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 االلكترونية بعنوانفي الورشة  

Immunotoxin: A New Tool For Cancer Therapy 
شاكرين مشاركتكم ومتمنين لكم ,  free conference callتطبيقباستخدام  8282/ 82/12بتاريخ ت والتي قدم

 النجاح الدائم 

   

 سرمد هاشم كاظم. د . م.ا

 عميد الكلية                                                                                                           

 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/حمودي زكي هبه ص) 

 االلكترونية بعنوانفي الورشة  

Immunotoxin: A New Tool For Cancer Therapy 
شاكرين مشاركتكم ومتمنين لكم ,  free conference callباستخدام تطبيق 8282/ 82/12بتاريخ ت والتي قدم

 النجاح الدائم 

   

 سرمد هاشم كاظم. د . م.ا

 عميد الكلية                                                                                                           

 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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