
اماكن عملهماملشاركونجهة االصدارتأريخ الفحصرقمهاعنوان الرباءةت

1
تحضير مسحوق النحاس عالي النقاوة الغراض 

االدوية
بية للعلوم الرصفةجهاد عبد طعيس.دوزارة التخطيط29418/27/2001 قسم الكيمياء/كلية الير

2
ي 
ي تصنيع كاش 

 
االستفاده من حطام الزجاج ف

اميكي مقاوم للمواد الكيمياوية سير
وزارة التخطيط297010/1/2001

ستار سالم ابراهيم.د

ي محمد حسير . د.م.ا قسم الكيمياء/ كلية العلومصير

3
انتاج مسحوق النحاس عالي النقاوة باستخدام 

طريقة كهروكيمياوية مطورة
بية للعلوم الرصفةجهاد عبد طعيس.دوزارة التخطيط297610/9/2001 قسم الكيمياء/كلية الير

4
من خام  (كاما )تحضير االلومينا المنشطة نوع 

ي
ر
الكاؤولير  العراف

بية للعلوم الرصفةجهاد عبد طعيس.دوزارة التخطيط30616/20/2002 قسم الكيمياء/كلية الير

5
منظومة انتاج كاربيد الكالسيوم بااستخدام مواد 

%100اولية عراقية 
بية للعلوم الرصفةجهاد عبد طعيس.دوزارة التخطيط30808/18/2002 قسم الكيمياء/كلية الير

براءات االختراع 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      
          جامعة االنبار              قسم 

الشؤون العلمية



6
 (ازالة الغدة الزمكية)استخدام الطريقة العراقية 

ي طيور فروج اللحم
 
لرفع االستجابة المناعية ف

وزارة التخطيط32155/31/2007

وليد خالد عبد /السيد

اللطيف

ي صادق.د
هيثم لطف 

عبدالجبار عبدالكريم/ السيد

كلية الزراعة

7
استخدام الطريقة العراقية الزاله الغدة الزمكية 

ي طيور فروج اللحم
 
لرفع االستجابة المناعية ف

كلية الزراعةعبد الجبار عبد الكريم. د.م.اوزارة التخطيط32155/31/2007

8
طريقة كهروكيميائية مطورة لتنقية الرصاص 

المستخلص من مخلفات البطاريات السائلة
بية للعلوم الرصفةجهاد عبد طعيس.دوزارة التخطيط32303/10/2008 قسم الكيمياء/كلية الير

9
تصميم منظومة النتاج الماء المقطر باالعتماد عىل 

ي
تحوير سخان مائ 

وزارة التخطيط32333/17/2008

ضياء يوسف الراوي.د.أ

ي محمد حسير .د.أ صير

ستار سالم ابراهيم/السيد
قسم الكيمياء/كلية العلوم 

10
تصنيع القرميد باستخدام مخلفات الزجاج 

اميك ورمال النجف الول مره ومخلفات السير
بية للعلوم الرصفةمحمد احمد عواد.د.اوزارة التخطيط32344/7/2008 كلية الير

11
ي لالستفادة من طابوق الزركويفوم  مسلك تكنولوجر

المستهلك
ي محمد حسير .دوزارة التخطيط32709/27/2009 فرع الكيمياء الحياتية/كلية الطب صير

12
تصنيع بالط عازل للحرارة والرطوبة من بعض 

المخلفات الصناعية
بية للعلوم الرصفةمحمد احمد عواد.د.اوزارة التخطيط32831/5/2010 كلية الير



كلية الزراعةواثب شكري شاكر. د.م.اوزارة التخطيط32863/3/2010تصميم ناضجات ماء اسمنتية الغراض الري13

14
استخدام االرجنير  لتحسير  الكفاءة التناسلية 

واالنتاجية لذكور واناث الروم المحىلي
كلية الزراعةمحمد عالء عطية. د.موزارة التخطيط33661/4/2012

