األنباري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47291  

  اركةـد مشــؤيـن
  شروق سعد شمس الدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47292  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.د. محبوبة عبدالغني مصطفى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47293  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاتن إسماعيل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47294  

  اركةـد مشــؤيـن
  اريج علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47295  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضحى كريم عيدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47296  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار سعدي إسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47297  

  اركةـد مشــؤيـن
  شه نك زياد عبدالقادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47298  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشواق شنان عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47299  

  اركةـد مشــؤيـن
  عامرة ناجي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47300  

  اركةـد مشــؤيـن
  عصام حيدر جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47301  

  اركةـد مشــؤيـن
  اظمنيران عدنان ك



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47302  

  اركةـد مشــؤيـن
  جنان نجدت عبدالرحمن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47303  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرى خليل ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47304  

  اركةـد مشــؤيـن
  وفاء صابر الصادق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47305  

  اركةـد مشــؤيـن
  حليمه عبد الجبار عبد الرحمن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47306  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميسر محمد عزيز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47307  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب منصور جميل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47308  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضياء فالح الفكيكي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47309  

  اركةـد مشــؤيـن
  قاسم مالك حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47310  

  اركةـد مشــؤيـن
  منار عدنان تمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47311  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. مروه ثامر عبد الستار النعيمي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47312  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل عبيد سليم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47313  

  اركةـد مشــؤيـن
  فارس علي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47314  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. قاسم عاجل شناوة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47315  

  اركةـد مشــؤيـن
  نضال ياس يعقوب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47316  

  اركةـد مشــؤيـن
  منى محمود خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47317  

  اركةـد مشــؤيـن
  زين العابدين حسن عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47318  

  اركةـد مشــؤيـن
  كوثر عصام حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47319  

  اركةـد مشــؤيـن
  رغد اكرم عزيز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47320  

  اركةـد مشــؤيـن
  جمانة قيس توفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47321  

  اركةـد مشــؤيـن
  ازهر كامل رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47322  

  اركةـد مشــؤيـن
  مثال عبد اللطيف سلمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47323  

  اركةـد مشــؤيـن
  ثامر حميد عالوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47324  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا خالد حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47325  

  اركةـد مشــؤيـن
  الحسين جاسمسماح عبد 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47326  

  اركةـد مشــؤيـن
  شذى زهير مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47327  

  اركةـد مشــؤيـن
  تحرير ابراهيم اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47328  

  اركةـد مشــؤيـن
  ممتاز اسحق حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47329  

  اركةـد مشــؤيـن
  عماد حمدي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47330  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبداهللا سلطان المالكي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47331  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب صباح الزم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47332  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء محمد يحيى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47333  

  اركةـد مشــؤيـن
  غفران زيد خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47334  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب ضياء جبوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47335  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م. د جواد طه محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47336  

  اركةـد مشــؤيـن
  افياء مؤيد يونس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47337  

  اركةـد مشــؤيـن
  منيرة محمود بسيوني ا.م.د/



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47338  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. قاسم حسين احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47339  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبد الرزاق علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47340  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد ساجر عبد المحمدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47341  

  اركةـد مشــؤيـن
  عفراء عطا عبدالكريم الريس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47342  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي مازن عبدالمنعم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47343  

  اركةـد مشــؤيـن
  أوس ممدوح خيرو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47344  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد سعود نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47345  

  اركةـد مشــؤيـن
  انتصار هادي حميدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47346  

  اركةـد مشــؤيـن
  هالله برهان محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47347  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.زينب جاراهللا نعمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47348  

  اركةـد مشــؤيـن
  آمنة حميد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47349  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان اموير خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47350  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء عبد الرحيم أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47351  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة هاشم محيبس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47352  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهند بحر عواد عيساوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47353  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور حسن علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47354  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة فائق جمعة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47355  

  اركةـد مشــؤيـن
  خوناو عبداهللا رحمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47356  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد طه محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47357  

  اركةـد مشــؤيـن
  سحر محمد تركان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47358  

  اركةـد مشــؤيـن
  سنبل جاسم حمودي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47359  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضحى محمد عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47360  

  اركةـد مشــؤيـن
  لكريم هادياحمد عبد ا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47361  

  اركةـد مشــؤيـن
  فارعة عبدالعزيز علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47362  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. مروة فاروق علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47363  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.ايمان هاشم عبد الرزاق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47364  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى زهير مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47365  

  اركةـد مشــؤيـن
  دكتور عمار بدران رمضان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47366  

