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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991 الصيدلة  بغداد

 1996 الصيدلة  بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

/ / / 

 / / / أخرى
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 التدرج الوظيفي -ثانيا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن – 1996 جامعة بغداد كلية الصيدلة  1

2    

 

 تى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية ال 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997-1996 صيدلة حياتية / المادة العملي الصيدالنيات 1

  1997-1996 حسابات صيدالنية / المادة العملي الصيدالنيات 2

    1998 -1997 صيدلة فيزياوية / المادة العملي الصيدالنيات 3

 1999 - 1998 المادة العمليصيدلة تكنولوجية /  الصيدالنيات 4

 2005 - 1999 صيدلة فيزياوية / المادة العملي الصيدالنيات 5

  2006 – 2005 صيدلة تكنولوجية / المادة النظري الصيدالنيات 6

 2012 – 2006 صيدلة فيزياوية / المادة النظري  الصيدالنيات 7

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 دائرة مدينة الطب/م.المنصورالتعليمي صيدالنية متدربة  1

  

1991- 1992 

 1993 -1992 ادكلية الصيدلة / جامعة بغد صيدالنية في مختبرات الصيدالنيات 2

 حد اآلنل -1996 كلية الصيدلة / جامعة بغداد تدرسية في  فرع الصيدالنيات  3

4    



 

 

 

 

 

 

 

  2013 -2012 صيدلة تكنولوجية / المادة النظري الصيدالنيات 8

 2014-2013 صيدلة فيزياوية / المادة النظري  الصيدالنيات 9

 2014-2013 تصميم دواء / دبلوم عالي الصيدالنيات 10

 2015 -2014 صيدلة فيزياوية / المادة النظري  الصيدالنيات 11

   2015 -2014 دبلوم عالي /شكال الدوائية اال تكنلوجية يدالنياتصال 12

 2015 – 2014 دبلوم عالي /تصميم دواء الصيدالنيات 13

  2015 - 2014 مة/ دبلوم عاليقالمستحضرات المع الصيدالنيات 14

 2016 - 2015 صيدلة فيزياوية / المادة النظري الصيدالنيات 15

 2016 - 2015 الشكال الدوائية / دبلوم عالياتكنلوجية  الصيدالنيات 16

 2016 - 2015 اليتصميم دواء/ دبلوم ع الصيدالنيات 17

 2017 - 2016 صيدلة فيزياوية / المادة النظري الصيدالنيات 18

 2017 – 2016 تكنلوجية االشكال الدوائية / دبلوم عالي الصيدالنيات 19

 2017 - 2016 تصميم دواء/ دبلوم عالي الصيدالنيات 20

   2018 -2017 صيدلة فيزياوية / المادة النظري الصيدالنيات 21

 2018 -2017 تكنلوجية االشكال الدوائية / دبلوم عالي الصيدالنيات 22

 2018 -2017 تصميم دواء/ دبلوم عالي الصيدالنيات 23

 2019 - 2018 صيدلة فيزياوية / المادة النظري الصيدالنيات 24

 2019 – 2018 تكنلوجية االشكال الدوائية / دبلوم عالي الصيدالنيات 25

 2019 -2018 صميم دواء/ دبلوم عاليت الصيدالنيات 26

 2020- 2019 صيدلة فيزياوية / المادة النظري الصيدالنيات 27

 2020 -2019 صيدلة حياتية متقدمة / ماجستير الصيدالنيات  28

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 ير تحاميل سائلة موضعيةتحض 1

 رسالة ماجستير التحول الى هالم  للنابروكسين /

 

 

 

 

 

 

 رسالة ماجستير 

 

