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 أوال: المؤهالت العلمية

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة لعلميةالدرجة ا

 بكالوريوس

 

 1990 الصيدلة جامعة بغداد

 1999 الطب جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2005 الصيدلة جامعة بغداد

    أخرى

 

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي

 الوظيفة ت

 

 

 

 

 

 الجهة

 

 

 الى -الفترة من 

   1994-1992  جامعة بغدادكلية الطب/  معيدة في قسم الفارماكولوجي 1

   2001- 1999 ادجامعة بغد/كلية طب االسنان مدرس مساعد 2

 2006 -2001  ادجامعة بغد/كلية طب االسنان فارماكولوجيقسم ال مسؤولةمدرس ، 3

مديرة قسم الصيدلة في المستشفى  4

الكندي التخصصي / أمارة دبي / دولة 

 ةهي من أكبر مستشفيات الدولو االمارات

وحاصلة على شهادة الجودة والنوعية 

رئيسة اللجنة  وفي نفس الوقت العالمية.

في المستشفى الدوائية والعالجية  

  2012- 2007 دبي/االمارات

لطالب  ةالسريريصيدلة تدريس مادة ال  5

وطالب جامعة  جامعة دبي للصيدلة

 واالشراف على تدريبهم في الشارقة

 المستشفى.

  2012- 2007 دبي/االمارات

تدريس مادة الفارماكولوجي السريري  6

لطالب كلية الطب/جامعة الشارقة  بدوام 

 جزئي 

 2007 الشارقة/االمارات

أستاذ مساعد / مسؤولة قسم  7

 الفارماكولوجي 

  2012 - 2016 ادجامعة بغد/كلية طب االسنان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثالثاً : التدريس الجامعي

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

  1994-1992 بغداد كلية الطب 1

   2006-1994  بغداد طب االسنانكلية  2

  2007-2006  الشارقة كلية الطب  3

 2016 - 2012 بغداد طب االسنانكلية  4

  2014 كلية األسراء الجامعة كلية الصيدلة  5

  2015 الجامعة ابن حيانكلية  كلية الصيدلة  6

 لحد االن 2016 كلية األسراء الجامعة الصيدلةكلية  7

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2006 – 1999 الفارماكولوجي  الفارماكولوجي / أسنان 1

   - 2006 2005 دراسات عليا -العالجات الفارماكولوجي / أسنان 2

   2012-2006  الصيدلة السريرية ةيالسرير الصيدلة 3

 ولحد االن 2012 الفارماكولوجي / أسنان الفارماكولوجي 4

  2013 - 2016 اددجامعة بغ/كلية طب االسنان رئيسة شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء 8

 2016 كلية األسراء الجامعة استاذ مساعد في قسم الصيدلة  9

رئيسة قسم ضمان الجودة واألعتماد  10

 األكاديمي

 2016 كلية األسراء الجامعة

 2017 الجامعة األسراءكلية  الصيدلة  رئيسة قسم  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 - 2012 دراسات عليا -العالجات الفارماكولوجي / أسنان 5

 ولحد االن 2015 مصطلحات طبية الصيدلة 6

 2015 تشريح الصيدلة 7

 ولحد االن 2015 سموم الصيدلة 8

 ولحد االن 2015 السريريالسموم  الصيدلة 9

  ولحد االن2016  الفارماكولوجي الصيدلة 10

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المشاركة في جميع مؤتمرات نقابة الصيادلة  1

 العراقية

 كمشار بغداد 1990-2006

المشاركة في مؤتمرات كلية الطب وطب  2

 االسنان والصيدلة

 مشارك بغداد 1994- 2006

المشاركة في مؤتمر )صحة العرب( الذي يقام  3

 في دولة االمارات

 مشارك االمارات العربية المتحدة 2007-2012

المشاركة في مؤتمر الصيادلة السنوي في  4

 دولة االمارات )دوفات(

 مشارك ارات العربية المتحدةاالم 2007-2012

 المشاركة في المؤتمر العالمي السنوي 5

 ية ئللجمعية العالمية للسالمة الدوا

 مشارك فرنسا 2009

المشاركة في المؤتمر العالمي السنوي  6

 للجمعية العالمية للجهاز الهضمي

 مشارك اسبانيا 2010

تنظيم المؤتمر السنوي لجمعية االطباء  7

المية ومقرها دبي بأعتباري العراقية الع

 عضوة هيئة أدارية في الجمعية

 عضو االمارات العربية المتحدة 2008-2012

حضور عدد كبير من الندوات العلمية المقامة   8

من قبل شركات االدوية العالمية حول أخر 

 التطورات في علم االدوية

 مشارك االمارات العربية المتحدة 2007-2012

قيات المتعلقة بابحاث الجينوم ندوة "االخال 9

 والهندسة الوراثية البشرية" 

