
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

      الحليفارس علي محمد :      ـم ـــــــــاالســ

  19/11/1974    : تاريخ الميـالد 

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     علوم حياة/ احياء مجهرية:         صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد      الدرجة العلمية :

        كليه الصيدلة:         ملعنوان الع

 scorpionc3po2000@gmail.com  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1997 العلوم المستنصرية

 2000 العلوم المستنصرية الماجستير

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 لىا -الفترة من  لجهةا الوظيفة ت

وظيفة  -11/3/2008 امعة بغدادج-كلية الصيدلة تدريسي 1

 حالية
-13/2/2006 امعة بغدادج-كلية الصيدلة تدريسي 2

1/12/2007 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

وظيفة  -11/3/2008 جامعة بغداد كلية الصيدلة 1

 حالية
-13/2/2006 جامعة بغداد كلية الصيدلة 2

1/12/2007 

-1/10/2004 نقابة الصيادلة كلية بغداد للصيدلة 3

1/2/2006 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الوقت الحالي-2006 و الطفيليات  االحياء المجهرية العلوم المختبرية السريرية 1

-1/10/2004 كلية بغداد للصيدلة محاضر 3

1/2/2006 

-23/9/2003 دينة الطبم-المختبرات التعليمية بكتريولوجي اختصاص 4

13/3/2006 

 1/4/2002-1/9/2001 مستشفى النعمان بكتريولوجي اختصاص 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2009-2008 علوم حياة العلوم المختبرية السريرية 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية ت والندواالمؤتمرات سادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 What’s successful 

protocols in the treatment  

of  COVID-19 

2020 AMS online session حضور 

2 International webinar of 

Pharmacy Education and 

certification of 

Accreditation council for 

pharmacy education 

كلية -مركز ابن سينا 2020

 الصيدلة/جامعة ببغداد

 حضور

3 International virtual 

conference of Botechnology 

research center(IVCBRC-

2020) 

2020 

 

مركز بحوث التقانة 

جامعة  –االحيائية 

 النهرين

 حضور

 

مات في استخدام تكنولوجيا المعلو 4

 التدريس و االمتحانات

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2020

ابن الهيثم/ -كلية التربية 2019 االمن البايولوجي" حلقة نقاشية“ 5

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر الثاني لطلبة الدراسات العليا  6

 في كلية الطب

 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 2019

 حضور دينة بغداد الطبيةم 2018 مؤتمر مدينة الطب  7



 

 

 

 

 

 

 

مركز التطوير و التعليم  RESEARCH  GATE 2018دورة  8

 امعة بغدادالمستمر/ج

 مشاركة

مركز التطوير و التعليم  GOOGLE SCHOLAR  2018دورة  9

 امعة بغدادالمستمر/ج

 مشاركة

دورة "كيفية كتابة البحوث واستخدام  10

 برامج االستالل" 

 حضور عة بغدادكلية الصيدلة/جام 2018

11 “Developing BLF1 as a 

novel immunotoxin” 

Lecture by Dr. Shayma 

abdul Zahra 

 حضور جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

12 The importance of 

choosing the suitable study 

design in clinical 

researches” symposium 

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

13 “optimum use of 

laboratory instruments” 

symposium  

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

14 “Medication safety & 

communication skills “ 

symposium  

كلية الصيدلة /جامعة  2017

 بغداد

 حضور

15 Workshop no.1:”Plagiarism” 

a part of workshop series on 

Responsible Science 

كلية االسراء الجامعة/  2016

 قسم الصيدلة

 حضور

16 Tuberculosis in Iraq 2014  كلية الصيدلة /جامعة

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 حضور مدينة بغداد الطبية 2013 مؤتمر مدينة الطب 17

