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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2003 /8 /16 الصيدلة بغداد

 2011 /3 /16 الصيدلة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2020 /8 /9 الصيدلة بغداد

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2009-2005 بغداد  / معيد صيدلةالكلية   1

 2011-2009 = طالب دراسات ماجستير 2

 2017-2011 = لية صيدلة ك\مدرس مساعد 3

 لى االنا -2017 = صيدلة  كلية\ مدرس 4

 

 

 

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2005 – 2004 دائرة مدينة الطب /صحةال وزارة متدربي نصيدال 1

 2005 فةوزارة الصحة/ دائرة صحة الرصا رجصيدالني متد 2

 2009 – 2006 جامعة بغداد –كلية الصيدلة  معيد 3

 2011-2009 = طالب ماجستير 4

 2017 -2011 = مساعد مدرس 5

 2020-2017 = طالب دكتوراه 6

 الى االن 2017 = مدرس 



 

 

 

 

 

 

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة المـــــادة ــمالقسـ ت

 2009-2005  مختبر صيدلة سريرية ة معيدالصيدلة السريري 1

 2009-2005 تدريب مستشفيات مرحلة خامسة معيد الصيدلة السريرية 2

 دريسيت السريرية \ص 3

 

 

 

 كمدرس مساعد

 2018-2011 مختبر صيدلة سريرية

 2020-2011 سةتدريب مستشفيات مرحلة خام دريسيت السريرية \ص 4

 2012-2011 مادة صيدلة سريرية / نظري السريرية \ص 5

 2018-2012  قتصاد الصيدالني نظريمادة اال السريرية\ص 6

 الى االن  2015 مادة العالجات نظري السريرية \ص 7

8    

9    

 

 :خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

 

 .سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 لجنة تحضيرية  بغداد لية الصيدلة جك 2020-2006   فرع الصيدلة السريريةندوات  1

 حضور بغداد كلية الصيدلة ج 2020-2006 لة ندوات كلية الصيدمؤتمرات و  2

 حضور مدينة الطب  2020-2013 مؤتمرات مدينة الطب العلمية 3



 

 

 

 

 

 

 

كلية الصيدلة ج  2010 مؤتمر علمي 

 المستنصرية

 القاء بحث

 حضور نقابة الصيادلة 2013 مؤتمر علمي 

 حضور  دائرة صحة الكرخ 2019 مؤتمر علمي 

 

  االخرى . سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

محاضرات وسمنارات فرع الصيدلة  

 السريرية

 

 

  طوير تثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو

 التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Comparing the clinical efficacy and safety of 

high doses of 

beclomethasone inhaler with medium doses 

of beclomethasone 

inhaler combined with oral aminophylline 

or montelukast tablets 

in persistent asthmatic Iraqi patients. 

Al-Mustansiriyah Journal 

of Pharmaceutical Sciences 

2011 

2 Self medication practice among Iraqi patients 

in Baghdad City 

American Journal of 

Pharmacological Sciences 

2014 

3 Parental self medication of antibiotics for 

children in Baghdad City 

International Journal of 

Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

4 Antibiotic prescribing patterns for Iraqi 

patients during Ramadan 

Patient prefernce and 

adherence 

2014 

5 Risk factors for occurrence and recurrence 
of diabetic foot ulcers among Iraqi diabetic 
patients 

Daibetic foort and ankle 2015 

6 Knowledge and attitude of Iraqi diabetic 

patients who fast during Ramadan 

International journal of  

Phytopharmacology 

2016 

7 Evaluating the Clinical Outcomes of Three 

Medication Regimens for Treating a Sample 

of Iraqi Persistent Asthmatic Patients 

Iraqi journal of 

pharmaceutical sciences 

2020 

8 Assessing the Response of a Sample of Iraqi 

Asthmatic Patients to Different Medication 
Regimens 

Medico legal update 2020 

    

     



 

 

 

 

 

 

 

    

    

  
 

 

 . تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

      

     

 .عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

أو شهادة كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 1

 2011 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 2

 2012 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 3

 2012 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 4

 2013 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 5

 2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 6

 2013 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 7

 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 8

 2014 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 9



 

 

 

 

 

 

 

 2016 عميد كلية الصيدلة/ ج بغداد كتاب شكر 10

 2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر 11

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 12

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 31

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 14

 2020 وكيل وزير التعليم العالي كتاب شكر 

    

    

 

 .حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 رسنة النش أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 . ثاني عشر :اللغــات 

           عربي 

    انكليزي 

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