15

اق النطفة للبويضة كوسيلة  استخدام قابلية اخير

ي بالصفات 
وصفات السائل ....جديدة للتنبؤ الورائ 

المنوي وصفات الخصوبة والفقس والصفات 

ي قطعان الدجاج 
 
ي العالم...... النسيجية ف

 
ف

كلية الزراعةعبد الجبار عبد الكريم. د.م.اوزارة التخطيط33823/14/2012

16

اق النطفة للبويضة كوسيلة  استخدام قابلية اخير

ي بالصفات 
وصفات السائل ....جديدة للتنبؤ الورائ 

المنوي وصفات الخصوبة والفقس والصفات 

ي قطعان الدجاج 
 
ي العالم...... النسيجية ف

 
ف

ي. د.اوزارة التخطيط33823/14/2012
كلية الزراعةفوزي عبد الغن 

17
اعادة تدوير المخلفات الصلبة لعلب االلمنيوم 

وبات الغازية لصناعة الشب وااللومينا للمش 
وزارة التخطيط34097/9/2012

عمر حمد شهاب. د.م.أ

نبيل عارف توفيق/ السيد

رشا عزام عبدهللا/ االنسه
بية للبنات قسم الكيمياء/ كلية الير

18

ية النتاج االسمدة الفوسفو  حيوية - تقنية بكير

ي 
وبعض العنارص االخرى من الصخر الفوسفائر

ش والش 

وزارة التخطيط34369/19/2012

حسن عىلي عبد الرضا. د.ا

محمد عمر محي الدين.د.ا

ي محمد حسير  . د.ا صير

دهام عىلي عبد. د.ا

قسم الكيمياء/ كلية العلوم

مركز دراسات الصحراء

19

ي صناعة المنظفات 
 
اعادة تدوير زيوت الطعام ف

والمستحلبات وتطبيقها الخاصة بصناعة مواد 

التطهير ذات الفعالية البيولوجية المهمة

وزارة التخطيط346911/19/2012
عمر حمد شهاب . د.م.أ

عبدهللا حسير / السيد 
بية للبنات قسم الكيمياء/ كلية الير



20
االستفادة من رواسب المياة الصناعية للمعامل 

اميك السير
بية للعلوم الرصفةمحمد احمد عواد.د.اوزارة التخطيط35041/13/2013 كلية الير

21

 
 
