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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2001 الصيدله بغداد

 2009 الصيدله بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2018 الصيدله بغداد

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2001 وزارة الصحه/مدينة الطب صيدالنيه 1

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االن -2002 بغداد كلية الصيدله  1

 2016 -2011 كلية اليرموك الجامعه  الصيدله كلية 2

 2017-2016 كلية اصول الدين الجامعة كلية الصيدلة 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 2006-2002 جامعة بغداد/ كلية الصيدله صيدالنيه/معيد في قسم العقاقير 2

 2009-2006 جامعة بغداد/ كلية الصيدله طالبة دراسات/ماجستير 3

 2017-2009 لصيدلهجامعة بغداد/ كلية ا مدرس مساعد  4

 االن-2017 جامعة بغداد/ كلية الصيدله مدرس 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006-2002 مختبرات العقاقير و النباتات الطبيه العقاقير و النباتات الطبيه 1

 2014 -2009 مختبرات العقاقير و النباتات الطبيه نباتات الطبيهالعقاقير و ال 2

 االن -2013 العقاقير و النباتات الطبيهنظري   العقاقير و النباتات الطبيه 3

لية اليرموك ك-الصيدله 4

 -الجامعه

 2016-2011 نظري العقاقير و النباتات الطبيه

دين كلية اصول ال-الصيدلة 5

 الجامعة

 2017-2016 ر و النباتات الطبيهنظري العقاقي

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 اليوجد :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 عضو باحث مستشفى دار التمريض/بغداد 2002 مؤتمر الصيادله السريرين 1

 منظمة الدوره جامعة بغداد/كليةالصيدله 2010 ندوة العقاقيروالنباتات الطبيه 2

 حضور ليةالصيدلهجامعة بغداد/ك 2011 ندوة العقاقيروالنباتات الطبيه 3

 حضور جامعة بغداد/كليةالصيدله 2011 المؤتمر العلمي للطلبه 4

 عضو جامعة بغداد/كليةالصيدله 2012 ندوة العقاقيروالنباتات الطبيه 5

 حضور جامعة بغداد/كليةالصيدله 2012 المؤتمر العلمي للطلبه 6

 حضور يدلهجامعة بغداد/كليةالص 2012 ندوة فرع الكيمياء الصيدالنيه 7

 عضو منظم جامعة بغداد/كليةالصيدله 2012 ندوة وزارة الصحه  8

جامعة المستنصرية  2014 ندوة العقاقيروالنباتات الطبيه 9

 ليةالصيدلهك/

 حضور

 حضور جامعة بغداد/كليةالصيدله 2017 ندوة الوقاية من سرطان الثدي 10

ستنصرية جامعة الم 2018 ندوة العقاقيروالنباتات الطبيه 11

 ليةالصيدلهك/

 حضور

ندوة علمية مشتركة لفرعي  12

 العقاقير والصيدلة السريرية

 حضور جامعة بغداد/كليةالصيدله 2018

 حضور جامعة بغداد/كليةالصيدله 2019 ندوة االرشاد النفسي 13

المؤتمر الدولي االول للعلوم  14

 الصيدالنية

 حضور كلية الصيدلة/جامعة الكوقة 2019

المؤتمر والمعرض الدولي  15

 العشرون للصيدلة والعلوم

 أنظمة توصيل األدوية الحديثة

 عضو باحثا أدنبرة، اسكتلندا 2019

المؤتمر الدولي األول للتعليم  16

 الصيدالني والدراسات العليا

جامعة المستنصرية/كلية  2020

 الصيدلة

 حضور

المؤتمر الدولي الثاني للعلوم  17

 الصيدالنية

 حضور جامعة الكوفة/كلية الصيدلة 2020

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2010االلتحاق بدورة التاهيل التربوي  2012-2010عضو لجنة امتحانيه 

