
 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42891  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاله اياد محمد رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42892  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاجر محمد علي الكنعان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42893  

  اركةـد مشــؤيـن
  إبراهيم كريم عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42894  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عادل حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42895  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد مكي خدام



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42896  

  اركةـد مشــؤيـن
  حيدر توفيق قدوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42897  

  اركةـد مشــؤيـن
  منال زكي رجب عبد الرسول



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42898  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميس عادل عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42899  

  اركةـد مشــؤيـن
  خزيمة نزار خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42900  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى جاسم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42901  

  اركةـد مشــؤيـن
  زيد جابر حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42902  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي حسين حربي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42903  

  اركةـد مشــؤيـن
  واثق محمود عبد اهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42904  

  اركةـد مشــؤيـن
  مها سعيد شده



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42905  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م. احمد خليل حسن الزركاني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42906  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م. د. خالد وهاب عبادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42907  

  اركةـد مشــؤيـن
  اعراف خالد ذنون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42908  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل سلمان حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42909  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى سعدون جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42910  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصطفى قيس سلمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42911  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياالء كريم منعم العامر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42912  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا فؤاد ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42913  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د.فاطمة صفاء نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42914  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمير حسين عسكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42915  

  اركةـد مشــؤيـن
  خالد ابراهيم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42916  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمير فاضل جواد آل طعمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42917  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين علي شغاتي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42918  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمدحسن عبداالمير دوش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42919  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان سعد محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42920  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. د. هدى علي كاكه يى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42921  

  اركةـد مشــؤيـن
  هناء خليل ساجت



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42922  

  اركةـد مشــؤيـن
  د فائز آل مجيدهن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42923  

  اركةـد مشــؤيـن
  مها عباس حطيحط



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42924  

  اركةـد مشــؤيـن
  رياض معن عباس الزبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42925  

  اركةـد مشــؤيـن
  معمر طالب حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42926  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء فليح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42927  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف حمزة لفته



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42928  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالستار صالح عاصي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42929  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمر فالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42930  

  اركةـد مشــؤيـن
  منتهى عبد النبي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42931  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد نوري محمد الموسوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42932  

  اركةـد مشــؤيـن
  نبراس محي محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42933  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعدي عبد المجيدضحى 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42934  

  اركةـد مشــؤيـن
  انوار علي كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42935  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسماء حسين عالوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42936  

  اركةـد مشــؤيـن
  مسلم موحان عبود الصالحي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42937  

  اركةـد مشــؤيـن
  غسان موفق محمد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42938  

  اركةـد مشــؤيـن
  إسراء أكرم حسين العريبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42939  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.هبة خضير عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42940  

  اركةـد مشــؤيـن
  أسيل عباس حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42941  

  اركةـد مشــؤيـن
  مرتضى عقيل ياس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42942  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحمد وفيق رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42943  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء خالد خزعل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42944  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء عبيس حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42945  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د أندلس حامد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42946  

  اركةـد مشــؤيـن
  ذكرى حسن مذكور



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42947  

  اركةـد مشــؤيـن
  رفل عبد الدائم عمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42948  

  اركةـد مشــؤيـن
  آن خزعل عبد سعيد الطائي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42949  

  اركةـد مشــؤيـن
  نيان والي سمين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42950  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد مدلول محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42951  

  اركةـد مشــؤيـن
  المحامي علي محمود تولي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42952  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د.سنان عدنان محمد نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42953  

  اركةـد مشــؤيـن
  أسيل سامي امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42954  

  اركةـد مشــؤيـن
  م زهراء جاسم محمدم.



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42955  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. مصعب ماجد عبد الوهاب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42956  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي متعب خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42957  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عباس علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42958  

  اركةـد مشــؤيـن
  اراس غازي كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42959  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.وليد احمد سليمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42960  

  اركةـد مشــؤيـن
  نسرين محمد هذال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42961  

  اركةـد مشــؤيـن
  أيان حسين شهيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42962  

  اركةـد مشــؤيـن
  هادي جبار مجيبل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42963  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد غني حميد خليفة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42964  

  اركةـد مشــؤيـن
  نضال محمد قمبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42965  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد خضير رند



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42966  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجالء حميد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42967  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. حسن حيدر عبد الرزاق كمونة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42968  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضحى صباح خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42969  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد رحيم احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42970  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد احمد شكر النوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42971  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضحى هادي جويد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42972  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى موسى جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42973  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عبداهللا عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42974  

  اركةـد مشــؤيـن
  ورود فرحان حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42975  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراس عبد محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42976  

  اركةـد مشــؤيـن
  ي نتيشكرار مهد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42977  

  اركةـد مشــؤيـن
  مالك محمود جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42978  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء جمال محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42979  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنا ناظم فالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42980  

  اركةـد مشــؤيـن
  عثمان كريم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42981  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد سالم احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42982  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. نهى سعيد كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42983  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.علي غني عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42984  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة لؤي عبدالرؤوف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42985  

  اركةـد مشــؤيـن
  وفاء موسى كداوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42986  

  اركةـد مشــؤيـن
  حنان عبد الجليل راضي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42987  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيدريام كريم ع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42988  

  اركةـد مشــؤيـن
  ر. مهندسين علي مجيد يوسف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42989  

  اركةـد مشــؤيـن
  االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42990  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهد بهجت صعب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42991  

  اركةـد مشــؤيـن
  عزالدين محمد عبداهللا العبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42992  

  اركةـد مشــؤيـن
  غسان رزاق عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42993  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايناس صباح يحيى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42994  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسام سعيد عبد الحسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42995  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. دعاء محمد باجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42996  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. شيماء احمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42997  

