
 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إيناس عناد احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد خزعل صابر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. فيصل غازي فيصل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وسن قاسم نعمه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رندة محمد لؤي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسمين رعد عبدالنافع

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سمراء كاظم منصور

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م لؤي سالم خليفه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد ناجي حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سمر حسين عكله

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. اسراء فاضل ابراهيم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عال عادل قاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايسر صباح حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دينا عبد الكريم عبد القادر
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.آمنه محمد عبد الرحمن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حنين احمد خضر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. رنا ناجي عزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمر سيف الدين داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ستار حسين سويلم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء باسم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. نبراس حسين مهاوش
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد علي حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سعده طعمة محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لينه اياد اسعد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م زينة فاضل صبري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسيل غازي محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ليسحر حسين ع

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي طالل حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسيل عبد الستار حاجم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. د. عال محمد عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  انتصار محسن خضير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.نادية محمد جواد ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد احمد سليمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ابراهيم خزعل خليفة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسين نعمه عليوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عباس محمد علي حسين المقرم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.دزهره عدنان داخل الشمري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمة محمد حسين ويس
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زيدان منى عبد الكاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  يوسف عدنان عبد الكريم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس عادل عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أمير جابر شاكر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمود ماهر صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منى إبراهيم جلود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمه ياسين طه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب هادي جابر الشحماني
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد غازي صبري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لينا فؤاد جواد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة احمد خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مهند منذر عبد الغني

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مروة جمال عمر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب طالب عبدالكاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد اكرم عزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. شهد عماد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد عبد الرزاق علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أيفان عماد محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م. سيف احمد روضان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.د.خضر عبد الرضا جاسم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عالء فاروق رسول

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جالل حميد علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. إنصاف كامل منصور الطالقاني

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سمية احمد ميدان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د. إخالص علي حسين
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بيداء عباس غبن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رائد مصطفى شاكر السياب
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميدانسلوى احمد 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نعمان سلمان داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أشواق نصرت جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى رزاق كطافة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م. د. علي خليل محمود
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عدي حظي فرهود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد أحمد فاضل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فارس رشيد أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد عدنان كركان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى سالم عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زمن عبدالسالم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مها محمود جسام

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قصي سمير عبيس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بديوي مجاهد مطر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لنز علي شعالن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاضل عبد الحميد عبد الرزاق العنبكي أ.م.د. شيماء

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. د. جاسم محمد شامار
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. علي عمران محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد خليل حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب علي مكي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نِعم عبد الحميد فواز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. محمد عبد الحسين يوسف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أمجد حسين عليوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.سراء قيس إسماعيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مؤمن محمد وجيه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مروه رزاق حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آيات عبد جوني

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جابرم . د. حسين جاسم 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ليث صالح الدين محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لمياء حسن رهيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سعاد عبد االمير متعب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نغم سالم ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي حسين دنيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد محمد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ابتسام خلف عبد علي داوود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صبا طالب حمادة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فرج غني عبود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م احمد سامي جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي محمد رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينة طارق نايف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. حسن فالح محسن فخر الدين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سماح نغيمش سلطان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فرح علي محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. فرح سعدون جعفر
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. ابتسام يحيى عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. زهراء نوري رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د رواء عبد االمير عباس
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فيان فارس ناصر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسناء رياض عباس هادي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء جواد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رامينا ميخائيل خوشابه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بان محمد مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جماليأ.م.د. نادية عدنان شلتاغ ال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينا اكرم حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قاسم عمر عالوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رفل عبد الدائم عمر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سجى شكر ياس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

