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  :المؤهالت العلمية

 من العشرة االوائل(1986خريج كلية الصيدلة جامعة بغداد عام ) 1-

 1994الماجستير من كلية الصيدلة جامعة بغداد عام .حاصل على شهادة 2-

 2006حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الصيدلة جامعة بغداد عام .3-

 

 :السيرة العلمية

 1986-1994معيد في كلية الصيدلة جامعة بغداد لألعوام .1-

 1994-2001مدرس مساعد في كلية الصيدلة جامعة بغداد .2-

 2006-2009الصيدلة جامعة بغداد لألعوام . مدرس دكتور في كلية3-

 2009-2015استاذ مساعد دكتور في كلية الصيدلة جامعة بغداد .4-

 2015استاذ دكتور في كلية الصيدلة جامعة بغداد عام .5-

 .ولحد االن1994التدريس في الدراسات االولية والعليا منذ عام 6-

 .راطروحة دكتوراه ورسالة ماجستي40االشراف على 7-

 .رسالة رئيس وعضو لجنة مناقشات لطلبة الدكتوراه والماجستير ألكثر من خمسون اطروحة و8-

 .في مجالت عالمية ومحلية( بحث 70) ناشر سبعون9-

 عضو تحرير المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية10-

 عضو تحرير المجلة العراقية للصيدلة التابعة لكلية الصيدلة / جامعة الموصل11-

 متقاعد حاليا12-

 
 :المناصب االدارية والعلمية

 2006-2011معاون العميد لشؤون الطلبة والدراسات العليا في كلية الصيدلة جامعة بغداد 1-

 2011-2013رئيس فرع الصيدالنيات لألعوام .2-

 11/  2019الى  2/2013عميد كلية الصيدلة منذ عام 3-



 11/  2019الى .2/ 2013رئيس لجنة عمداء كليات الصيدلة في العراق منذ 4-

 .ولحد االن2016رئيس المجلس الوطني العتماد كليات الصيدلة في العراق منذ العام 5-

 وعملت على ادخال المجلة2021الى 2014رئيس تحرير المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية 6-

 2018ث تم إدخالها عام ضمن مستوعبات سكوبس العالمية حي

 .رئيس العديد من اللجان العلمية واالدارية داخل كلية الصيدلة جامعة بغداد7-

 .عضو لجنة الصيدلة السريرية في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية8-

 .مشارك في العديد من اللجان في وزارة الصحة9-

 
 :التشكرات

 معالي وزير التعليم العالي المحترم والسيد رئيسحاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من 

 .جامعة بغداد المحترم ومن جهات رسمية اخرى

 
 :النشاطات االخرى

 مساهم في العديد من النشاطات العلمية واالدارية والصحية والمساهمة في وضع الخطوط
 ة السريريةاالساسية والعلمية لكليات الصيدلة الحكومية واالهلية والبورد العراقي للصيدل

 وتطوير مناهج الصيدلة في العراق واالشراف على جودة التعليم في كليات الصيدلة والعمل على
 استحداث شهادة الفارم دي وتطوير مناهج الدراسات العليا وكذلك المشاركة في العديد من

 .المؤتمرات والندوات العلمية خارج وداخل العراق