  اركةـد مشــؤيـن
  عالء فاضل خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42998  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجاد سعد فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

42999  

  اركةـد مشــؤيـن
  إسراء حميد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43000  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. زينب رزاق حسن الغزي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43001  

  اركةـد مشــؤيـن
  غفران عبد عمران عبد الرضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43002  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.سرى شاكر حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43003  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة صباح هادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43004  

  اركةـد مشــؤيـن
  نوره كريم عبدالرضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43005  

  اركةـد مشــؤيـن
  اياد ماجد موسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43006  

  اركةـد مشــؤيـن
  رافد مجيد نعيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43007  

  اركةـد مشــؤيـن
  اظم حسينانتصار ك



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43008  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب فائق محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43009  

  اركةـد مشــؤيـن
  خلود نوري سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43010  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراس طارق جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43011  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالكريم عادل عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43012  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسر جابر محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43013  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميسلون محمد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43014  

  اركةـد مشــؤيـن
  نهى عبد الخالق احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43015  

  اركةـد مشــؤيـن
  فتاح- د.سعد غانم علي ال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43016  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل عبدالكريم مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43017  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصفد رياض عصا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43018  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحالم حنون شنين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43019  

  اركةـد مشــؤيـن
  فائزة حسن غانم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43020  

  اركةـد مشــؤيـن
  دنيا حمزة لفته



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43021  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراس كاظم نصيف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43022  

  اركةـد مشــؤيـن
  حنان محمد عبد الزهرة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43023  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة هاشم محيبس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43024  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م عبدالستار عدنان حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43025  

  اركةـد مشــؤيـن
  سلوى علي غانم العبادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43026  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساره صادق عبد الحسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43027  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسماء فليح ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43028  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء مشتاق عبد االئمه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43029  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء حسن علي قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43030  

  اركةـد مشــؤيـن
Samaa Faiz Khdhur  



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43031  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل حميد جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43032  

  اركةـد مشــؤيـن
  الدكتور محمد عبد الوهاب عزيز الحيالي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43033  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهالء علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43034  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبار عبداليمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43035  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43036  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد صادق عبدالكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43037  

  اركةـد مشــؤيـن
  خالد صبار محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43038  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميثم عبد الكاظم جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43039  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف سعد حماد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43040  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي حسين سليمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43041  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسامه حمزه تايه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43042  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد عامر عبد االمير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43043  

  اركةـد مشــؤيـن
  سردار رشيد حمةصالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43044  

  اركةـد مشــؤيـن
  رياض ناظم حميد الدوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43045  

  اركةـد مشــؤيـن
  رافع عبد المجيد آل رزوقي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43046  

  اركةـد مشــؤيـن
  اكرم حميد كرم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43047  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء يونس جياد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43048  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند كامل عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43049  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل عبيد سليم الشمري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43050  

  اركةـد مشــؤيـن
  آمنه محمد هالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43051  

  اركةـد مشــؤيـن
  جنه احمد ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43052  

  اركةـد مشــؤيـن
  حتين حسين محمد الجيالوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43053  

  اركةـد مشــؤيـن
  ازهار جبار شكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43054  

  اركةـد مشــؤيـن
  لطيفه حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43055  

  اركةـد مشــؤيـن
  دعاء يوسف محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43056  

  اركةـد مشــؤيـن
  هديل عبد الجبار عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43057  

  اركةـد مشــؤيـن
  لطيف كاظمسارة عبد ال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43058  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. أحمد خليل درويش الباغوز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43059  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينة فاضل صبري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43060  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى حمزه عبدالخضر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43061  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم عادل حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43062  

  اركةـد مشــؤيـن
  شاخـــوان سعود نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43063  

  اركةـد مشــؤيـن
  غفران فالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43064  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة يحيى عسكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43065  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر محمد خلف حمادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43066  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. سهى سعدون جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43067  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمدسارة كريم 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43068  

  اركةـد مشــؤيـن
  كرار محمد ناصر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43069  

  اركةـد مشــؤيـن
  فؤاد سالم احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43070  

  اركةـد مشــؤيـن
  مي مصدق دلفي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43071  

  اركةـد مشــؤيـن
  نهى رمضان علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43072  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد صالح الدين مختار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43073  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالرحمن جمعة جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43074  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. صباح عباس احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43075  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م دعاء عادل قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43076  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م ضحى حسين حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43077  

  اركةـد مشــؤيـن
  الحمزه احمد فياض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43078  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبد االله محمود رنا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43079  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م زكريا عبد الكريم مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43080  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد افريح جازع عجة الخفاجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43081  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاني كاني جابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43082  

  اركةـد مشــؤيـن
  عامر عبدالعزيز خليل الساطوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43083  

  اركةـد مشــؤيـن
  كرار عباس جوحي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43084  

  اركةـد مشــؤيـن
  لطيف حمد محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43085  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. طيبة نوري محمد الجبوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43086  

  اركةـد مشــؤيـن
  دينا داود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43087  

  اركةـد مشــؤيـن
  ي خلفنور عل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43088  

  اركةـد مشــؤيـن
  الحارث شاكر عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43089  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د.عال عادل قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43090  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم كاظم جساب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43091  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م إنتصار جاراهللا فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43092  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د عماد تالي مهدي الناصري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43093  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد سامي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43094  

  اركةـد مشــؤيـن
  فارس مظفر نذير الصراغ



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43095  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا. م. إيمان إبراهيم عوض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43096  

