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1- Full name : May Jalil abed AL- juhaish. 

2-Gender : femail 

3- Place and date of birth : Al- Qadisiya  1979 

4- Marital status : married  

5- Address : AL-diwaniya –AL wohda dust  

6- E- mail : Lecturer may 79 @ gmail .com  

7- Scientific title : lecturer  

8-Date of first appointment to the state department : 4/9/2002 

9- Degrees : B.SC chemistry collage of education AL Qadisiya university 2001. 

M.Sc organic chem  AL- kufa university collage 2008. 

10- Administrative positions : Assistant head of chemistry department . 

11-Published researches : 

1- Synthesis and characterization of N,alkyl 3,4,pyrolline 2-one, مجلة 
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2- The study of  biological actiovity of some Schiff bases against some 
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2009سنة (2)العدد (8)البصرة كلٌة الطب البٌطري،المجلد  
4- Synthesis and characterization  of new aza sugar derivatives,  مجلة

( 5)العدد (22)علوم المستنصرٌة المجلد  
5- The  antibacterial potential of structurally modified vitamin C on 

some conjunctivitis pathogens.,Kufa medical journal. 
 

 

 

 

 

 



 

 


