
 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م سارة هاشم محيبس) 

 جامعة بغداد /كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. د. رغد عبد السالم خليل) 

 كلية الطب الجامعة العراقية 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. م. حيدر يحيى منصور) 

 كلية الصيدلة -جامعة بغداد 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. لينا مراد توماس) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( مود قحطان اسماعيلم.م. مح) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. شيماء لؤي عبدالهادي) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( د الهاديم. م. هالة عبدالصاحب عب) 

 جامعة بغداد كلية الصيدلة 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  الصيدالنية نور مبدر خلف) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م.د. ايهاب ابراهيم عبد الوهاب الخليفه) 

 قسم الصيدله -ه الرشيد الجامعه كلي

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م.محمد عبد األمير عليوي) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. نور صباح جعفر) 

 لة جامعة بغدادكلية الصيد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زينب عيسى جاسم) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. شهالء زهير عبد المجيد) 

 كلية االسراء الجامعة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.د. اياد عبد علي جياد) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. احمد حامد جويد اطيمش) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م.د. سليمة سلطان سلمان) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ م د ايمان سعدي صالح) 

 جامعة بغداد/ كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م.د. زينب مجيد هاشم) 

 كلية الصيدله/ جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.د.شيماء نزار عبدالحميد) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م زهراء محسن حمودي) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. نبأ محمد ابراهيم) 

 كليه الصيدله/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. سجى مجيد شريف) 

 كلية االسراء /الجامعة/ قسم الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. معاذ قصي عبد القادر) 

 كلية الصيدله /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. ذكاء زهير عبد الجليل) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م. نجوان قيصر فخري) 

 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م.د.زينب عيد االمير الشماع) 

 كلية بغداد للعلوم الطبية/ قسم الصيدله

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ.م.د مناف هاشم عبد الرزاق) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. رنا عادل كمون) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.د.نوال عياش رجب) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( زينب احمد صادق) 

 كليه الصيدله جامعه بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.ضحى عبدالصاحب عبد الحسين الشماع) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ه محمد عليم.د.ناثر) 

 جامعة بغداد-كلية الصيدله

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. ستار جابر) 

 جامعة الفراهيدي /  كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م زهراء حسن فلحي) 

 دجامعة بغدا -كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.ازهار مهدي جاسم) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  الصيدالنية اسراء نعيم احمد) 

 كليه الصيدله جامعه بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م. تغريد نظام الدين عمر) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( زينب ثابت صالح م.) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. االء راضي خضير) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م ميس فاضل محمد) 

 كليه الصيدله /جامعه بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  صبا عبد الهادي جابر م. ا.) 

 كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م نور محمد داود يحيى) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ. م. هالة طالل سليمان داوود) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  أ. م. د. اجود عواد محمد الصميدعي) 

 كلية الصيدله -جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  سجود علي ابراهيم) 

 جامعة المشرق/كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا م د حنان جالل  كساب) 

 كلية الصيدلة. جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( . م. نور منير محمدم) 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. د. خالد كاظم الكناني) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  أ.م.د. أنتظار جاسم محمد) 

 ة/ جامعة بغدادكلية الصيدل

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( لبنى عبد الكريم صبري م. د.)

 جامعة بغداد  -كلية الصيدلة 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. زيد محمد عبد الخالق) 

 ة/ قسم الصيدلهكلية بغداد للعلوم الطبي

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. زينب محمد عبد الخالق صبري) 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. علي عماد عبد المهدي) 

 كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية 

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. زينب احمد محمد) 

 كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. وفاء عبداالمير عباس) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. سعاد مسلم حمود) 

 د / كلية الصيدلةجامعة بغدا

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. حيدر عباس شنشول) 

 جامعة بغداد

ي  
ونية بعنوان العمل ورشةف   االلكتر

The Concept of Ratiometric Synergy and The Application of 

Nanocodelivery Approach for Enhancing Therapeutic Activity   

ي  
 2021/ 3/ 23تاري    خ ب  ( د. فراس فالحم.  )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 


