السيرة الذاتية
األسم :هيفاء توفيق جعفر هادي
تاريخ الميالد1973/4/26 :
التخصص :ماجستير صيدلة /صيدالنيات
اللقب العلمي :مدرس مساعد
مكان العمل :جامعة اوروك االهلية /بغداد
رقم الهاتف 07737874447 :
البريد اإللكترونيhqabh@yahoo.com :

اوالً :المؤهالت العلمية.
ت

اللقب العلمي

مدرس مساعد

1

الجامعة

الكلية

اوروك

التاريخ

الصيدلة

2017/12/20

ثانياً :اللجان االدارية.
المنصب

ت

المكان

عضو لجنة استالم االجهزة
عضو لجنة امتحانية
عضو لجنة اشراف تربوي
عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج
عضو لجنة ضمان الجودة
عضو لجنة مقاصة علمية ومتابعة الطلبة
الوافدين
عضو لجنة التدريب الصيفي
عضو لجنة جرد لعام 2019
عضو لجنة متابعة الطلبة المحملين
عضو لجنة اشراف ومتابعة بحوث تخرج

الفترة :من  -الى

جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية

2017/9/10
2019 -2017/11/3
2020 – 2017/10/12
-2019/5/15لحد االن
-2019/11/1لحد االن
 -2019لحد االن

جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية
جامعة اوروك االهلية

2020-2019
2020-2019
2020-2019
2020-2019

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
الجامعة

ت

اوروك

المكان

كلية الصيدلة/قسم الصيدالنيات

الفترة :من  -الى

 -2017/9/9لحد االن

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

ت

الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة

الفترة :من  -الى

المادة

مختبر صيدلة تكنولوجية
مختبر بايولوجي
مختبر صيدلة فيزياوية
محاضرات نظري ص.فيزياوية

2017/1/31-2017/10
2017/1/31-2017/11
 -2018/2لحد االن
-2018لحد االن

خامساً :االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير /دكتوراه)

القسم

السنة

ال يوجد
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العنوان

دورة تدريبية في برامج
الحاسوب
دورة تدريبية للغة
االنجليزية للتوفل
دورة تدريبية للكتابة
العلمية باللغة االنجليزية
دورة تدريبية للغة
االنجليزية لاليلتس
دورة تدريبية في حقن
االبر واالسعافات االولية
دورة تدريبية في
االسعافات االولية
دورة تدريبية
لمستحضرات العناية
بالبشرة
مشاركة في دورة التنمية
البشرية الثالثة (بناء
الفريق الناجح)
مشاركة في دورة التنمية
البشرية الرابعة (فن ادارة
الوقت)
دورة تدريبية في طرائق
التدريس والمكتبة
االفتراضية

السنة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

2006

سوريا /مركز المستقبل
لعلوم الحاسوب
االردن /مركز االميديست
االمريكي
االردن /جامعة البترا

2015

االردن /المركز الثقافي
البريطاني
االردن /مركز التعليم
واالبحاث TRC
االردن /مركز التعليم
واالبحاث TRC
االردن /مستشفى االسراء

2017

العراق /االتحاد االسالمي
لطلبة وشباب العراق

حضور

2017

العراق /االتحاد االسالمي
لطلبة وشباب العراق

حضور

2017

العراق /مركز التعليم
المستمر في الجامعة
التكنولوجية

متدرب

2011
2012

2017
2017
2017

متدرب
متدرب
متدرب
متدرب
متدرب
متدرب
متدرب

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

مشاركة في دورة السالمة 2018
واألمان الكيمياوي في
الجامعة
كفاءة اللغة االنجليزية
2018
كفاءة الحاسوب
2018
تطور علم الصيدلة...
2019
وأثره في تحسن حياة
المريض
الجودة -مدخل مفاهيمي2019 /
بالتركيز على التجربة
اليابانية
كفاءة لغة عربية
2020
كفاءة قيادة الحاسوب
2020
كفاءة اللغة االنجليزية
2020
2020
Immunological
Testing During
COVID-19
2020
Pregnancy and
Breastfeeding
During COVID-19
2020
Infection
Prevention and
Control for Novel
Coronavirus
)(COVID-19
2020
COVID-19:
Operational
Planning Guidelines
and COVID-19
Partners Platform
to support country
preparedness and
response
2020
e PROTECT
Respiratory
)Infections (EN
2020
Let’s Break the
Chain of COVID-19
)Infection (Arabic