ع عضو لجنة استالم و تسليم النباتات الطبيه لفر

 2012العقاقير و النباتات الطبيه 

  2010العربيه  اللغه االلتحاق بدورة

 2012كفاءة الحاسوب  االلتحاق بدورة 2012عضو وحدة استعالمات النباتات الطبيه 

رئيسة لجنة الجرد لفرع العقاقير و النباتات 

 2013الطبيه 

سالمة اللغه العربيه   االلتحاق بدورة

2018 

 تاتمسؤولة االجهزه الطبيه لفرع العقاقير و النبا

 االن -2011الطبيه 

للشركة العراقية  تحاق بورشة عملاالل

ية بالتعاون مع الكل 2018للتقنيات الحياتية 

 الملكية البرطانية

 االلتحاق بدورة كيف تقيم بحثا في المجالت 2011دورة استخدام المكتبه االفتراضيه 

 2018العالمية 

عضو لجنة جرد المواد المخزونه تحت القاعات 

 2012الدراسيه 

ل للتوعية من انتشار االلتحاق بورشة عم

 2018السرطان 

عضو لجنة جرد االجهزه المختبريه لفرع 

 2014العقاقير و النباتات الطبيه 

افضل بحث في مجال  المشاركة في مسابقة

ية من قبل الوكالة الدول 2018العقاقير لعام 

 للمعايير والتصنيفات 
عضو لجنةاالشراف على مشاريع التخرج 

2018 

مكثف للباحثين االكادمين االلتحاق بكورس 

 ELSEVIERأكاديمية المقام من قبل 

 2019 للباحثين

االلتحاق بورش عمل الخاصة بالتعليم  2018عضو لجنة امتحانيه  

 preparativeااللكتروني ومنها

HPLC,the role of avifavir in the 

treatment of corona virus,google 

classroom 

ع العقاقير والنباتات عضو اللجنة العلمية لفر

 2018الطبية 

عضو لجنة استالل في الترقيات العلمية في 

 فرع العقاقير

تقيم بحث للمجلة العراقية للعلوم الصيدالنية 

2018 

-2019رئيس اللجنة االمتحانية للعام 

2020 

  2019عضو لجنة الحاضنة االلكترونية 



 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا لفرع 

 2019اقير العق

 

  2019عضو لجنة تدقيق دفاتر امتحانية 

ة ترقية استاذ مساعد عضو لجنة استالل لمعامل

2019 

 

عضو لجنة ضمان جودة مختبر الدراسات 

 2019االولية 

 

  2019االلتحاق بورشة عمل للترقيات العلمية 

  2019االلتحاق بورشة عمل لنظام المقررات 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Phytochemical study of some 

flavonoids present in the fruits of two 

Ammi L. species wildly grown in Iraq 

 

Iraqi J Pharm Sci  2010  

2 
Study of Iraqi Spinach leaves 

(Phytochemical and protective effects 

against methotrexate-induced 

hepatotoxicity in rats. 

Iraqi J Pharm Sci 2012  

3  Screening of rutin from seeds and 

leaves extracts of Dill, Coriander and 

Fennel cultivated in Iraq. 

 

 Pharmacie 

Globale  

2013 

4 Phytochemical study of the Iraqi Beta 

vulgaris leaves and its clinical 

application for the treatment of 

different dermatological diseases  

 

WJPPS  2014 



 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Phytochemical screening by GC/MS 

and determination of some flavonol in 

cultivated Iraqi Eruca sativa dried 

leaves extract and its biological 

activity as antioxidant, 

 

 

International 

Journal of 

Pharmacognosy 

and phytochemical 

research  

2016 

6 Extraction and isolation of β-sitosterol 

from Iraqi wild Lycium barbarum by 

different techniques (prone and bath 

ultrasound, HPTLC and PHPLC) 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences 

2017 

7 Phytochemical analysis of Iraqi 

Lycium barbarum L. by liquid 

chromatography mass spectrometry,  

 

Indian Journal of 

Natural Science  

 

2018 

8 Lactuca serriola: Short Review of its 

Phytochemical and Pharmacological 

Profiles 

International 

Journal of Drug 

Delivery 

Technology 

2020 

9 PIPER CUBEBA: 

PHYTOCHEMICAL AND 

PHARMACOLOGICAL REVIEW 

OF A ROUTINELY USED SPICES 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

2020 

 

 

طب  عضو لجنة استثناء خبراء والدولية.الهيئات العلمية المحلية عضوية  :عاتاس 

 العراق/وزارة الصحة/األعشاب

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2002-5-16-3598 لطبدائرة صحة مدينة ا شكر و تقدير للجهود المبذوله 1