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

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نسرين محمد هذال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سداد عامر دايل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسامه عباس محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شاالو كمال صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء حسين عبيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قاسم هادي عبد الكريم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د.ذكاء متعب حسين
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمدداليا عبد علي 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. دنيا محمد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سلوى رزاق عبد األمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عصام حيدر جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس طه يعقوب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سرى صباح كيتب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عداي ابراهيم مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايناس سالم ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.محمد حامد محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مصطفى سلمان عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. حسام سعيد العارضي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مها جاسم منشد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نازك حقي خليل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. نور محمد طاهر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ن مسعود عبد الحسن هتوياسمي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. سما محمد عبداهللا
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب حظي فرهود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي سالم تايه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عبدالجبار صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م/صفية شاكر محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.عمر حمدان جبوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م زهراء عبد المنعم عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. عمر طارق عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اقدس داود سلمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أسماء أديب عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. غادة فائق محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دعاء حسين احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ساجدة طه محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايمان عامر حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.احمد شهاب عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. كرم توفيق محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. صالحة صاحب موسى

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشرى حسين محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمر محمود نجم المفرجي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهى عبد الخالق احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حافظ طه علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد عبدالساده مزهر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كرار عباس جوحي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لا.م.د.شيماء كامل داخ

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. د. سهام عبد المجيد أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشرى ناجي طالب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد هيثم شيت

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مضر نزار مهدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بسمه ميثم عليوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سها صابر كوشي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد عامر عبد االمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سيف سعد عزت

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  طيف سامي حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور جبار هاشم الجبوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د. رنا حميد البحراني
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سلوى جاسم حاجي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مهند فليح شوندي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراو فرحان رسل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء جاسم محيميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آالء حسن مرزه حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء شهاب عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م وسام عبد الستار دواح
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. عقيل حبيب جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آمال محي نصيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سداد انور محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مروة فراس عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د.لمباء شاكر عاشور
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آية علي عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سعد عبد العزيز مسلط

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد طالب عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شروق نعيم جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سهام عدنان عبد الكريم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد علي باتول

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. محمد مؤيد طه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء رؤوف جواد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. هديل محمد طاهر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد عادل عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م اسامة عبد الحميد مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي داود سلمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبداهللا عبدالرحمن الدوسري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. د. سحر فاضل عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء حميد صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اهللا احمد زينة عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ريام لطيف خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيالن عبدالواحد احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لقاء ناطق عزالدين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د.مصطفى علي عبد الرحمن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب عبداهللا منكاش

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء عيسى رحيمه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. عهود سلمان جواد الشمري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سحر هاشم عبد الكريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد هاشم عبد الكريم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور رائد هادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  خديجة ناصر محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عماد شهاباوراد 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هيام هادي علكم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إسراء مزاحم رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء سعيد عاصي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. ضحى جواد مهدي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حازم طلعت حازم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منى خزعل خليفة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حوراء عبد الحسن ناصر الخفاجي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. رشا كريم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء كريم منعم العامري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م .زينب ثابت صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء جمال محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حيدر ناجي شنبوج

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ء عبد المحسن حسنعليا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد كاظم حمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  الطاف ياسين خضر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أزهر مجيد عبد الحميد الراوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نشوان عبدالرزاق محسن
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء نجم عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مصطفى حتوان رحيمة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.عمر صائب صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م زينب حكيم عبيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاضل عباس سلطان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد جواد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسمهان عدنان عباس النقيب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء عماد هاشم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نورا حسين حران

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. شيماء محمد حمزة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م وداد فاضل عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نادية علي محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. مي محمد هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صباح صليبي مصطفى

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء ياسر عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مياسه منصور محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هيام صادق احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صباح عباس احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صدام رحيم صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نبراس وفاء جواد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميامي محمد هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سره عبداهللا نجمم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رسل ماجد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  امين علوان محيميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينة عبدالرضا عبدالرزاق ابو الطحين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  انسام احمد علوان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زيد علي خميس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشرى جاراهللا توفيق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.خالد عبد نمال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسر نوري محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صباح عبود خليفة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. خالدة عثمان فتاح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. نبأ عبد اللطيف ؤشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدينغم صالح م

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هبه عبدالسالم سعيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي فاخر عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة عصام عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نرجس علي عبد الحسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م ضحى حسين حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.د.ساجدة مزبان حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  يمامه جواد عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.د فاطمة عبد مالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبدالناصر مرزه حمزه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اشواق عوده كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.نوفل رحمن ملغيط

