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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 10/7/1989 العلوم المستنصرية

 2/3/2000 العلوم المستنصرية الماجستير

 هالدكتورا

 

 26/12/2003 العلوم المستنصرية

    أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1    

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2016-2004 بغداد كلية الصيدلة 1

 2010-2006 بغداد للصيدلة االهلية قسم الصيدلة 2

 2016-2008 اليرموك الجامعة قسم الصيدلة 3

 2016-2010 الرشيد الجامعه قسم الصيدله 4

 2011-2010 اليرموك الجامعه قسم طب االسنان 5

 2016-2015 اليرموك الجامعه قسم طب االسنان 6

 2017-2016 اصول الدين قسم الصيدله وطب االسنان 7

 2017-2016 ابن البيطار قسم الصيدله 8

 2019-2018 االهليةبغداد للصيدلة  قسم الصيدله 9

 2020-2018 الرشيد الجامعه قسم الصيدله 10

    

    

    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2009-2004 الرياضيات العلوم المختبرية السريرية 1

 2019-2004 الحاسبات  2

 2009-2004 الفيزياء  3

 2020-2009 الرياضيات واالحصاء الطبي  4

 2020-2009 الفيزياء الطبية  5

 2020-2009 االحصاء الطبي/دراسات عليا  6

7    

8    

9   

 

 

 

 ( :ًالتي أشرف عليها: خامسا ) االطاريح ، الرسائل 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    



 

 

 

 

 

 

 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مساهم كلية العلوم/المستنصرية 1999 ظاهرة الكسوف الشمسي 1

 مساهم الباراسايكولوجي العراقيةجمعية  1999 والباراسايكولوجي المجتمع الحديث 2

 مساهم كلية العلوم/قسم علوم الجو 2000 وتاثيراتها العالميةظاهرة االوزون و 3

 مساهم كلية العلوم/قسم الفيزياء 2001 ظاهرة االحتباس الحراري 4

 والنباتات مستقبل البحوث االكاديميه لدراسه العقاقير 5

 الطبيه 

 مساهم الصيدله فرع العقاقير/كليه 2014

 مساهم فرع العلوم المختبريه/كليه الصيدله 2014 التدرن في العراق 6

 مساهم كليه الصيدله 2019-2005 الندوات والحلقات الدراسيه 7

 فرع الصيدله السريريه/الصيدله 2017 يد-المنهاج المقترح لمادة الفارم 8

 السريريه/الصيدله 

 مساهم

 االستالل واستخدام برامجكيفيه كتابه البحوث  9

  

 

 مساهم كليه الصيدله 2018

بالعلم والعمل ترتقي جامعاتنا االهليه  10

 نحو العالميه

 مساهم ندق عشتارف-قاعه تموز 2018

 مساهم كليه الصيدله 2018 المكمالت الغذائيه مالها ماعليها 11

الموتمر العلمي الثاني والدولي االول للببحوث  12

 التطبيقيه وبراءه االختراع 

 

الجامعه التقنيه الوسطى/كليه التقنيات  2019

 الصحيه والطبيه

 مساهم

 مساهم كليه الصيدله 2019 يهاالرشاد النفسي من التنظير الى الممارسه العمل 13

 مساهم الصيدله كليه 2019 زراعه االنسجه وتطبيقاتها العلميه 14

 مساهم مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني google Classroom 2019دوره  15

16 

 

Applying the modeling tools 

for tackling covied 19 

 مساهم مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني 2020

17 The role of avifavir in 

treatment of corona vairus 

 مساهم سينا للتعليم االلكترونيمركز ابن  2020



 

 

 

 

 

 

 

18 Innovative pediatric oral 

drug delivery system 

 مساهم مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني 2020

19 New trend in vaccination 

against human eczema / 

atopic dermatitis 

2020 Jabir Bin Hayyan 

International Forum for 

Science 

 مساهم

مواجهه انتشار العدوى بفيروس  20

 كورونا

 مساهم مركز الدنا العدلي 2020

وزاره الرياضه والشباب/رعايه  2020 اداره الجوده المطبقه 21

 علميه

 مساهم

وزاره الرياضه والشباب/منتدى  2020 اداره الجوده الشامله 22

 شباب النصر

 مساهم

مناهج التعليم في العراق ودوره في  23

 ثقافه السالمنشر 

 مساهم الشبكه السويديه العراقيه للدراسات 2020

اداره الصف باستخدام المستحدثات  24

 التكنولوجيه

 مساهم قسم شؤون المناهج التربويه 2020

25  Remarkable record of 

attendance the scientific   

منظمه النخله واصدقاء جمعيه  2020

 المصادر البيئيه

 مساهم

26 Innovation in teaching on 

line english 

وزاره التربيه/قسم االعداد  2020

 والتدريب

 مساهم

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 اداره التعليم االلكتروني 27

