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 التدرج الوظيفي . ثانياً :  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

ــداد/ة اكليــ  (دةمعي )  فنية  صيدالنية 1 فرع لصــيدلة/جامعة بغ

 الصيدالنيات

ــن   3/2014/ 25مــــ

 23/7/2014لغاية  

)االقامـــة  متدربـــة صـــيدالنية 2

 الدورية(

ــداد التعليم / ــفى بغـ ــة مستشـ مدينـ

 الطب

ــن   7/2014/ 24مــــ

 27/7/2015لغاية  

ــداد/ (دةمعي )  فنية  صيدالنية 3 ــة الصــيدلة/جامعة بغ فرع كلي

 يةالعقاقير والنباتات الطب 

ــن    28/7/2015مــــ

 15/9/2019لغاية  

مــدر  ص )ة اختصاصيدالني  4

 (مساعد

ــداد/ ــة الصــيدلة/جامعة بغ  فرعكلي

 األدوية و السموم

  18/11/2021مـــــن 

 اآلن.  لغايةو 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .    

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

 غاية ول 2021/ 18/11من  دادغب كلية الصيدلة  1

 اآلن.

2    

3    

4    

5    

6    



 

  

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

ــ  .ةة الثانيالمرحل –عمل   – الفسلجة األدوية و السموم 1 ذ العـــام الدرا ـــ  منـ

(2021-2022 )

 اآلن. غايةول

الفصــ  /PharmD. 2021-2022شعبة  –عمل   –األدوية و السموم   األدوية و السموم 2

 الدرا   الثان  

3    

4    

5    

6    

7    

 

 ال يوجد :التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 



 

  

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة  ــ نالس عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

المــــ تمر العلمــــ  األو  لطلبــــة  1

 الدرا ات العليا.

كليــــة  - قاعــــة الــــرا   2016

،   جامعــة بغــداد  /الصيدلة

 اد، العراق.بغد

ــ عضــ  ــة  و ف لجن

ــريفات و  التشــــــ

 العالقات العامة.

 :الندوة العلمية 2

Modern Aspects in 

Pharmacognosy and 

Medicinal Plants. 

ــيدلة 2017 ــة الصـ ــة  /كليـ جامعـ

 اد، العراق.بغد،  بغداد

 حضور

 :الندوة العلمية 3

Importance of Choosing 

the Suitable Study Design 

in Clinical Researches. 

جامعة /كليـــــة الصـــــيدلة 2017

 اد، العراق.بغد،  بغداد

 حضور

ات ا ــتادام)حــو   الندوة التوعوية   4

  .الفتراضية(ا المكتبة

جامعة /كليـــــة الصـــــيدلة 2017

 اد، العراق.بغد،  بغداد

 حضور

-الفارم  ندوة )المنهاج المقترح لمادة 5

 د (.

جامعة /كليـــــة الصـــــيدلة 2017

 اد، العراق.بغد،  بغداد

 حضور

العقـــاقير و دور النـــدوة العلميـــة ) 6

فــ  عــالج مــر   النباتــات الطبيــة

    .(السكر 

ــرا   2018 ــة الــ ة كليــــ  -قاعــ

،  جامعة بغـــداد/لةالصـــيد

 اد، العراق.بغد

 حضور



 

  

 

 

 

 

 

المكمالت الغذائية ما الندوة العلمية ) 7

 (.لها وما عليها

ــرا   2018 ــة الــ ــة  -قاعــ كليــ

،  جامعة بغـــداد/الصـــيدلة

 اد، العراق.بغد

 حضور

نة الطب/ قاعة الشهيد مدي 2018 .م تمر مدينة الطب 8

اد، بغــد، درب المو ــو 

 العراق.

 حضور

 Preparative)  عن ا عمورشة   9

HPLC). 

ــا   2018 ــر جهــــــــ ماتبــــــــ

Preparative HPLC 

ــة الصــيدلة/ - ــة  كلي جامع

ــداد ــاقير  بغــ ــرع العقــ فــ

اد، بغــد،  والنباتات الطبيــة

 العراق.

 حضور

ــ  ) 10 ــة العمـ ــدي  ورشـ ــوات التقـ خطـ

للترقيـــة العلميـــة حســـب تعليمـــات 

( لســنة 167الترقيات العلمية رقــ  )

2017). 

ــرا   2019 ــة الــ ــةكل -قاعــ  يــ

ــيدلة ــداد/الصـ ، جامعة بغـ

 اد، العراق.بغد

 حضور

االرشاد النفســ  مــن الندوة العلمية ) 11

 (.التنظير الى الممار ة العملية

ــرا   2019 ــة الــ ــة  -قاعــ كليــ

،  جامعة بغـــداد/الصـــيدلة

 اد، العراق.بغد

 حضور

ــة  12 ــر لكليـ ــ  العاشـ ــ تمر العلمـ المـ

والمنعقـــد  جامعـــة بغـــداد-الصـــيدلة

 والمستجدات لتحديات"ا عارش تحت

 . الصيدالنية والبحوث التعلي  ف 

فنـــدق بابـــ ، /قاعـــة انلي  2022

 اد، العراق.بغد

 حضور

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 . االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

عضــو لجنــة متابعــة التــدريب الصــيف  لطلبــة كليــة 

ثالثــة و الرابعــة صــيدلة/جامعة بغــداد للمــرحلتين الال

ــ  الصــيد ــ  )ف ــام الدرا  ــة للع -2017ليات االهلي

2018.) 

