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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2003 الصيدلة بغداد

 2014 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مدينة الطب /مستشفى الجراحات  صيدالنية متدربة 1

 التخصصية

2004-2005 

 2012-2005 كلية الصيدلة/جامعة بغداد معيدة 2

 

 لصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2020-2005 بغداد كلية الصيدلة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2019-0520 مختبر الصيدلة السريرية الصيدلة السريرية 1

 2015 العالجات الصيدلة السريرية 2

 20162020- االقتصاد الدوائي الصيدلة السريرية 3

 2020-2005 تدريب المستشفيات الصيدلة السريرية 4

 8201 -2014 بغدادكلية الصيدلة/جامعة  مدرس مساعد 3

 2020 -2018 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس 4



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Evaluation of antibiotic use in DF in Iraqi 

hospitals. 
 2016-2015 الصيدلة السريرية

2 Evaluation of Self Medication Among Pharmacy 

Students. 
 2017-2016 الصيدلة السريرية

3 Evaluation of Pharmacy Students Attitudes and 

Perceptions toward HIV. 
 2017-2016 الصيدلة السريرية

4 Evaluation of Career Goals among Pharmacy 

Students. 
 2018-2017 الصيدلة السريرية

5 Evaluation of pharmacy students knowledge about 

vaccination 
 2019-2018 الصيدلة السريرية

6 Knowledge and Attitude of Pharmacy Students 

toward Pharmaceutical Care 

 

 2020-2019 الصيدلة السريرية

7 Use of vitamins, minerals, herbs, and supplements 

(VMHS) among pharmacy students 

 

 2020-2019 الصيدلة السريرية

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 القاء بحث مدينة الطب 2014 مؤتمر مدينة الطب السنوي 1

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2015 ندوة فرع الصيدلة السريرية 2

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2016 ندوة فرع الصيدلة السريرية 3



 

 

 

 

 

 

 

 حضور مدينة الطب 2015 مؤتمر مدينة الطب السنوي 4

 حضور مدينة الطب 2016 مؤتمر مدينة الطب السنوي 5

 حضور مدينة الطب 2017 مؤتمر مدينة الطب السنوي 6

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2016 ندوة فرع الصيدلة السريرية 7

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017 الصيدلة السريريةندوة فرع  8

 حضور كلية الطب /جامعة بغداد 2016 مؤتمر كلية الطب 9

 حضور بغداد 2017 مؤتمر كلية الكتاب الجامعة  10

 حضور مدينة الطب 2018 مؤتمر مدينة الطب السنوي 11

12 

13 

 حضور مستشفى ابن الهيثم 2018 مؤتمر مستشفى ابن الهيثم

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018 ندوة فرع الصيدلة السريرية 13

 حضور مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني Edmodo 2018دورة  14

 اجتياز كلية االداب/ جامعة بغداد 2018 دورة سالمة اللغة العربية 15

 حضور كلية الهندسة الخوارزمي 2018 ورشة عمل عن برنامج فولبرايت 16

 حضور مدينة الطب 2019 مؤتمر مدينة الطب السنوي 17

 حضور بغداد 2019 مؤتمر هيئة البورد العراقي 18

 حضور دبغداكلية الطب جامعة  2019 مؤتمر كلية الطب 19

 حضور دبغدا 2019 مؤتمر دائرة صحة الكرخ 20

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة طرائق التدريس TOTدورة 

 دورة باحث كوكل العلمي 

 دورة اللغة العربية 

 Research gateدورة  

 Scopusدورة  

 دورة سالمة اللغة العربية 

 Edmodoدورة  

 

. عليمأو تطوير التثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع    

   



 

 

 

 

 

 

 

 ت
 أسم البحث

 السنة النشر محل

1 Effect of Administration of Crystalloid IV 

Fluids Preoperatively on Postoperative Pain 

Iraqi J. of Pharm. Science 2012 

2  Effect of Administration of Crystalloid I.V 

Fluids Preoperatively on Postoperative nausea 

Nausea and Vomiting 

Iraqi J. of Comm. Medicine 2011 

3 Efficacy and Safety of Ranibizumab Intravitreal 

Injections versus Laser Photocoagulation 

inPatients with Diabetic Macular Edema 

American J. of Pharm. Sci. 2014 

4 Risk factors for occurrence andrecurrence of 

diabetic foot ulcers among Iraqi diabetic 

patients. 

Diabetic foot & Ankle 2016 

5 Health Literacy among Women with Different 

Educational States in Baghdad.  

Asian Journal of Pharmaceutical 

Research and Health Care 

(AJPRHC) 

2017 

6 The attitudes of final year medical and 

pharmacy students to interprofessional learning 

in Iraq.  

 

National Journal of Physiology, 

Pharmacy and Pharmacology. 

2018 

7 Intentions and perceptions of Iraqi pharmacy 

students toward postgraduate education. 

International Reasearch Journal 

of Pharmacy 

2018 

8 Evaluation of self-medication among Iraqi 

pharmacy students 

Journal of Ideas in Health. 2019 

9 Neonatal Outcomes and Vertical Transmission 

in COVID-19 Infected Pregnant Women; A 

Systematic Review 

Journal of Global Trends in 

Pharmaceutical Sciences 

2020 

10 Clinical manifestations and maternal outcomes 

of COVID-19 in pregnancy: A systematic 

review. 

Asian Journal of Pharmacy and 

Pharmacology 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

كتاب شكر من عميد كلية الصيدلة جامعة بغداد  1

 للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية
 2016 كلية الصيدلة جامعة بغداد

 جامعة اوروكعمادة كلية الصيدلة كتاب شكر من  2

الخاصة  للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية

 بامتحانات الكفاءة للكليات االهلية

 2016 كلية الصيدلة جامعة اوروك



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر من عميد كلية الصيدلة جامعة بغداد  3

 للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية
 2017 كلية الصيدلة جامعة بغداد

جامعة بغداد لنشر بحث في كتاب شكر من رئيس  4

 المستوعبات العالمية
 2019 جامعة بغداد

كتاب شكر من العميد لالشراف على التدريب  5

 الصيفي
 2019 كلية الصيدلة جامعة بغداد

كتاب شكر من الوزير للمساهمة في التعليم  6

 االلكتروني
 2020 وزارة التعليم

كتاب شكر من الوزير للمساهمة في التعليم  7

 االلكتروني
 2020 وزارة التعليم

كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد للمساهمة في  8

 التعليم االلكتروني
 2020 جامعة بغداد

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

 االنكليزية    

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


