
 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. وفاء عبداالمير عباس) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدله

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( اد ناظمم.م شمس عو) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م سارة هاشم محيبس) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زينب عيسى جاسم) 

 دلة جامعة بغدادكلية الصي

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.م. كوثرمحمد ابراهيم) 

 كلية بغداد للعلوم الطبية

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  رسل محمد حسن عليالصيدالنية ) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م زهراء محسن) 

 ادكلية الصيدلة/ جامعة بغد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. زينب ثابت صالح) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا م د حنان جالل نعوم) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  الصيدالنية سارة احمد خالد) 

 جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.م.د.ميسون عبد الزهرة مرداو) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  ا.م. تغريد نظام الدين عمر) 

 معة بغدادكلية الصيدلة جا

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( داليا مهند محمد المفتي) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ريالصيدالنية زينب صفاء نو) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م.افراح ذياب هليل) 

 جامعة ذي قار   -كلية الصيدلة 

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( يم.م. محمد عبد األمير عليو ) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.د سيناء صادق امين) 

 يدلة جامعة بغدادكلية الص

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. سامر خالد علي) 

 كلية الصيدلة جامعة العين/

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( يعقوب كاظم  أ. م. د فاديه) 

 كليه الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م . سجى مجيد شريف) 

 كلية االسراء الجامعه/قسم الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. فاديه ثامر احمد) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.د. اياد عبد علي جياد) 

 كلية الصيدلة، ج بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا. م. هالة طالل سليمان) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. زينب احمد محمد) 

 كلية الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م رؤى علي مفتن) 

 كليه الصيدله

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. محمد ياوز جمال) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  . م. مياده رياض توفيقم) 

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.د اسيل اسماعيل ابراهيم) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا. م. د. ايمان سعدي صالح) 

 كليه الصيدلة جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م د لبنى عبد الكريم صبري ) 

 دادكلية الصيدلة، جامعة بغ

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا.م.د. زينب عبداالمير الشماع) 

 كليه بغداد للعلوم الطبية/قسم الصيدله

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. م. ايمان صادق ناصر) 

 يدلة جامعة بغدادكلية الص

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. سارة ستار جبار) 

 كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. ضحى عبدالصاحب عبد الحسين) 

 دكلية الصيدلة جامعة بغدا

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. د. دريد حامد محمد) 

 كلية الصيدلة -غدادجامعة ب

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( أ.م. ايمان بكر حازم اسماعيل) 

 جامعة بغداد  -كلية الصيدلة 

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م. حيدر عباس شنشول) 

 بغداد جامعة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م زهراء سهيل ناصر) 

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   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 بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( د. فراس فالح حمودي) 

 جامعة بغداد  -كلية الصيدلة 

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م. سعاد عزيز حسن) 

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.د. محمد كامل هادي) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 (  م.م. اشواق طالب كريم) 

 الصيدلةالجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا .كلية 

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م. سحر محمد شاكر) 

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( ا. م. سعاد حمود مسلم) 

 دمكتبة كلية الصيدلة جامعة بغدا

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م زهراء حسن فلحي) 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
 المساعد الدكتوراالستاذ                                                                                                                     

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 

 نؤيد مشاركة
 

 ( م.م منار عدنان تمر) 

 لة / جامعة بغدادكلية الصيد

ي  
ونية بعنواناألالعمل ورشة ف   لكتر

 "IR Spectroscopy  "   

ي  
 2021/ 4/ 4تاري    خ ب  (  بد الحميد عم. نداء م. )قدمتها والتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 

 المساعد الدكتوراالستاذ 

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 