 مشارك بغداد 2013

المؤتمر العلمي الوطني الموحد لكليات طب  10

 األسنان في العراق

 مشارك بغداد 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 2013 المؤتمر العلمي الرابع عشر لنقابة الصيادلة 11

فرع  ندوة الملتقى العلمي الثاني التي نظمها 12
طب االسنان االطفال والوقائي في كلية طب 

 االسنان /جامعة بغداد

 مشارك بغداد 2013

ندوة بشأن اقرار االستراتجية الوطنية  13
لمناهضة العنف ضد المراة في كلية طب 

 االسنان /جامعة بغداد

 مشارك بغداد 2013

ندوة مراجعة القضايا الجوهرية في المؤسسات  14
 ية طب االسنان /جامعة بغداداالكاديمية في كل

 الندوة منظم بغداد 2013

 مشارك بغداد 2013 العالمي مؤتمر مدينة الطب 15

الحضور والمشاركة في جميع الندوات وورش  16
ضمان الجودة واالداء المقامة في قسم عمل ال

 في جامعة بغدادالجامعي 

  مشارك بغداد 2013- 2016

السنان ورشة عمل لمنتسبي كلية طب ا 17
 بخصوص االعتماد االكاديمي

 منظم ومحاضر الورشة بغداد 2014

  ورشة عمل ضمان الجودة واالداء الجامعي 18
بالتعاون مع مركز التطوير والتعليم المستمر 

 ومنظمة اليونسكو

 مشارك بغداد 2014

 مشارك بصرة/العراق 2014 المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للكيمياء 19

 مشارك بغداد 2014 تمر مدينة الطب العالميمؤ  20

المؤتمر العلمي التاسع لكلية طب  21
 المستنصرية

 محاضر بغداد 2014

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتخصصات  22
 الصحية والطبية 

 يس جلسةئمحاضر ور بغداد 2015

ندوة الجودة واالعتماد االكاديمي طريقنا  23
  لتحقيق متطلبات سوق العمل

 الجلسة مقرر بغداد  2015

 مشارك بغداد 2015 مؤتمر مدينة الطب العالمي 24

ورشة عمل لمنتسبي كلية طب االسنان  25
 بخصوص تقييم االداء السنوي 

 منظم ومحاضر الورشة بغداد 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

الندوة العلمية الثالثة لفرع االدوية والسموم/  26
 كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية

 مشارك دبغدا 2015

التي نظمها فرع  لثندوة الملتقى العلمي الثا 27
طب االسنان االطفال والوقائي في كلية طب 

 االسنان /جامعة بغداد

 مشارك بغداد 2016

للتخصصات  لثالمؤتمر العلمي الدولي الثا 28
 الصحية والطبية

 مشارك بغداد 2016

التي نظمها فرع  نيندوة الملتقى العلمي الثا 29
في كلية طب االسنان  يضات الصناعيةالتعو 

 /جامعة بغداد

 مشارك بغداد 2016

 مشارك بغداد 2016 الدورة التأهيلية في أعتماد المختبرات 30

المؤتمر الدولي االول لطب االسنان / جامعة  31
 االسراء

عضوة اللجنة  بغداد 2017

 التحضيرية

ندوة طالب الصيدلة / جامعة االسراء حول  32
 رض السكري مخاطر م

رئيسة اللجنة  بغداد 2017

 التحضيرية

77 المؤتمر 33
th

العالمي ألتحاد الصيادلة    
 الفيدرالي

 عضو ومشارك كوريا /سيؤل 2017

 األهلي الجامعي المؤتمر الوطني األول للتعليم 34
  في العراق

اللجنة  عضوة بغداد 2017

 العليا التحضيرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دساسا

 

