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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991 الصيدلة بغداد

 1997 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

    

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1992-1991 وزارة الصحة/م.العلوية للوالدة صيدلي مقيم 1

 1997-1992 كلية الصيدلة/جامعة بغداد معيد فني 2

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 الوظيفي .ثانياً : التدرج  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد االنو1998 جامعه بغداد كلية الصيدلة 1

 2014و  2013 كلية الرافدين الجامعة كلية الصيدلة 2

-2018و2018-2017 الجامعة ليرموككلية ا كلية الصيدلة 3

2019-2020 ,2019 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998 جامعة بغداد  كلية الصيدلة/      مدرس مساعد 3

  2011 جامعة بغداد كلية الصيدلة/  مدرس 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 لعدد من السنين الكمياء العضويه/عملي كورس اول الكيمياء الصيدالنية 1

 لعدد من السنين الكمياء العضويه/عملي كورس ثاني الكيمياء الصيدالنية 2

  الكيمياء التحليلية/عملي كورس اول الصيدالنيةالكيمياء  3

الكيمياء الصيدالنيةالالعضوية/عملي كورس اول  الكيمياء الصيدالنية 4

 كورس اول كورس اول

2003 

 2002,1998 الكيمياء الصيدالنية العضويه/عملي الكيمياء الصيدالنية 5

 العضوية/نظري الكيمياء الصيدالنية الكيمياء الصيدالنية 6

 

 

2002,2003 

 لعدد من السنين الكيمياء الصيدالنية العضويه/عملي الكيمياء الصيدالنية 7

 2+ف1ف الكيمياء الصيدالنية العضويه/عملي الكيمياء الصيدالنية 8

 الكيمياء الصيدالنية الالعضوية/نظري

2013 

  ليعم/2, ف 1الكيمياء الصيدالنية المرحلة الثالثة ف  الكيمياء الصيدالنية 

 الكيمياء الصيدالنية الالعضوية/نظري

 

 

2014-2013 

 لي عم/2, ف 1الكيمياء الصيدالنية المرحلة الثالثة ف  الكيمياء الصيدالنية 9

 

 

 

2014-2015 

 3نظري الكيمياء الصيدالنية العضويه الكيمياء الصيدالنية 10

 ليعم/2, ف 1الكيمياء الصيدالنية المرحلة الثالثة ف 

2015-2016 

 الكمياء العضويه/نظري كورس اول الكيمياء الصيدالنية 

 , /عملي 1لكيمياء الصيدالنية المرحلة الثالثة ف 

 يثان فصلالرابعة نظري  الكيمياء الصيدالنية المرحلة

2016-2017 

نظري  2وف1لكيمياء الصيدالنية المرحلة الثالثة ف  الكيمياء الصيدالنية 

 كلية اليرموك \

 و2018 -2017

2018-2019 

 الكمياء العضويه/نظري كورس اول الكيمياء الصيدالنية 

 نيالكيمياء الصيدالنية المرحلة الرابعة نظري فصل ثا

 و2018 -2017

2018-2019 

 2019-2018 نيالكيمياء الصيدالنية المرحلة الرابعة عملي فصل ثا الكيمياء الصيدالنية 

 

 ال يوجد :عليهاالتي أشرف ( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت



 

 

 

 

 

1 
 الكمياء العضويه/نظري كورس اول الكيمياء الصيدالنية

 الكيمياء الصيدالنية المرحلة الرابعة

الكيمياء الصيدالنية المرحلة  و عملي

 نظري فصل ثانيالثالثة 

2019-2020 

2 
ة المرحلة الثالثة ف لكيمياء الصيدالني الكيمياء الصيدالنية

 لية اليرموك ك\نظري  2وف1
2019-2020 

3     

4    

5    

6    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 متدربة جامعة بغداد 1997 دورة التأهيل التربوي 1

كلية الصيدلة/جامعة  2009 مر العلمي االولالمؤت 2

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2009 المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة 3

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2010 الندوة العلمية لكلية الصيدلة 4

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2010 المؤتمر العلمي للطلبة خاص بالحوث العلمية 5

