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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991/1992 العلوم بغداد

 2000 الطب البيطري بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2015 الطب النهرين

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1993 قسم علوم الحياة/كليةالعلوم/بغداد معيدة 1

فرع العلوم المختبرية السريرية/كلية  معيدة 2

 الصيدلة/بغداد

19943/7/ 

-1997 

 2011 -2000 كليةالصيدلة/ بغداد مدرس مساعد 3

 2017- 2011 كليةالصيدلة/ بغداد مدرس 4

 ولحد االن -2017 كليةالصيدلة/ بغداد استاذ مساعد 5

 



نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

قسم علوم  1993 ندوة عن آثار العدوان على البيئة 1

 الحياة/كليةالعلوم /بغداد

 حضور

 حضور كليةالصيدلة/جامعةبغداد 2002 المؤتمر العلمي السادس)نسعى لدواء نوعي خدمة للمجتمع( 2

ندوة عن دور الفحوصات المختبرية في الكشف عن مرض  3

 السكري

2010 

 

 

 

فرع العلوم 

المختبريةالسريرية/كلية 

 الصيدلة/بغداد

 

 حضور

  2010 ندوة عن دور اللقاحات في القضاء على مرض شلل األطفال 4

مستشفى الكاظمية 

 التعليمي

 

 حضور

 األول لكليةالصيدلة/الجامعةالمستنصرية)المؤتمرالعلمي  5

البحث العلمي هو الركيزة األساسية لتطوير العلوم 

 الصيدالنية والصناعة الدوائية(

 

2010 

 

 

 

نادي الصيد 

 العراقي/بغداد

 

حضور 

 ومشاركة

المؤتمر العلمي الثامن لكلية الصيدلة/جامعة بغداد)خمسة  6

 المجتمع(وسبعون عاما من العطاء العلمي في خدمة 

 

2011 

 

كلية الصيدلة/جامعة 

 بغداد

 

حضور 

 ومشاركة

7 

 

 

 

ندوة وورشة العمل االولى )تفعيل التعاون بين الجامعات 

 والشركات والمصانع الدوائية خدمة للمجتمع(

 

2011 

 

 

 

كلية الصيدلة/جامعة 

 بغداد

 

 حضور

8  

ندوة علمية )تاثير التلوث البيئي على ازدياد نسبة األمراض 

 المجتمع العراقي( في

19/5/2012  

كلية الصيدلة/جامعة 

 بغداد

 

 حضور



9  

-المؤتمر العلمي الرابع ليوم المختبرأقامه قسم األمور الفنية

شعبةالمختيرات في دائرة صحة  بغداد/الكرخ)جودة الخدمات 

المختبرية خطوة اولى لألرتقاء بالواقع الخدمي للمؤسسات 

 الصحية(

  

17-18 

 2012تموز

 

كلية الطب/جامعة 

 النهرين

 

 حضور

 

10  

المؤتمر العلمي الثامن )ستة وعشرون عاما من التميز في 

 البحث العلمي خدمة للوطن (

ايار  5-6

2013 

 

كلية الطب/جامعة 

 النهرين

 

 حضور

 

 thromboastheniaو Thrombocytopeniaندوة عن    11

 نظرة عامة والتطورات

كلية الطب/جامعة  2014

 النهرين

 حضور

كلية الطب/جامعة  2015 ندوة عن السمنة لدى االطفال 12

 النهرين

 حضور

كانون  22-21 المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب/ جامعة النهرين 13

 2015االول/

كلية الطب/جامعة 

 النهرين

حضور 

 ومشاركة

ندوة فرع الطب الباطني )المستجدات الحديثة في عالج  14

 الربو القصبي(

كلية الطب/جامعة  15/2/2016

 النهرين

 حضور

 دورة 15

 (كمؤشراساسيفيالكشفالمبكروعالجاالورامPCRاعتمادتقنيةال)

24-

26/5/2016 

المركز الريادي الوطني 

لبحوث السرطان/ 

 جامعة بغداد

 متدرب

الندوة العلمية الرابعة )االمراض االنتقالية المنتشرة بين  16

اقامها فرع العلوم المختبرية  النازحين: السيطرة والعالج(

 السريرية

كلية الصيدلة/ الجامعة  27/11/2016

 المستنصرية

 مشاركة

هياة البحث والتطوير  26/12/2016 ندوة )الصناعات الوطنية: تحديات وتطوير( 17

 الصناعي 

 حضور



مركز بحوث التقنيات  5/4/2017 ندوة )الخاليا الجذعية....الواقع والطموح( 18

االحيائية/ جامعة 

 النهرين

 حضور

فرع العقاقيركلية  8/4/2017 ندوة )العمل االنساني والتطوعي ركيزة لبناء المجتمع( 19

 الصيدلة جامعة بغداد

 حضور

المؤتمرالعلمي العاشر)سواعد تصون الوطن..وعقول تشحذ  20

 الهمم(

نيسان  10-11

2017 

كلية الطب/ جامعة 

 النهرين

 مشاركة

 

