
 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 دينا كريم مرهون  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينب كريم صالح  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 جاسم فاضل عبد اللطيف   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اري حميد ضطيبه   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور موفق جهاد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 احمد يونس حسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عماد فاضل احمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور علي عبد الهادي   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شفاء كاصد شافي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 طيبه شاكر محمود   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء ناظم راضي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينه علي خلف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سنا محمد حسين محمد جواد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " واضرارهالتدخين السلبي " 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينب محمد جاسم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم محمد رحيم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 هاجر جمال محمد جسام   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد ظاهد غانم علي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 علي محمد عدنان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 يحيى جاسم محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 حوراء احمد عباس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سحر عالء ياسين  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايمن سالم محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  الرابعةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ريام اسامة يوسف  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مرتضى حيدر علي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 طيبة قاسم حسين  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عباس علي صاحب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 شيرين عادل كريم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 لينا حسن محمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 طيبة محمد حسين  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 علي احمد جاسم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مصطفى نشأت صيهود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رزان عدنان ابراهيم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم كيالن خليل   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم احمد صبري   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عمر طالب طارق   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايالف كامل لطيف   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سجاد احمد زهير   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 آيه مهدي جاسم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زينب حسين عباس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رفل علي غانم  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رانيه داود سلمان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ورود رياض جاسم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 احمد كاظم عبد كزار  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 غسق فيصل سالم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمة أيوب مدحت   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 رؤى صباح نعمان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مرتضى حسين محمود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سبأ نائر عادل  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فاطمه صباح نعمان  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 غفران طاهر عداي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 هديل معد عواد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بتول يونس عبود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 براء هادي محسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 أمير مولود كاظم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بنين علي فاضل  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عماد محمد صالح  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  الرابعةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم محمد مهدي داود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 معاذ ياس خضير  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بنت الهدى حكيم جلوب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سرمد مهند نجيب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مصطفى محمد مالك  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 روعه شاكر محمود   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نبا فوزي مهدي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 أيالف هيثم احمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 امنه هيثم يعقوب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مروة ياسر عبدالمطلب   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد احمد ناصر  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 علي مجيد نصرللا   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ثريا خالد محمود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 فرح محمد ياسين  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نبأ محمد جبار  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 آمال ثامر عالوي  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 والء الدين عمار حسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور اياد خالد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 منار محمد خميس  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سارة عبد الكريم محمد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عبد المهيمن علي محمود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نور احسان كمال   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 سهام زعالن حميد   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 محمد تقي عالء محسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 علي اسعد رزاق   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 زهراء ضياء نور   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 اميره حيدر فخري   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 مريم كامل شريدة  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 إبتهال أحمد جاسم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ابراهيم رياض خليل   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 استبرق كريم حميد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايالف هيثم احمد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 ايه حسن منصور  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 بتول يونس عبود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 براء هادي محسن   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 جنة فيصل سعود  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 حسن علي حسين  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  الثالثةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 صفاء موسى حسن  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 طيبة عماد حسن  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 عال عبد الهادي جاسم   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نهله حسين سعد  نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 نوري صباح نوري   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

   الخامسةالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 



 

ة ــــــــــــــــــاركــ شــــــــ ادة مــــــــــــ هــــش  

 

 
 

  

 
 

 والء الدين عمار   نؤيد مشاركة الطالب/الطالبة  

 جامعة بغداد  –كلية الصيدلة 

  االولىالمرحلة 

ي  
ة العلمية التوعوية ف  ونية المحاض   األلكتر

   " التدخين السلبي واضراره" 

ي  
 2021/ 6/ 3بتاري    خ    (  م زينب ثابت صالح )ها تقدموالتر

   شاكرين مشاركتكم
                                                                                                                    

 

 االستاذ المساعد الدكتور

 ســرمد هـاشـــم كـــــــاظــم 

 العميد 