 ادبغد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2010 ندوة فرع الكيمياء الصيدالنية 6

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2011 مؤتمر اليوبيل الماسي لكلية الصيدلة 7

 بغداد

 حضور

قاعة الشهيد درب  2011 المؤتمر العلمي لمدينة الطب 8

 الموسوي

 حضور

امعة كلية الصيدلة/ج 2012 المؤتمر العلمي للطلبة 9

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2012 االستخدام األمثل للنباتات الطبية 10

 بغداد

 حضور

فندق عشتار  2012 ندوة الرقابة الدوائية  11

 شيراتون

 حضور

مختبر د. حنا  HPLCورشة عمل في حول  12

   فرع ك. الصيدالنية

كلية الصيدلة/جامعة  2013

 بغداد

 حضور

نة الطب حول التعاون بين مؤتمر دائرة مدي 13

 االختصاصات الطبية

قاعة الشهيد درب  2014

  الموسوي

 حضور

ندوة فرع التحاليل المرضية: التدرن الرئوي  14

 في العراق

كلية الصيدلة /  2014

 جامعة بغداد

 مشاركة



 

 

 

 

 

 ندوة الصيدلة السريرية 15

patient education… most effective 

way to get  optimum therapeutic 

outcome 

كلية الصيدلة /  2015

الجامعة 

 المستنصرية

 مشاركة

مدينة الطب/ قاعة  2015 مؤتمر الصيدلة السريرية: تطلع نحو االرتقاء 16

 درب الموسوي

 مشاركة

 في ندوة الكيمياء الصيدالنية: التوجهات الحديثة 17

 الكيمياء الصيدالنية 

كلية الصيدلة /  2016

الجامعة 

 ةالمستنصري

 مشاركة

ي جودة البحث العلمي وآلية النشر ف ندوة علمية 18

المجالت العالمية ذات معامل تأثير/ أفكار 

 ومقترحات 

كلية الصيدلة /  2016

 جامعة بغداد

 مشاركة

التوجهات الحديثة في  محاضرة علمية 19

 الممارسات الصيدالنية والتعليم الصيدالني 

 

كلية الصيدلة /  2016

 جامعة بغداد

 مشاركة

مؤتمر الدراسات العليا العلمي  مؤتمر علمي 20

 االول لكلية الصيدلة/ جامعة بغداد

كلية الصيدلة /  2016

 جامعة بغداد

 مشاركة 

حضور مناقشة طالب الدكتوراة جعفر ستار   21

شياع  طالب الماجستير علي حسين عباس  

 وكلية الصيدلة جامعة بغداد

كلية الصيدلة /  2016

 غدادجامعة ب

 حضور

 لطلبة(  سمنار)  دراسية حلقاتال حضور 22
 . العليا الدراسات

 

كلية الصيدلة /  2016

 جامعة بغداد

 حضور

بروح الفريق الواحد  مؤتمر مدينة الطب 
 نحقق المنجزات الريادية

اعة ق\مدينة الطب 2016

 درب الموسوي
 حضور

التواصل  تطوير مهاراتندوةعلمية بعنوان  
 مثل للعالجأاجل استخدام  للصيادلة من

كلية الصيدلة /  3/1/2017

 جامعة بغداد

 حضور

 ندوةعلمية 
Modern aspects in pharmacognosy 

and medicinal plants 

 

11/1/2017 

كلية الصيدلة / 

 جامعة بغداد

 حضور

 محاضرة علمية 
أمكانية تطبيق برنامج دكتوراه صيدلة 

Pharm D ةفي كليات الصيدلة العراقي 

 

15/1/2017 

كلية الصيدلة / 

 جامعة بغداد

 حضور

  ندوة علمية بعنوان 
The optimum use of Laboratory 

Instruments 

 

كلية الصيدلة /  8/3/2017

 جامعة بغداد

 حضور

  
علمية بعنوان التوزيع األمثل  محاضر
 لألدوية

كلية الصيدلة /  11/3/2017

 جامعة بغداد

 حضور

 االفاق الحديثة للصناعات ندوة علمية بعنوان 
 االدوائية ودور الكيمياء الصيدالنية فيه