 

 

 

ندوة) استعمال الكوالجين والبوتكس والمنظفات واثارها  21

 الصحية والمستقبلية(

قسم -كلية العلوم للبنات 4/2017 /25

 الكيمياء/جامعة بغداد

 حضور

 importance of choosing the suitableندوة) 22

study design in clinical researches) 

فرع الصيدلة السريرية  29/4/2017

جامعة  كلية الصيدلة

 بغداد

 حضور

المؤتمرالعلمي الدولي الثالث لمعهد الهندسة الوراثية  23

 والتقنيات االحيائية

25-

26/10/2017 

 حضور جامعة بغداد

24 Middle East Molecular Biology thThe 4

Congress and Exhibition 

 

1-

4/11/2017 

جامعة الشيخ زايد في 

ابوظبي / االمارات 

 العربية

 مشاركة

 ببحث

كلية الصيدلة/جامعة  2017\11\13 عوية عن استخدامات المكتبة االفتراضية.ندوة تو 25

وحدة العالقات )بغداد

الثقافية بالتعاون مع 

 (المكتبة االفتراضية

 حضور

)كيف تطورمهارتك في  دورة المجالت العلمية للتدريسيين 26

 البحث العلمي(

 

مركز التطوير والتعليم  11/12/2017

 المستمر/جامعة بغداد

 مشاركة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-فرع الصيدلة السريرية 2017\12\12 دي( -ندوة)المنهاج المقترح لمادة الفارم 

جامعة \كلية الصيدلة

 بغداد

 مشاركة



 atomic absorptionورشة عمل عن جهاز 

spectrophotometer 

كلية الصيدلة/جامعة  2018\2\14

 بغداد

 

 حضور

مركز التطوير والتعليم  2018\2\21 )الضمان االجتماعي لالستاذ الجامعي(ندوة  27

 المستمر/جامعة بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/جامعة  2018\2\28 ندوة عن االعتمادية )عميد صيدلةالقادسية( 

 بغداد

 

 حضور

-11 ( ELISA testورشة عمل ) 28

12\3\2018 

كلية الصيدلة/ الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

29 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل الترقيات العلمية

 

 

 

 

 

26\3\2018  

كلية الصيدلة/جامعة 

 بغداد

 

 

 

 

 حضور

 prospectsندوة )االفاق المستقبلية للعلوم الصيدالنية( 30

future in pharmaceutical sciences 

كلية اشور الجامعة  2018\3\27

 )قسم الصيدلة(

 حضور

31 Biology Middle East Molecular thThe 5

Congress and Exhibition 

 

3-

6/10/2018 

مركزالملك حسين بن 

 \طالل )البحر الميت(

 االردن

مشاركة 

 ببحث

جمعية  2018\7\11 ندوة)الحمى النزفية حقائق ومستجدات( 32

صياتةالمصادرالوراثية 

والبيئة العراقية بالتعاون 

مع وزارةالصحة على 

قاعةالشهيد درب 

 الموسوي

 حضور

 

 

 



الشركة العراقية  immunohistochemistry 25/9/2018ورشة عمل ) 33

 للتقنيات الحياتية

 حضور

-6 دورة)االرشاد النفسي للعاملين في الوحدات االرشادية( 34

8/11/2018 

جامعة بغداد/مركز 

البحوث التربوية 

 والنفسية

 مشاركة

كلية الصيدلة/جامعة  11/11/2018 محاضرة علمية عن الفارم دي القتها طالبة مغتربة 35

 بغداد

 

 

 حضور

 

 

محاضرة )االخطاء الشائعة في استخدام المضادات الحيوية  36

 في المجتمع العراقي( للمدرس د.علي عزيز

كلية الصيدلة/جامعة  18/11/2018

 بغداد

 

 

 حضور

 

 

-18 دورة سالمة اللغة العربية 37

23/11/2018 

كلية الصيدلة/جامعة 

 بغداد

 

 

