
 )                              ( بأختصار  ألسیرة الذاتیة

  نجم عباس جبر العوادي. آ. د االسم : •
 1961 /1/7–الشطرة  –: ذي قار  محل وتاریخ الوالدة •
 فرنسا /  Montpellierجامعة مونتبیلیة : دكتوراة في علم االدویة والسموم منالشھادة  •
 : أستاذ جامعي  المھنة •
 ذي قار/ جامعة  الصیدلة/ كلیة  استاذ العلمياللقب  •
  SFPTوعضو اتحاد الباحثین والصیادلة الفرنسیین ٍ •
  IASEBعضو الوكالة الدولیة لتقویم البحث العلمي •
  2017تم اختیاري الباحث االول على العالم في علم االدویة للعام  •
 رئیس قسم العقاقیر الطبیة في كلیة الصیدلة •
 أبناء 5: متزوج ولدیھ  الحالة االجتماعیة •
  الشھادات والتحصیل الدراسي •

Diplom Field Place Year 

Ph.D.  

 فرنسا-دكتوراه 

Pharmacology College	of	Pharmacy	univ.	of	Montpellier	-	
France 

2004 

D.E.A.	 

 فرنسا-ماجستیر

Pharmacology College	of	Pharmacy	univ.	of	Nancy	–	
France 

2000 

M.Sc. 

 عراق-ماجستیر

Veterinary	
med. 

College	of	veterinary	medicine,	Baghdad	-	
Iraq 

1991 

         B.Sc	 

 ادبغد -بكلوریوس 

Veterinary	
med. 

College	of	veterinary	medicine,	Baghdad	-	
Iraq 

1986 



 بھا  تالمناصب والمھام التي كلف
 في كلیة الصیدلة جامعة ذي قار االدویة والسمومرئیس قسم  : 2020..  2013 •
 مدیر شعبة ضمان الجودة واألداء االكادیمي في جامعة سومر  : 2013..  2012 •
 : عمید كلیة التمریض جامعة ذي قار 2012  -2010 •
 رئیس قسم االدویة والسموم كلیة الطب / ذي قار 2010... 2009 •

قسم األدویة  / PHARMCOLOGY : أستاذ / في علوم األدویة / 2009 – 2004
 فرنسا           -جامعة بوردو.Bordeaux universكلیة الطب /  والسموم

 
 فرنسا –: دكتوراه / في الصناعات الدوائیة / جامعة مونبیلیة  2004 – 2000
 فرنسا –: ماجستیر صناعات دوائیة /  جامعة نانسي  2000 – 1998
 غداد : مدرس / كلیة الطب البیطري / جامعة ب 1996 – 1992
 : ماجستیر / في علوم اإلمراض الباطنیة والمعدیة / جامعة بغداد 1991 – 1989
 : معید / في قسم اإلمراض والطب العدلي / جامعة بغداد 1989 – 1986
 : بكالوریوس / في الطب والجراحة البیطریة / جامعة بغداد 1986 – 1981
 : أكملت الدراسة اإلعدادیة والمتوسطة واالبتدائیة في قضاء الشطرة 1980 – 1967

 

 -اللغات التي أجیدھا : •
 العربیة        اللغة االم •
 الفرنسیة      التحدث والقراءة والكتابة / ممتازة •
 االنكلیزیة    التحدث والقراءة والكتابة / ممتازة •
 االسبانیة     مستوى جید •

 ثالثة كتب علمیة في مجال العلوم الطبیة والصیدالنیة تآلیف •

	مؤتمر وتجمع علمي عالمي ومحلٌي .  68المشاركة في آكثر من    •

	إنجاز آكثر من • بحث علمي منشور في مجٌالت علمیة عالمیة  	50
	مختلفة.
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 الشكر والتقدیر كتب  •
 

 ) خمسة.8التعلیم العالي والبحث العلمي عدد (  اءوزر ةداكتاب شكر وتقدیر من الس •
 كتاب شكر وتقدیر. 26شكر وتقدیر من رؤساء الجامعات عدد كتاب  •
 ).11كتاب شكر وتقدیر من مسؤولین ومدراء عامین لمؤوسسات الدولة المجتلفة ( •
 شھادة تقدیریة صادرة من مؤسسات علمیة عراقیة وعالمیة، 72 •

 
07829300022          Tel :  

		e	mail	:	najimabbas@yahoo.fr	
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