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 A: Personal Information                 أوالً : املعلومات الشخصية   
                                                                                                                   

                                                                                                                                            غائب   دالور عبدالحميد احمداالسم الرباعي:    

                                                                

Name    : dlawer Abdulhammed Ahmad  

 

 

 العراق -سليمانية مكان الوالدة:     

                    

Birth place   :  sulimanya 

 

        Birth date  : 10-6-1973  تاريخ الوالدة   

                                                        

 

        PhDدكتوراه       :Certificationالشهادة     

                                                          

    Prof Assistantأستاذ مساعد    :Scientific Gradeاللقب العلمي   

            

   

   First appointment Date  :7-3-2000 خ أول تعيينتاري 

 

      كركوك دائرة صحةمكان أول تعيين:     

   

   First appointment place:       

 

 

 telephone no. :07706679059رقم الهاتف 

 

 E-mail :dr.dlawer@yahoo.comالبريد االلكتروني 
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 10عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  

 

   سنوات 9عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:  

   

                                         B: Specialize                                     االختصاص اثنياً: 
 

         صيدلة علوم الاالختصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   pharmacy scince 

  

 

 أدوية وسموم االختصاص الدقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty  :  pharmacology and toxicology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 اثلثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالدكتوراه  .1

 

 :IraqCountry                                             العراقالدولة :

 :baghdadCity                                                        بغداد المدينة :

 :baghdadUniversity                                            بغدادالجامعة:

 
 
 
 : MScالماجستير .2

 

 :IraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :TikritCity                                                                      تكريتالمدينة :

 :TikritUniversity                                                            تكريتالجامعة:
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 : BSc  سالبكالوريو. 3  

 

 :IraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :MosulCity                                                                      الموصل المدينة :

 :MosulUniversity                                                            الموصلالجامعة:

 
 
 High schoolاإلعدادية . 4

 
 :IraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :KirkukCity                                                                      كركوك المدينة :

 :Kurdistan School                                                 اعدادية كردستانالمدرسة:

 
 
 
 أخرى: . 5
 

 معلومات أخرى  ت
1.                                              
2.        
3.             

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عل مالحظة :  

                                               في امن المعلومات. 
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 University Teaching Experience        رابعا: اخلربة التدريسية يف اجلامعة 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

 

                                             
                                                                   

 
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكلية  المرحلة  أسم المادة ت
 -2007 االدوية الطب  الثالثة   االدوية   .1
 2015 االمراض  الطب  الرابع   الطب العدلي   .2
 2017-2016                   دورة مختبرات    .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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  Current Scholarly actives                   خامساً: األنشطة العلمية احلالية   
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجلة   اسم المجلة  اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

1.    EFFECT OF TWO 

DOSES OF Panax Ginseng 

ON SERUM LIPID 

PROFILES IN BOTH 

NORMO- AND HYPER-

CHOLESTEROLEMIC 

RABBITS  

 

 INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

COMPREHENSIVE 

PHARMACY   

 

 ISSN 0976-

8157  
 

 2015  

 

 2015 ,
01 

(02  ) 
      

2.  Comparison the 

Effectiveness of Sulphur 

Ointment, Permethrin and 

Oral Ivermectin In 

Treatment of Scabies  . 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences   
0975-8585  2018 9(!) 670-

676 

3.  Cytotoxic Effects of Some 

Medical Plant Extract 

Against Cancer Cell Line 

Using Tissue Culture 

Technique 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences   
0975-8585 2018 9(1) 876-

881 

4.  effect of green tea on 

obesity and serum lipid 

profile in both normal and 

hypercholestrolimic rabbits 

International Journal of 

research and 

pharmaceutical 

sciences 
0975-7538 2019 10(2) 1035-

1041 

5.  Evalution of renal and liver 

function in petrol station 

workers in kirkuk city  

International Journal of 

research and 

pharmaceutical 

sciences 
0975-7538 2019 10(2) 1029-

1034 

6.  Evaluation of the Effects of 

Caffeinated Energy Drink 

Consumption on Renal 

Function   

Prensa Medica 

Argentin 0032-745x 2020 106(4) 1-4 

7.  Effect of Green Tea 

Extract on Body Weight 

and Serum Lipid Profile in 

Obese Subject 

 Prensa Medica 

Argentin 0032-745x 2020 106(4) 1-4 

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      
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 .الكتب أو البحوث تحت النشر: 2
 أسم البحث أو الكتاب  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

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

1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.  10.    

11.        

 
 .المؤتمرات: 4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البلد  تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر
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1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                        
 
 
 : خدمات اإلدارية والمهنية.5

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

 المنصب اإلداري   ت
 كلية الطب  مقرر فرع االدوية   .1
 كلية الصيدلة  رئيس فرع االدوية  .2

   الصيدلة كلية عميد معاون   .3

   العام  أزادي مستشفى مدير  .4

 مسول شعبة الصيدلة مستشفى ازادي العام   .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع: 5

 الخطابة , تدريب الطلبة . :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن مالحظة
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 الخدمات   ت
 تدريب الطلبة على كتابة البحوث   .1
 تدريب الطلبة على كيفية استخدام بعض االشكال الدوائية   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 والدوريات  المجالتعضوية في  .6

 
 المجالت أو الدوريات   ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                          

                                                                                           