 مشاركة

-ELISA 4تقنبة االليزا وتطبيقاتها في التشخيص دورة  38

6/12/2018 

كلية الطب/ جامعة 

 النهرين

 مشاركة

-real time PCR 19دورة مبادىء  39

20/12/2018 

كلية الطب/ جامعة 

 النهرين

 مشاركة



كلية الصيدلة/جامعة  29/12/2018 المكمالت الغذائية مالها وماعليهاندوة  40

 بغداد

 حضور

في  Trichomonas vaginalisمحاضرة )دور طفيلي  41

 سرطان عنق الرحم(

مركزبحوث السرطان  14/1/2019

والوراثة الطبية/ 

 الجامعة المستنصرية

 محاضر

مركز التعليم  moodle 28/1/2019دورة التعليم االلكتروني  42

 المستمر/جامعة بغداد

 مشاركة

-18 البنوك العالميةدورة عن تسجيل العينات في  43

20/2/2019 

 حضور مركز الرازي

المؤتمرالثاني لكلية الطب )الدراسات العليا نهر من العطاء  44

 الينضب(

كلية الطب /جامعة  5-6/3/2019

 بغداد

 حضور

كلية الصيدلة/ جامعة  10/3/2019 ندوة االمراض غير المعدية 45

 بغداد

 حضور

االول للبحوث التطبيقية  المؤتمر العلمي الثاني والدولي 46

 وبراءات االختراع

9-

11/4/2019 

كلية التقنيات الصحية 

 والطبية

 حضور



ندوة االرشاد النفسي) االرشاد النفسي من التنظير الى  47

 الممارسة العملية(

كلية الصيدلة/ جامعة  29/4/2019

 بغداد

 محاضر

مركزبحوث السرطان  12/9/2019 ندوة المقاومة الدوائية لالصابات المايكروبية 48

والوراثة الطبية/ 

 الجامعة المستنصرية

 محاضر

كلية الصيدلة/ جامعة  TOT   28/12/2019دورة اعداد مدربين  49

 بغداد

 مشارك

ورشةعمل )كيفية تنظيم سجالت الطرائق اإلجرائية  50

 للمختبرات العلمية(

كلية الصيدلة/ جامعة  8/1/2020

 بغداد

 محاضر

دورة)استخدام المصادر االلكترونية والنشر في المجالت  51

 العالمية الرصينة(

19-

21/1/2020 

مركز البحوث 

 النفسية/جامعة بغداد

 حضور

 االختبارات- Google Classroom.طالبك؟ تقيم كيف 52

  االلكترونية

 

 حضور جامعة الكرخ للعلوم 4/4/2020

53 Google Classroom استخدام  

 

 حضور جامعة تكر يت   10/4/2020



 

 

54 

 

 

مركزابن سينا للتعليم  6/4/2020 األلكترونية االختبارات اعداد/  السابعة العمل ورشة

 االلكتروني/جامعة بغداد

 حضور

 منصة باستخدام االلكتروني التعليم في الخزن ادارة 55

Google Drive 

معهد تكنولوجيا /  5/4/2020

 الجامعة التقنية

 حضور

 االجتماعات ادارة في ZOOM برنامج استخدام 56

 الفديوية والمحاضرات

 

جامعة  -كلية الطب  27/3/2020

 بابل

 حضور

57 conducting writing and publishing a medical- 

manuscript. 

كلية الصيدلة/وحدة  16/5/2020

 التعليم المستمر

 حضور

 (والمشعة والبايولوجية الكيميائية المواد مخاطر) دورة 58

 

كليةالتربية للعلوم  18/5/2020

الصرفة / جامعة 

 تكريت

 حضور

59 Roadmap to the development and regulatory 

approval of a new drugs. 

كلية الصيدلة/وحدة  22/5/2020

 التعليم المستمر

 حضور

60 - Recent trend in development of new 

biopharmaceutical delivery systems in battle 

against COVID-19 infection 

كلية الصيدلة/وحدة  15/5/2020

 التعليم المستمر

 حضور



 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

كلية الصيدلة/وحدة  17/2/2020 استخدام نكنولوجيا المعلومات في التدريس واالمتحانات              61

 التعليم المستمر

 حضور

62 1st. International virtual conference on pure 

sciences 

10-

11/6/2020 

جامعة القادسية/ كلية 

 العلوم

 حضور

 تسجيل شهادة -الصناعية الملكية شهادة على الحصول كيفية 63

 .صناعي نموذج

الجامعة التقنية  12/6/2020

الوسطى/المعهد الطبي 

 بغداد-التقني

 حضور

64 2nd.internatioal conference on pharmaceutical 

sciences. 

17-

18/6/2020 

جامعة الكوفة/كلية 

 الصيدلة

 حضور

65 Applying the molecular modeling tools for 

tackling COVID-19. 

كلية الصيدلة/وحدة  13/6/2020

 التعليم المستمر

 حضور

66 International webinar of pharmacy education 

and certification of accreditation council for 

pharmacy education. 

12-

13/6/2020 

كلية الصيدلة/وحدة 

 التعليم المستمر

 حضور

67 1st. International virtual conference of 

Pharmacy education and postgraduate studies. 