  اركةـد مشــؤيـن
  دالل عبد الحسن جوالن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43097  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى محمد مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43098  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد سامي كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43099  

  اركةـد مشــؤيـن
  رغد خزعل عبد سعيد النجار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43100  

  اركةـد مشــؤيـن
  اميرة نعمة محسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43101  

  اركةـد مشــؤيـن
  ماجده ابراهيم مخلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43102  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. عدي اسماعيل ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43103  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م مصطفى علي كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43104  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرمد محمد بكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43105  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم محمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43106  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد محسن أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43107  

  اركةـد مشــؤيـن
  جاسم هاللحيدر 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43108  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. حسين حبيب مصطفى العزي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43109  

  اركةـد مشــؤيـن
  والء لعيبي جالب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43110  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبه مضر شهاب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43111  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهند خيراهللا جبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43112  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهره مكي محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43113  

  اركةـد مشــؤيـن
  افكار فاضل كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43114  

  اركةـد مشــؤيـن
  ممتاز حازم داؤد الديوجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43115  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهد عون عقيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43116  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسمين محمد محمد رضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43117  

  اركةـد مشــؤيـن
  ذبوبهناء قاسم م



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43118  

  اركةـد مشــؤيـن
  ابتسام محمد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43119  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.د/ رحاب فايز أحمد سيد يوسف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43120  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبه علي نصر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43121  

  اركةـد مشــؤيـن
  فطيمة علوش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43122  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميثاق طالب اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43123  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.ايمان محمد شريف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43124  

  اركةـد مشــؤيـن
  والء جاسم عليوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43125  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا فالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43126  

  اركةـد مشــؤيـن
  رجاء خضير احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43127  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء عبد الحسين محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43128  

  اركةـد مشــؤيـن
  ل محمد صالحآما



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43129  

  اركةـد مشــؤيـن
  امل إبراهيم عزيز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43130  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. وسام عبداهللا جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43131  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د منى حسين عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43132  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرى احسان عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43133  

  اركةـد مشــؤيـن
  رغداء حقي اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43134  

  اركةـد مشــؤيـن
  م م احمد هاشم جواد العجيلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43135  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.آيه فاخر حسين النائب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43136  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م مروة موسى علي الرديني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43137  

  اركةـد مشــؤيـن
  د محمد لهمودد.احسان احم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43138  

  اركةـد مشــؤيـن
  رفل عباس كامل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43139  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. نجالء عبد حمزة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43140  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.هند سلمان جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43141  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م.ضحى عادل كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43142  

  اركةـد مشــؤيـن
  مؤمن سامان احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43143  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشرى فاضل صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43144  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى سليم حاجم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43145  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. عمر عادل مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43146  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. رشد اياد عبد الحميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43147  

  اركةـد مشــؤيـن
  مازن محمد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43148  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريمة بلغول



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43149  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبه كريم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43150  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. إيمان كريم حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43151  

  اركةـد مشــؤيـن
  صبا قيس غضبان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43152  

  اركةـد مشــؤيـن
  إسراء وعداهللا قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43153  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م.  جنان حسين عبدالقادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43154  

  اركةـد مشــؤيـن
  رونق حسين جحيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43155  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب هاشم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43156  

  اركةـد مشــؤيـن
  بسام منيب علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43157  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور جاسم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43158  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د هيفاء احمد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43159  

  اركةـد مشــؤيـن
  علياء حسين عبد القادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43160  

  اركةـد مشــؤيـن
  سند وليد سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43161  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي محمد جابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43162  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عبد األمير محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43163  

  اركةـد مشــؤيـن
  وسام علي ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43164  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. سناء خميس حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43165  

  اركةـد مشــؤيـن
  علياء محمد طارش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43166  

  اركةـد مشــؤيـن
  لبنى عبد الكريم صبري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43167  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د.أمجد حسين عليوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43168  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعد جاداهللا حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43169  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبدالرزاق محمد حمو خليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43170  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين نافع عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43171  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمه عبداهللا عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43172  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان سليم ابراهيم حربه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43173  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد حربي شعالن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43174  

  اركةـد مشــؤيـن
  اماني انيس عبودي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43175  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. زينب مهدي رؤوف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43176  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. مضر نزار مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43177  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عبد الرضا صبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43178  

  اركةـد مشــؤيـن
  د راضيد. امواج داو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43179  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند وليد سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43180  

  اركةـد مشــؤيـن
  هنادي سالم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43181  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. آالء حسن مرزه حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43182  

  اركةـد مشــؤيـن
  رشا سعد مصطاف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43183  

  اركةـد مشــؤيـن
  سناء خضر جميل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43184  

  اركةـد مشــؤيـن
  اريج خضر حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43185  

  اركةـد مشــؤيـن
  كوثر عصام حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43186  

  اركةـد مشــؤيـن
  يسر سالم فاضل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43187  

  اركةـد مشــؤيـن
  سارة نعمت احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43188  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. ايالف ربيع عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43189  

  اركةـد مشــؤيـن
  اليسمر عيسى قمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43190  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسن هادي كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43191  

  اركةـد مشــؤيـن
  امنه عبد الكريم هادي جالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43192  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عطااهللا احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43193  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.سماح ياسين طه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43194  

  اركةـد مشــؤيـن
  مجتبى ابراهيم خلف الجابري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43195  

  اركةـد مشــؤيـن
  ريام راضي عطا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43196  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.بلقيس سلمان جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43197  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. تحسين رجب محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43198  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م رنا عادل كمون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43199  