ً
ً
.... انتاج السابق الحيوي والخليط التأزري محليا

ي والتناسىلي للدجاج  ي االداء االنتاجر
 
هما ف تاثير

البياض وتقليل االثار السلبية للسموم الفطرية 

وتحسير  صفات السائل المنوي لذكور اللكهورن 

االبيض

كلية الزراعةسالم حسن صالح. د.موزارة التخطيط36046/16/2013

22

استخالص الزيوت من مخلفات سعف النخيل 

وقشور الحنطة واستخدامها بصناعة الصابون 

المنظفات ومواد التطهير ذات الفعالية البيولوجية

وزارة التخطيط36388/15/2013
عمر حمد شهاب . د.م.أ

نبيل عارف توفيق/ السيد
بية للبنات قسم الكيمياء/ كلية الير

23

تحسير  بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة 

ي البالستيكية 
باضافة نواتج النفط اليديوي للقنائ 

وبات الغازية ي حفض المش 
 
الفارغة المستخدمة ف

وزارة التخطيط36699/25/2013
عبد القادر اسماعيل . د.م.أ

ي
الحدين 

كلية الهندسة

24
  من مواد محلية catalystsتصنيع عامل مساعد 

لزيادة رسعة التفاعالت
وزارة التخطيط369411/15/2013

محمد احمد . د.              أ

وليد . عواد                      د

بديوي صالح

بية للعلوم الرصفة كلية الير

25

ي 
 
الموجات فوق الصوتية والنفط االسود تساهم ف

انتاج جديد النابيب نانوية كاربونية متعدده 

الجدران

وزارة التخطيط37702/6/2014

اسماعيل خليل الخطيب. د

كلية العلومالسيد احمد مشعل محمد

26

ي جديده لتقدير 
تصميم منظومة حقن جريائ 

يوم الرباعي باستخدام صمام مبتكر للحقن  السير

ي
الجريائ 

بية للبناتفراس فاضل عىلي. م.موزارة التخطيط38664/13/2014 كلية الير



27

ي تثبيط نمو االعفان 
 
استعمال الكافئير  والثيوفلير  ف

المعزولة من اللتهاب قرنية العير  القيحي 

ي االنسان
 
المستعصي ف

بية للعلوم الرصفةجمال عبدالرحمن ابراهيم. دوزارة التخطيط39126/15/2014 كلية الير

28
يا المرضية  اميكي مقاوم للبكير ي سير

تصنيع كاش 

والحوامض الكيميائية من مواد محلية
وزارة التخطيط40156/21/2014

ي محمد حسير . د صير

عمر حمد شهاب.د

كلية العلوم

بية للبنات الير

29

زيادة مقاومة التأكسد للفوالذ مقاوم للصدأ االوس 

يوم  ك لاللمنيوم السليكون والسير
سيب المشير لير

باستخدام تقنية الطالء االنتشاري

وزارة التخطيط40169/21/2014

ي محمد حسير . د صير

عمر حمد شهاب.د

رجب محمد حسير . د

كلية العلوم

بية للبنات كلية الير

كلية الهندسة

30
وحدة السيطرة والتصحيح لحركة مرض سقوط 

القدم
وزارة التخطيط40219/23/2014

يوسف اسماعيل محمد .د

ي
المشهدائ 

كلية الهندسة

31
 
ً
ً
وزارة التخطيط406010/28/2014تصنيع سائل التذهيب محليا

ي محمد حسير .د صير

عمر حمد شهاب.د

كلية العلوم

بية للبنات كلية الير

32
عالج حص الكىل من نوع حامض اليوريك 

باستخدام الماء الممغنط
وزارة التخطيط406110/28/2014

ي محمد حسير .د صير

عمر حمد شهاب.د

وليد فرج حمادي. د

كلية العلوم

بية للبنات كلية الير

بية للبنات كلية الير

وزارة التخطيط410612/28/2014خامات المنطقة الغربية لتصنيع العوازل الكهربائية33

ي محمد حسير .د صير

عمر حمد شهاب.د

كلية العلوم

بية للبنات كلية الير



ي محمد حسير . د.اوزارة التخطيط410612/28/2014خامات المنطقة الغربية لتصنيع العوازل الكهربائية34 بية للبناتصير كلية الير

بية للبناتعمر حمد شهاب. د.موزارة التخطيط410612/28/2014خامات المنطقة الغربية لتصنيع العوازل الكهربائية35 كلية الير

