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 التاري    خ  الكلية  الجامعة اللقب العلمي  ت

بية )ابن الهيثم ( للعلوم الرصفة بغداد مدرس  .1  2017 الير
     

: المؤهالت العلمية. 
ً
    اوال

 

: المناصب االدارية. 
ً
 ثانيا

ة: من  المكان المنصب  ت   ال  -الفير
 2020-2017 جامعة اوروك االمتحانية عضو الجنة   .1

بوي  .2  2020-2017 جامعة اوروك مسؤول لجنة االرشاد الير

 2021-2020 جامعة اوروك رئيس اللجنة االمتحانية   .3

يات   .4  2020-2019  عضو لجنة مشير



 2020-2019  عضو لجنة انضباطية   .5

عضو لجنة تداول المواد البايولوجية   .6
 والكيميائية  

 2019-2020 

ي   .7
ون   2020-2019  ممثل تعليم االلكير

 2019  مسؤول شعبة ضمان الجودة  .8

 2021-2019  مقرر قسم تقنيات صناعة االسنان  .9

ات  .10 ي غرفة عمليات جودة المختير
 عضو ف 

 2019-2021 

اف عىل   .11 االمتحانات عضو لجنة االشر
ونية   االلكير

 2019-2021 

 

 

 

 

 

 . : التدريس الجامعي
ُ
 ثالثا

ة: من   المكان الجامعة ت  ال  -الفير

ي قسم البرصيات  .1
 2020-2017 جامعة اوروك تدريسي ف 

ف مختير الكيمياء                 .2 تدريسي ومشر
 ) التحليالت المرضية + البرصيات( 

 2018 -2017 جامعة اوروك

 

ي قمت بتدريسها للسنوات ) من 
: المقررات الدراسية التر

ً
 ال ( –رابعا

ة: من  المادة الكلية ت   ال  -الفير

 2020-2017 كيمياء ) نظري(  التقنية الطبية والصحية  .1

(  التقنية الطبية والصحية  .2  2019 -2017 كيمياء )عمىلي
 

فت عليها.  ي اشر
: االطاري    ح او الرسائل التر

ً
 خامسا

/ دكتوراه( ت  السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستير

    

    
 



: المؤتمرات والندوات العلمية. 
ً
 سادسا

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

اقامة ندوة بعنوان )كيفية استخدام وتطبيق    .1
 (preziبرنامج  

26 /12 /2018  
 ب  181العدد 

كلية التقنيات الطبية  
 محاض   والصحية 

ورشة عمل بعنوان )تنظيم السجالت اإلجرائية    .2
ات  11فقرة ) ( من استمارة تصنيف المختير

 العلمية(

4 /2 /2020  
العدد ض  

 124ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )الية استخدام منصة    .3
Googlr class room) 

3 /5 /2020  
 ب 45العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )تطبيقات   .4
يد   المايكروسوفت وطريقة استخدام الير

ي (
ون   االلكير

10 /5 /2020  
 ب 46العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )التدريب عىل استخدام    .5
 (free call conferenceبرنامج  

17 /5 /2020  
 ب 47العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )التدريب عىل استخدام    .6
 (free call conferenceبرنامج  

17 /5 /2020  
 ب 48العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

نامج التصنيف    .7 ي ورشة عمل )ورشة الير
المشاركة ف 

 (QSالعالمي 

20 /3 /2019  
العدد ض  

 447ج/ 

جامعة اوروك / شعبة 
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي   .8
ورشة عمل )ورشة معايير االعتماد   المشاركة ف 

)  المؤسسي

20 /3 /2019  
العدد ض  

 448ج/ 

جامعة اوروك / شعبة 
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ورشة عمل )الطرائق اإلجرائية    .9
المشاركة ف 

 الثانية(

20 /3 /2019  
العدد ض  

 451ج/ 

جامعة اوروك / شعبة 
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ورشة عمل )ورشة معايير االعتماد    .10
المشاركة ف 