فرع الكيمياء  3/4/2017

الصيدالنية في كلية 

الصيدلة/ الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

ندوة بعنوان العمل االنساني والتطوعي  
 ركيزة في بناء المجتمع

 

 8/4/2017 

 

كلية الصيدلة / 

 جامعة بغداد

 حضور

 بعنوان  محاضرة علمية 
Pharmaceutical products generic 

and brand in pharmacy practice 
 

كلية الصيدلة /  12/4/2017

 جامعة بغداد

 حضور

  
اط ) بيان اهمية أختيار أنم بعنوان علمية ندوة

  الدراسة واالسس المعتمدة في ذلك(

كلية الصيدلة /  29/4/2017

 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

  ندوة علمية بعنوان 
Vascular calcification… A new 

approach of treatment 
 

جمعية القلب  5/5/2017

والصدرالعراقية 

وجمعية ارتفاع 

 ضغط الدم العراقية

 حضور

 حضور لرقابة الدوائيةا 2017\11\16-15 المؤتمر العلمي الثاني للرقابة الدوائية 

 towardsمحاضرة الدكتور خالد الكناني 

improved antibody based 

theraputics 

كلية الصيدلة /  2017\11\5

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة وحدة العالقات الثقافية للوقاية من  
 سرطان الثدي

كلية الصيدلة /  2017\11\5

 جامعة بغداد

 حضور

محاضرة الكتورة شيماء عبد  
 Development BLF1 as novelالزهرة

immunotoxine for cancer therapy  

كلية الصيدلة /  2017\10\28

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة الصيدلة السريرية بعنوان المنهاج  
 المقترح لبرنامج فام دي

كلية الصيدلة /  2017\12\12

 جامعة بغداد

 حضور

علمية من قبل الدكتور باسم أرحيم عميد محاضرة  

 كلية الصيدلة /جامعة القادسية 

كلية الصيدلة  28/2/2018
 جامعة بغداد/

 شاركةم

 ةاالفاق المستقبلية للعلوم الصيدالنيبعنوان ندوة  

Prospects future in pharmaceutical 
sciences 

الصيدلة /جامعة  قسم 27/3/2018

 أشور
 مشاركة

  موضوع في ورشة عمل 

Immunohistochemistry 

 من قبل الدكتور منذر حسين

London College King's 

25/9/2018 

 
الشركة العراقية 

/  للتقنيات الحياتية
 بغداد/ العراق

 متدربة

 محاضرة للدكتورة بسمة زهيرمحمد ناجي بعنوان  

Personalized warfarin dosing on 

children after congenital heart surgery 

using the model-based approach 

 وهو خاص ببحث دراسة الدكتوراه

 

كلية الصيدلة  8/10/2018
 جامعة بغداد/

 حضور

 بعنوان ندوة  

Computational chemistry era opens 

huge gates for medicinal chemistry 

researches 

الصيدلة /جامعة  قسم 11/10/2018

 أشور
 مشاركة

موك الجامعة ب  ي كلية الير
 
تاري    خ بعنوان ورشة عمل ف

ي المجتمع 
 
)التوعية للحد من انتشار رسطان الثدي ف

) ي
 
 العراف
 

قسم الصيدلة /كلية  2018\ 10\ 17

 اليرموك
 مشاركة

بة الصيدالنية زهراء عادل بعنوان   ة للمغي  محاض 
Creation of innovation for curium 

pharm D program at college of 

pharmacy \university of Baghdad 

فرع الصيدلة  2018 \ 11\ 11

السريرية/ كلية 

 جامعة بغداد  الصيدلة/

 مشاركة

مؤتمر مدينة الطب تحت شعار )مدينة الطب عطاء  

 مستمر( 

 

 مشاركة مدينة الطب 11-13/12/2018

https://www.researchgate.net/institution/Kings_College_London


 

 

 

 

 

  يةالكيمياء الصيدالن د.اياد عبد علي لفرع علميةمحاضرة 
Discovery of Novel Histone Deacetylase 

cancer Agents-ors as Antiinhibit 

ات حث الدكتوراه المنجز في جامعة توليدو في الواليب

  المتحدة االمريكية

كلية الصيدلة  24/12/2018
 جامعة بغداد/

 حضور

(ندوة علمية )المكمالت الغذائية ما لها وما عليها  كلية الصيدلة  29/12/2018 
 جامعة بغداد/