36
نظام تشخيص ذكي ومحسن لتشخيص رسطان 

الثدي
يا3/21/2015بال مالير 

ي مازن عبد الشجير

بالل الخطيب.د

رئاسة الجامعة

كلية الحاسوب

37
ي من معامل 

استخدام اوكسيد الزنك الناتج العرض 

اميك ي صناعة السير
 
استخالص النحاس ف

كلية العلوموليد بديوي صالح. دوزارة التخطيط42817/27/2015

38

اعادة تدوير اطارات وزيوت المحركات للسيارات 

مع اطيان المنطقة الغربية لتصنيع ركام خفيف 

الوزن

وزارة التخطيط43319/30/2015

ي محمد حسير .د صير

عمر حمد شهاب.د

كلية العلوم

بية للبنات كلية الير

39
طريقة جديدخ صديقة للبيئة النتاج سليكا من 

قشور الرز متعددة االستخدامات
وزارة التخطيط438111/25/2015

عذراء كطامي صكر.م.م

محمد عبدالكريم . د.م.ا

طلك
قسم الكيمياء/ كلية العلوم

40
اميكي مدرع مقاوم لالطالقات  تصنيع بالط سير

النارية
كلية العلوموليد بديوي صالح. دوزارة التخطيط45113/20/2016



41
نتائج تجريبة بأستخدام تفاعالت البالزما الغير 

ي التطبيقات الطبية
 
حرارية ف

كلية الطب/ جامعة االنبار محمد عبيد حسير . د.م.أوزارة التخطيط48151/15/2017

42
جهاز تطوير االدراك الحس ــ حركي لمهارة التهديف 

من الحركة بكرة القدم
وزارة التخطيط49064/18/2017

فرس عبد الحميد خالد . د

سلمان 

موفق اسعد محمود. د .أ

مثن  محمد عواد . د .م.أ

بية  تربية االنبار/وزارة الير

بية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة االنبار الير

كلية العلوم/ جامعة االنبار

43
ي ازالة سمية االفالتوكسير  

 
تطبيق تقنية البالزما ف

B1من االعالف 
وزارة التخطيط53394/22/2018

سحر يحنر  عبد . د.م

الجليل
كلية العلوم قسم علوم الحياة

44
انتاج االيثانول الحيوي من المخلفات الزراعية 

يا المحللة للسيليلوز (قش الشعير) بأستخدام البكير
وزارة التخطيط49174/27/2017

عىلي عدنان عبد منديل . د

احمد محمد تركي . د.أ

بية  مديرية تربية االنبار/وزارة الير

كلية العلوم/ جامعة االنبار

45

ي 
 
تاثير دمج االنورفستاتير  مع هايدروكسي اببتايت ف

ي 
 
تعزيز البناء العظمي حول زرعات التيتانيوم ف

االرانب

كلية طب االسنان/جامعة االنباراسماء عىلي حسير .دوزارة التخطيط50007/24/2017

46

تقوية سعة القص وتحسير  مقاومة االنبعاج 

للصفائح الحديدية النحيفة باستخدام مقطع 

مطور مسبق الصنع من البوليمرات بالياف الكاربون

ي. د.موزارة التخطيط513811/19/2017
كلية الهندسةزيد محمد كائ 

كلية الهندسةعبد القادر اسماعيل. د.أوزارة التخيط52592/26/2018تطوير مقاومة العتبات الخرسانية المسلحة47



47
انتاج طابوق البناء بأستخدام مخلفات افران 

االسمنت
كلية الهندسةاحمد حازم عبدالكريم. د.م.اوزارة التخطيط53815/23/2018

48
ي لشبكة الري بالرش لحفظ مياه 

جهاز تحكم تلقائ 

الري من تأثير الرياح
وزارة التخطيط53608/5/2018

عصام عبدالحميد , د.أ

مركز تنمية حوض اعالي الفراتجمال حميد وهيب . د.أ

49
ي المركبات 

 
جهاز امتصاص طاقة التصادم ف

(العسل الصناعي )باستخدام  حاويات
كلية الهندسةجمال حميد وهيب.دوزارة التخطيط328529/2/2010

50

يا  تحسير  االوساط الزراعية للكشف عن بكير

(escherichia coli)   ي لحم
 
المجهدة بالحرارة ف

الدجاج الطازج

كلية الزراعةعىلي امير  ياسير .د.م.أوزارة التخطيط54267/4/2018

51
ية داعمة لالمن  تصميم وتصنيع خزانة مختير

والسالمة الميميائية
بية للعلوم الرصفة عبدهللا حسير  كشاش. د.م.أوزارة التخطيط56612/5/2019 قسم الكيمياء/ كلية الير

51

ي محىلي واستعماله 
تصنيع مركز بروتير  حيوائ 

ي 
 
ي المستورد ف

وتين  ي وكىلي عن المركز الير
كبديل جزئ 

عالئق الطيور الداخلية

وزارة التخطيط56721/2/2019

براء حميد موش .د.م.أ

ي صادق  .د.أ
هيثم لطف 

حسام حكمت نافع.د.م.أ

كلية الزراعة

53
تصميم وتصنيع منظومة النتاج الوقود السلئل من 

الفضالت البالستيكية
وزارة التخطيط56812/18/2019

اابراهيم جليل ابراهيم 

طارق عبد الجليل منديل..
كلية العلوم



54
يتية  تصميم وحدة معالجة بايولوجية للمياه الكير

لألغراض الزراعية واختبار كفائتها
وزارة التخطيط595429/10/2019

ادهام عىلي عبد             . د.أ

سيف الدين عبد الرزاق . د.أ

سالم                                

احمد شاكر محمود.     د

مركز دراسات الصحراء/ جامعة االنبار 

55
انتاج انزيم الببسير  من مخلفات صناعة االجبان 

ش) ي مختلط (الش  باستخدام لقاح ميكروئر
وزارة التخطيط61081/11/2019

ظافر فخري عبد . د.م.أ

حارث كامل بنية.د.القادر م
بية للعلوم الرصفة كلية الير

56
انتاج خرسانة رغويم مستدامة بأستخدام مخلفات 

صناعية معادة
كلية الهندسةامير عبد الرحمن هالل. د.م.أوزارة التخطيط61171/20/2020

57

دراسة قابلية االغلفة الحيوية القابلة لالكل و 

ي المحافظة عىل 
 
اتير  ريش الدجاج ف المصنعة كير

د نوعية قطعيات فروج اللحم المير

وزارة التخطيط62928/16/2020
عمار عادل صالح      . م.م

زياد طارق محمد. د.م.أ
كلية الزراعة

58
ر  ي باللير 

تصميم منظومة جدبدة ااتحليل الطيف 

عالي الدقة لتشخيص حص الكىل
كلية العلوموسام ضاري جالل. م.موزارة التخطيط61622/5/2020

