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 العلمية  والدورات  الخبرات

 . 29/9/2016– 18/9/2016من  الجامعهة التكنولوجية  / والمكتبه االفتراضية دورة طرائق التدريس   •

 13/1/2019التكنولوجيه الجامعة /  التدريس دورة اختبار صالحية •

  6/2/2017/ لغاية 4/2دورة مفاهيم واسس ومبادئ انظمة ادارة الجودة  في المؤسسات التعليمية للفترة من   •

 نفذت من قبل الخبير االستشاري عامر احمد .  

/ لغاية  11/2للفترة من آليات وطرائق ضبط وبناء الطرائق االجرائية في النظم و البرامج في المؤسسة التعليمية  •

 نفذت من قبل الخبير االستشاري عامر احمد .  12/2/2017

•  . 

االستعداد الوراثي واألثر النفسي (   –المشاركة في الندوة العلمية الموسومة )المخدرات والعنف المجتمعي  •
 2017-12-7المنعقدة في مركز ابحاث الحمض النووي ( بتاريخ 

 15/4/2018م االدوية واالسموم في التحاليل الدوائية( بتاريخ المشاركة في الندوة العلمية )تطبيقات عل  •

المشاركة في ورشة العمل االولى بعنوان )تدريب وتاأهيل الصيدالني حول مراجعة الخطة الدوائية الشاملة(   •
 8/5/2018بتاريخ 

حياة المريض( بتاريخ  المشاركة في ورشة العمل الثانية بعنوان )تطوير علم الصيدلة ... وأثره في تحسين  •
15/5/2018 

المشاركة في ورشة عمل االولى  بعنوان )التةعية للحد من انتشار سرطان الثدي في المجتمع العراقي( بتاريخ   •
17/10/2018   

في رحاب كلية   2016( لسنه 35م)رقانون الجامعات والكليات االهلية المشاركة في ورشة عمل تعديل ق  •

 10/11/2018 المصطفى الجامعة بتاريخ

 9/12/2018المشاركة في ندوة التخصصية االولى لطب االسنان بتاريخ  •

المشاركة في الندوة العلميه بعنوان )فوائد استخدام تقنية الخطوط الخلوية في تطوير عوامل قاتلة للخاليا   •
 2018/ 18/12السرطانية( بتاريخ 

 جامعة بابل   2018العليا المشاركة في الندوة العلمية لبحوث الدراسات  •

-5-29المشاركة بدورة كتابة الرسائل واالطاريح  والتي اقامها مركز التعليم المستمر وتطوير الكوادر بتاريخ  •
 2018-6-12الى  2018

 23/3/2019المشاركة في الندوة العلمية لمرضى السرطان الثدي والموسومة )االمل الوردي( بتاريخ  •

المشاركة في ورشة العمل  بعنوان )كيفية اعداد سجالت الطرائق االجرائية للمختبرات التعليمية وفق معايير   •
 9/1/2019( بتاريخ GLPالمختبر  الجيد 

 protocols and applications of bioavailability andالمشاركة في ندوة بعنوان )    •
bioequivalence studies)    6/3/2019بتاريخ 

 Role of pharmacist in chronic medication adherenceالمشاركه في الندوة بعنوان )  •
meeting 10/4/2020(بتاريخ 

المشاركة في ورشه عمل بعنوان )طرق التقليل من محاوالت الغش في االمتحانات االلكتلرونية ( بتاريخ   •
16/4/2020 

(بتاريخ  Methods of sampling and laboratory tests for COVID-19المشاركة في ندوة بعنوان)  •
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18/4/2020 

-Pharmacists, front-line fighters through & beyond COVIDالمشاركه في ندوة بعنوان) •
19battle 17/4/2020(بتاريخ 

 22/2/2018-18للمدة ISO 15189المشاركه في الدورة التدريبيه )الماصفة الدولية   •

وانواع االسئلة المتاحة    Google formsالمشاركة  بورشة عمل بعنوتن )طريقة انشاء بنك االسئلة بأستخدام  •

 15/4/2020(بتاريخ 

 ( 23/11/2020-14المشاركة بورشه عمل )الدورة التدريبية االحترافية للتعليم االلكتروني المدمج( للفترة ) •
 

 

 

 الشهادات التقديرية وكتب الشكر

 ( 29/9/2016-18)شهادة اجتياز دورة طرائق التدريس  •

 19/12/2015تدريس     شهادة اختبار الصالحية •

 الترقيات العلمية   ( الغراض Google scholarاستمارة التسجيل في ) شهادة  •

 2017-2016ل رئيس واعضاء اللجنه االمتحانيه قسم الصيدله شكر وتقدير نظرا للجهود المبذولة  •

 formulation and evalution of gemifloxacin ODTs)شهادة تقديرية اللقاء محاضرة العلمية بعنوان •

 االوامر االدارية  
 19/12/2015بتاريخ 430 للعدد  2016-2015منح لقب علمي )مدرس مساعد(امر اداري   •

 8/4/2018بتاريخ   عضوا للقيام باعمال وحدة التسجيل العدد ا م/    امر اداري  •

 7/3/2016بتاريخ  79العدد امر اداري تشكيل لجنة االشراف التربوي  •

 

 

 

 

 

 * البحوث المنشورة 

• Design and Charcterization of Microsponges of Posaconazole for 

Topical Delivery.  
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