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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            َيفيٍ َهال حُا داؤد:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : Niveen Nihal Hana Dawood 

 

 

يىصم :  يكاٌ انىالدة   

                    

Birth place   : mosul 

 

       Birth date   :15/9/1985 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :MSc   انشهادة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer Assistant  انهمب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :8/2/2009  حاريخ أول حعييٍ

 

يىصم     /يسخشفً ابٍ االثير :  يكاٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :Ibn alatheer hospital in mosul 

 

 

       :.telephone noرلى انهاحف 

 

       :E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 10:  عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني

 

اشهر  3:  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

بكهريىس في انعهىو انصيذالَيت        :االخخصاص انعاو

           

:General Specialty  ٍ    BSc in pharmaceutical science 

  

 

 االدويتعهى :االخخصاص انذليك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : pharmacology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

: Profانذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      :انذونت 

 :City                                                                 :انًذيُت 

 :University                                                 :انجايعت

 
 
 
 : MScانًاجسخير .2

 

 :iraqCountryانعراق                                                                :انذونت 

 :mosulCityانًىصم                                                                      :انًذيُت 

 :mosulUniversity انًىصم                                                           :انجايعت
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:  BSc سانبكانىريى. 3  

 

 :iraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :mosulCityيىصم                                                                      :انًذيُت 

 :mosulUniversity يىصم                                                           :انجايعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :mosulCityيىصم                                                                      :انًذيُت 

 :almarifaSchool انًعرفت                                                :انًذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

يعوّيبح أخرْ ح 
 شِبدث دّرث اشخخداى االحصبء في اهتحّد اهعوييج2016شٌج   .1

                                       2016 شٌج خدريس طرائق دّرث
 2017دّرث اهخصحيح االهنخرٌّي   .2
     IC3   دّرث 2011شٌج   .3

 2017  2011ّ2015ّر شٌج نخة شم  .4
 
شهادت حدريةيث هو جاهعث ةغداد :  ها ذكرج فوق هدلايكحب هىا أي شهاداج أخرى حن الحصول عميها عد :هالحظث   

                                             . في اهو الهعموهاج
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 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
: اهيّاد اهدراشيج اهخي كيح تخدريشِب

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

اهشٌج اهلشى اهنويج اهيرحوج أشى اهيبدث ح 
 2018-2015االدّيج اهطة  اهذبهذجاالدّيج    .1
 2017-2016االدّيج اهطة اهتيطري  اهذبهذجاالدّيج    .2
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarlyاألاشطة العلمية الحالية                    : خامساً  

actives  
: اهنخة ّاهتحّد اهيٌشّرث .1    

ركى اهيجوج اشى اهيجوج اشى اهتحد أّ اهنخبة ح 
ISBN 

ركى اهعدد خبريخ اهٌشر 
اهصفحج 

1.  The Effect of Antioxidants 

Vitamins on Total 

Antioxidant Status  and 

Clinical Course of Patients 

with Parkinson Disease  

يجوج خنريح هوعوّى اهصيدالٌيج 
Tikrit Journal of 

Pharmacuetical 

Sciences 
1817-2716 2015 2 1-8 

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
: الكحب أو الةحوخ ححج الىشر.2

أشى اهتحد أّ اهنخبة ح 
1.  Assessment of Thyroid Functions among Adult Epileptic Patients Treated with 

Carbamazepine Versus Levetiracetam 
2.  The Influence of Different Variable on Adverse Effect of Dental Local Anesthesia 

in Kirkuk City 

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

: الكحب أو الةحوخ غير الهىشورت.3
أشى اهتحد أّ اهنخبة ح 
1.  Effect of metformine and glibinclamide on lipid profile in type II diabetic patient 
2.  Effect of metformine and glibinclamide alon and in combination on insulin 

resistancein type II diabetic patient 

3.    

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.  10.    

11.        

 
: الهؤحهراج.4
 

اشى اهتحد أّ اهنخبة اهذي خى ح 
ٌشرٍ في اهيؤخير 

اهتود خبريخ اهيؤخير اشى اهيؤخير 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          
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7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
: خدهاج اإلداريث والههىيث.5

, رئيس كشى اهٌتبح في نويج اهزراعج جبيعج نرنّم :ينخة ٌُب أي يٌبصة إداريج خلودُب األشخبذ أذٌبء عيوَ يذل:هالحظث
.  يلرر كشى ٌُدشج اهٌفط نويج اهٌِدشج

اهيٌصة اإلداري  ح 
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :خدهث الجاهعث والهجحهع.5

. خدرية اهطوتج , إعطبء يحبضرث في فً اهخطبتج : ينخة ٌُب أي خديبح كديِب األشخبذ هويجخيع يذل:هالحظث
اهخديبح  ح 
1.        
2.        

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضويث في الهجالج والدورياج.6

 
اهيجالح أّ اهدّريبح  ح 
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


