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1994–قسم الكیمیاء- البصرةجامعة\العراق –علوم كیمیاء سبكالوریو.1

0002–قسم الكیمیاء البصرة جامعة\العراق –)فیزیاویة(كیمیاء وم كیمیاءماجستیر عل.2

الماجستیر :عنوان أطروحة
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:الدكتوراهوحةعنوان أطر

Synthesis, characterization, biological activity and electrochemical study of some new

sulfa-nitrone compounds.

كیمیـــــــــــاءال:امـعــالختصاصاال
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:الجانب االداري

2004الى عام 2001ام من عالصیدالنیةرئیس فرع الكیمیاء.1

2001رئیس الجامعة عام السیدشكر وتقدیر من.2

2004عمید الكلیة  عام السیدشكر وتقدیر من.3

2002بغداد عام -العراق–المشاركة في مؤتمر وزارة الصناعة .4

1999-بصرة –العراق –المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لعلم المواد البولیمریة .5

2000موتمر القطري االول للكیمیاء عام المشاركة في ال.6

2009تكلیف لجنة جرد المواد الكیمیاویة في الكلیة عام .7

2010المشاركة في المؤتمر التقویمي لكلیة الصیدلة عام .8

2011لكلیة الصیدلة عامالمشاركة في المؤتمر الدولي االول .9

2011عامالمشاركة في المؤتمر الدولي االول للكیمیاء كلیة العلوم.10

2014عمید الكلیة عام السیدشكر وتقدیر من.11

2014شكر وتقدیر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي .12

2015عام المشاركة في ندوة كلیة الصیدلة عن معاییر الجودة العالمیة بمختبرات السیطرة النوعیة.13

الجینیةتابعاتكزي في استخدام التالمشاركة في ورشة العمل المقامة في كلیة الصیدلة في المختبر المر.14

2016في االدلة الجنائیة 

الحلقات النقاشیة
.2013و 2012المشاركة في حلقتیین دراسیتین في كلیة العلوم قسم الكیمیاء .1

.2014و 2013الصیدلةالمشاركة في حلقتیین دراسیتین في كلیة .2
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البحوث المنشورة

في )properties of some phthalocyanine polymers and copolymersنشر بحث (.1

1999-بصرة –العراق –المؤتمر الدولي الرابع لعلم المواد البولیمریة 

) AC conductivity of chromium phthalocyanine and its copolymersنشر بحث (.2

2000عام 

study the analgesic activity of Nigella sativa L. volatile oil against)نشر بحث .3

pain in mice (J. of current pharmaceutical Research 2011, 5(1), 36-38)

.synthesis of new sulfa-nitrone compounds (res. J. chem. Sciنشر بحث .4

vol.5(4) 53-56 (2015))

Electrochemical study of some new sulfa-nitrone compounds andنشر بحث .5

their electrosynthesis with selected ketones. J. cheml. Sci. vol.5(4) 169-179

(2015)
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