  اركةـد مشــؤيـن
  فردوس مجيد امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47367  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشتيوان احمد حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47368  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا عبدالهادي عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47369  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم واثق طه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47370  

  اركةـد مشــؤيـن
  اخالص مشرف عيدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47371  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبيدايناس عباس 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47372  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهند بحر عواد عيساوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47373  

  اركةـد مشــؤيـن
  رؤى عبد الستار علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47374  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء زيد خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47375  

  اركةـد مشــؤيـن
  سحر محمد تركان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47376  

  اركةـد مشــؤيـن
  عالء ايمن عبدالحكيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47377  

  اركةـد مشــؤيـن
  أسيل شرف عبداهللا الهندي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47378  

  اركةـد مشــؤيـن
  عاطف سعد عشيبة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47379  

  اركةـد مشــؤيـن
  رؤى اسماعيل ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47380  

  اركةـد مشــؤيـن
  مها سعد فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47381  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر هاشم حسين حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47382  

  اركةـد مشــؤيـن
  بخشان مصطفى مولود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47383  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالعزيز حسينشيالن 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47384  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. نهله طارق خالد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47385  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحمد عباس فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47386  

  اركةـد مشــؤيـن
  فيصل غازي حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47387  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيوكل سعد الدين انور



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47388  

  اركةـد مشــؤيـن
  نخشين مرزا محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47389  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيان عبد الجبار رضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47390  

  اركةـد مشــؤيـن
  منى عباس احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47391  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيناس اسماعيل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47392  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب مؤيد رفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47393  

  اركةـد مشــؤيـن
  كرار عباس جوحي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47394  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.مصطفى بحر عواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47395  

  اركةـد مشــؤيـن
  حال ابراهيم دويدار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47396  

  اركةـد مشــؤيـن
  زياد عدنان عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47397  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. بيداء رشيد الحلو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47398  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف محمد عبد الرحمن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47399  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة حافظ عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47400  

  اركةـد مشــؤيـن
  ظاهر صابر فهیتر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47401  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي كاظم علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47402  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسول حسن خالطي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47403  

  اركةـد مشــؤيـن
  أبتسام مجيد رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47404  

  اركةـد مشــؤيـن
  معتز خالد عباس حمدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47405  

  اركةـد مشــؤيـن
  انوار عدنان تمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47406  

  اركةـد مشــؤيـن
  م خليل العبيديأ.د. عفراء إبراهي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47407  

  اركةـد مشــؤيـن
  حوراء إبراهيم جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47408  

  اركةـد مشــؤيـن
  اثير مصطفى عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47409  

  اركةـد مشــؤيـن
  الدكتور يوسف نوري حمه باقي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47410  

  اركةـد مشــؤيـن
  نسرين خليل عبد االمير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47411  

  اركةـد مشــؤيـن
  فارس سامي يوسف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47412  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهرة جبار هاشم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47413  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء عبيد حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47414  

  اركةـد مشــؤيـن
  جنان رضا مطر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47415  

  اركةـد مشــؤيـن
  إبراهيم كريم عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47416  

  اركةـد مشــؤيـن
  قيس احمد ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47417  

  اركةـد مشــؤيـن
  مضر نزار مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47418  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسراء بحر عواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47419  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد محمد كاظم الحسيني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47420  

  اركةـد مشــؤيـن
  االء كريم منعم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47421  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيمان علي كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47422  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي حسين حربي شعالن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47423  

  اركةـد مشــؤيـن
  يوسف علي عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47424  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينه نبيل نصيف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47425  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمانى محمد محمد الدرينى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47426  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب ابراهيم حسين الربيعي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47427  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء حسن محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47428  

  اركةـد مشــؤيـن
  جليلة علي عسكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47429  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد خطاب عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47430  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد احمد حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47431  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب فخري مرزة القزويني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47432  

  اركةـد مشــؤيـن
  اميرة حسن حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47433  

  اركةـد مشــؤيـن
  صالح دیرش انی ژ 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47434  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.مروة عمر مرسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47435  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورا محمد محمود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47436  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر صائب صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47437  

  اركةـد مشــؤيـن
  مالك شاكر حسين فياض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47438  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين جعفر رمضان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47439  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهى محمد ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47440  

  اركةـد مشــؤيـن
  عادل جالل محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47441  

  اركةـد مشــؤيـن
  منال صالح مهدي شاهر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47442  