 خارج الكلية داخل الكلية

القاء عدد من المحاضرات في دورات التعليم المستمر 

 والحلقات الدراسية التي تقام في الكلية 

 )سنويا وبشكل دوري(

عضوة لجان مناقشة لطلبة الماجستير في كلية 

 الصيدلة/جامعة بغداد

 وكلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية

رئيسة  تنظيم الندوات الخاصة بضمان الجودة باعتباري

 شعبة ضمان الجودة في الكلية

 )سنويا وبشكل دوري(

عضوة في اللجنة  الوزارية المشرفة على كلية ابن 

 االهلية  الجامعة حيان

تنظيم عدد من الندوات خارج الكلية فيما يخص  قسم العلوم االساسيةالتابعة ل العلميةلجنة في ال عضوة

 ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 

المشاركة في دورة رئيس المدققين والحصول على  لجنة االرشاد التربوي واالكاديمي في الكلية  رئيسة 

شهادة اريكا لرئيس المدققين، التدريب من قبل 

AQTS    2008:9001ايزو 

ممثل الكلية في لجنة االعتماد االكاديمي الرئيسية في 

 الكلية

اعطاء محاضرات في دورة تأهيل مدقق داخلي 

الكوادر الجامعية في مجال ضمان الجودة  وتدريب

 واالعتماد االكاديمي

اقامة دورة مدقق داخلي لمنتسبي جامعة بغداد  رئيسة لجنة االعتماد االكاديمي الفرعية في الكلية

وتأهيلهم ضمن خطة ضمان جودة جامعة بغداد 

 للوصول لالعتمادية

 ر علمي في كلية ابن حيان الجامعةمستشا عضوة لجنة النتاجات العلمية ليوم جامعة بغداد

ظيم محاضرات علمية في أختصاص الصيدلة وآخر تن

المستجدات في هذا االختصاص يلقيها محاضرين من 

 مختلف دول العالم

 

جامعة االسراء  اقامة دورة مدقق داخلي لمنتسبي

جامعة للوصول الوتأهيلهم ضمن خطة ضمان جودة 

 لالعتمادية

 

 

  ظام أدارة الجودةالعمل على تطبيق ن

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :سابعا

  عضوة في نقابة صيادلة العراق    

 .عضوة في الهيئة اإلدارية للجمعية الطبية العراقية العالمية والتي مقرها في دولة االمارات 

 -في الجمعية العالمية للسالمة الدوائية ةضوع 

 لمي الفيدراليعضوة أتحاد الصيادلة العا 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1995 كلية الطب/جامعة بغداد كر وتقدير من عميد كلية الطبش 1

 2000 كلية الطب/جامعة بغداد شكر وتقدير من عميد كلية الطب 2

 2000 كلية طب االسنان/جامعة بغداد عميد كلية طب االسنان شكروتقدير من 3

 2001 كلية طب االسنان/جامعة بغداد شكروتقدير من عميد كلية طب االسنان 4

شهادة تقدير من المستشفى الكندي  5

التخصصي وذلك للدور الفعال واالساسي في 

 الحصول على االعتمادية الدولية للمستشفيات

تخصصي/دبي المستشفى الكندي ال

 االمارات

2011 

 2013 جامعة بغداد شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد 6

 2014 كلية طب االسنان/جامعة بغداد من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  7

 2015 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الطبيشكر وتقدير من عميدة  8

 2015 جامعة بغداد / لية طب االسنانك من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  9

 2015 كلية الصيدلة / جامعة بغداد الصيدلةمن عميد كلية شكر وتقدير  10

 2015 جامعة بغداد رئيس جامعة بغداد شكر وتقديرمن 11

 2015 كلية االسراء الجامعة الجامعة شكر وتقدير من عميد كلية االسراء 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 جامعة بغداد ة بغدادشكر وتقدير من معاون رئيس جامع 13

 2016 كلية الصيدلة / جامعة بغداد شكر وتقدير من عميد كلية الصيدلة 14

 2016 جامعة بغداد شكر وتقديرمن رئيس جامعة بغداد 15

 2016 جامعة بغداد شكر وتقدير من معاون رئيس جامعة بغداد 16

 2016 / جامعة بغداد كلية طب االسنان شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان 17

