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ت
1

اللقب العلمي

مدرس مساعد

الجامعة

اوروك

التاريخ

الكلية

الصيدلة

2017/9/1

ثانيا :المناصب االدارية.
المنصب

ت

عضو لجنة اشراف تربوي
عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج
عضو لجنة ضمان الجودة
عضو لجنة الجرد
عضو لجنة تدقيق لالمتحانات الفصلية
عضو لجنة النشاطات الرياضية

المكان

كلية الصيدلة /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك

الفترة :من  -الى

 2018ولحد االن
 2018ولحد االن
2018
2019_2018
2020_2019
 2020ولحد االن

كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك
كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك

عضو لجنة المؤتمرات والنشاطات
والندوات العلمية لكلية الصيدلة
عضو لجنة تدريب صيفي

 2020ولحد االن
 2020ولحد االن

ثالثا :التدريس الجامعي.
الجامعة

ت

جامعة اوروك االهلية

الفترة :من  -الى

المكان

فرع االدوية والسموم
والعالجات

 2017ولحد االن

رابعا :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من – الى )
الكلية

ت

الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة

1
2
3
4
5

الفترة :من  -الى

المادة

الصيدلة السريرية عملي
علم االحياء البشري نظري
تدريب مستشفيات
مناطرة دوائية نظري
مناطرة دوائية عملي

 2017ولحد االن
2018_ 2017
 2018ولحد االن
 2019ولحد االن
 2019ولحد االن

خامسا :االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير /دكتوراه)

القسم

السنة

ال يوجد
سادسا :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

العنوان

السنة

1

دورة طرائق تدريس

2017

2

نظام المقررات ...افاق
واليات تطبيقها في
الجامعات والكليات
االهلية

2019

مكان انعقادها

كلية التربية  /الجامعة
المستنصرية
كلية اليرموك الجامعة

نوع المشاركة

متدرب
مشارك

3

4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

15

تسجيل المحاضرات
العلمية باحترافية عالية
باعتماد تطبيق
Camtasia Studio
اساسيات اجراء
االختبارات االلكترونية
من على منصة غوغل
كالس رووم
الدورة التدريبية
االحترافية للتعليم
االلكتروني المدمج
دورة التنمية البشرية
بعنوان فن ادارة الوقت
الورشة االلكترونية
الموسومة تقييم االداء
لمنتسبي وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
تطوير علم الصيدلة واثره
في تحسين حياة المريض
الورشة االلكترونية
بعنوان الهوية الرقمية
للباحثين
الورشة االلكترونية
بعنوان التكنلوجيا والتعلم
والتقدم والنتيجة
المعوماتية الحياتية
القاء محاضرة ضمن
سلسلة ندوات التعليم
المستمر
COVID19operational
planning guidelines
and COVID-19
partners platform
to support country
eprotect
infecciones
)Respiratorias (ES
infection
prevention and
)control (IPC

2020

جلمعة اوروك االهلية

حضور

2020

كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك

حضور

2020

جامعة اوروك االهلية

متدرب

2019

االتحاد االسالمي لطلبة
وشباب العراق
التعليم المستمر

متدرب

2019

كلية اليرموك الجامعة
/قسم الصيدلة
الجامعة التكنلوجية مركز
التعليم المستمر

2020

كلية الطوسي الجامعة

حضور

2018
2019

مركز الدنا العدلي
كلية الصيدلة جامعة
اوروك

حضور
القاء محاضرة

2020

WHO

مشارك

2020

WHO

مشارك

2020

WHO

مشارك

2020

2020

مشارك

مشاركة
مشارك

16
17

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27

Introduction to go.
Data- field data
role of pharmacist
in chronic
medication
adherence meeting
severe acute
respiratory
)infection (SARI
Introduction to go.
Data- field data
collection , chains
of transmission
and contact follow
-up
Knowledge and
Skills
Assessment of
Newly Graduated
Doctors Regarding
their Medical
Education
E-learning breaking
time , space and
pandemic
اللجنة الوطنية العليا
وسياسة اقرار الدواء في
العراق
المؤتمر العلمي الثاني
لطلبة الدراسات العليا
االطالع على اخر
تحديثات عالج امراض
ارتفاع ضغط الدم
دورة تدريبة لكفاءة
الحاسوب
دورة تدريبة لكفاءة اللغة
العربية
دورة تدريبة لكفاءة اللغة
االنكليزية

2020

WHO

مشارك

2020

WHO

مشارك

2020

2020

WHO

مشارك

2020

مؤتمر في كلية الطب
/جامعة النهرين

مشارك ببحث
كبوستر

2020

جامعة الكوفة

مشارك

2018

وزارة الصحة

مشارك

2017

كلية الطب الجامعة
المستنصرية
كلية الصيدلة جامعة
اوروك

مشارك

2020

مركز الحاسبة االلكتروني
 /الجمعة المستنصرية
مركز الكفاءة /كلية االداب
/الجامعة المستنصرية
مركز الكفاءة /كلية االداب
/الجامعة المستنصرية

2017

2020
2020

مشارك
متدرب
متدرب
متدرب

سابعا :االنشطة العلمية االخرى.
خارج الكلية

داخل الكلية

متابعة الطلبة المتدربين صيفا في الصيدليات

محاضرات تثقيفية للعاملين في المختبر حول
كيفية التعامل الصحيح مع الحيوانات المختبرية
القاء محاضرات علمية ضمن حلقات تدريسية زيارات ميدانية الى مدينة الطب للمتابعة
السريرية لطلبة المرحلة الخامسة
للكادر الدراسي

ثامنا :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت

اسم البحث

1

DETECTION OF HERPES VIRUS
AMONG ATHLETES

2

Sero-conversion after second
measles containing vaccine in a
selected sample of young
children

السنة

مجال النشر

2020 WORLD JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL
RESEARCH
2020
Journal of
pharmaceutical
Research
international

تاسعا :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.
ت

1
2
3
4
5
6
7

(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة
اختراع)

الجهة المانحة

عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر للجهود المبذولة في اقامة
المعرض الفني مع طلبة المرحلة الرابعة جامعة اوروك
عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر لتنظيم المختبرات التعليمية
جامعة اوروك
وااللتزام بالدوام والمحاضرات
عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر لاللتزام بالتعليمات والنهاء
جامعة اوروك
االمتحانات الفصلية
وزير التعليم العالي
كتاب شكر النجاز متطلبات التعليم
والبحث العلمي
االلكتروني
عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر لمتابعة سير العملية
جامعة اوروك
التدريسية وتوفير التجارب المطلوبة
والمصادر الالزمة
عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر للجهود المبذولة في دعم
جامعة اوروك
النشاطات الالصفية لطلبة المرحلة
الرابعة
عمادة كلية الصيدلة
كتاب شكر للجهود المبذولة في انجاح
جامعة اوروك
ورشة الصيدلة المجتمعية

السنة

2019
2019
2019
2020
2020
2019
2019

عاشرا :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب

اليوجد

حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
ت

1
2

اللغة

العربية
االنجليزية

كتابة

جيد جدا
جيد

قراءة

جيد جدا
جيد

