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 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 التاریخ ةللشھاد ةالمانح جامعةال لبلد ا الدرجة العلمیة 

 بكالوریوس
 

 ٢٠٠٤ بغدادجامعة   العراق 

 ٢٠١١ بغدادجامعة   العراق              الماجستیر

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

  . ثانیاً : التدرج الوظیفي 

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

 ٢٠٠٩-٢٠٠٧ كلیة الطب -االنبارجامعة  باحثمساعد  1

 ٢٠١٤-٢٠١١ كلیة الصیدلة -االنبارجامعة  مساعد مدرس  2

 ٢٠١٧-٢٠١٤ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  مدرس  3

 ٢٠١٧ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  مختبر العقاقیرمسؤول  4

 ٢٠١٧-٢٠١٢ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  فرع العقاقیر مقرر  5

 ٢٠١٧-٢٠١٤ جامعة االنباررئاسة  قسم ضمان الجودة واالعتمادمدیر  6

 ٢٠١٧-٢٠١٢ كلیة الصیدلة-االنبارعة جام شعبة ضمان الجودة مدیر  7

 ٢٠١٦-٢٠١٢ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  مجلس الصیدلةامین  8

 ٢٠١٣-٢٠١١ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  االداریةمدیر  9

 ٢٠١٧-٢٠١٤ كلیة الصیدلة-االنبارجامعة  الموقع االلكتروني للصیدلةمسؤول  10

 ٢٠١٧ كلیة الصیدلة-نباراالجامعة  وحدة تقییم االداءمسؤول  11
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 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 ٢٠١٣-٢٠١٢  االنبار                    ادویة -كلیة طب االسنان 1

 ٢٠١٥-٢٠١٤ االنبار                    ادویة -طب االسنانكلیة  2

 ٢٠١٤-٢٠١٣ الفلوجة                    سموم-الطب البیطري كلیة  3

 ٢٠٠٩-٢٠٠٧ االنبار                     كیمیاء حیاتیة–الطب كلیة  4

 ٢٠١٠-٢٠٠٧ االنبار                    االدویة-الطب كلیة  5

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 ٢٠١٢ كلیة الطب -عمليالجزء الاالدویة   والسموماالدویة  1

 ٢٠١٧-٢٠١٣ كلیة الصیدلة -عملي/ الجزء االول والثاني والثالثالعقاقیر  والنباتات الطبیةالعقاقیر  2

  الصیدلةكلیة – سریري/الجزء العمليسموم  السموم  3

4    

5    

6    

7    
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 :التي أشرف علیھا) الرسائل  ،االطاریح  (خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت
   التوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ بوستر ( بحث 

 حضور)

 عملورقة  بغدادجامعة  ٢٠١٠ العلمي الرصین نبني العراق العظیم بالبحث  1
 عملورقة  االنبارجامعة  ٢٠١٠ كلیات المجموعة الطبیةمؤتمر  2
 عملورقة  بغدادجامعة  ٢٠١٢ االمراض المشتركةمؤتمر  3
 عملورقة  الصحةوزارة  ٢٠١٢ البحوث السرطانیةمؤتمر  4
5     
6     
7     
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمیة  

 خارج الكلیة داخل الكلیة
الجنائي في تحدید ھویة االشخاص  DNAدورة 

  المفقودین 

 

 / دھوكتقنیة البوالب في البحوث والتدریساستخدام 

 الد/معھد الخالترجمة والمحادثة الفوریةدورة  FDNAالبایولوجي الحدیثة في تحلیل تطبیقات  

رئیس مدققین ومدقق جودة داخلي دورة  

 الھناري للحاسبات/االنباردورة   وخارجي/لبنان

 االجھزه المختبریة بالتعاون مع شركة اومادورة  

 للمتقدمین في مجال االعتماد الدولي/امریكادورة  

 /جامعة االنبار HPLCدورة  

القیادات الجامعیة العلیا لتطویر دورة  

 في اللغة االنكلیزیةالتوفل الدولي والمحلي شھادة   الردنالجامعات/ا

 شھادة االیلتس البریطانیة في اللغة االنكلیزیة  

 كلیة الطب –تقدیریة عن ثقافة الجودة شھادة  

 االنبار-مشاركة في اخالقیات البحث العلميشھادة  

 في طرائق التدریس والتعلیم المستمرشھادة  

 
أو تطویر البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع  ثامنا: المشروعات 

 . التعلیم

 السنة النشر محل أسم البحث ت
1 Antibacterial activity of 

tannnins extracted from some 
medicinal plants in vitro 

 ٢٠٠٨ االنبار/ كلیة الطب مجلة 

2 Bacterial Urinary Tract 
infection in Hit District Anbar 

Governorate, west of Iraq. 

 ٢٠١٢ مصر-القاھرةمجلة 

3 Antibacterial Activity of Garlic Extract (Allium sativum) 

Against Staphylococcus aureus in Vitro 

 

 ٢٠١٣ االنبار -كلیة العلوممجلة 

4 Antibacterial activity of Iraqi Honey against Staphylococcus 

ureus isolated from a wound in vitro and vivoa
 

 ٢٠١٣ الھند-االدویة والسموممجلة 

5 Antibacterial Activity of black grape Leaf (Vitis 
vinifera L.) Extracts Against Staphylococcus 

aureus In-Vitro 
 

 -الصرفة  علوملل التربیة كلیةمجلة 
 االنبار

٢٠١٦ 

 

 .لھیئات العلمیة المحلیة والدولیة اعضویة  :تاسعا 
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   /امریكابوسطن – CHEAعضو ھیئة االعتماد الدولي   -1

 مدقق  جودة خارجي   عضو منظمة اركا االمریكیة لالعتماد الدولي -2

 عضو منظمة اركا االمریكیة لالعتماد الدولي    مدقق  جودة داخلي  -3

 

 

 قدیر.و شھادات الت الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجھة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشھادة ت
التعلیم العالي والبحث وزارة  شكر وتقدیر من الوزیركتاب  1

 العلمي
٢٠١٧ 

التعلیم العالي والبحث وزارة   من قسم ضمان الجودة شكركتب  ٣ 2

 العلمي
٢٠١٦ 

 ٢٠١٧-٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤ االنبارجامعة   رئیس الجامعة شكر من كتب  ٥ 3

 ٢٠١٧-٢٠١٤ الفلوجة-االنبار جامعة  شكر وتقدیر من عمداءكتب  ١٠ 4
 ٢٠١٧-٢٠١٤ الفلوجة-االنبارجامعة  شكر وتقدیر من معاوني عمیدكتب  ٤ 5
 ٢٠١٢-٢٠١٠ الطب -االنبارجامعة  شكر وتقدیر من رئیس قسمكتب  ٢ 6

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 االم اللغة العربیة-1



 
 
 
 
 
 

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 
  یميداالكا

  اللغة االنكلیزیة-2

          

  


