
 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم قاسم حبيب  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رغد أحمد قاسم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة عبد المحسن عل    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 الحسن وميض نرصللا   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ارجوان فاضل مح  محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينب يوسف موىس يوسف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سجاد رحيمه عكال   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن حسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   طيبه عبد الحسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم محمد عبدللا مخيف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 غدير موفق محمود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 والء االمام عل  حطاب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن فهم  عباس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   فاطمة حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عال محمد ناظر   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عبدالواحد صباح عبداالمي    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ابوالقاسم محمدعل  جمعة  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 آيه عدنان سلمان   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 دعاء احمد رويــــح  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شهد صادق محسن  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اية محمد عبدالنب     نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايه نايف بريسم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة عل  ناص   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم عالء عطيوي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عادل صباح حسن علوان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ق عبدالغفور محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   استي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 حوراء فالح مح    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة غافل عبد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ليل حيدر صباح   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 تبارك عبدالكريم عصمت   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   مريم صادق حبيب عبدالحسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سح  صالح كاظم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم محمد جمعه   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

وق فائق عل  محمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
 شر

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رگل    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
ن  حمزة حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 إيالف حكمت ابراهيم سهيل   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 االء محسن خرصن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بتول شاكر موىس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 كوثر محمد عبد الرضا عل     نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 غفران عادل كريم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء صبح  محمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اية عيدان عبود   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رىل محمد صاحب  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينة خليل ابراهيم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم احمد هادي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم ازهر هادي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فردوس كريم محمد خليل  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اميمة خليل عباس   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ساره جوهر حميد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور احمد حميد احمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء ابراهيم عبد الرضا   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم أحمد عبد اللطيف   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مروة بشار غازي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن هادي عذير  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   فاطمه حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 البشي  عبد محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
 مصطفن

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   سارة عل  عبد الحسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شهد عبد المجيد عبد الحميد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء عل  كاظم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   ثةالثالالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء محمد سعود   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايات وسام عبدالعزيز   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بد شهد سمي  محمد حسن ع  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مختار طارق عباس   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم محمد سلمان كاظم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عيدبراء ميثم س   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 احمد عل  مهدي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اسماء مويد شهاب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شهد عبد الحليم عل    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   ةالثالثالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اساور محمد قاسم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ساره فؤاد سعدللا  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء منصور محمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   ثانيةالالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 تاج الدين فالح بدر   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شيماء سام  سجاد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   نور فاضل حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن سامر خضي    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   حسني 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بتول عبدعل  سحاب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اسيا جاسم فدعوس   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 تبارك عل  علوان   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 احمد عالء جاسم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

  مهدي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
 تهانن

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ابرار يوسف خلف عبد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عل  حميد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
ن  حني 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 باقر حميد محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد كيالن ارسالن جميل  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 حفصة عبدالكريم شاكر   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور نصي  موىس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رايه مقداد احمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن علوان حسون  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   مريم حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ضح رحيم طاهر   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينب عباس مصلح   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايوب ناج   اسماعيل   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
 امينة فاضل تف 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ضح عقيل صالح شهاب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ساره غالب مك    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة محسن عباس   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 قبس محمد سام  عل  عبد الحميد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 إشاء برهان عبداللطيف   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 هناء احمد عبداالمي    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد جمعة كاظم خلف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رفل احمد عبد الرحمن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مؤمل كريم رحيم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عائشة عزيز كاظم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايات شهاب احمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 امل كريم عبد الحسن  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سارة فالح صالح  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اشاء طارق رشيد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة محمد عزيز   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
 آمنة فائز عبد الغبن

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 حسن مجتب  ظاهر حبيب  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ذكرى عباس فاضل  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شى اوس محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عدنان حسن طارش   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

ن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة   فاطمة مهدي حسي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمه جليل شبيب  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 لببن رشيد فرحان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد موفق عالء الدين   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم ليث مخلف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عل  واىل    نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 
ن  موالي 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور محمد ابراهيم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة 

 جامعة بغداد   –كلية الصيدلة 

   الثانيةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية ال المحاض   لكتر

 "Smoking: Risk, Complications and Replacement Therapies "   

ي  
 2021/ 6/ 2تاري    خ  ب  ( مد ماجد حميد م اح م    )ها قدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 