 حضور

استخدام تقنية الخطوط ندوة علمية بعنوان ) فوائد  

(الخلوية في تطوير عوامل قاتلة للخاليا السرطانية  

كلية الصيدلة  18/12/2018
الجامعة /

 المستنصرية

 حضور

 Power of acid  شركة استرا زنكا  2018\12\22 ندوة علمية بعنوان
بالتعاون مع نقابة 

 صيادلة العراق

 حضور

ورشة عمل في كلية اليرموك الجامعة  

كيفية اعداد سجالت الطرائق  2019\1\9يخبتار

االجرائية للمختبرات التعليمية وفق معايير الجودة    

    GLP 

قسم الصيدلة /كلية  2019\1\9
 اليرموك الجامعة

 حضور

ندوة ) االرشاد النفسي من التنظير الى الممارسة  

 العلمية(

كلية الصيدلة  29/4/2019
 جامعة بغداد/

 حضور

     

ل حول نظام ورشة عم

 املقررات
 ورشة عمل 

 داخل الجامعة  4/9/2019 حضور 

ورشة عمل حول نظام 

 داخل التشكيل  23/9/2019 حضور  ورشة عمل  املقررات

ورشة عمل حول نظام 

 داخل التشكيل  17/10/2019 حضور  ورشة عمل  املقررات

 داخل التشكيل  9/12/2019-8 حضور  ورشة عمل  google classroomدورة 
المؤتمر السنوي لمدينة الطب 

 خارج الجامعة 12/12/2019-11 حضور  مهرجان  تمير  داىم ...طموح مستمر

 داخل التشكيل  25/12/2019-21 حضور  حلقة نقاشية  TOTدورة 

نظام المقررات افاق رواليات  
ي الجامعات 

تطبيقها ف 
 خارج الجامعة 24/12/2019 حضور  ندوة  والكليات االهلية

Aplication note on 
preparatives HPLC for 
isolation of high purity 
natural compounds  داخل التشكيل  5/1/2020 حضور  ورشة عمل 

 داخل التشكيل  8/1/2020 حضور  ورشة عمل  تنظيم سجالت المختي  

يل الصفوف كيفية انشاء وتفع
ونية   Googleااللكي 

classroom   داخل الجامعة  26/3/2020 حضور  ورشة عمل 

تشخيص المعوقات التي تواجه 
تفعيل التعليم االلكتروني 

 داخل الجامعة  28/3/2020 حضور  ورشة عمل  والحلول المتاحة 

ات الصوتية  اعداد المحاض 
 داخل الجامعة  1/4/2020 حضور  ورشة عمل  والفديوية 



 

 

 

 

 

ونية ااعداد \   داخل الجامعة  2/4/2020 حضور  ورشة عمل  الختبارات االلكي 

انشاء وتفعيل الصفوف  \ 
ونية   Googleااللكي 

classroom   داخل الجامعة  3/4/2020 حضور  ورشة عمل 

ات الصوتية  اعداد المحاض 
 لجامعة داخل ا 5/4/2020 حضور  ورشة عمل  والفديوية 

ونية   داخل الجامعة  5/6/4/202 حضور  ورشة عمل  اعداد االختبارات االلكي 

انشاء وادارة  الصفوف  
ونية   Googleااللكي 

classroom داخل الجامعة  7/4/2020 حضور  ورشة عمل  و تفعيلها 

اضية  استخدام المكتبة االفي 
 داخل الجامعة  12/4/2020 حضور  ورشة عمل  العلمية العراقية 

 خارج الجامعة 12/4/2029/0 حضور  ورشة عمل   

ادارة المقرر  
)االختبارات وحضور  الدراسي

 خارج الجامعة 2020\4\12 حضور  ورشة عمل  الطلبة( 

الصحة الواحدة العالمية 
 خارج الجامعة 2020\4\13 حضور  ورشة عمل  والتهديدات العالمية

