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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 الصيدلة بغداد

 2016 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   التوجد

   التوجد أخرى

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 28/12/2010 --- 28/12/2009 لطبمستشفى الجراحات التخصيصة/مدينة ا صيدالنية متدربة 1

 2013----2010 بغداد ببغداد كلية الصيدلة/جامعة معيدة  2

 نحد االل----2016 غدادكلية الصيدلة/جامعة ب مدرس مساعد 3

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2013---2010 بغداد معيدة/ الصيدلة 1

 حد االنل---2016 بغداد مدرس مساعد/الصيدلة 2

3    

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2013---2010 بايوكمستري عملي/معيدة فرع العلوم المختبرية السريرية 1

 لحد االن—2016 فيزيولوجي عملي/مدرس مساعد ومفرع االدوية والسم 2

3    

 

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 1. Fibromyalgia.2016 

2. Metabolic consequences of renin angiotensin system blockade.2016 

 3. Targeting glutamate transporter in management of alcohol--- 

dependence.2016 
4. Osteoporosis and Osteomalacia.2017 

5. Behcet 's Disease Treatment.2017 

6. Metformin and Alzheimer's :As a new potential therapy.2018 

7.  Glutamatergic system as a target in treatment of Alcohol dependence.2018  

8.  Alzheimer's  as a metabolic disease………………………………….2019 

9. The hematological complications of alcoholism………………………2019 

 10. Targeting Glutamate Uptake to Treat Alcohol Use Disorders(AUDs) ……..2020 
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Submitted  :ًالتي شارك فيها.العلمية ات ندووالالمؤتمرات سادسا 

 ت داخل كلية الصيدلة/جامعة بغداد وخارجها.الكثير من الندوا

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 class roomدورة  1

    

 عهلة /جاميدالص كلية 2019

 بغداد

 مشارك

 عهلة /جامكلية الصيد 2019 ةة العمليمن التنظير الى الممارس ندوة بعنوان االرشاد النفسي 2 حضور

 بغداد

 مشارك

كلية الصيدلة /جامعه  2019 (TOTن)د المدربيدورة اعدا 3

 بغداد

 مشارك

4 The role of Avifavir in Treatment of Corona Virus 2020 ية الصيدلة /جامعة لك

 بغداد

 مشارك

5 Innovative Pediatric oral drug delivery system 2020  كلية الصيدلة /جامعة

 غدادب

 كارمش

6 International webinar of pharmacy education and 

certification of Accreditation Council for pharmacy  

كلية الصيدلة /جامعه  2020

 بغداد

 ركمشا

7 Education Trends during and after the pandemic 2020  كلية الصيدلة /جامعه

 بغداد

 مشارك

 مشارك جامعة بغداد Zoom 2020عبر تطبيق  األولىج م المدمدورة التعلي 8

وحدة االرشاد  2020 ةقايواالثار والو األسبابدورة حول تعاطي المخدرات: 9

النفسي والتوجيه 

ية كل/التربوي

امعة ج-لصيدلةا

 بغداد

 مشارك

 وأساليبالوطني للمختبرات التعليمية التصنيف  10

 فقا لمنظمة اوشاو-االرتقاء

ر/جامعة كلية االثا 2020

 سامراء

 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 الكلية خارج اخل الكليةد

  مسؤول مختبر الفسلجة

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مج 

 : التعليم

 .1.  The Possible Cardioprotective Effects of Different Fractions of Artichoke 

  Extracts against 5-FU induced Cardiotoxicity in Albino Rats. Safa Mustafa Najim, 

Intesar T.Numan and Maha N. Hamad. International Journal of pharmacy and 

pharmaceutical Sciences;Vol 7(10):2015. 

  

 2. The Possible Cardioprotective Effects of Ethanolic Artichoke Extract against 5-Fu 

Induced Cardiac Toxicity in Rats. Intesar T Numan , Maha N.Hamad, Ammar 

A.Fadhil and Safa M.Najim. Iraqi J. Pharmaceutical Sciences; Vol 25(1):2016. 

 .  

 

3-Nephroprotective Effects of Artichoke Extract against 5-Fluorouracil Induced 

Nephrotoxicity in Wister Rats: A comparative Study with Telmisartan; Safa Mustafa 

Najim1, Mohammad Abdul Amir Ulaiwy2, Intesar T. Numan3, Maha N.Hamad4, Alaa 

Radhi Khudhair . Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 48(1), January - February 2018; Article 

No. 16, Pages: 70-74.. 

4 EVALUATION OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF NEWLY SYNTHESIZED 

ISATIN DERIVATIVES IN RATS. Sarrah Sattar Jabbar 1*, Safa Mustafa Najim 2, Ammar A. Fadhil 2. 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PHARMACY 2019, 10 (2). 

 

5The assessment of alcohol effects on red blood cell indices in rats. 

Shihab Hattab Mutlag1, Ali Jabbar Abdulhussein1*, Safa Mustafa Najim1, Mohammed A. Taher2, Amani 

Jabbar Hawi1. 
 Drug Invention Today | Vol 10 • Special Issue 3 • 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوجد  .والدولية لعلمية المحلية الهيئات اوية ضع :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

    

  و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة المانحةالجهة 

في اكمال ومتابعة شكر وتقدير  1

واالجهزة  دةسجالت الجو

 ةالمختبري

 2019/12/15 -كلية الصيدلة جامعة بغداد

فة الجامعات الى كا شكر وتقدير 2

يم للجهود المبذولة النجاح التعل

 االلكتروني

 2020/8/9 التعليم العالي روزي

جاح للتميز في ان شكر وتقدير 3

-2019اللكتروني للسنة التعليم ا

2020 

وكيل الوزارة لشؤون البحث 

 العلمي

2020 

 

 توجدال   .أو المترجمة فةالكتب المؤل: شرحادى ع 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة االنكليزية             

              

  

 

 

 

 

 

 