كلية الصيدلة/ الجامعة  5-7/8/2020

 المستنصرية

 حضور



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

 لحد اآلن -2000 بغداد كليةالصيدلة 1

2    

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

العلوم  1

 المختبريةالسريرية

 لحد االن -2000 )بكتريا( للدراسات االوليةاالحياء المجهرية

المختبرية العلوم  2

 السريرية

)طفيليات وفايروسات( للدراسات االحياء المجهرية

 االولية

 لحد اآلن -2000

العلوم المختبرية  3

 السريرية

 لحد االن -2015 تدريب مختبرات

العلوم المختبرية  4

 السريرية

 لحد االن -2015 دبلوم العالي( لل1كورس ) التشخيصي االحياء المجهرية

المختبرية العلوم  5

 السريرية

دبلوم لل ( 2)كورس  التشخيصي ةاالحياء المجهري

 العالي

 لحد االن -2015

العلوم المختبرية  6

 السريرية

 لحد االن -2015 التشخيصي للماجستير االحياء المجهرية

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ساً: المؤتمرات خام 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دساسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

في مركزالرازي للبحوث  بحثيالمشاركة ضمن فريق  المشاركةبالحلقات الدراسية في الفرع

وانتاج العدد التشخيصية الطبية/وزارة الصناعة 

 والمعادن
دقيق الرسائل واالطاريح الجامعية عضوة ضمن لجنة ت

 لطلبة الدراسات العليا قبل ارسالها الى المقوم العلمي

2017. 

 2018\2017 -تقويم رسالة ماجستير/طب النهرين

 2عدد 

ة الجامعات دعضوة ضمن لجنة التصنيف الوطني لجو

 2018و  2017-العراقية

حضور كمناقش لطالبة ماجستير في طب ديالى 

20\6\2018 



  عضو في لجنة االعمار والمشاريع في الكلية

حضور كرئيس لجنة مناقشة لطالبة ماجستير في طب  2018/2019 عضو في اللجنة العلمية في فرعنا في الكلية

 2018\9\3النهرين

رئيس لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية 

2018/7/3 

 2018\2019 -دكتوراه/طب النهرينتقويم رسالة 

 2018تعاون علمي مع وزارة الصحة  2018/2019 مسؤولة االعالم في الفرع

 اعطاء محاضرة في مركز بحوث السرطان كمحاضر 29/4/2019االرشاد النفسي اقامة ندوة 

حضور كمناقش لطالبة دكتوراه في طب النهرين  22/6/2019تكليف بتدقيق مختبرات الكلية 

30/5/2019 

 2019/2020عضو في اللجنة العلمية في فرعنا في الكلية 

 2020/2021وأيضا 

 

الكلية من العام مسؤولة اعتمادية المختبرات في 

2019/2020 

 

 

 أو تطوير التعليم.ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابع 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Study on the efficacy of pumpkin 

seeds (Cucurbitapepo)and 

praziquantel on Hymenolepisnana In 

Vivo and In Vitro 

مجلة التقني/ البحوث 

العدد الثاني  –التقنية 

 والسبعون

2000 

: وبائية الديدان الشريطية القزمة  2

Hymenolepis nana )في أطفال بغداد)العراق 

المجلة الطبية البيطرية 

 25العراقية ، المجلد 

 2،العدد 

2001 



3 Fungal dermal infections and its 

relationship with some variables in 

Baghdad city. 

مجلة علوم المستنصرية 

 4العدد  20المجلد 

 

2009 

4 Inhibition of bacterial growth by 

Lawsoniainermis(henna) leaf extracts 

In Vitro 

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

الصرفة والتطبيقية المجلد 

 4العدد 22

2010 

5 Microbial Contamination due to 

Malpractice during Administration of 

Intravenous Fluids in Baghdad  

Hospitals 

مجلة المستنصرية للعلوم 

 9الصيدالنية المجلد 

  1العدد

2011 

6  

Antibacterial Activity of Calendula 

officinalis Flowers In Vitro 

 

 

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

الصرفة 

 24والتطبيقيةالمجلد

-143الصفحة 3العدد

149 

2011 

7 Postoperative Wound Infections and 

the Antimicrobial Susceptibility in 

Baghdad Hospitals 

 

 

المجلة العراقية للعلوم 

 20الصيدالنيةالمجلد

 65-59الصفحة 2العدد

 2011 

 األول كانون

8 Determine Nasal Carriage of 

Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus MRSA in Young Adult 

College Student 

المجلة العراقية للعلوم 

 23الصيدالنية المجلد 

 88-83الصفحة  1العدد

2014 

9 Epidemiological Study of 

Trichomonasvaginalis Infection 

among Iraqi Women 

المجلة العالمية للبحوث 

المتقدمة المجلد الثاني 

-920الصفحة 9العدد 

925 

2014 
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 ثامناً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شكر وتقدير عن الجهود المبذولة في  1

انجاح الندوة العلمية حول آثار العدوان 

 على البيئة

 / قسم علوم الحياة /كلية العلوم

 جامعة بغداد
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شكر وتقدير عن الجهود المتميزة في  2
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 رئاسة جامعةبغداد

2004 
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