 2007-2006 الصيدالنيات

دراسة العوامل المؤثرة على تحرر ثاني اوكسيد  2

 الكربون من 

 / رسالة دبلوم عالي اللبوسات الشرجية الفوارة

  2008 -2007 الصيدالنيات 

ارج الجسم لكرات الالفوتدين وتقييم خ¸تصميم 3

 رسالة ماجستير /لطافيةا المايكروية

 2016 -2015 الصيدالنيات

دراسة عن بعض العوامل التي تؤثر على تحضير  4

رسالة  /حبوب اللوراتدين ذات االطالق الفوزري

 دبلوم عالي

 2017 - 2016 الصيدالنيات

تصييغ وتقييم حبوب مكسوة الطعم ومتشتتة فمويا  5

 وندانسيترون هايدروكلورايد / رسالة ماجستيرلال

 2017 - 2016 الصيدالنيات

 تحضير وتقييم خارج الجسم لحبيبات الكاربامازبين 6

 الفوارة وغير الفوارة باستعمال السايكلودكسترين

 رسالة دبلوم عالي /

 2017 - 2016 الصيدالنيات

 ةقنيتصييغ وتقييم بلورات السليمارين المايكروية بت  7

 رسالة ماجستير /نيالتصغير اآل

 2018 - 2017 الصيدالنيات

تصييغ وتقييم التكتالت البلورية الكروية لدواء  8

 االيباستين لتحضير حبوب قابلة للكبس المباشر

 رسالة ماجستير /

 2018 - 2017 الصيدالنيات

تحضير وتقيم الصلب المنتشر الممتز لدواء  9

/ رسالة  ل اقراصاالتورفاستاتين كالسيوم على شك

 ماجستير

 2019 -2018 الصيدالنيات

تحضير وتقييم خارج الجسم هيدروكلوريد  10

االونداتسيترون كشرائح فموية سريعة الذوبان 

 رسالة دبلوم عالي /لالطفال

 2019-2018 الصيدالنيات 



 

 

 

 

 

 

 

 لصلبخارج الجسم  للميلوكسيكام ا تقييمو صييغت 11

غشاء ية حامية للبوليمرات طبيع تعمالباسالمنتشر 

 /المخاطي لتحضير االشكال الصيدالنية المختلفة

 رسالة ماجستير

 2020-2019 الصيدالنيات 

تحضير وتقييم الصلب المنتشر السطحي لدواء  12

 كجرعة فموية صلبة / رسالة ماجستيراإليباستين 

 2020-2019 الصيدالنيات

  

 يها.التي شارك فالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 القاء بحث نقابة الصيادلة / العراق 1996 المؤتمر السنوي لنقابة الصيادلة 1

 القاء بحث نقابة الصيادلة / العراق 1997 المؤتمر السنوي لنقابة الصيادلة 2

 القاء بحث نقابة الصيادلة / العراق 1999 المؤتمر السنوي لنقابة الصيادلة 3

المؤتمرالعلمي والمهني الثاني  4

 عشر لنقابة الصيادلة

 حضور نقابة الصيادلة / العراق 2005

المؤتمرالعلمي والمهني الثالث  5

 عشر لنقابة الصيادلة

 حضور نقابة الصيادلة / العراق 2008

المؤتمر العلمي السابع لكلية  6

   الصيدلة

ية الصيدلة /جامعة كل 2008

 بغداد / العراق

 حضور

كلية الصيدلة /جامعة  2009 اليوم العلمي للكلية 7

 بغداد / العراق

حضور/ مقرر 

 جلسة

 
المؤتمر العلمي الثامن لكلية  8

 / اليوبيل الماسي للكلية  الصيدلة

كلية الصيدلة /جامعة  2011

 بغداد / العراق

 حضور

رة مدينة الطب / بغداد/ دائ 2011 مؤتمر مدينة الطب  9

 العراق

 حضور

وكلية الطب مؤتمر مدينة الطب  10

 المشترك

دائرة مدينة الطب بغداد/  2012

 العراق

 حضور

 المؤتمرالعلمي الرابع عشر 11

 لنقابة صيادلة العراق

 القاء بحث نقابة الصيادلة / العراق 2013

 المؤتمر العلمي الثاني لكلية  12

 المستنصريةالصيدلة / الجامعة 

كلية الصيدلة / الجامعة  2013

 المستنصرية/ العراق

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

دائرة مدينة الطب بغداد/  2013 مؤتمر مدينة الطب  13

 العراق

 حضور

الندوة العلمية الثانية لفرع  14

 الصيدلة السريرية / الثاني لكلية 

 الصيدلة / الجامعة المستنصرية

كلية الصيدلة / الجامعة  2014

 ية/ العراقالمستنصر

 حضور

 

15 

الندوة العلمية الخاصة بفرع 

الصيدالنيات/ انظمة اعطاء 

 الدواء

كلية الصيدلة / جامعة  2015

 بغداد / العراق

 محاضرةالقاء 

ورشة عمل عن كيفية كتابة  16

 وتحرير محضر مجلس الكلية

 حضور جامعة بغداد / العراق 2015

الندوة العلمية لفرع الصيدلة  17

الترويج الدوائي في / السريرية

العراق.. نظرة علمية وقانونية 

 واخالقية

 

