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 .العلمية   تأوالً : المؤهل 

 

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

  بكالوريوس
 صيدلة
 

 2000-6-30 يدلة كلية الص  بغداد

صيدلة   ماجستير
 سريرية

 2006-1-5 كلية الصيدلة  بغداد

ماجستير صيدلة  
 اقتصادية
 اجتماعية

 

 2014-12-15 كلية الصيدلة  الواليات المتحدة-أيوا

ماجستير صحة  
 عامة  

 2017-12-15 كلية الصحة العامة واليات المتحدةلا-أيوا

اقتصاد دكتوراه 
صيدالني 
 مجتمعي

 2017-12-31 كلية الصيدلة  ةيات المتحدالوال -أيوا

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2011-1-17 كلية الصيدلة جامعة بغداد مدرس جامعي  1

دراسات الجدوى  -وزارة الصحة خبير استشاري  

 ديةاالقتصا

 

 

9-12-2019   

الى   2018-4-24 مجلس السرطان  -وزارة الصحة خبير استشاري  2

2019 

 2006-3-6 كلية الصيدلة جامعة بغداد مدرس مساعد  3

 2011-11-13 بغدادكلية الصيدلة جامعة   )معيد( -صيدالني 4

 2000-11-15 بغداد  -مستشفى الواسطي صيدالني  5

 2010-2007 قسم تسجيل االدوية -وزارة الصحة صيدالني استشاري )تنسيب(  6



 

 

 

 

 

 

 

 س الجامعي . يرثالثاً : التد

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

 2011-1-17 امعة بغدادصيدلة ج كلية ال مدرس جامعي  1

 2006-3-6 كلية الصيدلة جامعة بغداد مدرس مساعد  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

سمنار الصيدلة السريرية لطالب الدراسات  الصيدلة السريرية فرع  
 العليا 

2020 

 2020 العالجات المتقدمة لطالب الماجستير  الصيدلة السريرية فرع  

 2020 طرق البحث لجميع طلبة الدراسات العليا  كلية الصيدلة  

 2020 االقتصاد الدوائي للمرحلة الخامسة كلية الصيدلة  

 2020 المرحلة الخامسة-العالجات كلية الصيدلة  

 2018 العالجات المتقدمة لطالب الماجستير  الصيدلة السريرية فرع  1

 2018 طرق البحث لجميع طلبة الدراسات العليا  كلية الصيدلة  2

 2018 االقتصاد الدوائي للمرحلة الخامسة كلية الصيدلة  3

 2018 االخالقيات في الصيدلة  كلية الصيدلة  4

 2011-2006 العالجات للمرحلة الخامسة   ةكلية الصيدل 5



 

 

 

 

 

 

 

 2011-2006 الصيدلة السريرية للمرحلة الرابعة  كلية الصيدلة  6

 2010-2007 صيدلة مجتمع   كلية الصيدلة   7

 2010-2001 تدريب مستشفيات  كلية الصيدلة  8

 مختبر الصيدلة السريرية  كلية الصيدلة   9

 

2001-2010 

 

 

 : التي أشرف عليها( ئل اسالر ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

جاهزية مؤسسات الرعاية الصحية العامة   1
العراقية ومقدميها لمواجهة جائحة فايروس  

 ( سميه غسان سامي) كورونا المستجد

دبلوم -فرع الصيدلة السريرية
 عالي 

 

2020 

اشعارات المركز العراقي لليقظة الدوائية   أثيرت 2
المتعلقة بأالدوية المزيفة والمهربة في القطاع  

 (مينا زياد صالح  ) الخاص

دبلوم -فرع الصيدلة السريرية
 عالي 

 

2020 

ت  الخدمامرضى على قياس مدى رضى ال 
موضوع  -الصيدالنية في المستشفيات العراقية

 ( ثاني رسالة دبلوك عالي )مشرف 

دبلوم -فرع الصيدلة السريرية
 عالي 

 

2018 

الوصف الخاطئ لالدوية الخاصة بالحاالت   
ابن  نفسية للمرضى الراقدين في مستشفى لا

موضوع رسالة -في بغداد رشد 
 (  ثاني ماجستير)مشرف 

 يرماجست-الصيدلة السريريةع فر
 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد  ة  ــ السن عنوان  ال ت 

بحث / بوستر   )

 حضور(

 Factors Associated with 

Social Isolation among 

Graduate and Professional 

Healthcare Students in a 

Midwestern Public 

University 

الواليات -غوشيكا 2019
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث 

السالمة الدوائية للمسنين في   1
 مراكز رعاية المسنين 

الجامعة المستنصرية   2018
 كلية الصيدلة

 القاء محاضرة 

تحسين السالمة الدوائية   2
ة واثره )تطور علم الصيدل

في تحسين صحة المريض(   
 2018-5-15بتاريخ 

كلية اليرموك الجامعة   2018
 قسم الصيدلة 

 ة رضالقاء محا

 حضور النجف -جامعة الكوفة 2018 دعم التعليم الطبي  3

 حضور كلية المصطفى  -بغداد 2018 سبل تطوير التعليم الجامعي 4

االجتماع السنوي التحاد   5
 الصيادلة االمريكان 

الواليات  -كليفورنيا 2017
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

االجتماع السنوي لصيادلة  6
 والية ايوا 

 مشارك في بحث الواليات المتحدة-وايأ 2017

الواليات   -جامعة أيوا 2017 اسبوع البحوث الصحية  7
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

