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   Phytotherapyاتية في عالج األمراض المختلفةاستخدام األدوية النباألهتمامات البحثية: 
 

 : التدريس الجامعي
 الى  -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت 
 حاليا   -2011 بغداد  كلية الصيدله  1
 

 :محليا وعالميا  التي شارك فيهاالعلمية  والندوات المؤتمرات  
 نوع المشاركة   هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 حضور(  /) بحث / بوستر
 لفرع العقاقير  ببحث  مشاركه مدينة الطب  2012 كلية الطب –  15المؤتمر  1

 
 

        
 
  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العالمي الثالث للنباتات  2
 الطبية 

جامعة   /كلية الصيدله 2012
 البتراء/ األردن 

 لفرع العقاقير  ببحث  مشاركه

كلية الصيدلة/ الجامعة   2012 رب للصيادلة الع 15المؤتمر  3
 األردنية 

 حضور 

-كلية الطب / عمان   2012 المؤتمر الطبي العالمي الخامس 4
 أالردن

 حضور 

 تنظيم الندوةل يةلجنة تحضير   السفارة السويدية/ بغداد  2012 عن العقاقير المزيفة ندوة  5

المؤتمر الطبي الثامن لجمعية  6
   األطباء العراقيين

 ببحث  مشاركة سان فرانسسكو  -اامريك 2010

المؤتمر العلمي الرابع عشر   7
 للصيادلة

 حضور  بغداد   -نادي الصيادلة 2013

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم  8
 الطلبة

-الطب/ كردستانكلية  2012
 دهوك

 حضور 

 حضور  مدينة الطب  2012 مؤتمر الصيدلة السريرية  9

المؤتمر العلمي االول لكلية  10
 قسم الحياة العلوم/ 

 حضور  جامعة بغداد  /كلية العلوم 2012

مؤتمر كلية بغداد للصيدلة   11
 االهلية 

 حضور  كلية بغداد للصيدلة االهلية  2012

ندوة عن االفادة من برامجيات  12
الحاسوب المتخصصة في  

 الكيمياء الصيدالنية 

كلية الصيدلة/ جامعة   2012
 بغداد 

 حضور 

دة ندوة عن نفعيل مداخل الجو  13
العلمية التدريسية في ارتخاء 

 جودة المشاعر االنسانية  

كلية الصيدلة/ جامعة   2012
 بغداد 

 حضور 

 حضور  نادي الصيادلة/ بغداد  2012 عن األدوية المزيفة ندوة  14



 

 

 

 

 

 

 

كلية الصيدلة/ قسم   2012 سيمينار عن نبتة الخزامي  15
 العقاقير والنباتات الطبية 

 لفرع العقاقير  ببحث  مشاركه

مؤتمر الخامس الطبي في مدينة   16
 السليمانية 

 حضور  سليمانية  2013

كلية الصيدلة/ قسم   2012 ندوة للعقاقير والنباتات الطبيه 17
 العقاقير والنباتات الطبية 

 لجنة تحضيرية 

ندوة عن التقنيات الحديثة   18
 الصناعات الدوائية

الهندسة البايوكيمياوية   2013
 جامعة بغداد 

 حضور 

 مشارك ببحث  مدينة الطب  2013 ر مدينة الطب مؤتم 19

ندوة تاثير االغذية المحورة جينيا   20
 على االمراض 

 حضور  جامعة بغداد  2013

 حضور  مدينة الطب  2013 مؤتمر طب االعصاب  21

 حضور  كلية الرافدين قسم الصيدلة  2014 مؤتمر عن النانوتكنولوجي  22

 منظم  يدلة جامعة بغداد كلية الص 2013 مؤتمر العنف ضد المراة  23

 حضور  جامعة بغداد  2014 ندوة عن حقوق االنسان  24

 حضور  كلية الصيدلة جامعة بغداد  2014 ندوة عن سالمة المختبرات  25

 حضور  جامعة بغداد  2015 مؤتمر يوم العلم  26

 منظم  جامعة بغداد  2015 يوم جامعة بغداد  27

لمعهد جامعة النهرين ا 2015 ندوة عن االدمان  28
 العالي لالجنة والعقم 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر مدينة الطب/ وزارة   29
 الصحة

