
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 

     شهاب حطاب مطلك :    ـم ـــــــــاالســ

  26/3/1974       : تاريخ الميـالد 

       مسلم    :   الديـــــــــــانة

 دكتوراه في الصيدلة:       صــالتـخـص

  استاذ جامعي :        ةــــــالوظيف

     استاذ مساعد     الدرجة العلمية :

    جامعة بغداد /كلية الصيدلة :        ملعنوان الع

 العمل   :         هاتف

   shihabalhattab@gmail.comكتروني :اللاالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 الصيدلة  بغداد 

 2007 الصيدلة  بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2017 الصيدلة  بغداد 

    أخرى

 صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد االن 2008 بغداد الصيدلة 1

 

 

 

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1999 وزارة الصحة صيدالني 1

 2000 جامعة بغداد/كلية الصيدلة  صيدالني/معيد 2

 2008 جامعة بغدادلة /كلية الصيد مدرس مساعد 3

 2012 جامعة بغداد/كلية الصيدلة  مدرس 4

 2019 عة بغدادجام/كلية الصيدلة  استاذ مساعد 5

 2007 جامعة بغداد/كلية الصيدلة  مدير شعبة التسجيل 6

 2008 جامعة بغداد/كلية الصيدلة  مدير  شعبة المتابعة والتنسيق 7

 2018 جامعة بغداد/كلية الصيدلة  معاون العميد للشؤون االدارية 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005 - 2000 مختبر الصيدلة السريرية الصيدلة السريرية 1

 2016 - 2008 مختبر االدوية االدوية والسموم 2

 2016 - 2009 مختبر السموم االدوية والسموم 3

 2021 - 2017 اولية /علم السموم السريري  االدوية والسموم 4

 2020 - 2017 اولية /علم السموم العام  االدوية والسموم 5

 2020 - 2017 ماجستير /علم االدوية المتقدم  االدوية والسموم 6

 2019 - 2017 لعدلي/ دبلومعلم السموم ا االدوية والسموم 7

 2021 - 2017 علم االدوية الجزيئي/ ماجستير االدوية والسموم 8

 2021 – 2019 دكتوراه /السموم الميكانيكيعلم  االدوية والسموم 9

 2020 – 2019 علم السموم البيئي/ دكتوراه االدوية والسموم 10

 

 

 2021 – 2019 بلومعلم السموم البيئي/ د االدوية والسموم 11

 

 

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 التي شارك فيها: العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  مكان االنعقاد السنة العنوان ت

 المشاركة

 حضور بغداد نقابة الصيادلة/ 1999 مؤتمر نقابة الصيادلة 1

 ورحض مدينة الطب 1999 مؤتمر الصيدلة السريرية 2

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2000 مؤتمر كلية الصيدلة 3

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2004 مؤتمر كلية الصيدلة 4

 حضور نقابة الصيادلة/بغداد 2005 مؤتمر نقابة الصيادلة 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور نقابة الصيادلة/بغداد 2008 مؤتمر نقابة الصيادلة 6

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2008 المؤتمر العلمي للكلية 7

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2009 المؤتمر العلمي للكلية 8

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2011 المؤتمر العلمي للكلية 9

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2013 المؤتمر العلمي للكلية 10

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016 ندوة فرع ص. سريرية 11

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016 مؤتمر الدراسات العليا 12

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2018 ندوة عالج السكري 13

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2018 محاضرة االعتمادية 14

 حضور صيدلة / جامعة بغدادكلية ال 2018 دورة في سالمة اللغة العربية 15

ندوة علمية مشتركة )المكمالت  16

 الغذائية مالها وما عليها(

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2018

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2019 ورشة عمل وحدة الترقيات العلمية 17

استخدام بعنوان ورشة عمل تدريبية  18

يس تكنولوجيا المعلومات في التدر

 واالمتحانات

2020 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد

اعداد  بعنوانورشة الكترونية  19

 المحاضرات الفيديوية

جامعة بغداد/ مركز ابن سينا  2020

 للتعليم االلكتروني

 حضور

اعداد  بعنوانورشة الكترونية  20

جامعة بغداد/ مركز ابن سينا  2020 االختبارات االلكترونية

 اللكترونيللتعليم ا

 حضور

21 
انشاء وادارة  بعنوانورشة الكترونية 

 Googleالصفوف االلكترونية 
Classroom وتفعيلها 

2020 

جامعة بغداد/ مركز ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 

 حضور

 بعنوانورشة تدريبية افتراضية  22

االنعاش القلبي الرئوي واالسعافات 

 االولية للنزف
2020 

كز التعليم جامعة بغداد/ مر

 المستمر
 

 حضور

ادارة  بعنوانورشة تدريبية افتراضية  23

جامعة بغداد/ مركز التعليم  2020 الوقت

 المستمر
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

افتراضية  بعنوانورشة تدريبية  24

جامعة بغداد/ مركز التعليم  2020 العقوبات االنضباطية واثرها القانونية

 المستمر
 حضور

تخدام اس بعنوانورشة الكترونية  25

في اعداد  Google Formsتطبيق 

 االختبارات االلكترونية
جامعة بغداد/ مركز ابن سينا  2020

 للتعليم االلكتروني
 

 حضور

ادارة  بعنوانورشة الكترونية  26

االختبارات االلكترونية بأستعمال 

 منصة الكوكل والمنصات االخرى
 جامعة بغداد 2020

 

 حضور

 

ة واهداف الجامع بعنوان ورشة عمل 27

 التنمية المستدامة
2020 

جامعة بغداد/ مركز التعليم 

 المستمر

 حضور     

بعنوان نبات ورشة تدريبية افتراضية  28

ورق السكر ) الستيفيا ( الغذاء 

 والدواء في عصر كورونا
جامعة بغداد/ مركز التعليم  2020

 المستمر
 

 حضور

 

 :االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية ةداخل الكلي

  االداريةرئيس و عضو لعديد من اللجان 

  رئيس و عضو في لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا

طلبة رئيس و عضو في لجان مناقشات مشاريع تخرج 

 الدراسات االولية

 

 

و أمع ــــــتة البيئـة والمجـــــــــمجال التخصص لخدم ية فـــــــالمشروعات البحثيثامنا:  

 بحث منشور 13:  ر التعـــــليمتطوي

 

 : الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2019 -2000 كلية الصيدلة / جامعة بغداد ثالثون 1

 2011 لجامعةمساعد رئيس ا واحد 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 2020،  2011 وزير التعليم العالي اثنان 3

 2020،  2019 رئيس الجامعة ثالثة 4

 

 : اليوجدأو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

  االنكليزية    

 

 


