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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ سلمان سلطان سليمة د.م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  خلف مبدر نور ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  قاسم الحسين عبد علي د.م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (كركوك صحة دائرة/حميد محمد سارة ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الرصافة صحة دائرة/هاشم صالح نور ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الصحة وزارة/ حميد يونس راحيل ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ محيبس هاشم سارة م.م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ جابر الهادي عبد صبا م.أ)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  خرابه الهادي عبد حنين ص)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ احمد خالد كوثر م.م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ نايف الحميد عبد رؤى م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (كربالء جامعة-الصيدلة كلية/رسول فارس ساره ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (حسين كاظم حوراء ص)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  صادق احمد زينب م.م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  صالح احمد وسام شهد ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  جاسم عيسى زينب م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  محمد احمد زينب م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الرصافة- بغداد صحة دائرة/ رضا محمد اقدام محمد ص)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ صادق حمودي محسن زهراء م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ عليوي األمير عبد محمد م.م)
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 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  حمودي زكي هبه ص)
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 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ جاسم مهدي ازهار م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الموصل جامعة- الصيدلة كلية/أنور مظفر امنة م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ داوود باسم ايالف ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ محمد فاضل ميس م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (االسنان طب كلية -العراقية الجامعة/احمد عبد سمية م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ ابراهيم اسماعيل اسيل د.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (المستنصرية الجامعة-الطب كلية/ سامي محمد عال م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ داود محمد نور م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  اسماعيل قحطان محمود م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الصحة وزارة/كاظم عبداالمير اسراء ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ عبد رشيد مريم ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  ناصر عماد سونيا ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  هاشم مجيد زينب د.م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ الصميدعي محمد عّواد أجود د.م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (جودي عبدالرضا علي نوران ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ خزعل حسن عبير م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ احمد ثامر فاديه م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ علي الجليل عبد زهير ذكاء د.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  ابراهيم محمد رؤى م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ تمر عدنان منار م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ عمر الدين نظام تغريد.م.ا)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (كركوك صحة دائرة/محمد عبدهللا أمل ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - صيدلةال كلية/  عبدالهادي لؤي شيماء م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  حسن الهادي عبد عبدالصاحب هالة م.م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ تمر عدنان انوار م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ غريب محمد موفق.د.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ انور مظفر زينة م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ القادر عبد قصي معاذ م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (ياسين اديب ايناس ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (شاكر رضا محمد زهراء ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ محمد هاشم مروة ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الجليل عبد عماد زهره)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ رجب عياش نوال.د.ا)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ علوان سالم زهراء ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  صبري الكريم عبد لبنى د.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (المستنصرية الجامعة-الصيدلة كلية/علي كمال وداد د. م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  عبد كاظم خالد د.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  كمون عادل رنا م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ جمعه كاظم عبير م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  علي عادل رحمة ص)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ المهدي عبد جواد محمد مي م.أ)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/ علي محمد ناثره.د.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الخضراء القاسم جامعة -الزراعة كلية/  علي محمد القادر عبد علي.  م)
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 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بابل جامعة- الصيدلة كلية/ناجي حامد غاده م.م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة- الصيدلة كلية/ناجي محمد زهير بسمة. د.م)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعه -االحيائيه والتقنيات الوراثيه الهندسه معهد/محمد جاسم رىبش. د. م. ا)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة
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 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 

 
  

 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة - الصيدلة كلية/  جبر جمعة نسرين م.م)
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 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (الحياة علوم قسم/ العلوم كلية/ المستنصرية حسينالجامعه رضاوي هديل د.م.أ)
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 (الجامعة االسراء كلية/ المجيد عبد زهير شهالء م.م)
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 شهادة مشــــــــاركة
 نؤيد مشــــــــــــــــاركة

 (بغداد جامعة- الصيدلة كلية/مالعكا محمد جاسم انتظار د.م.أ)

 االلكترونية بعنوان  الدورةفي 

 مستحضرات التجميل كمواد صيدالنية 

شاكرين مشاركتكم ومتمنين ,  free conference callتطبيق باستخدام 1212/ 19/12-91بتاريخ ت قدموالتي 

 لكم النجاح الدائم 

   

 هاشم كاظم سرمد. د . م.ا

 كليةال عميد                                                                                                           

 جامعة بغداد 
 كلية الصيدلــة 

 وحدة التعليم المستمر
   وحدة ابن سينا

 

 

University of Baghdad 
College of Pharmacy 

Continuing Education Center 
E-Learning Unit 

 

 



 

 