كلية الصيدلة / جامعة  2015

 بغداد / العراق

 حضور

ة العلمية لفرع الصيدلة الندو 18

االستخدام غير  /السريرية

 المنطقي للدواء

كلية الصيدلة / جامعة  2016

 بغداد / العراق

 ورحض

المؤتمر العلمي االول لطلبة  19

 الدراسات العليا

كلية الصيدلة / جامعة  2016

  بغداد / العراق

 حضور

الندوة العلمية لفرع العقاقير  20

 والنباتات الطبية

كلية الصيدلة / جامعة  2017

  بغداد / العراق

 حضور

كلية الصيدلة / جامعة  2017 الندو العلمية لفرع الصيدالنيات 21

  غداد / العراقب

 حضور

الندوة العلمية لفرع الصيدلة  22

 السريرية

كلية الصيدلة / جامعة  2017

  بغداد / العراق

 حضور

المؤتمر العلمي السنوي االول   23

 جامعة كربالء –لكلية الصيدلة 

كلية الصيدلة / جامعة  2017

 كربالء

 حضور

جامعة  /كلية الصيدلة  2017 ندوة فرع الصيدلة السريرية 24

  بغداد / العراق

 حضور

 دورة للتعليم المستمر  25

كيفية كتابة البحوث واستخدام 

 برامج االستالل

كلية الصيدلة / جامعة  2018

 بغداد / العراق

 حضور

ندوة "المكمالت الغذائية ما لها  26

 وما عليها " / 

 

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2018

 العراق

 حضور

دخول مجالت ورشة عمل /  27

الجامعة ضمن المستوعبات 

 العالمية

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2019

 العراق

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل خاصة بالترقيات  28

 العلمية

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2019

 العراق

 حضور

الرشاد النفسي من التنظير اندوة  29

 الى الممارسة العملية

اد / كلية الصيدلة / جامعة بغد 2019

 العراق

 حضور

 التعليم االلكتروني دورة  30

Google class room 

 

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2019

 العراق

 حضور

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  TOT 2019دورة اعداد المدربية  31

 العراق

 حضور

ورشة مناقشة المعوقات و  32

العراقيل التي تواجه عمل 

 المجالت  

 حضور بغداد جامعة 2020

استخدام تكنلوجيا المعلومات في  33

 التدريس واالمتحانات

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2020

 العراق

 حضور

خطوات العمل في موقع  34

 المجالت و توزيع االدوار فيها / 

 ورشة الكترونية

 

 حضور جامعة بغداد 2020

ورشة كروس ريف باللغة  35

 العربية / ورشة الكترونية

 حضور دبي  2020

المؤتمر الدولي للتعليم  36

 الصيدالني / ورشة الكترونية

كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  2020

 العراق

 حضور

 عدد من الورش االلكترونية 37

التي اقامتها وحدة التعليم 

المستمر بالتعاون مع وحدة ابن 

 للتعليم االلكتروني سينا

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد / 2020

 العراق

 حضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 اليوجد اليوجد

  

  



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تصنيع كلوريد البوتاسيوم كجرعة  دوائية بطيئة  1

 التحرر

 

 

 