  اركةـد مشــؤيـن
  ظمرسل ستار كا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43200  

  اركةـد مشــؤيـن
  رسل علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43201  

  اركةـد مشــؤيـن
  غيداء سالم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43202  

  اركةـد مشــؤيـن
  رحيم سعد ارحبم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43203  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.حوراء سلمان جاسم البناء



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43204  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراس شاكر احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43205  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسعد فرج حمزة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43206  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد حسن محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43207  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. غادة فائق محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43208  

  اركةـد مشــؤيـن
  عائشه سمير هالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43209  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. فريق توفيق نجاح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43210  

  اركةـد مشــؤيـن
  رافد بحر م.د. يسر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43211  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايناس مزاحم عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43212  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد مهدي عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43213  

  اركةـد مشــؤيـن
  غصون مؤيد صالح الدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43214  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد سعود نوري الشيخاني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43215  

  اركةـد مشــؤيـن
  لؤي حاضر هزاع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43216  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د عبد الباسط أحمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43217  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناديا إبراهيم عبدالعال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43218  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسيل محمد حمزة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43219  

  اركةـد مشــؤيـن
  افراح حسون عريبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43220  

  اركةـد مشــؤيـن
  مد ابراهيمرؤى مح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43221  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد سعد حمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43222  

  اركةـد مشــؤيـن
  نيكار خالد نجم الدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43223  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضرغام خالد تاج الدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43224  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة وليد وديع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43225  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. بالل احمد العربي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43226  

  اركةـد مشــؤيـن
  نادية مقبل حسن الزبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43227  

  اركةـد مشــؤيـن
  سلوى احمد ميدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43228  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. بان كاظم مكي السامرائي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43229  

  اركةـد مشــؤيـن
  نشوان صادق سليمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43230  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبة طاهر محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43231  

  اركةـد مشــؤيـن
  أميرة مصطفى مشختي الريكاني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43232  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد خيري رزا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43233  

  اركةـد مشــؤيـن
  حيدر تكليف جبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43234  

  اركةـد مشــؤيـن
  وداد فاضل عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43235  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا د علي حسن الغضبان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43236  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. زيد طارق ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43237  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د.إسراء عاكف علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43238  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسراء سعيد عاصي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43239  

  اركةـد مشــؤيـن
  رامينا ميخائيل خوشابه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43240  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م رشا سالم صاحب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43241  

  اركةـد مشــؤيـن
  وسام مشعان مطلب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43242  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.مهند سعدي غضبان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43243  

  اركةـد مشــؤيـن
  بسام خضر جميل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43244  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.احمد سعيد رشيد الطائي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43245  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.سعاد حسون خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43246  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسن صباح جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43247  

  اركةـد مشــؤيـن
  فتوة منور عزيز



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43248  

  اركةـد مشــؤيـن
  صبا حسن عبد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43249  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. د رنا علي الشجيري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43250  

  اركةـد مشــؤيـن
  ل عبد الحسين كاظما.م.د.دال



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43251  

  اركةـد مشــؤيـن
  أحمد مهدي صاحي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43252  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م أمير عبد العظيم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43253  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسمين حسن علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43254  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي غازي عطية



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43255  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبد السميع حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43256  

  اركةـد مشــؤيـن
  وفاء حازم صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43257  

  اركةـد مشــؤيـن
  ابتسام يحيى عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43258  

  اركةـد مشــؤيـن
  ورود سالم داود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43259  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ. م. د. محمد جاسم عثمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43260  

  اركةـد مشــؤيـن
  الدين صباح سعدينور



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43261  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.  حال جسام محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43262  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيمان محمد عبد علوان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43263  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاتن حميد قاسم السراجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43264  

  اركةـد مشــؤيـن
  امنة امجد عبد الكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43265  

  اركةـد مشــؤيـن
  يوسف محمد جبر العبودي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43266  

  اركةـد مشــؤيـن
  نداء عبد الحميد عبد الرحيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43267  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. أمل يوسف محسن الياسري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43268  

  اركةـد مشــؤيـن
  مبدر فاخر عبد النبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43269  

  اركةـد مشــؤيـن
  اضواء ورور نعمة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43270  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عبد الحمزة حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43271  

  اركةـد مشــؤيـن
  ليث عصام مجيد العبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43272  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. عبداهللا حسن محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43273  

  اركةـد مشــؤيـن
  سلمى محمد عريبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43274  

  اركةـد مشــؤيـن
  حاتم كريم عبداهللا القريشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43275  

  اركةـد مشــؤيـن
  دخيل نايف حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43276  

  اركةـد مشــؤيـن
  منتظر غضبان نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43277  

  اركةـد مشــؤيـن
  افراح عبد القادر جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43278  

  اركةـد مشــؤيـن
  حميد مجيد حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43279  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشرى خميس محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43280  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمية اهللا محمود حنفي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43281  

  اركةـد مشــؤيـن
  اضواء عبدالكريم احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43282  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي مشرف عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43283  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. حسام علي محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43284  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد هاني محمد النعيمي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43285  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينة طه حسون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43286  

  اركةـد مشــؤيـن
  سليمة كاظم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43287  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. د. محمد محمود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43288  

  اركةـد مشــؤيـن
  ليم. م محمد حافظ حمزة العبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43289  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. قسمة محمد تركي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43290  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبد الكريم خضر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43291  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.د.اركان بهلول ناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43292  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان عبداهللا احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43293  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورس نوري عبد الحسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43294  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. معن عبد الكريم جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43295  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمه سمير هالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43296  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر سعدي ياسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43297  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.اسمهان عدنان عباس النقيب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43298  