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فرح عبد السالم ابراهيم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ان عيسىد.سمر عمر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد نصير سعدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايالف جبار عبد الرزاق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صفد رياض عصام

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م.د.رفل ابراهيم طالب
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.صبا حسن عبد علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ضفاف احمد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمدعاجل علي حمادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. عبير فاضل هادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايمان عبد الزهرة عيسى
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.أسيل عبود جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. عقيل مهدي كاظم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سهاد كاظم عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.اسراء ايوب علوان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.نبراس خليل ابراهيم عبد الكريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جبار قاسم فهد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. زهراء حسين جودة
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبير احمد مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نبراس باسم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هناء غالي عطيه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رشا علي فهد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى سري أبراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء سعيد عاصي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أحمد رجب سعيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد عبدالستار حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بيداء فاضل جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ر طالل اسماعيلنو

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد سامي جدوع

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رشارحمان روضان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نوار جمال عبدالرضا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. سوسن كمال احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جنان أحمد خليل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اية فليح حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صادق حبيب عبدالحسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد صابر جعفر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشيرة محمدرضا محمود
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صفاء حنظل هظيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د جنان محمد مهدي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينة حميد صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كاظم اسيل عبد العباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد عبد المنعم حسن العاني

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. فاطمة فائق جمعة حمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد خميس حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء عبد فرحان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  تبارك جعفر عويد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سرى هاتف حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رشيد احمدمختار فريد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب مثنى عبدالعزيز ميسر
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسين عادل محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب علي هادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. هند ابراهيم علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رقيه سمير صادق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد رجه د.علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد ماجد حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي مصطفى محمدعلي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي محمد نور

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد مخلف خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينة عبد الخالق عبد الرحمن عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد جاسم عثمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.حوراء حسين غافل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب علي عبد االمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م. د. سليـم كاطـع علـي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نسرين حسين كرم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشرى فاضل صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. مها علي حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حيدر حميد سعيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  المدرس هبة مؤيد محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمة عبد مالح مطر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.د. سميرة عبد الرزاق عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. شيماء احمد حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شميم راضي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  انتصار مظفر عودة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد صبحي الطويل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. اسراء عبد الرزاق مجيد الدبيسي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نوال محمود عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسيل وليد عبد اللطيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اب احمدم.د. تمارا شه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد عامر رضا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سرى عباس خضير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زيد محمد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عطااهللا إبراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فيصل غازي حمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب حكمت محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نريمان جبار رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. رشا علي رسول

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمار عامر فاضل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حيدر عبد الصاحب جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  استاذ مساعد دكتور . مياسة حاتم نايف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينة عبد الحسين حمداهللا
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م. د. بان عدنان محمد أمين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  تمارا كوثر حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كوثر عبدالواحد عبدالحميد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مصعب ماجد عبد الوهاب
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور نعيم خوين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ساره علي فياض

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دعاء خالد مزعل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.رفاه رشيد اسماعيل
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سوسن جواد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايمان علي هادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حال محمد مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رجاء عبد الكاظم حنف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جبارامال يوسف 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وسن سمير رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسام عبد الرحيم مهدي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وائل محي هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سمر طه يوسف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس فاضل محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبير كاظم جمعه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسين علي عبداهللا عزيز
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إسراء منير جواد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هبة عادل مهدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسمين محمد محمد رضا
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قصي سعدون عطوان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مبدر فاخر عبد النبي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منتهى علي عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قيس قاسم غيمة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.د. عفراء ابراهيم خليل العبيدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ريم ماجد شكر محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبدالعزيز حسين علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م. تغريد نظام الدين عمر
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زبيدة طارق نجم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء علي محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هاجر محمد هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د.جنان قحطان فرحان
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. د. خلود اليذ عبد الكريم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميساء رابع نعيمه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شتتعلياء زامل م