 

ــرا  ــى  االش ــرجعل ــوث التا ــدد  بح ــة  (2)ع لطلب

 .(2022-2021) لعام الدرا  ل  المرحلة الاامسة

 

 لبحــوث  والسموم  االدوية  فرع  مناقشات  لجانعضو  

، االولــى  عضــو اللجنــ )  الاامســة  للمرحلــ   التارج

 .(13عدد الطلبة= 

 

و  ون العلميــة عضــو لجنــة اعضــاب االرتبــا  للشــ 

-2020) لشــعبة ضـــمان الجــودة للعـــام الدرا ـــ 

2021). 

 

ــام الدرا ــ  عضــو  ــة للع ــة االمتحاني -2021اللجن

2022. 

 

لجنة تدقيق ملفات المتقدمين للدرا ات العليــا عضو  

 .2022/2023للعام الدرا   

 

"األ ــا  الهيكلــ  : بعنــوان علميــةمحاضــرة  القــاب

كبـــات و مر SARS-CoV-2لـــربس مســـتقبالت 

ــات  ــة كعالجــــ ــغيرة المتاحــــ ــات الصــــ الجزيئــــ

ــة" ــ  الحو.محتمل ــت ذلك ف ــ  اقيم ــية الت ــة النقاش لق

ــاري ــ   2022 /17/4خ بتــ ــات فــ ــة الدرا ــ قاعــ

العليــا/فرع األدويــة و الســموم/كلية الصــيدلة/جامعة 

 .بغداد

 

"الجوانـــب  ونيـــةرتتقـــدي  الورشـــة التدريبيـــة االلك

ــوا ــى الم ــادة التعــر  ال ــة عــن  ي د الســمية الناجم

 /17/4خ  تــاريب  "19-المطهرة خال  جائحــة كوفيــد

2022. 

 



 

  

 

 

 

 

 

أو تطــوير ثامنــا: المشــروعات البحثيــة فــى مجــاخ التخصــص لخدمــة البي ــة والمجتمــ   

 .  التعليم

 السنة  نشر ال محل سم البحث أ ت 

ــة  1 فحـــي كيميـــائ   ولـــ  و كشـــي االحمـــا  الفينوليـ

ــت ــة االداب با  ــة عالي ــة الرقيق ــا الطبق ادام كروماتوجرافي

 مستزرع ف  العراق.ألوراق نبات الالنتانا المقو ة ال

Preliminary phytochemical screening and 

High Performance Thin Layer 

Chromatography [HPTLC] detection of 

phenolic acids in Lanata camara leaves 

cultivated in Iraq. 

Int. Res. J. 

Pharm., 

2018;9(7):59-64 

2018 

التحليــ  النــوع  لمركبــات   تربينيــة موجــودة فــ  المــادة     2

الموجــود فــ   Boswellia serrata  الصــمغية لنبــات   

 .العراق

GC/ MS Analysis of Terpenes of Boswellia 

serrata Resin Found in Iraq. 

Journal of Global 

Pharma 

Technology, 2018; 

10(08):290-294. 

2018 

التأثيرالمحّسن للفيما ارتان ضد السمية الكلوية المســتحثة  3

 .طة الميثوتريكسيت ف  الجرذانبوا 

The Ameliorative Effect of Fimasartan 

against Methotrexate-induced 

Nephrotoxicity in Rats. 

Iraqi J Pharm Sci, 

Vol.31(1):87-94. 

2022 

 
   

 
   

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 . الهي ات العلمية المحلية والدولية عضوية  : تاسعا 

 اآلن. غايةل و 2013منذ  صيادلة العراقابة نق عضو    ✓

ة مــن تــرللفجامعة بغداد  /لجنة الترقيات العلمية ف  كلية الصيدلةف   كرتارية    عضو    ✓

 .15/9/2019الى  13/9/2015

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة  الجهة المانحة   كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة  ت 

 2015 غداد التعليم  دائرة مدينة الطب/مستشفى ب ب شكر وتقدير كتا 1

 2015 دائرة مدينة الطب/مستشفى بغداد التعليم   ب شكر وتقدير كتا 2

 2016 جامعة  وروك االهلية  ب شكر وتقدير كتا 3

 2018 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 4

 2018 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 5

 2018 لية الرافدين الجامعة ك ب شكر وتقدير كتا 6

 2019 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 7

 2019 رئا ة جامعة بغداد/قس  الش ون العلمية  قدير ب شكر وت كتا 8

 2021 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 9

 2022 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 10

 2022 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 11

 2022 لة/جامعة بغدادكلية الصيد ب شكر وتقدير كتا 12

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 : ال يوجد.و المترجمة أ الكتب المؤلفة: شرحادى ع 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات . ــثاني عشر :اللغ  

             اللغة العربية ✓

              اللغة االنجليزية ✓

 

 

 

 

 

 

    CD يت  تسلي  نساة على   ملحوظة:  