  اركةـد مشــؤيـن
  ء محمد عطوفوفا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43299  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ .م  أزهار محسن شذر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43300  

  اركةـد مشــؤيـن
  د هدى محمد صالح عبد الجبار٠م٠ا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43301  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م/  حازم سالم ذنون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43302  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. ايمان جبار عودة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43303  

  اركةـد مشــؤيـن
  راكان محمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43304  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.نبراس فوزي جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43305  

  اركةـد مشــؤيـن
  دنيا عصام علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43306  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د.مروى عبدالجليل السويدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43307  

  اركةـد مشــؤيـن
  رحان الفهداويعالء احمد ف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43308  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. شيماء عامر عبد الكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43309  

  اركةـد مشــؤيـن
  دايمان عبد الرزاق جابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43310  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة كريم طه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43311  

  اركةـد مشــؤيـن
  يسرى جبار قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43312  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عدنان الفيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43313  

  اركةـد مشــؤيـن
  نادين فتحي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43314  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.بنان خالد عبدالرحمن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43315  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد بهير علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43316  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة إبراهيم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43317  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدي مصطفىشيماء م



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43318  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد عامر عبد الكريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43319  

  اركةـد مشــؤيـن
  موفق صينخ جعفر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43320  

  اركةـد مشــؤيـن
  سكينة علي عبد الرضا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43321  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. مؤيد خليل مرتضى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43322  

  اركةـد مشــؤيـن
  علياء عبد المنعم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43323  

  اركةـد مشــؤيـن
  علياء معطي حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43324  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب خليل ابراهيم تاج الدين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43325  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. ختام جابر نبهان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43326  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجم عبداهللا جمعه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43327  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب خالد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43328  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد حاكم سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43329  

  اركةـد مشــؤيـن
  رفل عبد الدائم عمر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43330  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهند مجيد رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43331  

  اركةـد مشــؤيـن
  عالية عبد االمير عبد المجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43332  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عثمان ايدن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43333  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبدالزهرة حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43334  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجاد كاظم حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43335  

  اركةـد مشــؤيـن
  دكتورة مها صالح مطر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43336  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان اسماعيل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43337  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. محمد كامل هاديم.



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43338  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م انور عبداهللا فرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43339  

  اركةـد مشــؤيـن
  خالدة على ثجيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43340  

  اركةـد مشــؤيـن
  يسرى راسم جبار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43341  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد قاسم صالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43342  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشير عايد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43343  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب علي مكي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43344  

  اركةـد مشــؤيـن
  عقيل رحيم جبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43345  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم عباس علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43346  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار دعير فالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43347  

  اركةـد مشــؤيـن
  إسراء حسن سيالن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43348  

  اركةـد مشــؤيـن
  بنى يوسف حسنل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43349  

  اركةـد مشــؤيـن
  باسمة عامر ناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43350  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.ظالل جواد كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43351  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. محمد محي رحيم الجنابي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43352  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمار حسين عبد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43353  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.صبا نعمان رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43354  

  اركةـد مشــؤيـن
  زكريا عبد االمير عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43355  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم حيدر سهيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43356  

  اركةـد مشــؤيـن
  امجد سعود عبد الرزاق محمد حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43357  

  اركةـد مشــؤيـن
  أياد طه سرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43358  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. مروة حافظ عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43359  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايات مجيد زيدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43360  

  اركةـد مشــؤيـن
  لينه قتيبه احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43361  

  اركةـد مشــؤيـن
  هدى عبد الستار عبد عون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43362  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. بان انور عبد القادر الخيرو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43363  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورخالد كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43364  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.فادية يوسف ابو خليفة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43365  

  اركةـد مشــؤيـن
  افنان خالد جليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43366  

  اركةـد مشــؤيـن
  بكر عادل عبدالقادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43367  

  اركةـد مشــؤيـن
  دي يونس الخفاجيا.م. وصف مه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43368  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء رافع سلطان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43369  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاتن عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43370  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمر جمعه عبد المحسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43371  

  اركةـد مشــؤيـن
  داليا خالد بهلول



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43372  

  اركةـد مشــؤيـن
  توفيق هالل احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43373  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعاد عزيز حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43374  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد حسن ناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43375  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43376  

  اركةـد مشــؤيـن
  فردوس ياسين حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43377  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبة عبداهللا ابراهيم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43378  

  اركةـد مشــؤيـن
  . م. مائدة خلدون حميدم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43379  

  اركةـد مشــؤيـن
  عذراء ثابت حسان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43380  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمياء علي لطيف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43381  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايالف حسين مطر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43382  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43383  

  اركةـد مشــؤيـن
  بالل علي خليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43384  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد غانم عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43385  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. مصطفى جواد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43386  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ. م. د. إلهام جاسم محمد سعدون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43387  

  اركةـد مشــؤيـن
  شمس عبد الستار فرمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43388  

  اركةـد مشــؤيـن
  ق عطاشهبة موف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43389  

  اركةـد مشــؤيـن
  االء ناهض ساجد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43390  

  اركةـد مشــؤيـن
Ammar Ghazi Younes  



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43391  

  اركةـد مشــؤيـن
  منى هادي صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43392  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى ياسين عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43393  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43394  

  اركةـد مشــؤيـن
  عقيل عبد الحمزة حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43395  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهند رياض سعد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43396  

  اركةـد مشــؤيـن
  نضال علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43397  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. جمال فاضل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43398  

  اركةـد مشــؤيـن
  رقية اياد عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43399  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة حسن ولي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43400  

  اركةـد مشــؤيـن
  غصون حسن صالح الحسيني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43401  

