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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2001 الصيدلة بغداد

 2011 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن -2002 جامعة بغداد كلية الصيدلة 1

2    

3    

4    

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2001 ليمياليرموك التعمستشفى  صيدالنيه 1

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة ةفني ة صيدالني 2

 جهختبر الفسلم -فرع االدوية والسموم 

2002-2011 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة ساعد(م)مدرس  صيدالنية اختصاص 3

الصيدلة مختبر  -الصيدالنياتفرع  

التكنولوجية ومختبر الصيدلة 

 الفيزياوية

2011-2015 

 جامعة بغداد -كلية الصيدلة ))مدرس ختصاصصيدالنية ا 4

الصيدلة مختبر  -الصيدالنياتفرع  

صيدلة التكنولوجية ومختبر ال

 الفيزياوية

لحد االن      – 2015

        

 

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011-2002 عملي )صيدالني فني( –فسلجة  االدوية والسموم 1

 2013-2011 مليع-تكنولوجيا الصيدلة  الصيدالنيات 2

 2015-2013 مليع -الصيدلة الفيزياوية نياتيدالالص 3

 -صيدلة الصيدلة الفيزياوية و تكنولوجيا ال الصيدالنيات 4

 عملي

2015-2016 

 نآللحد ا-2017 مليع -الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 5

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال حة  أو األطرو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

6    

7    

 التي شارك فيها.العلمية دوات لنواالمؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــسنال عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر"االفاق المستقبلية للعلوم  1

 " الصيدالنية
 حضور الصيدلة كلية -ادجامعة بغد 2008

 حضور لصيدلةكلية ا -جامعة بغداد 2011 " اليوبيل الماسي للكلية مؤتمر" 2

شركة بالتعاون مع   شة عملرو 3

ل التعاون " تفعي بعنوان اكاي

بين الجامعات والشركات 

والمصانع الدوائية خدمة 

 "للمجتمع

 حضور لصيدلةكلية ا -جامعة بغداد 2011

رع الصيدلة فلندوة تخصصية  4

 السريرية بكلية الصيدلة 

بالتعاون مع دائرة مدينة الطب 

بعنوان "المناطرة الدوائية 

مشترك للطبيب  تعاون

والصيدلي لضمان متابعة افضل 

 ريض"للم

 حضور لصيدلةكلية ا -جامعة بغداد 2011

الهيئة بالتعاون مع  ورشة عمل 5

 الوطنية النتقاء األدوية النباتية

"  بعنوان لغذائيةوالمكمالت ا

المستحضرات العشبية بين 

الواقع والطموح في األسواق 

 " العراقية

 حضور لصيدلةية الك -جامعة بغداد 2012

ندوة علمية مشتركة لفرعي  6

االدوية  والسموم والعلوم 

بعنوان "  المختبرية السريرية

تاثير التلوث البيئي على ازدياد 

نسبة االمراض في المجتمع 

 العراقي"

 حضور لصيدلةكلية ا -جامعة بغداد 2012

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  7

 الجامعة المستنصرية–الصيدلة 
كلية  -رية الجامعة المستنص 2013

 )نادي العلوية( -الصيدلة
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

لفرع الصيدلة ندوة تخصصية  8

السريرية بكلية الصيدلة 

 بالتعاون مع دائرة مدينة الطب

الستخدام ا " بعنوان
 " ي للدواءغيرالمنطق

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2016

ضمان الجودة و فرع ندوة  9

ي بالتعون مع االداء الجامع

بعنوان "  غدادجامعة ب
 " لبحوث العلميها جوده 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2016