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منى محمد عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نسرين خليل عبد االمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  واثب شكري شاكر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حيدر ابراهيم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس عبد الرضا حمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء نافع جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.جميلة نجم عبد الرضا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عزام حامد عطية

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نجالء جبار جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دكتور عبد الحمزة عبد الحسين عبد الكريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  راقية جواد ناجي  - أستاذ مساعد 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ل صادق احمددال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صبا قيس غضبان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دعاء اكرم عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهى سامي محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاتن كاصد حاجم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آمنه محمد هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد عامر أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب احمد صادق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسر حسين محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.عبدالباسط عباس محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب محمد جودة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايالف قاسم عطيه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نغم  منصور  عبيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايمان صباح جعفر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آس عقيل كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حنان ميخائيل داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م ايمان عبداهللا احمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فالح حسن محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  يقظان محمد حيدر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. جوري معين علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء ياسين طه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رقية محمود جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إيمان عامر أسماعيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا. م بيداء جعفر صادق الخفاجي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أفراح عبداالله حمزة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  امنه عبد الكريم هادي جالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كمال رشيد خماس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ريام راضي عطا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.غادة طارق زيدان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد سالم كردي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أسيل عبدالرضا شلبه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فردوس مجيد امين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نائلة ياسر صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد حاتم كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ازهار صادق حمودي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. قصي خزعل موجر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس مازن الحمداني

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مريم محمد حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سماح ميسر رؤوف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. وسام نجم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صبا هادي بنيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م .جنان عازر بوال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حال نزار محمد فاضل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا. م. د. سنان صادق جواد السعدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حيدر حميد رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م. فراس وعداهللا احمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منتهى فاضل عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لمى ماجد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسماء علي فهد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عالء كريم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ضفاف هاشم بدري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  افراح علي عبداالميرعبداالمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اقزينة عبد المنعم عبد الرز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نورهان خالد شفيق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م. سرى خليل ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آمنة محمد حيدر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سحرعبد الرضا مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.ثامر حميد عالوي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.زينب جاراهللا نعمة الموسري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبير حسن خزعل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عالء احمد فرحان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. سارة محمود الجواري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.سنا محمد حبيب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. عالية عبد االمير عبد المجيد هادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ؤى ناطق يحيىر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عبدالرزاق عبدالزهرة
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نغم سعدي محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد جواد عبد اللطيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د علي حميد جبيل البديري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أسماء محمد حيدر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مرتضى غافل جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زيدان خلف حمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  براق عبداالمير فنجان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د. جمان أحمد ناصر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ابراهيم صالح الدين ابراهيم علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حازم حسن ناصر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهله سلمان صدام

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د.عمار عادل حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد فائق رزيج

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور محمد مسحول

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب عبد الرحيم اسماعيل
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مكارم علي مهدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  همسة منعم ياسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سيف سعد احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسين علي عطوان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  تمارة ناطق داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م سندس قاسم عبداهللا
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شمس عواد ناظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مريم محمد هالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
   نايفنورالدين عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رسول رحمن لفتة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  خالد احمد علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عباس محسن عباس محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هالة طالل سليمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. خالد عبود حمودي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايناس حاتم كريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. هبه عادل مطرود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نوره عواد عبد العزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زياد قدوري حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
Hanaa Rahman lefta  

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. امنة داحم عبود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب قحطان عبد المحسن
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ر حسن ناصرنو

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د سجى جمال نعمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسيل محمد حمزة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فرح حاتم خورشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  معاد عيسى جعفر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. رؤى مؤيد محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مروة إبراهيم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد عبيد صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  الباب فواز ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حازم عبد عزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسين نوري رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مرفت باسم جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علياء حسين علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  والء سعد حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمر غازي حمودي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب كاظم عبيس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م. د. نجالء عبد حمزة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. اسراء سعيد صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اثير جاسم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حازم عبد عزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور ماجد خليل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نشوان صادق سليمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء محمد بشير يحيى