ولية للحاالت  االسعافات اال 
 خارج الجامعة 2020\4\15\ حضور  ورشة عمل  النفسية 

ي مواجهة 
دور الجهاز المناعي ف 

وس   خارج الجامعة 2020\4\16 حضور  ورشة عمل   coronaفير

ي المجالت الرصينة
 خارج الجامعة 2020\4\17 حضور  ورشة عمل  النشر ف 

ي 
 النباتات الطبية ودورها ف 
تدعيم االغذية الصحية 

 خارج الجامعة 2020\4\21 حضور  ورشة عمل  لالنسان

The roll of the herbal 
product in the era of 
corona virus pandemic 
crisis  خارج الجامعة 7/5/2020 حضور  ورشة عمل 

تطبيقات وتخزين ومشاركة 
 داخل الجامعة  14/4/2020 حضور  ورشة عمل  الملفات واالفادة من خدماتها

االعتماد االكاديمي الطريق اىل 
ي التعليم العاىلي 

 خارج الجامعة 14/5/2020 حضور  ورشة عمل  الجودة ف 

االسعافات االولية للحاالت  
 خارج الجامعة 15/4/2020 حضور  ورشة عمل  النفسية 

استخدام برنامج    
Microsoft expression 

encoder  ي اعداد
ف 

ات الفديوية   خارج الجامعة 15/4/2020 حضور  ورشة عمل  المحاض 

Modality to write a 
subject review table of 
scientific promotions  خارج الجامعة 16/4/2020 حضور  ورشة عمل 

Exams at G-Suite for 
education   خارج الجامعة 16/4/2020 حضور  ورشة عمل 

تقنيات الذكاء الصناعي ودورها 
ي مواجهة كورونا 

ف 
 داخل الجامعة  16/5/2020 حضور  ورشة عمل  COVED-19فايروس

ي العقد 
االمراض الوبائية ف 

 خارج الجامعة 2020\4\  17 حضور  ورشة عمل  االخير 

ي المجالت الرصينة
 خارج الجامعة 2020\4\  17 حضور  ورشة عمل  النشر ف 

VLAB-Analytical  خارج الجامعة 18/4/2020 حضور  ورشة عمل 



 

 

 

 

 
chemistry, chemistry 
virtual lab 

 داخل الجامعة  8/4/2020 حضور  ورشة عمل  جودة التعليم الجامعي 

ي 
ون   داخل الجامعة  11/4/2020 حضور  ورشة عمل  طرق عمل الصف االلكي 

ي 
 
بية االيجابية لالبناء ف  الي 

 داخل الجامعة  29/4/2020 حضور  ورشة عمل  جاىحة كورونا

الندوة الدولية مستجدات  
 خارج الجامعة 16/4/2020 حضور  ندوة  19كوفيد 

ازمة جانحة كورونا بير  اللقاح 
 خارج الجامعة 20/4/2020 حضور  ندوة  والعالج 

ي العلمي  
اض  المؤتمر االفي 
 خارج الجامعة 22/4/2020 حضور  مهرجان  بابل الدوىلي  لجامعة 

المؤتمر العلمي الدوىلي   
ي االول لجانحة  

اض  االفي 
كورونا وتداعياتها عىل الفرد 

بحثنا العلمي لن \ والمجتمع 
امعة ج\ يتوقف رغم التحديات

 خارج الجامعة 22/4/2020 حضور  مهرجان  القادسية 

الندوة العلمية الدولية 
 خارج الجامعة 21/5/2020 حضور  ندوة  ثات البيئية الملو 

ي  
اض  المؤتمر الدوىلي االفي 

ي 
ون  وزارة \ للتعليم االلكي 
 داخل الجامعة  16/5/2020-8 حضور  مهرجان  التعليم  العراق

“Innovative Pediatric 
Oral Drug Delivery 
System System  كيل داخل التش 9/7/2020 حضور  ورشة عمل 

Roadmap to the 
Development and 
Regulatory Approval of 
a New Drug ”  داخل التشكيل  22/5/2020 حضور  ورشة عمل 

