
 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. وفاء عبداالمير عباس) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. رؤى ناطق يحيى) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زينب ثابت صالح) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  الصيدالنية نور مبدر خلف) 

 جامعة بغداد كلية الصيدلة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( جى مجيد شريفم. م. س) 

 كلية الصيدلة/كلية االسراء الجامعة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. م. عبدالحفيظ حميد عبدالوهاب) 

 كليه الصيدله جامعه بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. د. مهند عبدالستار محمود الفهاد) 

 كلية الصيدلة جامعة الموصل

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  اسيل اسماعيل ابراهيم .م.د) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( كوثر محمد ابراهيم .ا.م) 

 كلية بغداد للعلوم الطبية

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. محمود قحطان اسماعيل) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا. م. سعاد حمود مسلم) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( فاديه يعقوب كاظمأ. م. د. ) 

 كليه الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. لينا مراد توماس) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. ايمان طارق محمد شهاب) 

 جامعة الموصل/ كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. علي مجيد حنتوش الغافلي) 

 جامعة البيان 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. نبأ محمد ابراهيم) 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. تغريد نظام الدين عمر ا.) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ازهار مهدي جاسم م.) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. م. رغد رياض خليل) 

 صل كلية الصيدلة/ جامعة المو

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م نزار عويش جاسم) 

 كلية الصيدله - جامعة العين 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  أ. م. د. سليمة سلطان سلمان) 

 الصيدلة / جامعة بغدادكلية 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م نور نهاد عبد الحسين) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( الكريم صبري م د لبنى عبد ) 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( داليا مهند محمد) 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. هالة عبد الصاحب عبد الهادي) 

 جامعه بغداد-كلية الصيدلة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زينب عيسى جاسم) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. نور صباح جعفر) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  حنان جالل كساب .د  .م .ا) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زهراء محمد علي ناجي) 

 كلية الصيدلة .جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ م د ايمان سعدي صالح) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. سعاد عزيز حسن) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. سهير حسن علي) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.د.  ستار جابر الحسين) 

 كلية الصبدلة / جامعة الفراهيدي 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. االء راضي خضير) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  أ.م.د. أنتظار جاسم محمد) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.د. موفق محمد غريب) 

 جامعة بغداد كلية الصيدلة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ.م. ايمان بكر حازم اسماعيل) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( د. فراس فالح حمودي الزبيدي) 

 جلمعة بغداد  -كلية الصيدلة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. محمد عبد االمير عليوي) 

 امعة بغدادكلية الصيدلة ج

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ. د. شذى حسين علي) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( حمدالصيدالنيه هبه هاشم خليل  ) 

 كلية الصيدلة جامعه بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( الصيدالنية سارة منذر فيصل) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. سارة طه اسماعيل) 

 كلية الصيدلة/ جامعة الموصل 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. علي عزيز علي) 

 كلية الصيدلة جامعه بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ.م. مي محمد جواد عبد المهدي) 

 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م عبير كاظم جمعة) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م فادية ياسر عبدالغني) 

 كلية الصيدلة/جامعة الموصل

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ م د عبدهللا عبدالهادي عبدهللا) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م.د.فاطمة جالل جواد) 

 ية الصيدلة / جامعة بغدادكل

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   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

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

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

 جامعة بغداد كلية الصيدله 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  الصيدالنية سارة احمد خالد) 

 جامعة بغداد كلية الصيدلة 

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. براء مولود احمد) 

 جامعة الموصل/كلية الصيدلة

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.ضحى عبد الصاحب الشماع) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م.ايمان عبدهللا سليمان) 

 كلية الصيدلة جامعة الموصل

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا م د مناف هاشم عبد الرزاق) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.م. صبا عبد الهادي جابر) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.د.احمد عباس حسين) 

 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ. م. هالة طالل سليمان) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. زينب احمد محمد) 

 ةكلية الصيدل

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. حيدر عباس شنشول) 

 جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.د. علي عبدالحسين قاسم ) 

 كلية الصيدلة -جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. م. رؤى محمد ابراهيم) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ونية بعنوان   ي الورشة االلكتر
 ف 

" Biowaivers 101: Introduction and Applications "   

ي  
  م.  )ها قدموالتر

 2021/ 3/ 16تاري    خ ب  (  د. خالد كاظم الكنان 

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  
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