  اركةـد مشــؤيـن
  ابتهاج حنظل حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47443  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميس عبدعلي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47444  

  اركةـد مشــؤيـن
  قاسم العيبي موس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47445  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.حورية صابر عبدالرزاق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47446  

  اركةـد مشــؤيـن
  بتول مطر مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47447  

  اركةـد مشــؤيـن
  مجبل محمد عبيد الجميلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47448  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب عبد الحسن هداب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47449  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسمين فاضل سلوم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47450  

  اركةـد مشــؤيـن
  عالء ايمن عبدالحكيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47451  

  اركةـد مشــؤيـن
  دالل حسن كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47452  

  اركةـد مشــؤيـن
  مودي الجلبيناهدة سعيد ح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47453  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيمان محمد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47454  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحمد سنجاري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47455  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاشم سعيد مراد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47456  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور مهدي فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47457  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. عدنان حنون عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47458  

  اركةـد مشــؤيـن
  المهندس فرقد عبداهللا رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47459  

  اركةـد مشــؤيـن
  ً وداد مصطفى كامل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47460  

  اركةـد مشــؤيـن
  ادريس محمد امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47461  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م علي يوسف عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47462  

  اركةـد مشــؤيـن
  االستاذ الدكتورة عواطف حميد عيسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47463  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميع حميدعلي عبد الس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47464  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد رياض محمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47465  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحمد علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47466  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء هادي خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47467  

  اركةـد مشــؤيـن
  ابراهيم علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47468  

  اركةـد مشــؤيـن
  حيدر علي ياسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47469  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف حمزة لفتة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47470  

  اركةـد مشــؤيـن
  ماجدة هادي مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47471  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.نعمه عناد كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47472  

  اركةـد مشــؤيـن
  خميس عالوي جوير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47473  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميساء رابع نعيمه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47474  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.بيداء رشيد حلو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47475  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.رمضان يوسف محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47476  

  اركةـد مشــؤيـن
  بتول عالء كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47477  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا. د. نادية حسين يونس العفون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47478  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ. د. سليم ياوز جمال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47479  

  اركةـد مشــؤيـن
  يقين محمد مظلوم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47480  

  اركةـد مشــؤيـن
  احالم محمد فرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47481  

  اركةـد مشــؤيـن
  سماء محمود السيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47482  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب عالء خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47483  

  اركةـد مشــؤيـن
  باسمه احمد عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47484  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء عبد الحسين محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47485  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد عبد الكريم محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47486  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان مهدي محمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47487  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمود حمدي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47488  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميسلون محمد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47489  

  اركةـد مشــؤيـن
  نيفين علي حسن السواح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47490  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.صالح حسن جبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47491  

  اركةـد مشــؤيـن
  أياد أحمد حمادة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47492  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالرحمن عمران عيسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47493  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشرف محمد شريف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47494  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمية احمد ميدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47495  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47496  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد جميل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47497  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد نافع قەبەش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47498  

  اركةـد مشــؤيـن
  اثمار جاسم مخيط



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47499  

  اركةـد مشــؤيـن
  لح محمد فتحي الحيانيد.صا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47500  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيمان حسين علي احسان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47501  

  اركةـد مشــؤيـن
  داليا محمد عبداهللا حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47502  

  اركةـد مشــؤيـن
  عباس علي حسين علي اللبان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47503  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.د طارق خالد حسن الجميلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47504  

  اركةـد مشــؤيـن
  بسيم عيسى يونس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47505  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. ايناس عبدالستار عبدالجبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47506  

  اركةـد مشــؤيـن
  الدكتوره سرى هاتف حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47507  

  اركةـد مشــؤيـن
  نداء عبد الحميد عبد الرحيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47508  

  اركةـد مشــؤيـن
  الك محمدفراس عبدالم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47509  

  اركةـد مشــؤيـن
  تغريد نظام الدين عمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47510  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.د. عامر صالّل راهي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47511  

  اركةـد مشــؤيـن
  صباح عبد فليح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47512  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د سداد كاظم محمد الطويل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47513  

  اركةـد مشــؤيـن
  بلقيس سلمان جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47514  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر سعدون حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47515  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسماء شاكر عاشور



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47516  

  اركةـد مشــؤيـن
  سكنه عبدالرزاق طارش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )ومصادره النباتية في مواجهة فايروس كورونا المستجد Znالفسيولوجية لعنصر الزنك  (االدوار

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020/   9  /  12بتاريخ 

 

47517  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبيس حسين المعموري