Conducting, Writing 
and Publishing a 
Medical Manuscript  داخل التشكيل  16/5/2020 حضور  ورشة عمل 

“Applying the 
Molecular Modeling 
Tools for Tackling 
COVID-19“  داخل التشكيل  13/6/2020 حضور  ورشة عمل 

“The Role of Avifavir in 
the Treatment of 
Corona Virus  داخل التشكيل  27/6/2020 حضور  ورشة عمل 

“Recent Trend in 
Development of New 
Biopharmaceutical  داخل التشكيل  15/5/2020 حضور  ورشة عمل 

“International Webinar 
of Pharmacy Education 
and Certification of 
Accreditation Council 
for Pharmacy 
Education “  داخل التشكيل  7/2020/ 13-12 حضور  مهرجان 

Irritable bowel 
syndrome and 
oxidative stress  خارج الجامعة 18/6/2020 حضور  ورشة عمل 



 

 

 

 

 
“Education Trends 
During and After the 
Pandemic’’  خارج الجامعة 7/8/2020-5 حضور  مهرجان 

 داخل الجامعة  6/4/2020 حضور  ورشة عمل  القيادة واالدارة 

اسلوب كتابة رساىل 
 الجامعة داخل  9/4/2020 حضور  ورشة عمل  الماجستير واطروحة الدكتوراه

 داخل الجامعة  12/4/2020 حضور  ورشة عمل  االغالط اللغوية وكتابة العدد

ي 
 
بية االيجابية لالبناء ف الي 

 داخل الجامعة  29/4/2020 حضور  ورشة عمل  جاىحة كورونا

ي االىلي 
التحليل الكيميان 

 HLPC UV-Vlsبتقنيات 
spectroscopy, water 

content KF   خارج الجامعة 5/5/2020 ضور ح ورشة عمل 

 خارج الجامعة 5/2020/ -29 حضور    دورة ادمودو  

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  متتاليه سنوات 5لمدة  عضوة اللجنة االمتحانية

ولعدة  االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الخامسة

 ولحد االن سنوات
2015-2020 

 2015-2014 لجنه تقيم االداء التدريسي

 2016-2015 رئيس لجنه جرد الذخر

 2016-2015 االداء الجامعيتقييم لجنه 

 2018- 2016 الشهادة لخريجي الدول االجنبيةلجنة معادلة 

لجنة جودة االداء الجامعي ومقومات المختبر الجيد 

GLP 

 

ات العليا لبحوث طلبة الدراس االستالل لجنةعضو في 

 الخاص بفرع الكيمياء الصيدالنية
 ولحد االن 2018

 ولحد االن 2019 عضو لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

  

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  



 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Validity of GSAM for a mixture of amino 

acid analysis 

المجلة العراقية للعلوم /

 الصيدالنية

2011 

2 * Synthesis of Dithiocarbamate 

Derivatives of ((nitrophenyl) diazenyl)-1, 

3, 4- thiadiazole as  possible Anticancer 

Agent. 

 

 2011 مجلة علوم المستنصرية/

 .حلية والدولية الهيئات العلمية المعضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

وزارة الصحة/م.العلوية  شكر وتثمين جهود 1

 للوالدة

1992 

 2002 كلية الصيدلة/  جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 3عدد 2003 دلة/  جامعة بغدادكلية الصي شكر وتقدير 3

 2004 كلية الصيدلة/  جامعة بغداد شكر وتقدير 4

 2عدد 2005 كلية الصيدلة/  جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2011 كلية الصيدلة/  جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 2012 الموصل كلية الصيدلة/  جامعة شكر وتقدير 7

 2016 ريةلشؤون االداا \جامعة بغداد شكر وتقدير 

 2018 كلية الصيدلة/  جامعة بغداد شكر وتقدير 

 2019 كلية اليرموك الجامعة شكر وتقدير 

 2020 كلية اليرموك الجامعة شكر وتقدير 

 ال يوجد .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2017 يلفرع الكيمياء الصيدالنية العمل  ملزمة معادلة الشهادة 1

 2012 ملزمة الكيمياء العضوية للمرحلة الثانية 2

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

       العربية           

     االنكليزية         

  

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


