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 مساءا2020Free conference callrusulabedi10\8\12انواعه و طرق عالجه, تشخيص  (الجنف)انحراف العمود الفقري 

 مساءاMedical microbiology30-JulFree conference callali12238510م رؤى كريم.م 30

25 مساءا10
حسن عقيل                   .  م .م 

سالم رزاق. م.م 
25-JunFree conference callsalamrazzahadi

23The histological effects of  covid 19 virus on the lungs6/11/2020Free conference callkasinalaman مساءا10