 المؤسسي الثانية(

22 /4 /2019  
العدد ض  

 603ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي دورة تدريبية )جودة التعليم العالي    .11
المشاركة ف 

ISO 21001:2018) 

28 /8 /2019  
العدد ض  

 1001ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
الجودة واألداء  ضمان 

 الجامعي 
 مشارك

ي دورة تدريبية )دورة المواصفة    .12
المشاركة ف 

 (ISO 9001الدولية 

22 /4 /2019  
العدد ض  

 596ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

13.  
ية( ي ورشة عمل )التمنية البشر

 المشاركة ف 
22 /4 /2019  

العدد ض  
 605ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ندوة )الية تحول نحو نظام    .14
المشاركة ف 

) ي التعليم العالي األهىلي
 المقررات ف 

30 /6 /2018  
 93العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .15
 Positron compatedالمشاركة ف 

emission tomography PET-CT)) 
8 /9 /2018  

 ب  122العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك



ي ندوة )  .16
 Nanotechnology andالمشاركة ف 

nanomedicine)) 
18 /12 /2018  

 ب  180العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .17
 Medical geneticالمشاركة ف 

counseling)) 
26 /12 /2018  

 ب  182العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .18
 Prosthodontic theالمشاركة ف 

challenging specialty)) 
31 /12 /2018  

 ب  186العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

19.  
ي  
 ((Immediate dentureندوة )المشاركة ف 

2 /1 /2019  
 ب187العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي خدمة مجتمعية بعنوان )مرض  داء    .20
المشاركة ف 

 الزرقاء( 
4 /3 /2018  

 ب 31العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي خدمة مجتمعية بعنوان   .21
)مرض  داء  المشاركة ف 

 الزرقاء( 
5 /3 /2019  

 ب  32العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي مؤتمر ابن الهيثم العلمي الدولي    .22
المشاركة ف 

 االول
2017/12/14

-13 
بية للعلوم   بغداد الير

 مشارك ابن الهيثم –الرصفة 

23.  
ي دورة المدربير  بعنوان )

-IRAQI Eالمشاركة ف 
LEARNING PROFESSIONAL TRAINING 

PROGRAM) 

 للفترة من

April 30, 
2020 to 
June 25, 

2020 

وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي العراقية 

 االمريكية  IREXومنظمة 
 متدرب 

ي للطلبة  .24
اف عىل تدريب الصيف   االشر

ف اداري(  )مشر

27 /9 /2020  
 ب  87العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )التدريب عىل استخدام    .25
 (free call conferenceبرنامج  

17 /5 /2020  
 ب 47العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

إقامة ورشة عمل بعنوان )التدريب عىل استخدام    .26
 (free call conferenceبرنامج  

17 /5 /2020  
 ب 48العدد    

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 محاض  

نامج التصنيف    .27 ي ورشة عمل )ورشة الير
المشاركة ف 

 (QSالعالمي 

20 /3 /2019  
العدد ض  

 447ج/ 

جامعة اوروك / شعبة 
الجودة واألداء  ضمان 

 الجامعي 
 مشارك

ي ورشة عمل )ورشة معايير االعتماد    .28
المشاركة ف 

)  المؤسسي

20 /3 /2019  
العدد ض  

 448ج/ 

جامعة اوروك / شعبة 
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ورشة عمل )الطرائق اإلجرائية    .29
المشاركة ف 

 الثانية(

20 /3 /2019  
العدد ض  

 451ج/ 

شعبة جامعة اوروك /  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ورشة عمل )ورشة معايير االعتماد    .30
المشاركة ف 

 المؤسسي الثانية(

22 /4 /2019  
العدد ض  

 603ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك



ي   .31
دورة تدريبية )جودة التعليم العالي  المشاركة ف 

ISO 21001:2018) 

28 /8 /2019  
العدد ض  

 1001ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي دورة تدريبية )دورة المواصفة    .32
المشاركة ف 

