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 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    عثمان مكي صغير صالح عيساوي  :       ـم ـــــــــاالســ

  البصرة   81/2/8191   : تاريخ الميـالد 

 متزوج   :الحالة الزوجية 

 اثنان    :دد األوالد  ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

    صيدلة:          صــالتـخـص

 مدرس مساعد :      ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد      :الدرجة العلمية 

         جامعة االنبار /  كلية الصيدلة :        عنوان العمل

  79188797779:       العمل    هاتف

 70377707770:         الهاتف النقال

 othmaparma@gmail.com :كتروني البريد إالل
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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  مية الدرجة العل

 بكالوريوس
 

 2002 الصيدلة بغداد

 2022 الصيدلة  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

 

 

 

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002 صيدالني متدرب الكرامة التعليمي. م 7

 2002 رجصيدالني تد هيت العام. م 2

/ جامعة بغداد/ كلية الصيدلة  7
 (دبلوم عالي )دراسات عليا 

 2002-2002 طالب دراسات عليا

4 
دائرة االمور / وزارة الصحة

 الفنية
 2002 صيدالني اختصاص

 2002 صيدالني اختصاص الفلوجة العام. م 5

/ جامعة بغداد/ كلية الصيدلة  6
 (ماجستير)دراسات  عليا 

 2020-2002 ياطالب دراسات عل

 2022 صيدالني اختصاص تعليميالفلوجة ال. م 0
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 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 22/2022 –2/2022 االنبار  كلية الصيدلة  1

2    

 

 

 

 

 

 

3 
 جامعة االنبار/ كلية الصيدلة 

 مدرس مساعد
  فرع الصيدلة السريرية مقرر 

202222/6/-

2022/30/6/ 

 مدرس مساعد جامعة االنبار/ كلية الصيدلة  9
 في فرع الكيمياء الصيدالنية 

1/7/2014-1/10/2015 

 مدرس مساعد  جامعة االنبار /كلية الصيدلة  77
 مقرر فرع الكيمياء الصيدالنية

1/8/2015-1/5/2016 

 مدرس مساعد جامعة االنبار/ كلية الصيدلة  77
 في فرع الكيمياء الصيدالنية 

 

1/5/2016- 1/10/2016 

/ جامعة بغداد/ كلية الصيدلة  72
 1/11/2017-1/10/2016 تفرغ جزئي/ طالب دكتوراه  (دكتوراه) عليا  دراسات 
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 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 I 2022-2022كيمياء العضوية ال الكيمياء الصيدالنية  2

 II 2022-2022 الكيمياء العضوية الكيمياء الصيدالنية  2

 III 2022-2022 الكيمياء العضوية الكيمياء الصيدالنية  2

 2022-2022 الكيمياء الصيدالنية الالعضوية الكيمياء الصيدالنية  2

 I 2022-2022الكيمياء الصيدالنية  العضوية  الكيمياء الصيدالنية  5

 II 2022-2022الكيمياء الصيدالنية  العضوية  الكيمياء الصيدالنية  2

 III 2022-2022الكيمياء الصيدالنية  العضوية  الكيمياء الصيدالنية  2

 IV 2025-2022 الكيمياء الصيدالنية  العضوية الكيمياء الصيدالنية  2

 2022-2025 دمةالتحاليل الصيدالنية المتق الكيمياء الصيدالنية 9

 

  ً  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

2    

2    

2    

5    

2    

2    
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  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوستر / بحث ) 

 (حضور

المؤتمر الذهبي لكلية الصيدلة  1
 جامعة بغداد/ 

حزيران   
2002 

جامعة / كلية الصيدلة 
 باب المعظم/بغداد 

 نشر بحث

مؤتمر مركز ابحاث  2
 السرطان والوراثة الطبية

مركز ابحاث السرطان  2020آذار 
/ بغداد /والوراثة الطبية

 حي القادسية 

 حضور

المؤتمر الثاني لمركز ابحاث  3
جامعة / التقنيات االحيائية 

 النهرين 

مركز ابحاث التقنيات  2020حزيران 
جامعة / االحيائية 

 الجادرية/ النهرين

 حضور

مؤتمر قسم التقنيات االحيائية  4
 الجامعة التكنولوجية / 

/ قسم التقنيات االحيائية  2022شباط 
 الجامعة التكنولوجية

 حضور

المؤتمر الماسي  لكلية  5
 جامعة بغداد/ الصيدلة 

جامعة / كلية الصيدلة   2022حزيران 
 باب المعظم/بغداد 

 نشر بحث 

دبي / مؤتمر الصحة العربي  6
 االمارات العربية المتحدة 

كانون االول 
2022 

/ برج التجارة العالمي 
 دبي 

 حضور

دبي / مؤتمر الصحة العربي  7
 متحدة االمارات العربية ال

كانون االول 
2022 

/ برج التجارة العالمي 
 دبي 

 حضور

مؤتمر العناية الصحية  8
 العراقي الخامس

معرض اربيل الدولي   2022ايلول 
 اربيل / العراق

 

كانون االول  مؤتمر العناية الصحية االول  9

2022 

معرض بغداد الدولي 
 بغداد/ العراق

 مشاركة ورعاية 

دبي / بي مؤتمر الصحة العر 10
 االمارات العربية المتحدة 

كانون االول 
2025 

/ برج التجارة العالمي 
 دبي 

 حضور

دبي / مؤتمر الصحة العربي  11
 االمارات العربية المتحدة 

كانون االول 
2022 

/ برج التجارة العالمي 
 دبي 

 حضور
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 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

2-     

2-    
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 .تقديرو شهادات ال الجوائز كتب الشكر ، : عاشرا   

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

في ( 529)كتاب شكر رقم  2
22/2/2022 

 2022 كلية الصيدلة جامعة االنبار

 2022 كلية الصيدلة جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2022 كلية الصيدلة جامعة االنبار كتاب  2

2    

5    

 

 .المترجمة أو الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

2   

2   

2   

5   

2   
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 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

 العربية -7

 االنكليزية -2

7-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