 2016 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان 18

 2016 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان 19

 2016 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان 20

 2016 جامعة بغداد رئيس جامعة بغدادمن  تثمين جهود 21

 2016 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراء شكر وتقدير من 22

 2016 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءشكر وتقدير من  23

 2017 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءشكر وتقدير من  24

 2017 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءوتقدير من شكر  25

 2017 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءشكر وتقدير من  26

 2017 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءشكر وتقدير من  27

 2017 اء الجامعةكلية األسر الجامعة راءعميد كلية االسشكر وتقدير من  28

 2017 كلية األسراء الجامعة الجامعة عميد كلية االسراءشكر وتقدير من  29

 2017 كلية األسراء الجامعة عميد كلية االسراء الجامعةشكر وتقدير من  30

 2017 كلية األسراء الجامعة عميد كلية االسراء الجامعةشكر وتقدير من  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 كلية األسراء الجامعة سراء الجامعةعميد كلية االشكر وتقدير من  32

 2017 كلية األسراء الجامعة عميد كلية االسراء الجامعةشكر وتقدير من  33

من وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 34

 العلمي

 2017 ميوزارة التعليم العالي والبحث العل

شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث  35

 العلمي

 2017 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز

 2017 كلية األسراء الجامعة عميد كلية االسراء الجامعةشكر وتقدير من  36

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة:تاسعا

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تاثير بعض مضادات البكتريا ومضادات الفطريات لمركب  1

 ساآلستخلص من اوراق نبات الفينول الم

 1999 بغدادطب لة كلية مج

تأثير التطبيق الموضعي لمركب الفينول النقي المستخلص من  2

 نبات اآلس على النهايات العصبية المصغرة

 1999 بغدادطب مجلة كلية 

التطبيقات السريرية لمركب الفينول المستخلص من أوراق  3

 في الجلد نبات اآلس على بعض االصابات البكترية والفطرية

 2002 بغداد طب ليةمجلة ك

حالة الزنك والنحاس عند النساء العقيمات ألسباب غير  4

 مفسرة

مجلة المستنصرية للعلوم 

 الصيدالنية

2005 

تاثير االدوية المعالجة للسرطان على البكتريا التعايشية في  5

التجويف الفمي للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من 

 السرطان

 2006 بغداد سنانأمجلة كلية طب 

 2006 بغداد سنانأمجلة كلية طب  داخل العظمبعد زرعه  لزيت القرنفل ئيالتوافق االحيا 6



 

 

 

 

 

 

 

 

لميالتونين في السيطرة على ل المناعي تأثيرال  7
 االلتهابات الخمجية المستحدثة في الجلد لألرانب

 
 

 2007 مجلة العرب للعلوم الصيدالنية

مجلة االبحاث العالمية  الخطاء الدوائيةادور الصيدلة السريرية في التقليل من  8

 للصيدلة

2012 

النشاط المضاد للبكتريا لمستخلص المورينغا اوليفيرا  9

 بالمقارنة مع الكلورهكسيديل )دراسة مختبرية(

 2015 مجلة كلية طب أسنان بغداد

دراسة التكافؤ الحيوي لنوعين مختلفي الصنع من  10

رعة واحدة الى ذكور الكالريثرومايسين حب بعد اعطاء ج

 سليمين تحت ظرف الصيام

المجلة العالمية لالبحاث 

 المتقدمة في علم البايولوجي

2016 

المجلة العالمية لالبحاث  دراسة مختبرية لتاثير المواد الطبيعية على بكتيريا الكوليرا 11

 المتقدمة في علم البايولوجي

2016 

وتايد على ذكور الجرذان التأثير العالجي المحتمل لعقار ليبراكل 12

 نموذج مرض الباركنسون

مجلة كلية الصيدلة / الجامعة 

 المستنصرية

2017 

لعقار السيلدينافيل في التهاب القولون  التأثير العالجي 13

التجريبيمن خالل اجهاد مضادات االكسدة وتثبيط التصاق 

 الجزيئات

مجلة البحث والعلوم 

 الصيدالنية /سكوبس

2017 

 

 

 .اتــ:اللغ عاشرا

 غة االمالعربي / الل             

  االنكليزي / طالقة 

 الفرنسي / قراءة وكتابة            

 

 

 


