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أوالً  :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الصيدلة

2004

الماجستير

بغداد

الصيدلة

2010

الدكتوراه

كانساس /امريكا

الصيدلة

2017

1

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي.

ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

صيدالني متدرب

وزارة الصحة

2006-2005

2

معيد

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

2010-2006

3

مدرس مساعد

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

2017-2010

4

مدرس /دكتور

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

 -2017االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

صيدالني /معيد

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

2010-2006

2

صيدالني /ماجستير/م.مساعد

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

2017-2010

3

صيدالني /دكتوراه/مدرس
مساعد

كلية الصيدلة -جامعة بغداد

 -2017االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

الصيدالنيات

الصيدلة الفيزياوية-عملي

2006

2

الصيدالنيات

الصيدلة الصناعية -عملي

2010-2007

3

الصيدالنيات

الصيدلة التكنلوجيا -عملي

2011-2010

4

الصيدالنيات

مبادىء الصيدلة -نظري

2019-2017

5

الصيدالنيات

البايوتكنلوجي الصيدالني -نظري

 -2018االن

6

الصيدالنيات

الصيدلة القيزياوية -نظري

 -2020االن

2

8

الصيدالنيات

نظريات وتكنلوجيا العلوم الصيدالنية -دبلوم

 -2019االن

9

الصيدالنيات

تصميم جرع دوائية -دبلوم عالي
عالي

 -2020االن

خامسا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

مكان أنعقادها

السنــة

تعزيز النظام الدوائي للسلطات الدوائية
لدول شرق المتوسط بالتعاون من منظمة
1

سويسرا -بيرن
2020
(تدريب عبر االنترنيت)

الصحة العالمية ) (WHOوسلطة الدواء

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
مشارك مع القاء

حضور)
محاضرة

السويسرية)(Swissmedic
خارطة الطريق لتطوير وتسجيل دواء
2

العراق

2020

جديد في االنظمة الصحية العالمية

معد ومحاضر الورشة

(ورشة عمل الكترونية)

3

ورشة عمل ادوية المشابهات الحيوية

2019

تركيا

مشارك

4

البايولوجية لسرطان الثدي
ندوة االدوية الدوائية

2019

كوريا الجنوبية

مشارك

2018

العراق

القاء محاضرة

5

دورة للتعليم المستمر-كيفية كتابة البحوث
واستخدام برامج االستالل

6

مؤتمر البايوتكنلوجي للشرق االوسط

2017

دولة االمارات العربية المتحدة

القاء بحث

2016

الواليات المتحدة االمريكية

القاء بحث

مؤتمر عولمة شبكة التعليم الصيدالني
7
)(GPEN2016
8

مؤتمر كلية الصيدلة -جامعة كانساس

2015

الواليات المتحدة االمريكية

تقديم بوستر

9

مؤتمراسبوع البروتين العلمي -كالبفورنيا

2014

الواليات المتحدة االمريكية

القاء بحث وبوستر

10

مؤتمر كلية الصيدلة -جامعة كانساس

2012

الواليات المتحدة االمريكية

تقديم بوستر

11

ورشة عمل المركز الوطني للرقابة

2011

العراق

والبحوث الدوائية

3

القاء محاضرة

سادسا :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

رئيس لجنة التكافؤ الحيوي لالدوية -وزارة الصحة

تقييم بحوث في المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية

)(2018-2019

رئيس لجنة تسجيل االدوية البايولوجية -وزارة

المشاركة في تنظيم ورش عمل التعليم المستمر

الصحة )(2019- now
عضو لجنة تحكيم برنامج العشرةعقول التلفزيوني عن

عضو لجان استالل -الترقيات العلمية

االختراعات الطبية2019-

المساهمة في تنفيذ دراسات المكتب االستشاري-سابقا

عضو لجنة المتابعة والتطوير -نقابة صيادلة العراق

عضو لجان المناقشات العلمية لطلبة الماجستير

المساهمة في كتابة الضوابط واللوائح العلمية لوزارة

والدبلوم العالي
االشراف العلمي على طلبة الدبلوم العالي للدراسات

الصحة العراقية
مشرف ثاني لطالب دكتوراه عراقي في جامعة كنك
ستون البريطانية

العليا (عدد )3
مدير وحدة التأهيل والتوظيف في الكلية

سابعا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

1

Iraqi regulatory authority current system and

Regulatory toxicology and

experience with biosimilars

pharmacology journal

2

السنة
2020

Investigating the effect of different grades
and concentrations of pH-sensitive polymer
on preparation and characterization of

Asian Journal of Pharm. and

.Clin. Res

2019

lidocaine hydrochloride as in situ gel buccal
spray
Basis and guidelines for the regisistration of
proposed biosimilars in iraq

4

منشورات وزارة الصحة العراقية

2019

Core fucosylation of Asn297 glycosylation

2017

3

site effects on IgG2-based therapeutic

Biotech Middle East

monoclonal antibodies biological and

conference, Dubai, UAE

biophysical properties and fucosylation
kinetics
Towards Improved Antibody Therapeutics:

2014

PepTalk 2014 conference
Studying the Effect of Glycosylation on
(Poster No. C103)
IgG2

4

American Association of

2010

Formulation and Optimization of
Pharmaceutical Sciences
Orodispersible Tablets of Diazepam
Journal

. الجوائز وشهادات التقدير،  كتب الشكر:ثامنا
السنة

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو الجائزة أو

ت

2020-2006

كلية الصيدلة جامعة بغداد

5التقدير
شكر عدد
كتب
شهادة

1

2019  و2017

نقابة صيادلة العراق

2 كتب شكر عدد

2

جائزة افضل بوسترعلمي

3

4

مؤتمر علمي
2014
Palm Springs-California
2019  و2018

وزارة الصحة

2 كتب شكر عدد

2019

قناة اور الفضائية عن برنامج علمي

كتاب شكر وتقدير

5