 2004-7-7-10864 رئاسة جامعة بغداد شكر و تقدير 2

 2010-5-23-2405 امعة بغدادج-كلية الصيدله شكرعن اليوم العلمي لكلية الصيدله 3

 2010-5-25-2501 امعة بغدادج-كلية الصيدله شكرعن ندوة العقاقيروالنباتات الطبي 4

شكر و تقدير عن العمل في اللجنه  5

 المتحانيه ا

 2011-5-28-2355 امعة بغدادج-كلية الصيدله

شكر و تقدير عن المؤتمر العلمي  6

 للطلبه

 2011-6-4-2499 امعة بغدادج-كلية الصيدله

 2012-4-4-1728 امعة بغدادج-كلية الصيدله هشكرعن ندوة العقاقيروالنباتات الطبي 7

وزارة -جامعهكلية اليرموك ال شكر و تقدير للتدريس في الكليه 8

 التعليم العالي و البحث العلمي 

1178-19-6-2012 

شكر و تقدير عن العمل في اللجنه  9

 االمتحانيه 

 2011-10-15-3956 امعة بغدادج-كلية الصيدله

شكر و تقديرلنشر بحث في المجلة  10

 العراقية للعلوم الصيدالنية

 2018-1-7-244 امعة بغدادج-كلية الصيدله

ائزة افضل بحث في مجال الفوز بج 11

من قبل الوكالة  2018العقاقير لعام 

 الدولية للمعايير والتصنيفات

الوكالة الدولية للمعايير 

 Internationalوالتصنيفات )

Agency for Standards 

and Rating) 

25-9-2018 

شكر وتقديرللفوز بجائزة افضل بحث  12

 2018في مجال العقاقير

 2019-1-17-385 رئاسة جامعة بغداد

  بدورة شهادة تقديرية للمشاركة 13

 سالمة اللغه العربيه 

جامعة –مركز التعليم المستمر 

 بغداد

2018 

بورشة عمل  ة تقديرية للمشاركةشهاد 14

 للشركة العراقية للتقنيات الحياتية 

 الشركة العراقية للتقنيات الحياتية

بالتعاون مع الكلية الملكية 

 البرطانية

2018 

بدورة كيف  ة تقديرية للمشاركةشهاد 15

 تقيم بحثا في المجالت العالمية 

جامعة –مركز التعليم المستمر 

 بغداد

2018 

بورشة عمل  ة تقديرية للمشاركةشهاد 16

 للتوعية من انتشار السرطان 

قسم –كلية اليرموك الجامعة 

 الصيدلة

2018 



 

 

 

 

 

 

 

بورشة عمل  ة تقديرية للمشاركةشهاد 17

 لمية للترقيات الع

 2019 امعة بغدادج-كلية الصيدله

ندوة ب ة تقديرية للمشاركةشهاد 18

 العقاقيروالنباتات الطبيه

جامعة المستنصرية 

 ليةالصيدلهك/
2014 

بندوة الوقاية  ة تقديرية للمشاركةشهاد 19

 من سرطان الثدي

 2017 جامعة بغداد/كليةالصيدله

ندوة ب ة تقديرية للمشاركةشهاد 20

 النباتات الطبيهالعقاقيرو

جامعة المستنصرية 

 ليةالصيدلهك/

2018 

بندوة علمية  ة تقديرية للمشاركةشهاد 21

مشتركة لفرعي العقاقير والصيدلة 

 السريرية

 2018 جامعة بغداد/كليةالصيدله

بندوة االرشاد  ة تقديرية للمشاركةشهاد 22

 النفسي

 2019 جامعة بغداد/كليةالصيدله

بالمؤتمر  مشاركةة تقديرية للشهاد 23

 الدولي االول للعلوم الصيدالنية

 2019 كلية الصيدلة/جامعة الكوقة

بكورس مكثف  ة تقديرية للمشاركةشهاد 24

 للباحثين االكادمين المقام من قبل

 للباحثين ELSEVIERأكاديمية 

 

ELSEVIER Researcher 

Academy  

 ELSEVIERأكاديمية 

 للباحثين

 

2019 

تقيم البحوث في المجلة  شكر وتقدير عن 25

 العراقية للعلوم الصيدالنية

 8/2/2020-584 جامعة بغداد/كلية الصيدلة

شكر وتقدير عن أداء مهام اللجنة  26

 االمتحانية

 28/7/2020-1560 جامعة بغداد/كلية الصيدلة

 

 اليوجد.أو المترجمة كتب المؤلفةلا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل()عنوان  فصل من كتاب 1

"  "Rhus coriaria (sumac): A magical spice في كتاب

"Herbs and Spices" 

2020 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 الفرنسية            اإلنكليزية            العربيه 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


