
 السيرة الذاتية
 بيانات شخصية:

 امال مالك حسن معرفاوي االسم:

 92/ دار 29/ زقاق 111بصرة / حي الخضراء / محلة  العنوان:

 5755885 770 964+ رقم الموبايل:

 1981/5/29 تاريخ الميالد:

 البصرة محل الوالدة:

 عراقية                  الجنسية:

 عربية القومية:

 مسلمة الديانة:

 اثنان عدد االطفال:متزوجة         الحالة االجتماعية:

 amalmalik81@yahoo.com البريد االلكتروني:

 المهارات: 

 العربية  اللغة االم :

 االنكليزية  اللغات االخرى:

 صيانة وبرمجة اجادة استخدام الحاسوب

 المؤهالت العلمية: 

 الصيدلة: االختصاص العام 

 ماجستير في العلوم المختبرية السريرية/ الكيمياء الحياتية السريرية :االختصاص الدقيق

 :  عليها تالشهادات التي حصل

 بتقدير جيد  9002جامعة البصرة  من كلية الصيدلة /بكالوريوس في علوم الصيدلة  

 بتقدير جيد  9012جامعة بغداد / ماجستير في العلوم المختبرية السريرية من كلية الصيدلة 

 :التي شاركت فيها العلمية الدورات

 اسم الدورة: 

 الدورة التدريبية للصيادلة الجدد -1

mailto:amalmalik81@yahoo.com


 دائرة صحة البصرة/ قسم الصيدلة / لمدة اسبوع مكان الدورة:
 دورة في اللغة االنكليزية -9
 صيانه وبرمجة الحاسوبدورة في علوم  -3
 الفوتوشوبدورة في  -4
 دورة في ادارة االعمال  -2
 دورة في التقييس والسيطرة النوعية -2

 لمدة اسبوعكل دورة /  مركز التعليم المستمر / جامعة البصرة مكان الدورة:    

 )السالمة اللغوية(دورة في اللغة العربية  -7

 ينلمدة اسبوعالدورة مكان الدورة: مركز التعليم المستمر / جامعة البصرة / 

 دورة في طرائق التدريس -1

 شهرلمدة الدورة / جامعة البصرة /  كلية التربيةمكان الدورة: 

  

 الخبرات العلمية: 

  9007الى  9002صيدالنية متدربة في مستشفى البصرة العام من 

 9011الى  9007من / جامعة البصرة  / فرع الصيدالنيات معيدة في كلية الصيدلة 

   ومستمرة  9012تدريسية في كلية الصيدلة / فرع العلوم المختبرية السريرية / جامعة البصرة من

 بالعمل
 االشراف على تدريب المختبرات للمرحلة الخامسة في كلية الصيدلة 
 المشاركة في الحلقات الدراسية الخاصة بالفرع 

 شهادة تقديرية مايخص ندوة  (ة في المؤتمرات والندوات التي تقام في كلية الصيدلة المشارك

 االتجاهات البحثية للحد من ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي(
 : المشاركة في تدرييس المقررات التالية 

   الصيدلة التكنلوجية/ عملي -1

  حياتية السريرية )نظري و عملي(الكيمياء ال -9
 المختبرات )نظري و عملي(تدريب  -3
 الكيمياء الحياتية / عملي  -4

 البحوث العلمية المنشورة: 

تالزمة مأ بروتين وبعض العالمات الحيوية االلتهابية في المرضى المصابين ب –تقييم فتوين 

 9014 وائية.المجلة االمريكية في العلوم الدنشر في   .الشريان التاجي الحادة

 : فيها تاللجان التي شارك

 9017و 9012 لسنتينعضوا في اللجنة االمتحانية المركزية في كلية الصيدلة 