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  انعام وادي وطن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إسراء كاظم جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د.شيماء حارث محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رياض سعيد طه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جعفرنور صباح 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء موسى جابر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عبد السميع حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. ميادة حسن رهيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  انتظار جمعه مبارك

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م علي يوسف عبداهللا
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب عباس حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ماجد عبد نصيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء رفعت خيري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وسام عبداهللا جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء عماد حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نسرين صالح ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهباء محمد يوسف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى جمال احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد ازهر رزاق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زبيدة عبد اللطيف إسماعيل
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مفيد احسان شوك

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زياد طارق مداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وسن محمود لطيف أحمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. عقيل طالب فاضل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. سرى طاهر هوين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  واثق نجاح عبد اهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كاظم خضر عبدالواحد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عالء حمود صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. محمد غازي صبري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمود محمد صالح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وقاص سعدي غركان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لواء فاهم جياد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. محمد عبد اهللا حسين اللهيبي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. سال باسم إسماعيل
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد كامل نجم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إسراء حليم علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نزار علي جبار

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبدالحفيظ حميد عبدالوهاب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نزار ناظم حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ندى ناجي توفيق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.الحمزه ضياء حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م. شيماء ضياء الدين أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء جعفر باقر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. أمل يوسف محسن الياسري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سجى محسن جبار

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمر عبداالله سالمة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وسام صباح ضاري السامرائي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رعد سعد جهاد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة محمد عبداهللا الطيار
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عدي عبد الحسين كريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مريم عباس خضير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د.صالح عجمي جميل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور محسن جبار

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ميس حمدي محمد خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد حيدر هاشم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  خالد نادين محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أكرام جالل جواد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبير عقيل مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ناديا ابراهيم عبدالعال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد رحيل علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء جبار جحيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. هدى عباس محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مرتضى منصور عبداهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د. سعد فاضل فرج

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هشام صابر تحسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.سمير جعفر ياسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهران قاسم كرملن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علياء خزعل نغمة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عبيسسيف الدين سعد 

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. احمد قدوري عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عقيل حميد فرحان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء فالح مهدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م. دنيا جميل محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م بشرى غازي علوان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نزار معن عبد الكريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نضال عبدالهادي جعفر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بلسم عبد الرسول وحيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء اموري علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمة محمد كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د. عمر اكرم عبد الوهاب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زينب كامل كريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ادله عبداللطيف مهدي صالحع

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهرة محمد عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صابرين علي حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. رنا حسيب كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.سيف علي حكيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاديه ثامر أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فضيلة سلمان داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايثار رياض عبداهللا المعروف
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. علي سليمان أرزيك الكربولي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د.سهى جمال مولود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رجاء حسين عبد االمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د.افتخار محمد مناحي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آمال نوري محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د سها عريبي فدعم الدوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نازك جعفر صادق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حسام عبد الرزاق رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة سامي عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسيل عبد الرزاق رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.صباح منفي رضا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ضحى فاروق حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فارس ماهر أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عبدالحسن قاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م.شهد ماهر بشار

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
   جبارد.شيالن خيراهللا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. حيدر عبد الكريم محسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد عبداهللا كاظم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وفاء سلمان حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء عبد الجبار داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سمية ابراهيم حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سناء خميس حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جاسم رحمن ملغيط

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رواء إبراهيم عيسى

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أشواق وادي مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نغم هادي عبد االمير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  آمنه عبد الكريم مهدي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مدم.د. محمود مشعل مح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حافظ طه علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بشرى ناصر هاشم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هبة عبد الرحمن جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. م. إيمان محمد عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. صبا زهير حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمة كرار عزيز

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أحمد محمد فرحان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسر محمد جبر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رشا محمد شاكر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. زهراء عبد الرحيم أحمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهاب أحمد عطية

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. د. ازهر كامل رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. رشا عادل سعيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  افنان نجدت بهجت