  اركةـد مشــؤيـن
  ازهار لطيف جبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43402  

  اركةـد مشــؤيـن
  سلمان حمادي غريب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43403  

  اركةـد مشــؤيـن
  سنان صادق جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43404  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند صادق محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43405  

  اركةـد مشــؤيـن
  خلدون سعد غالب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43406  

  اركةـد مشــؤيـن
  د عاصم كريم رميض



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43407  

  اركةـد مشــؤيـن
  سليمه راشد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43408  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د عبدالرحمن فالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43409  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد اسماعيل اكبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43410  

  اركةـد مشــؤيـن
  سن خزعلعبير ح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43411  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. أحمد مولود أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43412  

  اركةـد مشــؤيـن
  حوراء حسين غافل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43413  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد قحطان محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43414  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43415  

  اركةـد مشــؤيـن
  سنار كاصد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43416  

  اركةـد مشــؤيـن
  انتصار مظفر عودة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43417  

  اركةـد مشــؤيـن
  زمن عبد السالم محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43418  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م. لقاء عامر عاشور



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43419  

  اركةـد مشــؤيـن
  بشائر صديق بكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43420  

  اركةـد مشــؤيـن
  أسيل عبد العباس كاظم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43421  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين داود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43422  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرى كاصد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43423  

  اركةـد مشــؤيـن
  عمر ناجح محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43424  

  اركةـد مشــؤيـن
  لمى عبدالباقي محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43425  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م علي صالح عبادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43426  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة عبدالجبار عبعوب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43427  

  اركةـد مشــؤيـن
  مينا مهند نصراهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43428  

  اركةـد مشــؤيـن
  نورهان خالد شفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43429  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. م. سيف عقيل محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43430  

  اركةـد مشــؤيـن
  وليد خالد شحاذة الجحيشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43431  

  اركةـد مشــؤيـن
  .محمد ساري كاظمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43432  

  اركةـد مشــؤيـن
  يونس خالد شحاذة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43433  

  اركةـد مشــؤيـن
  اثمار جاسم مخيط



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43434  

  اركةـد مشــؤيـن
  وفاء قاسم محمد جباره



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43435  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيرين حسين امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43436  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنا سالم جبر سعيدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43437  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد احمد حموده



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43438  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناهدة غازي علوان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43439  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهير حسن علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43440  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساره عبد الحمزه حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43441  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد حميد كامل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43442  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد عبدالساده مزهر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43443  

  اركةـد مشــؤيـن
  ام د . شهاب حطاب مطلك



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43444  

  اركةـد مشــؤيـن
  فرح عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43445  

  اركةـد مشــؤيـن
  ذكرى حسن داحس الكناني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43446  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م . سيف احمد روضان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43447  

  اركةـد مشــؤيـن
  شمس عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43448  

  اركةـد مشــؤيـن
  رياض نجم عبيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43449  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشرف محمد عسكر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43450  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد ابراهيم فرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43451  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمود علي طارق ألرفاعي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43452  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند عدنان نوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43453  

  اركةـد مشــؤيـن
  ليلى عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43454  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب محسن حسن المنصوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43455  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسماء خالد مال اهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43456  

  اركةـد مشــؤيـن
  غصون غازي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43457  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي عبدالساده مزهر الجبوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43458  

  اركةـد مشــؤيـن
  هناء غالي عطيه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43459  

  اركةـد مشــؤيـن
  عصام عماد عبد القهار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43460  

  اركةـد مشــؤيـن
  محسن حسن محيسن المنصوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43461  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.مروة عمر مرسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43462  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد صالح زغير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43463  

  اركةـد مشــؤيـن
  رهام حسين احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43464  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد خزعل صابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43465  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.سرى هاتف حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43466  

  اركةـد مشــؤيـن
  بتول عبد الحافظ عطية



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43467  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي حسين الطيف خضير



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43468  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسيل غسان داود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43469  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. عمار حمد حريش



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43470  

  اركةـد مشــؤيـن
  همسة محمد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43471  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د.امل فاضل عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43472  

  اركةـد مشــؤيـن
  ي شفيق العبيديمحمد سعد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43473  

  اركةـد مشــؤيـن
  ابتسام حمود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43474  

  اركةـد مشــؤيـن
  سيف أنور ضيدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43475  

  اركةـد مشــؤيـن
  جعفر عمران محمد سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43476  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور حيدر جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43477  

  اركةـد مشــؤيـن
  سهر يوسف محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43478  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم أحمد عبد الجليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43479  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد رياض محمد على



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43480  

  اركةـد مشــؤيـن
  إخالص خالد شحاذة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43481  

  اركةـد مشــؤيـن
  دريد محمد أحمد عواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43482  

  اركةـد مشــؤيـن
  قحنين جعفر صاد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43483  

  اركةـد مشــؤيـن
  نهال مهند نصراهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43484  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيناس عناد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43485  

  اركةـد مشــؤيـن
  براق عبداالمير فنجان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43486  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور شاكر محمود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43487  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد بدري خضر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43488  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. إيناس محجن نعمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43489  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. خالد عبود حمودي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43490  

  اركةـد مشــؤيـن
  نزار علوان عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43491  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد رشيد احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43492  

  اركةـد مشــؤيـن
  ٨محمود صالح 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43493  

  اركةـد مشــؤيـن
  شهد عماد حميدد. 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43494  

  اركةـد مشــؤيـن
  ازهار علي عباهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43495  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب محمد جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43496  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضمياء زهدي فتاح الكربولي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43497  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعد عطية حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43498  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساره ماجد كامل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43499  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجالء محمدعلي قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43500  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم محمد حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43501  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجى عامر احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43502  