59

تحضير و تشخيص مركبات حلقية جديدة غير 

متجانسة بذرات مغايرة و اختبار فعاليتها الطبية 

gentamicinمقارنة بدواء 

6424

11/12/2020

وزارة التخيط

راسم فراج مسلم       . د.م.أ

عبد الكريم حمد . م.م

مروان . م.عيفان      م

محمود صالح

/ كلية الصيدلة / هيت - كلية العلوم التطبيقية 

هيت- كلية العلوم التطبيقية 

60

مادة فريدة من مخاليط السيليكات والفوسفات 

ي  صممت لتعمل بالتأزر مع نشاط انزيم أي ال ئر

(ALP) العادة بناء عظام اللثة المتأكلة

6395

26/10/2020

كليلة طب االسنان/ جامعة االنبار كليةنىه عكاب  حامد. د.موزارة التخيط



61
استخدام تقنية رسيعة وحساسة لكشف عن 

االغذية والنباتات المهندسة وراثية
6405

31/12/2020

وزارة التخطيط

السيد محمد رياض عباس    

احمد عبد الجبار . د.م. أ

وق . د.م.سليمان    أ رس 

محمد كاظم

/ دائرة فحص وتصديق البذور - وزارة الزراعة 

/كلية العلوم

62
ميكانيكية للتطبيقات - جهاز فحص حراري

ية االنشائية المختير
6472

12/23/2020

وزارة التخطيط

ي            . د.م
زيد محمد كائ 

شامل كامل احمد      .      م

خالد بتال نجم. د.  أ

وزارة التخطيط/ كلية الهندسة/ كلية الهندسة 

63

انتاج انزيم السليلير  وااليثانول الحيوي باستخدام 

يا    Bacillus cereusمزرعة مختلطة من بكير

 المتحملة لاليثانولFusarinum solaniوالفطر 

وزارة التخطيط6483

ظافر فخري عبد القادر . د.أ

محمد فاضل عبود     . د.م

حيدر موش حمزة. د.م.أ

بية للعلوم الرصفة   / جامعة االنبار  كلية الير

بية للعلوم الرصفة    / جامعة االنبار  كلية الير

كلية العلوم/ جامعة السليمانية 

64

تعزيز الخواص الميكانيكية للخرسانة الرغوية 

المعدلة بواسطة اضافة الياف الفضالت 

البالستيكية

وزارة التخطيط65371/28/2021

عبد القادر اسماعيل . د.أ

. د.م.عبد الوهاب         أ

امير عبد الرحمن هالل

كلية الهندسة/ كلية الهندسة 

65
تأثير جسيمات الذهب النانوية المتولدة بطريقة 

نفات البالزمة عىل بعض العنارص المعدنية بالدم
6533

1/24/2021

وزارة التخطيط

بان حسن عادل    . د.م

احمد سلمان عبيد  . د.م.أ

كاظم عبد الواحد عادم  . د.أ

نشين خليل عبد األمير .  م

كلية العلوم                   / جامعة بغداد 

كلية العلوم                    / جامعة االنبار 

كلية العلوم                   / جامعة بغداد 

كلية العلوم للبنات            / جامعة بغداد 

66

يا  وتير  بوساطة عزلة محلية من بكير انتاج انزيم الير

pseudomonas aeruginosa باساتعمال 

مخلفات محلية رخيصة الثمن وتنقيته ودراسة 

بعض صفاته

6388

10/21/2020

وزارة التخطيط

ظافر فخري عبد القادر . د.أ

خالد فاروق عبد . د.م.أ

ي فراس جمال .الغفور م طنر

ابراهيم

بية للعلوم الرصفة  دائرة /كلية العلوم /كلية الير

صحة االنبار

67

هيكلية جديدة لفحص انبعاج القص للجسور 

الحديدية الصفائحية باستخدام ميكانيكية 

المفاصل االربعة

ي. د.موزارة التخطيط67458/17/2021
كلية الهندسةزيد محمد كائ 

وزارة التخطيط68219/26/2021مسحوق لتبيض االسنان يحتوي عىل النانو اوكسيد68
عبداالله ثابت محمد   .د.أ