ندوة فرع الصيدلة السريرية  10

 Medication safetyبعنوان: 

and communication 

skills 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2017

بعنوان:  قيرعقاالندوة فرع  11

Modern aspects in 

pharmacognosy and 

medicinal plants 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2017

بعنوان:  لصيدالنياتاندوة فرع  12

Optimum use of 

laboratory instruments 

 حضور ةلصيدلكلية ا -جامعة بغداد 2017

ندوة فرع الصيدلة السريرية  13

 Importance ofبعنوان: 

choosing the suitable 

study design in clinical 

researches 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2017

ورشة علمية خاصة باستخدام  14

 FTIRوDSCجهاز 

 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2018

 الصيدالنيةياء الكيمع ندوة فر 15

 بعنوان

The new approaches in 

organic compounds and 

its roles as anticancer 

factors 

لية ك -الجامعة المستنصرية 2018

 الصيدلة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

بعنوان:  قيرعقاالندوة فرع  16

Criteria for approval of 

herbal drugs and food 

supplements 

لية ك -صريةالجامعة المستن 2018

 الصيدلة

 حضور

دورة كيفية كتابة البحوث  17

 واستخدام برامج االستالل

 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2018

ندوة فرع الصيدلة السريرية  18

 pharmaceuticalبعنوان: 

care services in elderly 

patients: optimizing 

well being 

ية كل -الجامعة المستنصرية 2018

 يدلةالص

 حضور

عن التوعية للحد شة عمل ور 19

من انتشار سرطان الثدي في 

 المجتمع العراقي

كلية اليرموك الجامعة/قسم  2018

 الصيدلة

 

 حضور

ندوة فرع الصيدلة السريرية  20

 Cervical cancer inبعنوان

Iraqi women: 

microbiological, 

immunological and 

histopathological rate 

لية ك -جامعة المستنصريةلا 2018

 الصيدلة

 حضور

/ مركز  جامعة بغداد 2018 دورة سالمة اللغة العربية 21

 التطوير والتعليم المستمر 

 

 حضور

 ندوة فرع الصيدلة السريرية 22

بعنوان:  تيةوالعقاقير النبا

ة ما لها ما ذائيالمكمالت الغ

 عليها

 ورحض لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2018

 نيات بعنوان:فرع الصيدالة ندو 23

Protocols and 

applications of 

bioavailability and 

bioequivalence studies 

لية ك -الجامعة المستنصرية 2019

 الصيدلة

 حضور

ورشة عمل خاصة بالترقيات  24

 العلمية
 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2019



 

 

 

 

 

 

 

ير ندوة االرشاد النفسي من التنظ 25

 ليةمارسة العمالى الم

 

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2019

 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2019 ف االلكترونيةدورة الصفو 26

 تدريب المتدربين دورة 27

 حترافياال
 حضور لية الصيدلةك -جامعة بغداد 2019

28 
ثقب البقعة حول ورشة عمل 

 الصفراء وانفصال الشبكية

 

 حضور ةلصيدلكلية ا -جامعة بغداد 2020

29 
ورشة عمل الكترونية حول 

 االسعافات االولية

 حضور مركز النبض للتدريب 2020

30 
ورشة عمل الكترونية حول 

 القيادة واالدارة

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

31 
ورشة عمل الكترونية حول 

 جودة التعليم الجامعي

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  32

اسلوب كتابة رسالة الماجستير 

(Thesis  او اطروحة )

 (Dissertationالدكتوراه )

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  33

تنمية الفاعلية عند االستاذ 

 الجامعي

مركز التعليم المستمر/  2020

 بغدادجامعة 
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  34

المعايير الفنية المطلوبة لتأهيل 

المجالت العلمية ضمن 

 سكوباس

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  35

تفعيل استخدام موقع بوابة 

 األبحاث

 

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ترونية حول مل الكورشة ع 36

 طبيا الموثقة العشبية االدوية
 للكيمياء العراقيةالجمعية  2020

 السريرية الحيوية
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل الكترونية حول  37

مكالمة جماعية استخدام تطبيق 

الدارة المحاضرات  مجانية

 االلكترونية

مركز التعليم المستمر/  2020

 ستنصريةالجامعة الم
 حضور

 ورشة عمل الكترونية حول 38

 االعتماد االكاديمي
مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  39

 الوسطى "المدير الناجح"القيادة 
مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل الكترونية حول  40

