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 .ثانياً : التدرج الوظيفي  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن-٩/٤/٢٠١٢ بغداد كلية الصيدلة 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 ٢٠١٢ صيدلة فيزياوية  الصيدالنيات 1

 ٢٠١٣ صيدلة فيزياوية  الصيدالنيات 2

 ٢٠١٤ صيدلة فيزياوية الصيدالنيات 3

 ٢٠١٨ صيدلة صناعية  الصيدالنيات 4

 ٢٠١٨ صيدلة حياتية الصيدالنيات  5

 ٢٠١٩ حسابات صيدالنية  الصيدالنيات 6

 ٢٠٢٠ صيدلة حياتية  الصيدالنيات 7

    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 ٩/٤/٢٠١٢-٢١/١٢/٢٠١٠ مستشفى الكاظمية التعليمي  صيدالني متدرب  1

 ١٩/٤/٢٠١٨-٩/٤/٢٠١٢ كلية الصيدلة /جامعة بغداد عمومي صيدالني  2

 االن لحد-١٩/٤/٢٠١٨ كلية الصيدلة /جامعة بغداد مدرس مساعد  3



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   اليوجد 1

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 ٢٠١٣ المؤتمر العلمي السنوي الثاني  1

 ظ

الجامعة –كلية الصيدلة 

 المستنصرية
 حضور

 حضور مدينة الطب ٢٠١٤ الندوة العلمية السنوية للصيدلة السريرية  2

3 Modern aspects in 

pharmacognocy and medical 

plants  

 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠١٧

4 Medication safety and      

communication skills   

 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠١٧

 حضور الكوفة جامعة –كلية الطب  ٢٠١٨ المؤتمر العلمي االول للبورد العربي  5

6 Waste of medicine  حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠ 

7 Off-label drugs used: benefits 

and risks 

 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

8 

| 

Education Trends during and after 

pandemic 

 حضور الجامعة المستنصرية-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

الثقافة االستهالكية واثرها في سالمة  9

 المستهلك

 حضور مركز التعليم المستمر -جامعة بغداد ٢٠٢٠

االدوار الفيسيولوجية لعنصر فيتامين سي  10

ومصادره النباتية في مواجهة فايروس 

 كورونا المستجد

 حضور مركز التعليم المستمر-جامعة بغداد ٢٠٢٠

11 Updates in Endodontics 

&Aesthetics dentistry 

 حضور جامعة بغداد-طب االسنانكلية  ٢٠٢٠

12 Novel Approaches in drug design حضور الكوفةجامعة -كلية الصيدلة ٢٠٢٠ 

والدواء ذاء نبات ورق السكر )الستيفيا(...الغ 13

 عصر كورونافي 
 حضور مركز التعليم المستمر-جامعة بغداد ٢٠٢٠



 

 

 

 

 

 

 

-المديرية العامة لتربية كركوك ٢٠٢٠ انواع اسئلة االختبارات في نماذج كوكل 14

 بيةوزارة التر
 حضور

 حضور امعة بغدادج-كلية الصيدلة ٢٠٢٠ :االسباب واالثار والوقايةالمخدرات تعاطي  15

16 Recent therapeutics and cosmetics 

application of micro needling 
 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

17 An overview of graphed prism 

graphing and statistics tools for 

scientists  

 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

18 Biosafety in biotechnology حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠ 

19 The pharmacist role in 

immunization 
 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

20 Immunotoxin: A new tool for 

cancer therapy  
 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠

 حضور جامعة بغداد-كلية الصيدلة ٢٠٢٠ رات التجميل كمواد صيدالنية مستحض 21

التعليم مركز /بغداد جامعة  ٢٠٢٠ قوانين التدريس والتدريب االحترافي 22

 المستمر 
 حضور

التعليم مركز /بغداد جامعة  ٢٠٢٠ جامعة واهداف التنمية المستدامة ال 23

 المستمر
 حضور 

العالقات العامة وتشكيل صورة المؤسسة  24

 العلمية
التعليم مركز /بغداد جامعة  ٢٠٢٠

 المستمر
 حضور 

     

     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ٢٠١٨–دورة سالمة اللغة العربية  ٢٠١٣ -يوم الكلية العلمي

 ٢٠٢٠-دورة التاهيل التربوي وسالمة اللغة العربية  

 ٢٠٢٠-research gateدورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢٠-google scholarدورة  

 ٢٠٢٠-دورة التعليم المدمج  

المواقع االلكترونية الجامعية التحديات بين المصمم دورة  

 ٢٠٢٠-والجمهور

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Formulation and characterization of 

lafutidine nanosuspension as oral 

drug delivery system  

nternational I

journal of applied 

spharmaceutic 

2018 

2 Studying the effect of different gelling 

agent on the preparation and 

characterization of metronidazole as 

topical emulgel 

Journal of Asian 

Pharmaceutical and 

hClinical Researc 

2019 

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      ٢٠١٣   عضو لجنة فحص مشتريات 

     ٢٠١٨لجنة امتحان معادلة الشهادة عضو 

  ٢٠١٨عضو وحدة اعتمادية المختبرات 

  ٢٠٢٠عضو لجنة امتحان معادلة الشهادة 
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 التقدير.و شهادات  الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 ٢٠١١ مستشفى الكاظمية التعليمي  شكر وتقدير  1

 ٢٠١٢ مستشفى الكاظمية التعليمي  شكر وتقدير 2

 ٢٠١٢ مستشفى الكاظمية التعليمي  شكر وتقدير 3

 ٢٠١٢ مستشفى الكاظمية التعليمي  شكر وتقدير  4

 ٢٠١٣ كلية الصيدلة /جامعة بغداد شكر وتقدير  5

 ٢٠١٣ كلية الصيدلة /جامعة بغداد شكر وتقدير  6

 ٢٠١٤ كلية الصيدلة /جامعة بغداد مكافاة  7

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير ومنح قدم  8

 العلمي

٢٠١٤ 

 ٢٠١٥ كلية الصيدلة /جامعة بغداد شكر وتقدير  9

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير ومنح قدم  10

 العلمي

٢٠١٦ 

 ٢٠١٨ جامعة بغداد شكر وتقدير  11

وزارة التعليم العالي والبحث  ومنح قدم ديرشكر وتق 12

 العلمي

٢٠٢٠ 

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير ومنح قدم  13

 العلمي

٢٠٢٠ 

التعليم العالي والبحث وزارة  شكر وتقدير ومنح قدم  14

 العلمي

٢٠٢٠ 

وزارة التعليم العالي والبحث  تثمين جهود 15

 العلمي

٢٠٢٠ 

 ٢٠٢٠ جامعة بغداد  شكر وتقدير  16

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
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