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  (1111-1122) كربالء ،المختلطة االبتدائيةالبشائرمدرسة 

 ( 1111 -1111مدرسة العروبة االبتدائية للبنين، كربالء) 

 (1119-1111) كربالء للبنين، لوحدةمتوسطة ا 

  (3000-1119) كربالء للبنين، كربالءاعدادية 
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 كربالء/ جامعة  صيدلةكلية ال ،صيدلة السريريةمقرر فرع ال 

     (3013- 3011 ) 
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 .كربالء

 كلية الصيدلة / جامعة كربالء.  المرحلة الخامسة لبةلط العالجيات 

  جامعة كربالء صيدلةكلية ال حلة الثانيةالمر لطلبةمهارات االتصال / 

 كلية الصيدلة / جامعة كربالء. المرحلة الثالثة لطلبة اخالقيات صيدالنية 

 كلية الصيدلة / جامعة كربالء.المرحلة الخامسة  لطلبة تدريب مستشفيات 
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 الدراسات التجريبية لالدوية على الحيوانات والوسائط الزرعية 

 التداوي باالعشاب 

 

 

 األجنبيةاللغات  

 
 اللغة االنكليزية. التحدث بطالقة حيث ان اللغة االنكليزية هي لغة الدراسة

  والتدريس.
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 (3011) الجرذان الستريبتوزوتوسين فية بواسط المستحث

 المعدية للقرحة المسبب الكحول ضد المعدة حماية في باينين-االلفا فعالية دراسة 

(3011) 
 The efficacy of Omega-3 fatty acid for management of affective 

and somatic symptoms in obese women with Premenstrual 

syndrome in Kerbala province (2017). 

 A comparative study for quantification of paracetamol in 

multicomponent oral solution employing standard addition 

method utilized in UV- Visible spectroscopy and RP-HPLC. 

(2018). 

 The correlation of the use of oral contraceptive pills and the 

risk of ischemic heart disease in perimenopausal women (2018). 

 Design, molecular docking, and synthesis of new derivatives of 

diclofenac with expected anti-inflammatory and selectivity to 

COX-2 enzyme (2018).   
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