التربية االيجابية لالبناء في ظل 

 وناجائحة كور

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

 ورشة عمل الكترونية حول 41

نظام توصيل األدوية وأشكال 

 الجرعات الجديدة

  

كلية الطب البيطري/ جامعة  2020

 بغداد
 حضور

 ورشة عمل الكترونية حول 42

التحليل االحصائي لالستبيان 

 SPSSباستخدام 

مركز التعليم المستمر/  2020

 امعة بغدادج
 حضور

43 
 ورشة عمل الكترونية حول

االتجاهات الحديثة في تطوير 

أنظمة توصيل األدوية الحيوية 

الجديدة في المعركة ضد عدوى 

COVID-19 

 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2020

44 
 ورشة عمل الكترونية حول

كتابة المصادرباستخدام برنامج 

Endnote 

تمر/ مركز التعليم المس 2020

 جامعة بغداد
 حضور

45 
 ورشة عمل الكترونية حول

العقوبات االنضباطية واثرها 

 القانونية

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

46 
 ورشة عمل الكترونية حول

خارطة طريق التطوير 

والموافقة التنظيمية على دواء 

 جديد

 

 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2020

47 
 عمل الكترونية حولورشة 

 مايكروسوفت اكسل مقابل

 أوراق جوجل

 

مركز الحاسبة االلكترونية /  2020

 الجامعة المستنصرية
 حضور

48 
 ورشة عمل الكترونية حول

منصة التعليم االلكتروني 

Edmodo 

مركز الحاسبة االلكترونية /  2020

 الجامعة المستنصرية
 حضور

49 
 ورشة عمل الكترونية حول

رسم نتائج البيانات تحليل و

 Rالخاصة بك باستخدام برنامج 

 

الجامعة  /كلية الصيدلة 2020

 المستنصرية
 حضور

50 
 ورشة عمل الكترونية حول

تطبيق أدوات النمذجة الجزيئية 

 19-للتعامل مع مرض كوفيد 

 

 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2020

51 
دور  ورشة عمل الكترونية حول

فيروس  افيفافير في عالج

 كورونا

 

 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2020

52 
 ورشة عمل الكترونية حول

طرق مبتكرة العطاء الدواء 

 لالطفال عن طريق الفم

 القاء جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2020

53 
اتجاهات ؤتمر الكتروني حول م

 التعليم أثناء وبعد الوباء

 

كلية الصيدلة/ الجامعة  2020

 المستنصرية
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

54 
 ورشة عمل الكترونية حول

 لعنصر الفسيولوجية االدوار

 في النباتية الزنك  ومصادره

 كورونا فايروس مواجهة

 المستجد

مركز التعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد
 حضور

55 
 ورشة عمل الكترونية حول

 نفايات األدوية

 

كلية الصيدلة/ الجامعة  2020

 المستنصرية
 حضور

 ل الكترونية حولورشة عم 56

موارد مفيدة إلعادة الصياغة 

 لتجنب االنتحال للباحثين

 وطالب الدراسات العليا

 

كلية الصيدلة/ الجامعة  2020

 المستنصرية
 حضور

 ورشة عمل الكترونية حول 57

, براءات االختراع, مفهومها

نينها والية التقديم , قواشروطها

 عليها

كلية الصيدلة/ الجامعة  2020

 صريةالمستن
 حضور

58 
 ورشة عمل الكترونية حول

أساسيات التحليل الطيفي لألشعة 

فوق البنفسجية ، وتطبيق األشعة 

فوق البنفسجية. التحليل الطيفي 

 في تحليل المواد الصيدالنية
 

كلية الصيدلة/ الجامعة  2020

 المستنصرية
 حضور

 



 

 

 

 

 

 

 

 .  االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 يةخارج الكل داخل الكلية

احتفالية يوم االشراف على تدريب الطلبة في 

  الكلية

 

اداء المشاركة في االعداد واالشراف على 

لمتخرجين من بة اامتحانات معادلة الشهادة للطل

 كليات الصيدلة في الجامعات االجنبية

 

المرحلة لطلبة مشاريع التخرج االشراف على 

 الخامسة

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  امنا: المشروعات البحثية فىث 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Preparation and evaluation of atenolol floating 

beads as a controlled delivery system 

Iraqi J. Pharm. Sci. 

