
Curricu lum vitae  a l lu i Maher Al-hakeem Pagina  1 din  3 
 

Curriculum vitae 

Infor m aţii personale 

Nume / Prenum e 

 

Mahe r Abdulr azz aq Luqman Al-hakee m 

 

Experi enţa profesi o nală 

 

 

Perioada 
 

 

Funcția sau postul ocupat 

 

2019 – prezent 

 

Manager al biroului științific Al-maher 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi respo nsa bili tă ţi principal e 

 

 

 

Numel e şi adresa angajato rul ui 

 

03.2014 – 09.2016 

 Farma ci st (part-ti m e)  

Ajutarea clienților prin combinarea și/sau eliberarea medicamentelor pe 

bază de rețetă, furnizarea de informații farmaceutice profesioniștilor 

din domeniul sănătății, monitorizarea terapiilor medicamentoase ale 

clienților pentru a evita interacțiunile cu alte medicamente.  

Farma cia Al-Harthi a, Ba g da d Farmaci e comuni ta ră 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi respo nsa bili tă ţi princi pal e 

 

Numel e şi adresa angajato rul ui 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2013 – 02.2016 

Manager de înregistrare 

Am responsabilitatea de a înregistra produsele farmaceutice la 

ministerul irakian al sănătății 

Birou științific , Baghda d 
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Competenţe şi aptitudi ni de utilizare a 

calculatorului 

Platforma Windo w s, Internet ,Utilizarea motoarel o r de cautare în scopul obţinerii de 
informa ţii ştiinţifice pentru proiecte de cecetare 
Cunoaşterea metodel or de editare folosind progra m el e Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoi nt, Acess)  

Educ aţie şi formar e 

                    Perioada  

        Calificarea / diploma obţinută     

Discipli nel e principal e studia te  

 

    Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămân t 

2017 – prezent 

Doctora nd în Științe Medical e, Domeni ul 

Farma ci e  

 
Universita tea de Medici nă şi Farmaci e „Carol Davila”,  Bucureşti,  Facultatea de 
Farma ci e 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numel e şi tipul instituţi ei de învăţă mâ nt 

 

2008 - 2013 

Farmacist 

Facultatea de Farmacie din Bagdad 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numel e şi tipul instituţi ei de învăţă mâ nt 

 

2003-2008 

Bacalaureat 
Școala Al-Mansour- Bagdad 

 

Aptitudi ni şi competenţe personale 

Limba maternă Araba 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere  Vorbire  Scriere 

Nivel europea n (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

o ral 

Exprimare 

scrisă 

Limba engleză          

C1 
C1 B2 B2 C1 

Limba Română           

B1 
B2 A2 A2 B2 

(*)Niveluri : A1/2: Utilizato r elementa r - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experi mentat 

 

Competenţe şi abilităţi 

 

 

Impli ca re, eficienţă, punctuali ta te, persev erenţă, capacita te de colabora re 

Abilități de comuni ca re – excelentă relaţiona re cu oamenii, capacita te de persua si une şi 

de negociere, expunere clară a ideilor, capacita te de asculta re, Respo nsa bil și auto-

motivat, cu atitudi ne pozitivă.  

Cunoaşterea instrum enta rul ui şi a metodel o r de analiză de bază în laboratoa rele de 

Chimie analitică. 

Competenţe şi aptitudi ni organiza to ri ce Puterni ce abilități de organizare şi de manag eri ere a timpul ui. 

Gandire strategi că ,  capacita te de prioritizare a sarcinil o r. 
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Cursuri postuniv ersi ta re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Cursuri interna ţio nal e 

2018, GENER A L COUR SE ON INTELLEC T U A L PROPER TY DL-101 

organiza t de World Intellectual Property Organisa tio ns finalizat cu Certifica t de 

Exami na re 

 

(2) Cursuri interna ţi o nal e  

2018, PreDOE: BASIC STATISTICS FOR EXPERIMENTERS 

organiza t de Stat-ea se Organi sa ti o ns finalizat cu Certificat de Exami na re 

(3) Cursuri interna ţi o nal e 

2018, 4 EASY STEPS TO EFFECTIVE FACTORIAL DESIGN 

organiza t de Stat-ea se Organi sa ti o ns finalizat cu Certificat de Exami na re. 

(4) Cursuri interna ţi o nal e  

2018, DOE SIMPLIFIED LAUNCHPAD organizat de Stat-ea se 

Organi sa ti o ns finalizat cu Certificat de Exami na re 

 

  (2016) Certificare de participare de la sindicatul farmaciștilor din Irak 

(atelier) despre perspectivele viitoare ale practicii farmaciei  

 (2012) Conferința colegiului de la Bagdad despre diabetul zaharat. 

Conferința sindicatului farmaciștilor 2013 (general) 

 
 

 
 

 
 
 

Data            Semnătură 

16.12.2021 


