
 مركز الحاسبة واالنترنيت                                                                  كركوكجامعة    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ormationA: Personal Inf                 أواًل : املعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            نيفين نهال حنا داؤد:االسم الرباعي    

                                                                

Name    : Niveen Nihal Hana Dawood 

 

 

 موصلمكان الوالدة:     

                    

Birth place   : mosul 

 

       Birth date  : 15/9/1985 تاريخ الوالدة   

                                                        

 

MScماجستير       :Certificationة الشهاد            

                                                          

    Lecturer Assistantمدرس مساعد    :Scientific Gradeاللقب العلمي   

            

   

   First appointment Date  :8/2/2009 تاريخ أول تعيين 

 

     مستشفى ابن االثير /موصل:  مكان أول تعيين   

   

   First appointment place: Ibn alatheer hospital in mosul 

 

 

 telephone no. :07707956776رقم الهاتف 

 

  E-mail :ph.niveen_85@yahoo.comالبريد االلكتروني 

 

 

 



 مركز الحاسبة واالنترنيت                                                                  كركوكجامعة    
 

 11الخدمة في التعليم العالي: عدد سنوات  

 

  اشهر 3عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:  

   

                               :pecializeSB                                              االختصاص اثنياً: 
 

        علوم الصيدالنيةبكلريوس في الاالختصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   BSc in pharmaceutical science 

  

 

 االدويةعلم االختصاص الدقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  pharmacology  

 
 

 
 

  rtificatesC: Education(Ce(                 اثلثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالدكتوراه  .1

 

 :Country                                                      :الدولة 

 :City                                                                 :المدينة 

 :University                                                 الجامعة:

 
 
 
 :MSc الماجستير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :mosulCity                                                                      الموصلالمدينة :

 :mosulUniversity                                                            الموصلالجامعة:
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 :BSc  سالبكالوريو. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :mosulCity                                                                      موصلالمدينة :

 :mosulUniversity                                                            موصلالجامعة:

 
 
 High schoolاإلعدادية . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :mosulCity                                                                      موصلالمدينة :

 :almarifaSchool                                                 المعرفةالمدرسة:

 
 
 
 أخرى:. 5
 

 معلومات أخرى  ت
 شهادة دورة استخدام االحصاء في البحوث العلمية2016سنة   .1

                                        2016 سنة و دورة استخدام االحصاء في البحوث العلمية تدريس طرائق دورة
 2017 لتصحيح االلكتروني دورة ا  .2
     IC3 دورة   2011سنة و 2019دورة سالمة اللغة العربية    .3

  2019, 2018 ,2017 ,2015 ,2011ر سنة كتب شك  .4
 
 عة بغدادما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جام ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عل مالحظة :  

                                             في امن المعلومات. 
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 perienceUniversity Teaching Ex       رابعا: اخلربة التدريسية يف اجلامعة

 
 د الدراسية التي قمت بتدريسها:الموا

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
 2019-2015 االدوية الطب الثالثة االدوية   .1
 2017-2016 االدوية الطب البيطري  الثالثة االدوية   .2
 2020-2019 الصيدالنيات الصيدلة االولى مبادئ صيدلة  .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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  olarly activesCurrent Sch                  خامساً: األنشطة العلمية احلالية   

 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجلة  اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
1.  The Effect of Antioxidants 

Vitamins on Total 

Antioxidant Status  and 

Clinical Course of Patients 

with Parkinson Disease  

 مجلة تكريت للعلوم الصيدالنية
Tikrit Journal of 

Pharmacuetical 

Sciences 
1817-2716 2015 2 1-8 

2.  Assessment of Thyroid 

Hormones and Liver 

enzymes among Epileptic 

adult patients Treated with 

Carbamazepine versus 

Levetiracetam. 

Tikrit Journal of 

pharmaceutical 

sciences  
1817-2716 2018 2 53-64 

3.  The influence of different 

variables on adverse effect 

of dental local anesthesia 

in Kirkuk City. 

EurAsian Journal of 

BioSciences       2019 13 1-8 

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.  Vascular Biomarkers study among Epileptic patients with monotherapy. 

Biochemical and Cellular archives. Vol. 20, No 1, April 2020. 
2.        
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت

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.        

 
 .المؤتمرات:4
 

أو الكتاب الذي تم نشره  اسم البحث ت
 في المؤتمر

 البلد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          
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5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  كوكه مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كر عمل أثناء األستاذتقلدها  إدارية:يكتب هنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم هندسة النفط كلية الهندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 مقرر فرع االدوية والسموم في كلية الصيدلة  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 في فن الخطابة , تدريب الطلبة .:يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة مالحظة
 الخدمات  ت
في كلية الطب بعنوان ) تاثير الفيتامينات سي واي في عالج مرض  2015محاضرة تعليم مستمر سنة القاء   .1

 باركنسن(
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 العالج الجيني( ) بعنوان الطب كلية في 2017 سنة مستمر تعليم محاضرةالقاء   .2

 الجيل الخامس للسيفالوسبورين()  بعنوان الطب كلية في 2018 سنة مستمر تعليم محاضرةالقاء   .3

 مراحل تكوين دواء جديد()  بعنوان الطب كلية في 2018 سنة مستمر تعليم محاضرةالقاء   .4

 مستحضرات الحديد()  انبعنو  الصيدلة كلية في 2019 سنة مستمر تعليم محاضرةالقاء   .5

 2019كلية الطب الثاني جامعة كركوك عضو لجنة اجتماعية وتشريفات في مؤتمر   .6

 2018عضو لجنة تحضيرية في مؤتمر السكري العالمي في كلية الطب   .7

 2019الحصول على شهادة تقديرية من نقابة الصيادلة في كركوك   .8

 2009جامعة الموصل للتفوق العلمي  من تقديرية شهادة على الحصول  .9

 2019-2015عضو لجنة علمية في فرع االدوية كلية الطب جامعة كركوك   .10
 2017-2016ك كركو  جامعة الطب كلية امتحانية في لجنة عضو
 ممتلكات جرد لجنة, ةمقاص لجنة,  مقررات نظام لجنة) لجان عضو  2018-2019

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