 )العراق(

2011 

2 Formulation and in vitro evaluation of 

mucoadhesive antimicrobial vaginal tablets of 

ciprofloxacin HCl 

 

Almustansiriyah 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences )العراق( 

2012 

3 Formulation and Evaluation of Floating Oral 

In-Situ Gel of Metronidazole 

 

International 

Journal of 

Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences   )الهند( 

 

2014 

4 
Development and Physical Characterization of 

a Periodontal Bioadhesive Gel of Gatifloxacin 

International 

Journal of Applied 

Pharmaceutics)الهند( 

2017 

5 Preparation and evaluation of lornoxicam in 

situ gelling liquid suppository 

Drug Invention 

Today )الهند(   

2018 

6 Preparation and evaluation of lornoxicam 

film-forming gel 

Drug Invention 

Today )الهند(   

2019 

7 Nanotechnology-Based Topical Drug 

Delivery Systems for Management of 

Dandruff and Seborrheic Dermatitis: An 

overview 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences (العراق) 

2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     لعراقعضو في نقابة صيادلة ا 

 قدير.و شهادات الت الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

اليرموك من مستشفى  كتاب شكر 1

 التعليمي

مستشفى -دائرة صحة اليرموك

 اليرموك التعليمي

2002 

في جرد وتنظيم  مساهمةلكتاب شكر ل 2

 المختبرات

 2003 امعة بغدادج–الصيدلة عمادة كلية 

فالية يوم في احتكتاب شكر للمشاركة  3

 الكلية

 2011 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة 

واداء  تاهيل في مساهمةلكتاب شكر ل 4

امتحانات معادلة الشهادة للطلبة 

المتخرجين من كليات الصيدلة في 

 الجامعات االجنبية

 2012 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة 

 2013 امعة بغدادج–صيدلة لية العمادة ك (2كتاب شكر للجنة االمتحانية )عدد  5

 2014 ادامعة بغدج–عمادة كلية الصيدلة  كتاب شكر للجنة االمتحانية  6

 2014 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة  لكافة منتسبي الكلية كتاب شكر 7

 2015 امعة بغدادج–صيدلة عمادة كلية ال كتاب شكر للجنة االمتحانية  8

االعمال  جهود اداءتكريما لشكر كتاب  9

 المناطة لها على اكمل وجه

 2017 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة 

قسم الشؤون -بغدادرئاسة جامعة  لنشر بحث علمي  تاب شكرك 10

 العلمية

2017 

التمام ارشفة سجالت كتاب شكر  11

 لجميع السنواتالمعادلة و

 2018 امعة بغدادج–كلية الصيدلة عمادة 



 

 

 

 

 

 

 

قسم الشؤون -بغدادرئاسة جامعة  علمي لنشر بحث تاب شكر ك 12

 العلمية

2018 

كلية الصيدلة ن عمادة كتاب شكر م 13

 حانات معادلة الشهادةامتلالشراف على 

 2019 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة 

م العالي والبحث ارة التعليوز نتسبي الوزارةكتاب شكر من الوزير لم 14

 العلمي / مكتب الوزير

2020 

ظيم الورش كتاب شكر للمساهمة في تن 15

 معة بغداداالكترونية في كلية الصيدلة/جا

 2020 امعة بغدادج–يدلة عمادة كلية الص

في المجلة بحث  ركتاب شكر لنش 16

 العراقية للعلوم الصيدالنية

 2020 امعة بغدادج–عمادة كلية الصيدلة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة ةالكتب المؤلف: شرحادى ع 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     العربية         

    االنكليزية          

   االرمنية 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


