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 التاريخ الوظيفي 

في   من  عملت  الصحةالعديد  وزارة  من   2021ولغاية   2005من    للفترة  مستشفيات  العديد  خاللها  تسلمت 

في   متدرب  كصيدالني  عملت  حيث  والمناصب  زاالمسؤوليات  الشيخ  سامراء)   يدمستشفى  ادوية  -2005ومعمل 

   ( 2009-2006)مستشفى االسكندرية العام  في    (  ومسؤوال  للصيدلة السريرية والمذخر وشعبة الصيدلة2006

لشعبة     ," للمذخرالعملت مسؤو كما    ( 2012-2011)مستشفى المسيب العام  كما عملت كصيدالني اختصاص في  

مسؤواال الخاص  الصيدلة,  للجناح  مديرا"  المستمر,  الطبي  الفني,   ,للتعليم  للقسم  لومديرا"   مستشفىمديرا" 

  ( للوالدة  كلية  كما    (2021-2012الزهراء  في  كمحاضر  مادة عملت  بتدريس  قمت  حيث  بابل  جامعة  الصيدلة/ 

 .(2017-2014)  للفترة من الحسابات الصيدالنية للمرحلة االولى ومادة علم االدوية للمرحلة الثالثة

علما انني احد اعضاء   الصيدلةفي كلية الفارابي الجامعة على مالك قسم    التدريسية  حاليا انا احد اعضاء الهيئة 

 .القسماللجنة العلمية في 

  

 التدريـــس 

اقوم بتدريس مادة المصطلحات الطبية للمرحلة االولى وتهدف دراسة هذه المادة الى تعريف    حاليا

الى  الفسلجة  مادة  تدريس  الى  باالضافة  والصيدالنية  الطبية  المصطلحات  عن  الصيدلة  قسم  طلبة 

طلبة المرحلة الثانية حيث ان الهدف من دراسة مادة الفسلجة الى اعطاء الطلبة نبذة عن وظائف 

العضاء الحيوية لجسم االنسان وكيفية الحفاظ على هذه الوظائف المختلفة للجسم وطرق السيطرة ا

 ا. عليه

 االهتمام البحثــي 

السمية    –  1 واالضرار  المشاكل  المناسبة معالجة  االدوية  وايجاد  مجتمعنا  في  بكثرة  المستخدمة  المواد  لبعض 

   0ابناء المجتمعواالجراءت الوقائية للحد من تاثيرها على 

تطويرعالجات جديدة لمرض السرطان عن طريق استخدام ودراسة المستخلصات النباتية المتنوعة ومالحظة  – 2

 .مدى تاثيرها على خطوط خاليا السرطان المختلفة

البحث عن عالجات جديدة لداء السكري النوع الثاني تكون ذات فعالية كبيرة في معالجة التعقيدات الكثيرة    –  3

 .باالدوية المستخدمة حاليامقارنة وتاثيرات جانبية اقل   سعر مناسبالتي يسببها هذ المرض وتكون ذات 

ية لبعض االدوية المستخدمة بكثرة في  االعضاء المختلفة لجسم االنسان من التاثيرات السم  إمكانية حماية  –  4

 .الطبيعية المنتشرة في بلدنا الحبيب العشبية باستخدام المستخلصات مجتمعنا
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