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العراق/الموصل

العربية و األنكليزية
الوظائف:

 منذ عام  2006حتى عام  2010مساعد باحث في مختبر الكيمياء السريرية ضمن قسمالصيدلة السريرية/كلية الصيدلة/جامعة الموصل واشراف على تدريب طالب المرحلة الثانية

و الثالثة و الرابعة لكلية الصيدلة.
 منهاج التدريب والدراسة والعمل لغرض الحصول على شهادة الماجستير في الكيمياءالحياتية السريرية /ولمدة سنتان في المختبرات التعليمية في قسم الكيمياء الحياتية/كلية
الطب/جامعة الموصل من الفترة  2012 -2010بما يتضمن تقديم و مناقشة البحث

الموسوم" هرمونات الغدة الدرقية وهيئة الدهون في المرضى الخاضعين لقسطرة الشرايين
التاجية" و نيل األطروحة بتقدير (امتياز).
 منذ عام  2012و حتى 2014مدرس مساعد لمادة الكيمياء الحياتية/قسم العلومالمختبرية السريرية /كلية الصيدلة /جامعة الموصل.
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سنة التخرج و الشهادات العلمية :

 -بكالوريوس صيدلة /كلية الصيدلة/جامعة الموصل2004/

 -ماجستير في الكيمياء الحياتية السريرية/كلية الطب/جامعة الموصل2012/

 -4الوظائف السابقة :
اقامة دورية في مستشفى ابن سينا التعليمي/الموصل/قسم الصيدلة السريرية لمدة سنة و 4أشهر
ما بين عامي 2005

و.2006

باألضافة للعمل كصيدالنية و ممارسة مهنة الصيدلة في صيدليات خاصة.

 -5الخبرات التدريسية:

أ -اعطاء دروس عملية لطالب كلية الصيدلة /المرحلة الثانية في مادة الكيمياء الحياتية السريسرية
ضمن منهاج قسم الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة/جامعة الموصل و لمدة ثالث سنوات.
ب -اعطاء دروس عملية لطالب كلية الصيدلة /المرحلة الرابعة في مادة العالجيات ضمن منهاج
قسم الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة/جامعة الموصل و لمدة سنتان.
ج -اشراف على تدريب طالب المرحلة الثالثة لكلية الصيدلة في الصيدلة السريرية ضمن قسم
الصيدلة في مستشفى ابن سينا التعليمي.
د -بعد الحصول على الماجستير ،اعطاء دروس عملية لطالب كلية الصيدلة /المرحلة الثانية في
مادة الكيمياء الحياتية ضمن منهاج قسم العلوم المختبرية السريرية في كلية الصيدلة/جامعة
الموصل و لمدة سنتان.
 -6النشاطات العلمية اثناء فترة العمل في كلية الصيدلة/جامعة الموصل:

أ -المشاركة بالقاء بحث في الموتمر العلمي الثاني للصيدلة و المقام على قاعة طب نينوى للفترة
من  2013/10/ 29-30و البحث بعنوان

Relationship of Thyroid Stimulating Hormone with

Coronary Artery Disease in patients Undergoing Diagnostic Coronary Angiography

مع الحصول على شهادة تقديرية.
ب -المشاركة بالحضور في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بتاريخ2013/11/ 21
والمقام من قبل مستشفى ابن سينا التعليمي ومركز الوفاء التخصصي في قاعة فندق نينوى

الدولي .
ج -المشاركة كعضو في اللجنة االمتحانية المركزية في كلية الصيدلة للعام الدراسي -2013
 2014و حسب االمر االداري المرقم  2535بتاريخ .2013/12/26

د -نشر البحث الموسوم:
Relationship of Thyroid Stimulating Hormone with Coronary Artery Disease in patients
Undergoing Diagnostic Coronary Angiography

في مجلة علوم

الرافدين-العدد 24 (1) pages: 108-119

التابعة لكلية العلوم/جامعة الموصل بحسب كتابها المرقم  718بتاريخ 2012/7/18

ه-حاصلة على شهادة مشاركة في الدورة التاهيلية لطرائق التدريس ،والمنظمة من قبل
مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي التابع لجامعة الموصل .

و-حاصلة على الشهادة الدولية للحاسب واالنترنت من المركز االمتحاني التابع لجامعة
الموصل .)IC3( Internet and computing core certification