عباس ابراهيم حسير . د.م
كلية طب االسنان االنبار/ كلية التقنية الصحية 

69

ابتكار نظام جديد النشاء بالطات خرسانية 

ي 
مسلحة مجوفة باستخدام حزم انابيب القنائ 

البالستيكية ضمن مشبك حديدي

وزارة التخطيط67939/9/2021

ماجد صبار محمد       . م.م

زيدون محسن عىلي       . م.م

محمد لطيف احمد      . د.م

اكرم شاكر محمود. د.م.  أ

كلية / قسم االعمار والمشاريــــع/ رئاسة الجامعة

الهندسة



70
تحسير  أداء ريش التوربينات الهوائية االفقية 

باستخدام القواطع الوترية
وزارة التخطيط694525/11/2021

محمد عبد الرزاق . د.م.أ

ياس                           

الباحث عامر حماد محيسن 

كلية الهندسة                 / جامعة االنبار 

هيت                         /  محافظة االنبار 

كلية الهندسة/ جامعة االنبار 

71
ي جديدة لتحضير 

تصميم منظمة حقن جريائ 

جسيمات الذهب النانوية وتقدير ايوناتها
وزارة التخطيط696130/11/2021

احمد مشعل محمد  .د.   أ

فراس فاضل عىلي      . د.م.أ

محمود محمد عىلي. م.م

كلية العلوم                   جامعة / جامعةاالنبار 

بية للبنات     المديرية العامة / االنبار  كلية الير

بية االنبار للير

72

 (الخرسانة المفعلة بالقلويات )انتاج خرسانة قلوية 

المعدلة باستخدام مادة غبار افران صناعة 

CKDالسمنت 

وزارة التخطيط697212/5/2021

سيف سعد منصور    . م.م

. د.خالد بتال نجم    ا. د.ا

محمد عبد الكريم طلك

كلية العلوم/ وزارة التخطيط/ كلية الهندسة

73

استخالص االنثوسيانينات من قشور الباذنجان 

Eggplant بت ي صناعة الش 
 
 واستخدامها ف

ها عىل الخصائص الكيميائية  ودراسة تاثير

يائية والخزنية .والفير 

وزارة التخطيط706220/1/2022

مناف اكرم قاسم         . م.م

ي             . د.أ ايثار زكي ناجر

عبد الحكيم دحام . د.م.أ
حسير 

جامعة االنبار                            /كلية الزراعة 

جامعة تكريت                     كلية /كلية الزراعة

جامعة الفلوجة/العلوم التطبيقية

74
تصميم منظمة جديد لتحضير الكاربون 

النانويباشكال مختلفة
وزارة التخطيط731017/2/2022

محمد فياض نايف        . م

احمد مشعل محمد  .د.أ

يوسف هندي خلف. د.م.أ

جامعة بغداد                      /كلية الزراعة 

جامعة االنبار                          /كليةالعلوم

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

75
تصميم منظمة جديد لتحضير مركبات نانوية 

اء باستخدام الطريقة الخرص 
وزارة التخطيط712014/2/2022

محمد فياض نايف       . م

م .سمر نارص محمد  م. م.م

احمد .د.عىلي سمير عبد  أ

. د.م.مشعل محمد  أ

. د.يوسف هندي خلف أ

خالد فاروق عبد الغفور

جامعة بغداد                     وزارة /كلية الزراعة 

بية  بية االنبار  ديوان / الير المديرية العامة لير

ي
ي                         / الوقف السن 

التعليم المهن 

جامعة االنبار                /               كليةالعلوم

جامعة االنبار /  كلية الصيدلة

جامعة االنبار/كليةالعلوم

76
طريقة مبسطة لتحضير حسيمات نانوية 

مغناطيسية بحامض البالمتك
وزارة التخطيط713621/2/2022

ميعاد محمد رضا. م.م

عاشور حمود داود. د.أ

حسير  كاظم عبد . د.أ
الحسير 

خالد فاروق عبد . د.م.أ

العزيز

كلية العلوم                         / جامعة الكوفة 

قسم الصيدلية    / جامعة االرساء الجامعية

كلية العلوم                  / جامعة الكوفة 

كلية العلوم/ جامعة االنبار 