 (ISO 9001الدولية 

22 /4 /2019  
العدد ض  

 596ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

33.  
ية( ي ورشة عمل )التمنية البشر

 المشاركة ف 
22 /4 /2019  

العدد ض  
 605ج/ 

جامعة اوروك / قسم  
ضمان الجودة واألداء  

 الجامعي 
 مشارك

ي ندوة )الية تحول نحو نظام    .34
المشاركة ف 

) ي التعليم العالي األهىلي
 المقررات ف 

30 /6 /2018  
 93العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .35
 Positron compatedالمشاركة ف 

emission tomography PET-CT)) 
8 /9 /2018  

 ب  122العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .36
 Nanotechnology andالمشاركة ف 

nanomedicine)) 
18 /12 /2018  

 ب  180العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .37
 Medical geneticالمشاركة ف 

counseling)) 
26 /12 /2018  

 ب  182العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي ندوة )  .38
 Prosthodontic theالمشاركة ف 

challenging specialty)) 
31 /12 /2018  

 ب  186العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

39.  
ي ندوة )

 ((Immediate dentureالمشاركة ف 
2 /1 /2019  

 ب187العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

ي خدمة مجتمعية بعنوان )مرض  داء    .40
المشاركة ف 

 الزرقاء( 
4 /3 /2018  

 ب 31العدد 

جامعة اوروك / كلية  
التقنيات الطبية  

 والصحية 
 مشارك

 

: االنشطة العلمية االخرى. 
ً
 سابعا

 خارج الكلية  داخل الكلية 

تأليف وطبع دليل الطالب لالرشاد والتوجية 
بوي  الير

 اليوجد 

 

ي مجال التخصص لخدمة البيئة 
وعات البحثية ف  : المشر

ً
 والمجتمع او تطوير التعليم. ثامنا

 السنة مجال النشر  اسم البحث  ت

1.  
Modified Simplex - Spectrophotometric 

Determination of Clonazepam via 
Charge-Transfer Complexation 

بية ابن الهيثم للعلوم   كلية الير
 الرصفة

2017 

2.  A Highly Sensitive Kinetic-
Spectrophotometric Method for the 

 2017 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد



Assay of Carbamazepine in Pure and 
Commercial Tablet. 

3.  
Sensitive Spectrophotometric 

Determination of Doxycycline in Pure and 
Dosage                                                                 

                                   Forms using p-Bromanil 

scopas 2019 

4.  

Application of H-Point Standard Addition  
Method in Kinetic-Spectrophotometric         

                                                     
Determination of Phenylephrine in  Nasal 

Drops and Tetracycline in Capsule 

scopas 2019 

5.  
Simultaneous Determination of 

Furosemide, Carbamazepine, Diazepam and 
Carvedilol in Quaternary Mixture via 

Derivative Spectrophotometry 

scopas 2019 

6.  
Kinetic - Spectrophotometric Estimation of 

Tetracycline in Bulk and Pharmaceutical 
Forms 

scopas 2019 

 

اع.  : كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االخير
ً
 تاسعا

اع( )كتاب  ت  السنة الجهة المانحة  الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة اخير

 2017 جلمعة بغداد/ كلية الصيدلة  كتاب شكر نشر بحث علمي   .1

 2018 جامعة اوروك  كتاب شكر لجنة الضمان الجودة  .2

ي ادارة المختير    .3
 2018 جامعة اوروك  كتاب شكر ف 

ي ورشة عمل استمارة تصنيف    .4
شكر وتقدير ف 

ات والطرائق االجرائية  المختير
 2018 جامعة اوروك 

-2018 جامعة اوروك  11كتاب شكر من رئيس الجامعة عدد   .5
2020 

جمة.  : الكتب المؤلفة او المير
ً
ا  عاشر

 سنة النشر  اسم الكتاب ت

   
 

ي يجيدها. 
: اللغات التر  حادي عشر

 قراءة  كتابة اللغة ت

ية  .1    االنكلير 

   الكوردية  .2

 