شرح المتشابهات في بعض  28

 المصطلحات الفيزياويه

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 االجتماعيه المؤديه للعنفالعوامل  29

االحساس والشعور وتاثيرها على  30

 االسره

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 التربيه الخاصه 31

 تقديم معامله الترقيه وفق رويا لقانون 32

 2017لسنه  167

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد web quest 2020الرحالت المعرفيه  33

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 الغذاء الصحي 34

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 دوره المعلم في التعليم االلكتروني 35

التفكك اثر وسائل التواصل في  36

 االسري

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 الكحول وجسم االنسان 37

الظواهر الفيزياويه والقوى المؤثره  38

 على الطيران

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020

االدمان االلكتروني واثره على  39

 اطالب

 مساهم التربيه/قسم االعدادوزاره  2020

انواع اسئله االختبارات في نماذج  40

 كوكل

قسم شؤون المناهج والتقنيات  2020

 التربويه

 مساهم

41 
International Webinar of Pharmacy Education 

and Certification of Accreditation Council for 

Pharmacy Education 

2020 Ibn Sina E-Learning مساهم 

 مساهم وزاره الرياضه والشباب 2020 ثقافه الحوار 42

 مساهم قسم شؤون المناهج والتقنيات 2020 شرح منصه نيوتن التعليميه 43

 مساهم وزاره الرياضه والشباب google 2020مميزات برنامج  44

45 Applying the Molecular Modeling 

Tools for Tackling COVID-19 

2020 Ibn Sina E-Learning مساهم 

 مساهم وزاره الرياضه والشباب 2020 مفهوم االنتماء والمواطنه 46

فوائد ومساؤي التعليم االلكتروني في  47

 ظل جائحه كورونا

وزاره التربيه/قسم االعداد  2020

 والتدريب

 مساهم

48 Has Remarkable Record of Attendance the 

Scientific Symposium of 

Basic conceptual for electronic scientific 

publication 

2020 Iraq Association of Genetic and 

Environmental Resources 

Conservation 

 مساهم



 

 

 

 

 

 

 

 مساهم word 2020 Nasser forumتعليم اساسيات برنامج  49

 مساهم دائرة الرعاية العلمية 2020 الموجات الراديوية العالية التردد 50

 مساهم Nasser forum 2020 مفهوم العالقات العامه 51

 مساهم جائزة الشارقة للعمل التطوعي 2020 األزمات في التطوع 52

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 التعلم المدمج في التعليم 53

