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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

2006-7-1 الصيدلة بغداد  

2013-1-4 الصيدلة بغداد الماجستير  

هالدكتورا  

 

   

    أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

غدادب\لية صيدلة ك \معيد  1 بغداد \صيدلة كلية ال   2008-2011  

2012-2011 = طالب دراسات ماجستير 2  

لية صيدلة ك\مدرس مساعد 3  = 2012-2017  

كلية صيدلة \ مدرس 4 لى االنا -2017 =   

 

 

 

 

 

 

لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت  

زارة صحةو \مستشفى اليرموك  صيدلي سريري 1  2007-2008  

دابغد \دلة كلية الصي معيد  2  0082-2011  

2012-2011 = طالب دراسات ماجستير 3  

2017-2012 = مدرس مساعد 4  

لى االنا -2017 = مدرس 5  
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 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

مـــالقس ت ادةـــــالم  ةـــــالسن   

سريريةصيدلة مختبر  الصيدلة السريرية كمعيد 1  2008-2011  

2011-2008 تدريب مستشفيات مرحلة خامسة الصيدلة السريرية كمعيد 2  

رية ك مالسري\ص 3  مساعد.

 

 

 

 كمدرس مساعد

2017-2013 مختبر صيدلة سريرية  

رية ك مالسري\ص 4 2017-2013 تدريب مستشفيات مرحلة خامسة مساعد.  

لسريرية ك م.مساعدا\ص 5 دوائيةمختبر المناطرة ال   2013- 2017  

مدرسكالسريرية \ص 6 مادة المناطرة الدوائية  –مادة العالجات   االن -7201   

مدرسكالسريرية \ص 7 االن -2017 تدريب مستشفيات مرحلة خامسة   

مدرسكالسريرية \ص 8 2016 -2014 مختبر صيدلة سريرية   
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  :ًالتي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا:  

ةرسالال أو  األطروحة  اسم ت مـــالقس   السنــة 

1    

2    

 

  :ًالتي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا  

عنوان ال ت ة ــالسن  هامكان أنعقاد   نوع المشاركة  

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوات فرع الصيدلة  1

 السريرية 

2008-2018 كلية الصيدلة جامعة  

 بغداد

 لجنة تحضيرية 

الصيدلة  ندوات كلية 2  2018-2008 كلية الصيدلة جامعة  

 بغداد

 حضور

2017-2013 مؤتمرات مدينة الطب العلمية 3  حضور مدينة الطب  

 



 

 

 

 

 

 

 

  االخرى سابعا : األنشطة العلمية .  

 خارج الكلية داخل الكلية

محاضرات وسمنارات فرع الصيدلة  

 السريرية

 المشاركة في الدورات العلمية لنقابة

اضرالصيادلة كمح  

 

 

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

. التعليم  

النشر محل أسم البحث ت  السنة 

1 Effect of administration of crystalloid I.V fluids 

preoperatively on post-operative nausea and 

vomiting. 

 

The Iraqi Journal of 

Community medicine 

2010 

2 Effect of administration of crystalloid I.V fluids 

preoperatively on post-operative pain. 

The Iraqi Journal of 

Pharmaceutical Sience. 

2012 

3 The Effect of Methotrexate in Rheumatoid 

Arthritis Patients is Reduced by Tea 

Consumption. 

American Journal of 

Pharmacological 

Sciences, 

2013 

4 Pentoxifylline as Adjuvant Therapy to 

Etanercept in Patients with Moderately to 

Highly Active Rheumatoid  Arthritis 

American Journal of 

Pharmacological 

Sciences 

2013 

5 Validity of patient reported outcome 

measurement information system health 

assessment questionnaire (Promis HAQ) for 

assessing disease activity in Iraqi patients... 

International Journal of 

Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

6 Evaluation of analgesics use and misuse by 

Iraqi patients in Baghdad community 

Asian Journal of 

Pharmaceutical and 

Clinical Research 

2016 

7 Risk factors for occurrence and recurrence of 

diabetic foot ulcers among Iraqi diabetic 

patients 

Diabetic foot & ankle 2016 

8 Knowledge and attitude of Iraqi pharmacists in 

Baghdad community toward adverse drug 

reactions monitoring 

Asian Journal of 

Pharmaceutical and 

Clinical Research 

2017 

 Knowledge and Malpractices in pediatrics 

diarrhea management by Iraqi mothers 

Asian Journal of 

Pharmaceutical and 

Clinical Research 

2018 

 Knowledge, attitude, and practices of mothers 

toward starting of complementary feeding for 

their infants 

INTERNATIONAL 

RESEARCH 

JOURNAL OF 

PHARMACY 

2018 

 Perceptions and attitudes of community 

pharmacists towards patient counseling and 

continuing pharmacy education programs in 

Iraq 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 Genetic polymorphisms associated with 

diabetic foot ulcer: A review article 

Asian Journal of 

Pharmacy and 

Pharmacology 

2020 

 Knowledge, Use and Recommendation of Iraqi 

Pharmacist Toward Complementary and 

Alternative Medicine 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical Sciences  

2020 

 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا.  

      

     

 .عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 1  2009 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 2  2010 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 3  2010 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 4  2013 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 5  2014 

اب شكركت 6 ئيس الجامعةر -جامعة بغداد   2014 

شكركتاب  7 ئيس الجامعةر -جامعة بغداد   2016 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 8  2015 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 9  2016 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 10  2017 

ئيس الجامعةر -جامعة بغداد كتاب شكر 11  2017 

ئيس الجامعةر -بغدادجامعة  كتاب شكر 12  2018 

ئيس الجامعةر -دادجامعة بغ كتاب شكر 31  2018 

غدادب \كلية الصيدلة كتاب شكر 14  2018 



 

 

 

 

 

 

 

 2019 رئيس الجامعة كتاب شكر  

2020 وزير التعليم العالي  كتاب شكر    

 2020 وزير التعليم كتاب شكر 

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر.  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ  

           عربي  

 انكليزي    

              

  

 

 

 

 

 

يتم تسليم نسخة على  ملحوظة :   CD   