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نبراس كامل هدايت

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شنست ابراهيم محمد علي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور ضياء عبدالحميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د.سندس زيدان  خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م شيماء مهدي كاظم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. منتهى عبد الكريم جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رغد حامد اسماعيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد رافد حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء نزار عبد الغفار

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نسرين جواد رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ياسر عادل مخلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  مثنى لفته عطيه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إحسان محسن عبيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نيران سالم علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أشرف محمد شريف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سها عباس عبود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  خضر جمعه خدر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ندى اسماعيل جبوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لطيفة اسماعيل جبوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.م. اخالص جابر عيسى عطشان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي عبداهللا كريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور عبدالرضا صبر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايه قصي داود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د.لؤي غالي ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  منصور رقية شاكر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. عمار يوسف ميكائيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عكاب يوسف جمعة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د نصر سعدون عبد محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ساره عبد الحمزه حميد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسراء مزاحم رشيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  جنان سعدون عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فاطمة فاضل بنيان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د ابتهال عبد الهادي مجيد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.احمد علي راضي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زهراء أحمد عبداللطيف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د مامون علي احمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.وقار اكرم حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احمد علي راضي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة علي سعيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أنس عدنان ياسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هوازن عبد الوهاب محمود
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اوس فوزي حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهى حسن حرب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  حنان كريم خزعل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د. جمال عبدالرحمن توفيق
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  قصي حسن منسي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سيف الدين جاسم محمد
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م. دأندلس حامد عبد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إنصاف جعفر خيون الياسري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  احالم حنون شمين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اء حسين شوقعذر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اسماء عبد الجبار عودة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد عماد نعمه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بيداء فرحان حمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمار ظاهر مصلح

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمران على عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سارة هاشم محيبس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  غسان بحري شمخي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عالء حامد محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دعاء عبد الكريم مراد حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ. م. د. أمينة عبدالرحمن فياض

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دوسر حسين غايب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  فرح فيصل غازي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  االء ناهض ساجد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نور سعيد حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رؤى علي محمود

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ايالف عادل عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نخشين مرزا اردالن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د . مازن جاسم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د. هيفاء مزهر فلحي
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهالء خالد محمد رضا

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شهد سهيل نجم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د.شذى اسماعيل جبوري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عباس علي حسين اللبان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سامر عدنان جبير

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  لقاء عامر عاشور

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  دالرزاق وهيب ياسينعب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صابرين كامل زيدان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  يوسف عبد االمير درويش
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  وليد عبد الرازق جباره

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى مهدي سالم الخفاجي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عثمان محمود شحاذه

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  إياد كامل شعالن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  م.د علي خليفة بريص

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  صالح مهدي حمادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نزار معن عبدالكريم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  كامل عبود حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  هدى ناجي زيدان خلف

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ب رشيدليث طال

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمار غازي ابراهيم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أ.م.د. محمود خزعل حمادي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ليث خليل جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد ليث طالل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عامر رشيد عنيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد سعد محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اضواء ورور نعمة

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  اشواق سامي جرجيس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  بجيل محمد جعفر

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي نايف مجيد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رافد حبيب قدوري

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زاهد صبحي عبد الرزاق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  أحمد مجيد جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ان محمد نوريسنان عدن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  عمر رشيد حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رياض جاسم محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ضفاف فالح حسن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.حوراء سلمان جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.ايه فاخر حسين

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سرمد زكي علي

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  د.سوزان عبداهللا محمد

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ليث سبع اسماعيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  شيماء خليل فضيل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ريم سهام توفيق

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  ا.م.د حاتم شوكت ابراهيم
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  علي خالد ابراهيم المطيري
  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 

  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 
  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 

  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  زبيدة علي صاحب

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  سما احمد مصطفى

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  رشا عبد جاسم

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  نهاد كامل شعالن

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  محمد خضير عباس

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  امنه علي سلمان

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ



 

 

  ةــاركــد مشــؤيـن
  يقظان عدنان كامل

  بعنوانفي الورشة التدريبية االفتراضية 
  )كيف تكون مقوم علمي ناجح( 

  التي اقيمت في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد 
  خالل االنترنت من   2020 /18/4 بتاريخ