الضوابط والتعليمات للترقيات لحمله  54

 الشهادات العليا

 مساهم التربيه/قسم االعدادوزاره  2020

استخدام تكنولوجيا المعلومات في   55

 ”التدريس واالمتحانات

 مساهم كليه الصيدله/وحده تعليم مستمر 2020

 مساهم جامعه القاسم الخضراء 2020 اهميه االغذيه التي تطيل العمر 56

مبادئ االحصاء الحيوي باستخدام  57

 SPSSنظام 

 مساهم تعليم مستمر كليه الصيدله/وحده 2020

 مساهم المنتدى الثقافي النصر 2020 الكاريزما وقوه الحضور 58

 مساهم دائرة الرعاية العلمية 2020 إدارة النفايات الطبية والبايولوجية 59

60 Preparative HPLC 2020 مساهم كليه الصيدله 

 مساهم Iraq Association of Genetic and 2020 البصمه الوراثيه 61

62 Epidemic influenza 

prevention and treatment 

 مساهم كليه الصيدله 2020

63 Updates in Endodontics & Aesthetic 

Dentistry 

 مساهم كليه طب االسنان 2020

ظاهره التقليد بين بناء وهدم  64

 الشخصيه

 مساهم المنتدى الثقافي النصر 2020

65  

 Education Trends During and After 

the Pandemic 

 مساهم كليه الصيدله/المستنصريه 2020

 مساهم المنتدى الثقافي النصر 2020 مفهوم االداره والتخطيط في االزمات 66

قسم شؤون المناهج والتقنيات  HTML 2020تصميم المواقع ولغه ال  67

 التربويه

 مساهم

 مساهم وزاره التربيه/قسم االعداد 2020 عمليه التدريس االنتباه واالدراك في 68

الخرائط التفاعليه رؤيه جغرافيه  69

 جديده

 مساهم قسم شؤون المناهج والتقنيات 2020

 مساهم المنتدى الثقافي النصر 2020 مفاهيم الذوق العام 70

قانون العنف االسري بين التشريع  71

 والمسؤوليه االجتماعيهالقانوني

 مساهم وزاره الشباب والرياضه 2020

 مساهم دائره الرعايه العلميه 2020 الموجات الراديوية العالية التردد 72

استخدام تكنولوجيا المعلومات في  73

 التدريس

 مساهم كليه الصيدله /التعليم المستمر 2020

74 Waste of medicine 2020 مساهم كليه الصيدله /التعليم المستمر 

المدرس واثرها في اداره شخصيه  75

 الصف المدرسي

 مساهم قسم شؤون المناهج والتقنيات 2020

76 Off-label drags uses 

benifites and risks 

 مساهم كليه الصيدله/ابن سينا 2020

  

  . سابعا : األنشطة العلمية االخرى 



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو جمعية الباراسايكولوجي العراقية عضو اللجنة العلمية لفرع العلوم المختبرية

 عضو جمعية الفيزياويين العراقية مقرر اللجنة االمتحانية للكلية

 عضو الجمعية العراقية لالحصاء رئيس اللجنه االمتحانيه

  رئيس لجنه الجوده/فرع العلوم المختبريه

 

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

 .التعليم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دراسة وحساب تاثيرات الفرط في درجات الحرارة  1

 الجهدية على الحمل الطافي للغيوم.
. 

التطبيقية/تصدرها في مجلة ديالى للبحوث 

 جامعة ديالى

15/4/2006 

2  

 توليد وانحراف الحزم االيونية بواسطة العدسات الكهروستاتيكي
 

مجلةةةة الفتص/تصةةةدرها كليةةةة التربيةةةة االساسةةةية/جامعة 

 ديالى .

19/3/2008 

 تشاردراسة تيار مولد القدرة المغنيتوهيدروداينميكية  مع ان 3

 بوم.
  

في مجلة كلية التربية/الجامعة  .

 المستنصرية

 

10/5/2010 

4 Estimation Monthly Mean, Temperature using correlation 

Formula in different provinces in Iraq 

 15/9/2014 مجله ديالى للعلوم الصرفه

5 Comparison between  (ARIMA) and (ANNs) models for 

Estimating the Relative Humidity for Baghdad city 

 14/4/2015 مجله علوم المستنصريه

6 UV Photovoltaic detector based on Bi 

doped TiO2 Fabricated by pulse Leaser 

Deposition 

International Journal of 

advanced Research 

30/5/2015 

7 Effect of the annealing and compositional 

on the Morphological and electrical 

properties of Nano TiO2:CuO films 

prepared by pulse laser deposition(PLD) 

الموتمر الدولي العلمي الخاامس 

 للننانوتكنولوجي والمواد المتقدمه

25/6/2015 

8 Study influence of thickness and electrode mater on 

some electrical properties for ZnSe thin films 

prepared by thermal evaporation in vacuum 

 

 13/6/2016 مجله اليرموك/كليه اليرموك الجامعه

9 Synoptic analysis of Iraqi dust storm 

frequency on 2012  

 

TSHE journal environmental 

Asia 

1/9/2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

  

     عضو جمعية الفيزياويين العراقية 

  العراقيةعضو جمعية االحصاء 

    عضو جمعية الباراسايكولوجي العراقية 

  و شهادات التقدير. عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلية الصيدلة شكر وتقدير 1

 2010 كلية الصيدلة شكر وتقدير 2

 2011 كلية الصيدلة 3عدد   شكر وتقدير 3

 2012 كلية الصيدلة 2عدد  شكر وتقدير 4

 2012 صيدله اليرموك شكر وتقدير 5

 

 

 

 2014 كليه الصيدله 2عدد  شكر وتقدير 6

 2014 كليه الصيدله منص عالوة ترفيع لمدة شهر 7

 مجلس النواب العراقي شكر وتقدير 8

  

2014 

 2020 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 9

 2020 رئيس جامعه بغداد وتقديرشكر  10

 2020 وكيل الوزاره للبحث العلمي شكر وتقدير 11

 18/5/2020 رئيس جامعه بغداد منص قدم لمده شهر 12

 1/3/2020 رئيس جامعه بغداد منص قدم لمده شهر 13

 

 : الكتب المؤلفة أو المترجمةحادى عشر. 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Introduction to medical physics 2020 

2 Introduction to medical and biological statistics 2020 

3 Essential of atmospheric science  2020 

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             العربية 

             االنكليزية 

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 