االجتماع السنوي التحاد   8
 الصيادلة االمريكان 

الواليات  -ماريالند 2016
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

  تالواليا -جامعة أيوا 2016 مؤتمر جاكوبسون 9

 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

الواليات   -جامعة أيوا 2016 اسبوع البحوث الصحية  10

 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

مؤتمر الوسط الغربي   11
 االمريكي لصيدلة المجتمع 

الواليات  -جامعة مشيكان 2016
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

االجتماع السنوي التحاد   12
 الصيادلة االمريكان 

الواليات  -كليفورنيا 2015
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث



 

 

 

 

 

 

 

االجتماع السنوي لصيادلة  13
 والية ايوا 

 مشارك في بحث الواليات المتحدة-أيوا 2015

لصيدلة   المؤتمر العالمي 14

 المجتمع

الواليات  -بوسطن 2014

 المتحدة االمريكية 

 ي بحثمشارك ف

بناء مجتمعنا  ورشة عمل  15
 العالمي 

الواليات  -جامعة أيوا 2014
 المتحدة االمريكية 

 مشارك في بحث

االجتماع السنوي التحاد   16

 الصيادلة االمريكان 

الواليات  -كليفورنيا 2013

 المتحدة االمريكية 

 حضور

جتماع السنوي لصيادلة اال 17

 والية ايوا 

 ضورح الواليات المتحدة-أيوا 2013

     

 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

اعطاء سمنار في فرع الصيدلة السريرية  
-3-7حول انواع الدراسات السريرية بتاريخ  

2018 

اعطاء محاضرة في الجامعة المستنصرية  
يدلة بعنوان ) السالمة الدوائية  كلية الص 

( بتاريخ  ن في مراكز رعاية المسنينيللمسن
25-4-2018 

اعطاء محاضرة في وحدة التعليم المستمر 
بعنوان )العوامل المؤثرة على السالمة  

الدوائية في مراكز رعاية المسنين( بتاريخ  
27-3-2018 

حضور مؤتمر التعليم الطبي الذي اقيم في  
-4-14ة الكوفة بتاريخ كلية الطب جامع

بعنوان )دعم التعليم الطبي لضمان    2018
 ة العناية الصحية( جود

اعطاء محاضرة في دورة التعليم المستمر 
-24بعنوان )انواع طرق الدراسات( بتاريخ 

4-2018 

اعطاء محاضرة في كلية اليرموك الجامعة  
  قسم الصيدلة حول تحسين السالمة الدوائية 

واثره في تحسين  )تطور علم الصيدلة 
 2018-5-15بتاريخ    صحة المريض( 

قير الطبية لفرع العقاقير  حضور ندوة العقا
والنباتات الطبية في كلية الصيدلة جامعة بغداد 

 2018في نيسان 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .  التعليم

 نة الس النشر  محل أسم البحث  ت 

1 A SYSTEMS APPROACH TO IDENTIFY 

FACTORS INFLUENCING ADVERSE 

DRUG EVENTS IN NURSING HOMES 

 المجلة االمريكية لمجتمع كبار السن 
Journal of the American 

Geriatric Society 

2018 

2 . Exploring Electronic Communication Modes 

between Faculty Members and Students of Iraqi 

Colleges of Pharmacy Using Technology 

Acceptance Model. 

المجلة االمريكية للتعليم 
 الصيدالني

American Journal of 
 Pharmaceutical 

Education (AJPE) 

2017 

بحث في مجالت امريكية وبريطانية في مجال  11نشر  3

 2013الصيدلة وصيدلة المجتمع والتعليم الصيدالني منذ 

RSAP, IJPP, AJPE, 

JAPhA, Pharmacy 

Practice, Innovation in 

Pharmacy , American 

Hospital Pharmacy, 

American Journal of 

Medical Director 

2013-2017 

بحوث في مجال الصيدلة السريرية في مجالت    4نشر  4

 عراقية

المجلة العراقية للعلوم  
الصيدالنية )مجلة كلية  

جامعة بغداد (  الصيدلة 
ومجلة الصيدلة في كلية  

الصيدلة الجامعة 
 ة المستنصري

2006-2011 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

دراسات الجدوى لالدوية منذ  جنه ل-قسم تقدير الحاجة -استشاري في وزارة الصحة  
12-2019 

 2019الى   2018-4-24 منالعراقية عضو في مجلس السرطان في وزارة الصحة  

 2018-2017عضو في اتحاد الصحة العامة في والية ايوا االمريكية  

 2017-2013دلة االمريكان عضو اتحاد الصيا 



 

 

 

 

 

 

 

       2010-2007حة العراقية عضو في قسم تسجيل االدوية في وزارة الص 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 التقدير

 السنة  الجهة المانحة 

داد غبجامعة عاون رئيس  م شكر وتقدير كتاب 

 للشؤون العلمية 

2020 

 2020 عمادة كلية الصيدلة كتب شكر  3

 2020 وزارة الصحة العراقية كتاب شكر وتقدير 

داد غبجامعة عاون رئيس  م شكر وتقدير كتاب 
 للشؤون العلمية 

2019 

 2018 وزارة الصحة العراقية كتاب شكر 

الواليات المتحدة  -عة ايوا جام كتاب شكر وجائزة   12
 االمريكية 

2014-2017 

معة بغداد وكلية الصيدلة جا ر كتاب شك 12
 جامعة بغداد 

2001-2011 

2018-2019 
 2018 كلية اليرموك الجامعة  شكر  ينكتاب 

 2018 كربالء -كلية ابن حيان كتاب شكر 

 

 . أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات . ــ ثاني عشر :اللغ 

 عربي           ✓

           يانكليز ✓