المؤتمر العلمي الرابع عشر لنقابة  18

 صيادلة العراق

 حضور نقابة الصيدلة  2013

لكلية الصيدلة   الثانيالمؤتمر العلمي  19

 الجامعة المستنصرية/

 حضور نادي العلوية 2013

المؤتمر العلمي االول لكلية الصيدلة    20

 الجامعة المستنصرية/

 حضور نادي الصيد 2010

ندوة علميه لفرع العلوم المختبرية  21

السريرية حول دور الفحوص 

المختبرية فى الكشف عن مرض 

 السكر

كلية الصيدلة /جامعة  2010

 بغداد

 حضور

اليوم السنوي لكية الصيدلة / جامعة  22

 بغداد

كلية الصيدلة /جامعة  2010

 بغداد

 مشاركة

اليوم السنوي لكية الصيدلة / جامعة  23

 بغداد

كلية الصيدلة /جامعة  2009

 بغداد

 مشاركة

اليوم السنوي لكية الصيدلة / جامعة  24

 بغداد

يدلة /جامعة كلية الص 2008

 بغداد

 مشاركة

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Evaluation of Antibacterial Activity of 
Aqueous and Methanol Extract of Iraqi 

Althaea officinalis L. flowers on 
Gastrointestinal Key Pathogens  

 

 2018 الهند

تصنيع و دراسه مايكروبايلوجيه لمشتقات جديدة من  2

 السالفونامايد

 2012 سنغافورة

دراسة التاثير المضاد البكتيري لمستخلصات اوراق  3

 على بكتريا الزائفة الزنجارية نبات فرشاة القنينة

مجلة كلية العلوم/  

 الجامعة  المستنصرية

2010 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 

 

 

 

 

 

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2019 كلية الصيدلة/جامعة بغداد ر لرئاسة لجنة المشتريات كتاب شك 1



 

 

 

 

 

 

 

شهادة حضور "المؤتمر الثاني لطلبة  2

الدراسات العليا في كلية الطب/جامعة 

 بغداد

 2019 كلية الطب/جامعة بغداد

شهادة مشاركة في دورة"كيفية كتابة  3

 البحوث و استخدام برامج االستالل(

 2018 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

شهادة مشاركة في دورة  4

RESEARCH GATE 

مركز التعليم و التطوير 

 المستمر/جامعة بغداد

2018 

 GOOGLEشهادة مشاركة في دورة  5

SCHOLAR 

مركز التعليم و التطوير 

 المستمر/جامعة بغداد

2018 

شهادة حضور  في "مؤتمر مدينة  6

 الطب"

 2018 مدينة بغداد الطبية

 ندوةشهادة مشاركة في  7

The importance of choosing 

 the suitable study design in 

clinical researches” 

symposium 

 2017 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد

 شهادة مشاركة في ندوة  8

The optimum use of 

laboratory instruments 

 2017 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

علمية شهادة شكر للمشاركة في الندوة ال 9

"medication safety and 

communication skill” 

 2017 كلية الصيدلة /جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

10 Workshop no.1:”Plagiarism” a 

part of workshop series on 

Responsible Science 

National academy of 

sciences 

2016 

كتاب شكر كاحد اعضاء لجنة  11

 المشتريات

 2016 ادكلية الصيدلة/جامعة بغد

كتاب شكر للبحث المشترك  12

SYNTHESIS AND 

MICROBIOLOGICAL 

STUDY OF NEW 

SULFONAMIDES” 

 2013 قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد

شهادة شكر للمشاركة في المؤتمر  13

الجامعة -العلمي الثاني لكلية الصيدلة

 المستنصرية

لجامعة ا-كلية الصيدلة

 المستنصرية

2013 

 2012 امعة بغدادج –كلية الصيدلة  كر من اللجنة االمتحانية كتاب ش 14

شهادة شكر للمشاركة في المؤتمر  15

الجامعة –العلمي االول لكلية الصيدلة 

 المستنصرية

لجامعة ا-كلية الصيدلة

 المستنصرية

2010 

 2009-2008 امعة بغدادج –كلية الصيدلة  كتاب شكر من اللجنة االمتحانية  16

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: رحادى عش 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   اللغة العربية           

    اللغة االنكليزية          

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