جامعة اوروك األهلية

حضور

الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية
كلية اليرموك الجامعة

متدرب
متدرب
حضور

جامعة اوروك االهلية

حضور

الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية
HARVARD MEDICAL
SCHOOL

متدرب
متدرب
متدرب
حضور

HARVARD MEDICAL
SCHOOL

حضور

World Health
Organization

حضور

World Health
Organization

متدرب

World Health
Organization

حضور

جامعة محمد بن راشد
للطب والعلوم الصحية

متدرب

25
26
27

28

29
30

31

32

33
34

35

36
37
38

مساق كيف تصبح معلما
عن بعد في  24ساعه
مساق كيف تصمم درسا
الكترونيا في  24ساعة
Role Of Pharmacist
In Chronic
Medication
Adherence Meeting
كيفية استخدام برنامج
 Endnoteفي فهرسة
المصادر لالطاريح
والبحوث العلمية
Molecular Switches
اساسيات اجراء
االختبارات االلكترونية من
على منصة غوغل كالس
رووم
استخدام Google Drive
في تخزين ومشاركة
الملفات
تسجيل المحاضرات
العلمية باحترافية عالية
باعتماد تطبيق
Camtasia Studio
تقييم االداء لمنتسبي
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
استخدام Free
Conference call
الدارة المحاضرات
االلكترونية
Vitamins and
Minerals ( Smart
Decisions) course
الدورة التدريبية
االحترافية للتعلم
االلكتروني المدمج
بناء التقرير الذاتي
للمختبرات التعليمية
نظام ترميز االجهزه
المختبرية الموحد

2020

جامعة حمدان بن محمد
الذكية
جامعة حمدان بن محمد
الذكية
مركز المؤمون الطبي

حضور

2020

كلية المعارف الجامعة

حضور

2020
2020

كلية العلوم  /جامعة ذي قار حضور
حضور
كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك

2020

كلية العلوم  /الجامعة
المستنصرية

حضور

2020

جلمعة اوروك االهلية

حضور

2020

جامعة اوروك االهلية

حضور

2020

الجامعة المستنصرية

حضور

2020

Vertex Consulting
and Training

متدرب

2020

جامعة اوروك االهلية

متدرب

2020

جامعة اوروك االهلية

حضور

2020

جامعة اوروك االهلية

حضور

2020
2020

متدرب
متدرب

39
40

ورشة تدريبية في
متطلبات ومعايير جودة
المختبر الجيد
2021 Chemical Lab Safety
2021

كلية الصيدلة  /جامعة
اوروك االهلية

متدرب

منصة تطوير العالمية

حضور

سابعاً :االنشطة العلمية االخرى.
خارج الكلية

داخل الكلية

محاضرة تثقيفية للعاملين في المختبر في طريقة معايرة االجهزه المختبرية

زيارات ميدانية الى مدينة الطب للمتابعة
السريرية لطلبة المرحلة الخامسة

القاء محاضرات علمية ضمن حلقات تدريسية للكادر التدريسي
اجراء محاضرات علمية وورشات عمل لكادر المختبر عن طريقة استخدام
الغوغل كالس رووم واجراء االمتحانات االلكترونية وطريقة تصحيح
التقارير الكترونيا
ثامناً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت

اسم البحث

Pomegranate juice affects on
pharmacokinetic parameters of
metronidazole by using HLPC-MS

مجال النشر

World Journal of
Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences,3(7),150164

السنة

2013

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
4

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

كتاب شكر الداء مهمام اللجنة االمتحانية
كتاب شكر الداء مهمام اللجنة االمتحانية
كتب شكر وتقدير اللقاء محاضرات علمية
كتاب شكر وتقدير إلعداد ملف تصنيف اداء جودة
المختبرات
كتاب شكر إلعداد قوائم الجرد
كتاب الشكر للجهود المبذولة في التعليم
االلكتروني
كتاب شكر للمشاركة الفعالة لحضور الحلقة
الدراسية
كتاب شكر لمتابعة سير العملية التعليمية في
المختبرات
كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الجهة المانحة

السنة

جامعة اوروك
جامعة اوروك
جامعة اوروك
جامعة اوروك

2018-2017
2020-2019
2020-2018
2019

جامعة اوروك
جامعة اوروك

2020
2020

جامعة اوروك

2020

جامعة اوروك

2020

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

2020

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب

ال يوجد
حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
ت

1
2

اللغة

العربية
االنجليزية

كتابة

جيد جدا
جيد

قراءة

جيد جدا
جيد

