
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 فرح قيس عبد الوهاب:   ـم ـــــــــاالســ

 االدويه والسموم :   صــالتـخـص

 صيدالنيه  :    ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

    كليه الصيدله:     عنوان العمل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2001 الصيدله بغداد

 2009 الصيدله بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2020 الصيدله بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2001 مستشفى ابن الهيثم صيدالنيه متدربه 1

 2020-2002 جامعه بغداد –كليه الصيدله  صيدالنيه 2



 

 

 

 

 

 

 

 2020-2002 بغداد كليه الصيدله 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005-2002 ادويه وسموم عملي فرع االدويه والسموم 1

 2012-2005 فسلجه عملي فرع االدويه والسموم 2

 2013-2012 ادويه وسموم عملي فرع االدويه والسموم 3

 2020-2014 فسلجه عملي فرع االدويه والسموم 4

 2020-2019 سموم عملي فرع االدويه والسموم 5

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

7    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(



 

 

 

 

 

 

 

الماسي لكلية مؤتمر اليوبيل  1

 امعه بغدادج-الصيدله

 ةامعج-كليه الصيدله 2011

 بغداد

 حضور

ندوة علمية مشتركة لفرعي  

دوية والسموم والعلوم اال

 " المختبرية السريرية بعنوان

تاثير التلوث البيئي على 

ازدياد نسبة االمراض في 

 "المجتمع العراقي

لية ك -جامعة بغداد 2012

 الصيدلة

 حضور

 العلمي الثاني لكلية المؤتمر 2

 الصيدله الجامعه المستنصريه 

 ةامعج -كليه الصيدله 2013

نادي (  المستنصريه

 )العلوية

 

 حضور

 ةجامع –كليه الطب  2016 كليه الطب ل العلميمؤتمرال 3

 بغداد

 حضور

ندوه تطويرمهارات التواصل  4

للصيادله من اجل استخدام 

 امثل للعالج

 ةامعج-كليه الصيدله 2017

 بغداد

 حضور

ندوه فرع العقاقير والنباتات  5

الطبية بعنوان احالم الشباب 

 وافه الشباب

 ةامعج-كليه الصيدله 2017

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل الكترونية حول  6

دور  افيفافير في عالج 

 فيروس كورونا

 -كليه الصيدله

 جامعة بغداد

 حضور 2020

  ورشة عمل الكترونية حول 7

العطاء الدواء طرق مبتكرة 

 اللطفال عن طريق الفم

 -كليه الصيدله

 جامعة بغداد

 حضور 2020

 ورشة عمل الكترونية حول 8

 براءات االختراع, مفهومها,

شروطها, قوانينها والية 

 التقديم

 عليه

 -كليه الصيدله

 جامعة بغداد

 حضور 2020

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

دوره تاهيل طلبه الدراسات في المشاركه   2009-عضو لجنة امتحانيه

 2005-العليا

 2010دورة التاهيل التربوي في المشاركه  2012-2010عضو لجنة امتحانيه 

 2010دورة اللغه العربيه في المشاركه  2011دورة استخدام المكتبه االفتراضيه 

 2012دورة كفاءة الحاسوب في المشاركه  االشراف على مشاريع التخرج 

عضو لجنة جرد االجهزه المختبريه لفرع االدويه 

 2015والسموم لعام 

المشاركه في ورشه عمل تفاعل البلمره 

 2014-التسلسلي من النظري الى العملي



 

 

 

 

 

 

 

 Google -2019دورة للصفوف االلكترونية  

classroom 

 google scholarالمشاركه بدوره 

 جامعه بغداد-والتعليم المستمربمركز التطوير 

عضو لجنة مناقشه مشاريع التخرج لعام 

 2020و2016و2015

 2018المشاركه بدورة  سالمة اللغه العربيه 

حضور محاضرة بمناسبة االسبوع العالمي 

 2018-للتثقيف بالمضادات الحيوية 

المشارك بورشة عمل للشركة العراقية 

 2018 -للتقنيات الحياتية 

 ةامعج –في كليه الصيدله  ToTدوره تدريبية 

 2019 -بغداد

المشاركه في دوره تدريبيه في موضوع  

biostatistics - 2018 

عضو لجنة استالل لمعاملة ترقية استاذ مساعد  

2020 

 

عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا لفرع   

 2020االدويه والسموم لعام 

 

 

 طويرتأو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Effects of different concentrations of aqueous green 

tea extract against methotrexate-induced 

nephrotoxicity in rats 

Iraqi Journal of 

Pharmacy 

2011 

2 Study of iraqi spinach leaves (phytochemical and 

protective effects against methotrexate-induced 

hepatotoxicity in rats 
 

Iraqi Journal of  

Pharmaceutical 

Sciences 

2012 

3 The influence of different concentrations of aqueous 

green tea extract on methotrexate induced 

haematological toxicity in rats 

 
 

Mustansiriyah Journal -Al
for Pharmaceutical 

Sciences 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

4 Effects of Vitamin D3 on methotrexate-induced 

jejunum damage in rats by the utilization of 

immunohistochemical study 

Drug Invention Today 2019 

5 Effects of Vitamin D3 on Methotrexate-Induced 

Jejunum Damage in Rats 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر للمساهمة في جرد وتنظيم 

 المختبرات

امعة بغداد ج–عمادة كلية الصيدلة 

2003 

 كتاب شك 3

 2003 جامعه بغداد–كليه الصيدله 

دوره تاهيل في  شهادة تقديرية للمشاركة 1

 طلبه الدراسات العليا

 2005  جامعة بغداد           

دورة التاهيل في  شهادة تقديرية للمشاركة 2

 التربوي 

مركز التطوير والتعليم  /جامعه بغداد

 المستمر

2010 

دورة في المشاركه  شهادة تقديرية للمشاركة 3

 اللغه العربيه 

/ مركز التطوير  - جامعه بغداد

 والتعليم المستمر

2010 

شكر و تقدير عن العمل في اللجنه  4

 ااالمتحانيه

 2011 امعه بغدادج -كليه الصيدله

 2014 امعة بغداد ج–عمادة كلية الصيدلة  كتاب شكر لكافة منتسبي الكلية 



 

 

 

 

 

 

 

عمل في ورشه  شهادة تقديرية للمشاركة 5

 يتفاعل البلمره التسلسلي من النظري الى العمل

 2014 امعه بغدادج -كليه الطب 

سالمة   بدورة شهادة تقديرية للمشاركة 6
 اللغه العربيه

 2018 امعه بغدادج-كليه الصيدله

 2020 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر لمنتسبي الوزارة  

المجلة شكر و تقديرلنشر بحث في  7
 العراقية للعلوم الصيدالنية

 2020 امعه بغدادج-كليه الصيدله

 اليوجد .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

   انكليزي           

 

 


