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  11/11/0111تعينت الول مرة وباشرت في وزارة الصحة  مستشفى النعمان العام بتاريخ 

 في الكلية سنة تدريبية في وزارة الصحة وباشرت  الصيدلة/جامعة بغداد بعد اكمالالى كلية  نقلت

 فرع التحاليل المرضية وثبتت في 01/11/0111بتاريخ 

 

 :الشهادات

اتممت برنامج الباحث الزائر )ما بعد الدكتوراه( في جامعة شفيلد   بالمملكة المتحدة في  .1

11/10/9110 

في  اء الجزيئية والتقنيات االحيائيةتوراه في اختصاص االحيحصلت على شهادة الدك .9

 من جامعة شفيلد/ المملكة المتحدة 9112/ 11/19

من جامعة شفيلد/  9112شهادة تدريب في اختصاص التكنولوجيا الحيوية في كانون الثاني  .3

 المملكة المتحدة

 من جامعة شفيلد/ المملكة المتحدة USEPT   شهادة  .2

باختصاص علوم الصيدلة / العلوم  10/10/9111حصلت على شهادة الماجستير في  .5

 المختبرية السريرية 

 .2/11/9111 ت على لقب مدرس مساعد فيوحصللقب العلمي منحت ال .0

 13/11/9111دورة الحاسبات لغرض الترقيات العلمية بتاريخ  اجتياز .2

ولغاية  93/11/9111مدة من ( للتدريسيين لل150رشحت الى دورة التاهيل التربوي)  .8

 زد/مركز التطوير والتعليم المستمربموجب كتاب جامعة بغدا 1/19/9111

 1000/9111شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة للعام الدراسي  .0

 المهارات والخبرات

 تدريسية في كلية الصيدلة /جامعة بغداد في فرع العلوم المختبرية السريرية -

mailto:oudia17@yahoo.com


الى نيسان  0111تشرين الثاني النعمان من  صيدلي سريري في مستشفى -

0111  

االشراف على اثنان من طلبة الماجستير واربع مشاريع تخرج في جامعة شفيلد  -

 في قسم العلوم الطبية

- Drug targeting, cell culture, molecular biology, data 

analysis, flowcytometry, western blotting, protein 

purification, confocal microscope, Microsoft office,ELISA, 

gel electrophoresis, metal chromatography, patient safety 

 المؤتمرات والندوات

 0112المشاركة بخمس بوسترات في عدة مؤتمرات عالمية منذ 

 كلية العلوم الطبية/ جامعة شفيلد -

  بعنوان 12/19/9110في تاريخ حضور مؤتمر في جامعة اوكسفورد /المملكة المتحدة 

(Childhood immunization in the UK)    

  حضور سمنار في قسم االحياء الجزيئية والتقنيات االحيائية في جامعة شفيلد/ المملكة المتحدة في

 Effect of 800-cap peptide on adhesion of)بعنوان  15/12/9118تاريخ 

UPECto 5637 bladder cell line) 

  بعنوان  18/11/9118حضور ندوة تعريفية في مركز بحوث السرطان والوراثة الطبية في تاريخ 

Recent advancement in lung cancer; diagnosis, treatment and 

research)  ( 

   انجزت ورشة تدريبية عن طرق الزرع النسيجي في قسم العلوم المختبرية السريرية بتاريخ

19/11/9118 

  11/13/9110وة التثقيفية عن االمراض غير المعدية في كلية الصيدلة / جامعة بغداد في اقمت ند 

  في كلية  98/12/9110-92اقمت دورة بعنوان )تقنية زراعة الخاليا وتطبيقاتها العلمية للفترة من

 الصيدلة/جامعة بغداد 

  جامعة بغداد في كلية الصيدلة 99/11/9118-18حضور دورة سالمة اللغة العربية للفترة 

  في  18/11/9118حضور ندوة علمية عن االخطاء الشائعة في استخدام المضادات الحيوية في

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

 0116في اكتوبر  9-6المقام في ليفربول / المملكة المتحدة للفترة من   annual CongressBSI NVVI ا-

  0116ايلول  8-6المقام في جامعة شفيلد في الفترة     Tetraspaninالمؤتمر االوربي السابع لل   -



   0116لثاني/  ا كانون/ 00مؤتمر ابحاث السرطان المقام في جامعة شفيلد في   -

    7/0112/ 0( المقام في جامعة شفيلد في  YCRمؤتمر االبحاث السنوية ) -

 0112حزيران  18-16الفترة المقام في فرنسا في     Tetraspaninالمؤتمر االوربي السادس لل  -

 العديد من الندوات المقامعة في كلية العلوم الطبية في جامعة شفيلد -

 المقام في جامعة شفيلد  TETRASPANINالقاء محاضرة  في الؤتمر االوربي السابع في ال  -

 المقام في دبي  0110مؤتمر دوفات في نيسان  -

 عضو في الجمعية البريطانية للبيوكيمستري -

 عضو في الجمعية البريطانية للصيادلة -

 عضو في الجمعية البريطانية للمناعة -
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-Two complementary methods for assaying intracelluar actions of exogenous 
enzymes, Nature, Scientific Reports 5, Article number: 12444 (2015), 
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- The Beneficial Role of Some Bone Markers in Evaluating Women with 
Osteoporosis under Different Therapeutic Regimens. Vol 20 No 1 (2011): Iraqi J 
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