المجلة العراقية للعلوم 

: 9، 1998الصيدالنية 

31-44 

1998 

دراسة مقارنة للتوافر الحيوي وحركية الدواء بين  2

حبوب كلوريد البوتاسيوم البطيئة التحررالمصنعة 

 تجريبيا وحبوب كلوريد البوتاسيوم لشركة زيما

المجلة العراقية للعلوم 

: 9، 1998الصيدالنية 

45- 52 

1998 

ر عقار صوديوم دايكلوفيناك من قواعد لبوسات تحري 3

 مختلفة مقارنة بلبوسات الفولتارين لشركة كايكي

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

الصرفة والتطبيقية 

 54-45أ(: 4)15، 2002

2002 

دراسة خارج الجسم لتحرر الدواء من الكبسوالت  4

 والحبوب الحاوية على حبيبات مغلفة معويا والمحضرة

 الرطبةبالطريقة 

المجلة العراقية للعلوم 

، 2006الصيدالنية 

15(1 : )49-53 

2006 

. تصنيع و تقييم خارج الجسم للتحاميل السائلة  5

 الموضعية التحول الى هالم للنابروكسين

المجلة العراقية للعلوم 

، 2008الصيدالنية 

17(1:)31-38 

2008 

تحضير كبسول محور االطالق لعقار الدلتيازيم  6

 تنجهيدرات كمعقد بواسطة التبادل االيوني مع الراكلور

 المجلة العراقية للصيدلة

2011 ،11 ،(2 :)17-26 

2011 

وتحرر دواء  تأثير المواد المضافة على ذوبانية 7

 البيروكسيكام من الكبسوالت الجيالتينية الصلبة

المجلة العراقية للعلوم 

 ،2012الصيدالنية 

 21 (1:)117-122 

2012 

 د 8

 راسة العوامل المؤثرة على تحضير وتقييم خارجد

 الجسم لتحاميل هيدروكلوريد البروبرانولول الالصقة

 مخاطيا

مجلة كربالء للعلوم 

 -1: 5، 2013الصيدالنية 

15 

2013 

 د  دراسة عن بعض العوامل المؤثرة على تحضير كرات 9

 لوزالالفوتدين المايكروية الطافية باستعمال االثيل سلي 

International journal 

of pharmaceutical 

sciences review and 

research 

2016;41(2):281-289 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

10  

تصييغ وتقييم حبوب سريعة الذوبان مكسوة الطعم  

د بواسطة المنتشر يالالوندانسيترون هايدروكلور

 الصلب

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2017 ،26(1 :)50 - 60 

2017  

 صياغة وتقيم التكتالت البلوريه الكروية لدواء     11

     االيباستين       

 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2018 ،27 (2:)77-92 

2018 

 ر وتقييم خارج الجسم لحبيبات الكاربامازبين حضيت    12

 الفوارة وغير الفوارة باستعمال السايكلودكسترين

International 

Journal of Applied 

Pharmaceutics 

2018; 10( 6):290-

297 

2018 

 تصييغ وتقييم السليمارين كبلورات مايكروية بتقنية 13

 التصغير اآلني

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2019 

تحسين الذوبانية ومعدل الذوبان لالتروفاستاتين  14

 الصلب المنتشرالممتز كالسيوم باستخدام تقنية

 

ة للعلوم المجلة العراقي

 الصيدالنية

2019 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  امعة بغدادجكلية الصيدلة /  / عضوة في سكرتارية المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية 

  2005منذ عام 

  2015 دادالعراقية للعلوم الصيدالنية / كلية الصيدلة / جامعة بغمدير وحدة المجلة 

 نولحد اال

  2019 غدادالمجلة العراقية للعلوم الصيدالنية / كلية الصيدلة / جامعة بمدير تحرير 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2014 - 1996 كلية الصيدلة / جامعة بغدادعميد   كتاب شكر  عشرون  1

 2001و  2000 جامعة بغداد / رئيس الجامعة كتابين شكر  2

 2013 نفابة صيادلة العراق كتاب شكر  3

 1996 نقابة الصيادلة  جائزة ام المعارك للبحوث الصيدالنية 4

و 1997و 1996 نقابة الصيادلة ثالث شهادات تقديرية 5

1999 

 2009و  2008 بغداد عمادة كلية الصيدلة / جامعة شهادتين تقديريتين  6

 2014 كلية الصيدلة / جامعة بغداد يدعم كتاب شكر وتقدير 7

 2016 كلية الصيدلة / جامعة بغداديد عم كتاب شكر وتقدير 8

 2016 جامعة بغداد رئيس كتاب شكر وتقدير 9

 2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 10

 2018 امعة بغدادكلية الصيدلة / جيد عم كتاب شكر وتقدير 11

 2019 جامعة بغداد رئيس كتاب شكر وتقدير 12

 2019 كلية الصيدلة / جامعة بغداديد عم كتب شكر( 4)  كتاب شكر وتقدير 13

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي (3كتب شكر وتقدير عدد )  14

 2020 جامعة بغداد رئيس (2عدد )كتاب شكر وتقدير  15

 2020 كلية الصيدلة / جامعة بغداديد عم كتب شكر( 4ر وتقدير ) كتاب شك 16

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              اللغة العربية 

            اللغة االنكليزية          

             

   