  اركةـد مشــؤيـن
  بوعلوش العياشي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43503  

  اركةـد مشــؤيـن
  اويم.م. سعد علي محمود الفهد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43504  

  اركةـد مشــؤيـن
  اصيل عبدالرضا سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43505  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عبد العزيز اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43506  

  اركةـد مشــؤيـن
  راميه محمد أحمد الكربولي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43507  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء نعمان حبيب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43508  

  اركةـد مشــؤيـن
  غصون كريم مجذاب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43509  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمامة احمد جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43510  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. أحمد خلف فريح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43511  

  اركةـد مشــؤيـن
  بان حسن مجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43512  

  اركةـد مشــؤيـن
  سعد شجاع عبداهللا العبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43513  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسن محمد قدوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43514  

  اركةـد مشــؤيـن
  حنان عبد الرحمن طه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43515  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. محمد ناجي حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43516  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.عمر حمدان جبوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43517  

  اركةـد مشــؤيـن
  سرى مازن علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43518  

  اركةـد مشــؤيـن
  مهيمن احمد ناجي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43519  

  اركةـد مشــؤيـن
  نوارة حسين صادق العزاوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43520  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد ساجد عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43521  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالزهرة اسماعيل سالم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43522  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالرحمن عمران عيسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43523  

  اركةـد مشــؤيـن
  انعلي حسن الغضب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43524  

  اركةـد مشــؤيـن
  اياد عادل خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43525  

  اركةـد مشــؤيـن
  طيبة وليد فرحان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43526  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء لؤي عبدالهادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43527  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د.غصون مزهر حسين المحمداوي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43528  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء حسن خزعل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43529  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالخالق شاكر يوسف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43530  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميس حمدي محمد خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43531  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجى عثمان محمد توفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43532  

  اركةـد مشــؤيـن
  ناهدة غازي علوان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43533  

  اركةـد مشــؤيـن
  بارزينب باسل ج



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43534  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. وليد عامر ضائع العبيدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43535  

  اركةـد مشــؤيـن
  فؤاد سالم رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43536  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبد العباس علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43537  

  اركةـد مشــؤيـن
  إيهاب باسل حمودي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43538  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد وفيق رشيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43539  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م أم البنين جعفر الصادق مسلم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43540  

  اركةـد مشــؤيـن
  د.فوزية ابراهيم معتكف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43541  

  اركةـد مشــؤيـن
  حافظ طه علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43542  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. سالم جلود عطية



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43543  

  اركةـد مشــؤيـن
  ماجد فاخرعاتكه 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43544  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. نزار علي شريف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43545  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجالء طالل تركي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43546  

  اركةـد مشــؤيـن
  هبه عبد الستار مهدي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43547  

  اركةـد مشــؤيـن
  م. رنا محمد امين الخضار



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43548  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43549  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصطفى اسماعبل سعدون



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43550  

  اركةـد مشــؤيـن
  طيبة هاني مداح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43551  

  اركةـد مشــؤيـن
  أمير كاظم شبيب ورد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43552  

  اركةـد مشــؤيـن
  حيدر حسن طاهر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43553  

  اركةـد مشــؤيـن
  سونلطيف تايه ح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43554  

  اركةـد مشــؤيـن
  واثق نجاح عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43555  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د علي عبد الحسين قاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43556  

  اركةـد مشــؤيـن
  أنمار هادي عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43557  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء محمد جبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43558  

  اركةـد مشــؤيـن
  حسين فالح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43559  

  اركةـد مشــؤيـن
  عثمان غازي نجيب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43560  

  اركةـد مشــؤيـن
  يحيى يونس عبد الرزاق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43561  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد طالل احمد االفندي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43562  

  اركةـد مشــؤيـن
  مصطفى محمد عطية



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43563  

  اركةـد مشــؤيـن
  طه محمود محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43564  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسمين حسن مطيع



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43565  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايناس علي عبدالمنعم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43566  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجى مهدي محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43567  

  اركةـد مشــؤيـن
  م زينب ثابت صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43568  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. محمد عادل محمد عبد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43569  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميس طه حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43570  

  اركةـد مشــؤيـن
  لؤي سالم خليفه



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43571  

  اركةـد مشــؤيـن
  ميس محمد هوبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43572  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاتن عماد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43573  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا صادق عبداهللا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43574  

  اركةـد مشــؤيـن
  هللا احمدم. سرى محمود عبدا



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43575  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء احمد اوختي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43576  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنا فوزي يونان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43577  

  اركةـد مشــؤيـن
  مروة علي مراد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43578  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د حنان نعمان وسين القرة لوسي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43579  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور عماد يونس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43580  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م مريم زهير عبد الواحد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43581  

  اركةـد مشــؤيـن
  ايمان صادق ناصر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43582  

  اركةـد مشــؤيـن
  عايد كريم الكناني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43583  

  اركةـد مشــؤيـن
  مريم كريم حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43584  

  اركةـد مشــؤيـن
  ادقزينب احمد ص



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43585  

  اركةـد مشــؤيـن
  انسام عبد المنعم عبد المحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43586  

  اركةـد مشــؤيـن
  زينب احمد صادق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43587  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء عبد الرحيم أحمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43588  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء صباح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43589  

  اركةـد مشــؤيـن
  نهلة عبدالرحمن العساف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43590  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد خميس حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43591  

  اركةـد مشــؤيـن
  سمية سعد سليمان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43592  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.م.د. سال باسم إسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43593  

  اركةـد مشــؤيـن
  سماح محمد عريبي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43594  

  اركةـد مشــؤيـن
  شحاذةضحى خالد 



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43595  

  اركةـد مشــؤيـن
  قحطان عدنان عبد الجليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43596  

  اركةـد مشــؤيـن
  أ.د.عفراء عطا عبدالكريم الريس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43597  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء صباح حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43598  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشراق علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43599  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبدالكريم عباس كريم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43600  

  اركةـد مشــؤيـن
  احمد حسين علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43601  

  اركةـد مشــؤيـن
  امل ابلحد عبو



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43602  

  اركةـد مشــؤيـن
  فراس مجيد حميد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43603  

  اركةـد مشــؤيـن
  اشواق عبد الحسين مسعد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43604  

  اركةـد مشــؤيـن
  الدين ابراهيم علي ابراهيم صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43605  

  اركةـد مشــؤيـن
  يچأ.م.د جمال عجيل سلطان األزب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43606  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبد العباس علي حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43607  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د. انتظار علي جبر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43608  

  اركةـد مشــؤيـن
  ماجد فاهم جعفر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43609  

  اركةـد مشــؤيـن
  حراء سلمان محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43610  

  اركةـد مشــؤيـن
  شفاء احمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43611  

  اركةـد مشــؤيـن
  رنده عباس برهي خليل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43612  

  اركةـد مشــؤيـن
  ذكاء احمد علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43613  

  اركةـد مشــؤيـن
  وليد خالد محمد نجم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43614  

  اركةـد مشــؤيـن
  ريم صباح اشرف االمامي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43615  

  اركةـد مشــؤيـن
  كرار جعفر حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43616  

  اركةـد مشــؤيـن
  د. منتهى عبد الكريم جاسم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43617  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد صبيح حمود التميمي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43618  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء حبيب عبد مظلوم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43619  

  اركةـد مشــؤيـن
  معتز خالد عباس حمدان



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43620  

  اركةـد مشــؤيـن
  دموع حامد ذياب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43621  

  اركةـد مشــؤيـن
  ضياء مشرف عبد السالم



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43622  

  اركةـد مشــؤيـن
  عصام رفيق



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43623  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيداء فرحان حمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43624  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد معن محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43625  

  اركةـد مشــؤيـن
  سحرعبدالرضامجيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43626  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي ستار عبدالرضا العادلي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43627  

  اركةـد مشــؤيـن
  لواء طاهر كامل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43628  

  اركةـد مشــؤيـن
  شيماء ماهر محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43629  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د. رائد مصطفى شاكر السياب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43630  

  اركةـد مشــؤيـن
  عبداهللا جبار عباس



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43631  

  اركةـد مشــؤيـن
  اية نصير حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43632  

  اركةـد مشــؤيـن
  الطــــــاهــــــر بــــــالهــــــــي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43633  

  اركةـد مشــؤيـن
  فا توفيق وهيبص



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43634  

  اركةـد مشــؤيـن
  ليث سمير هالل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43635  

  اركةـد مشــؤيـن
  صالح الدين ضياء مشرف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43636  

  اركةـد مشــؤيـن
  علي طاهر امين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43637  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.د زينة ابراهيم مهدي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43638  

  اركةـد مشــؤيـن
  نجوى عبد المنعم جاسم النوري



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43639  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م. زهاء محمد عبد الحسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43640  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة فائق جمعة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43641  

  اركةـد مشــؤيـن
  نور صالح شريف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43642  

  اركةـد مشــؤيـن
  ا.م.د. قيس احمد حسن



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43643  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.م جنان صافي عبد المياحي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43644  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسماء حسين داوود حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43645  

  اركةـد مشــؤيـن
  بيداء حيدر علي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43646  

  اركةـد مشــؤيـن
  فاطمة ستار جابر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43647  

  اركةـد مشــؤيـن
  محمد عطيه خلف



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43648  

  اركةـد مشــؤيـن
  غيث رعد صالح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43649  

  اركةـد مشــؤيـن
  سجى صبيح خضير حسين



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43650  

  اركةـد مشــؤيـن
  معاذ قصي عبد القادر



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43651  

  اركةـد مشــؤيـن
  هند عامر سعيد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43652  

  اركةـد مشــؤيـن
  م.ايمان حسين داود



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43653  

  اركةـد مشــؤيـن
  مد اسماعيلاثير مح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43654  

  اركةـد مشــؤيـن
  هاله عبد اإلله محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43655  

  اركةـد مشــؤيـن
  نسرين عواد عبدون الجصاني



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43656  

  اركةـد مشــؤيـن
  سحر خليل اسماعيل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43657  

  اركةـد مشــؤيـن
  زهراء فرج احمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43658  

  اركةـد مشــؤيـن
  ياسر حسين صحصاح



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43659  

  اركةـد مشــؤيـن
  هالة فاروق محمد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43660  

  اركةـد مشــؤيـن
  انعام فاضل موسى



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43661  

  اركةـد مشــؤيـن
  اسراء كريم خليفة



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43662  

  اركةـد مشــؤيـن
  معاون رئيس بايولوجي خولة ابراهيم مشعل



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43663  

  اركةـد مشــؤيـن
  بــراء حـسن هـادي



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43664  

  اركةـد مشــؤيـن
  ساره محي جواد



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43665  

  اركةـد مشــؤيـن
  نبأ حميد جلوب



 

 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  ) واالسعافات االولية للنزف ويئاالنعاش القلبي الر( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من  2020/ 5/ 20بتاريخ   

 

43666  

  اركةـد مشــؤيـن
  ماجد احمد محيسن