 حضور  مدينة الطب  2016

  -مؤتمر كلية الطب  2016 مؤتمر كلية الطب  30
 جامعة بغداد 

 حضور 

مؤتمر وضع استراتيجية   31
 العشابين  

وزارة الصحة/ مركز الهوية  2016
 للدراسات والبحوث

 حضور 

ل الدولي المؤتمر العلمي االو  32
 لكلية العلوم

 حضور  جامعة النهرين  2017

  -مؤتمر كلية الطب  2017 جامعة بغداد  -مؤتمر كلية الطب  
 جامعة بغداد 

 حضور 

  -مؤتمر كلية الطب  2017 مؤتمر كلية الطب النهرين  
 جامعة النهرين 

 حضور 

كلية  -جامعة الكوفة 2018 ندوة عن طب االعشاب  
 الصيدلة

 مشارك

 
 :ميةالعل  الدورات

 السنة مكان أنعقادها أسم الدورة ت
 2012 جامعة بغداد  للتدريسيين  165دورة التأهيل التربوي   1
 2012 معهد الهندسة الوراثية  دورة في فصل المنتجات الحيوبة بالترشيح الهالمي  2
 2012 كلية الصيدلة  اسابيع  4لمدة  HPLCدورة في استخدام جهاز  3
 2012 مدينة الطب  لدايود دورة في استخدام ليزر ا 4
قسم   /جامعة النهرين Real Time PCRدورة في استخدام التقنية الحديثة  5

 التقانة األحياءية النباتية 
2013 

جامعة المستنصرية/ كلية   طرق التحليل األلي دورة في  6
 علوم الكيمياء 

2013 
مركز   -جامعة بغداد   Google Scholarدورة عن  

 لمستمر التطوير والتعليم ا
2016 

 2016/ 2/ 3-2 جامعة بغداد  دورة تاهيلية في نظام جودة المحتبرات  

مركز   -جامعة بغداد  Google Driveدورة عن  
 التطوير والتعليم المستمر 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

مركز   -جامعة بغداد  Plagiarismدورة عن االستالل للبحوث  
 التطوير والتعليم المستمر 

14 /11/2016 

 Scopus and Thompson reuters  مركز   -جامعة بغداد
 التطوير والتعليم المستمر 

9-3-2017 

العالقات  -جامعة بغداد  3العالقات الثقافية ورشة عدد  
 الثقافية 

44-1-2017 

-10-2017 

22-11-2017 

 
2019-2018نشاطات المدرس زينة منذر   

نشاطات مختبر فرع العقاقير والنباتات الطبية و ضمن االشراف على مناقشة سمنارات لطالب المرحلة االولية / الثالثة   -1
سمنارين بعنوان 20/1/2019االربعاء بتاريخ   :1خالل التواريخ التالية  بهدف دعم جهودهم البحثية والعلمية  

 (Lobelia و Nux vomica) 
١٧/٣/٢٠١٩طالب المرحلة الثالثة بتاريخ   group A1 B12-سمنارين بعنوان  

 (Hashish و catharantus ٣/٢٠١٩/ ١٧بتاريخ    group B1 رسمنا : 3-  

Acasia للطالبتين صفا احمد وعدراء احمدGensing 

 للطالبين علي شاكر حميد و غادة ضياء
Ephedra 6/3/2019 ومواده الفعاله وطرق االستخالص وفوائده الطبية 

 
ضمن نشاطات خدمة المجتمع  لعراقحول استخدام االعشاب الطبية في ا مشترك مع قسم الصيدلة/ جامعة اليرموك استبيان 2- 

 عمل
  

مشاركة رئيس فرع العقاقير والنباتات الطبية أ.م.د ايناس جواد والمدرس زينة القرةغولي في الندوة العلمية للتوعية من  
 -3 سرطان الثدي

 في كلية الرشيد الجامعة/ قسم الصيدلة 
13/12/2018  

ة الطب وبرعاية معالي وزير الصحة ونقابة الطب البديل واالعشاب  مشاركة في المؤتمر االول لطب االعشاب في مدين-4
حيث كانت االستاذ المساعد الدكتورة ايناس جواد رئيسة فرع العقاقير والنباتات الطبية ضمن اللجنة العلمية والقت المدرس  

  lifestyle and herbs for the treatment of breast cancer ) زينة القرةغولي محاضرة بعنوان

14 /11/2018 

اقامت كلية اليرموك قسم الصيدلة ورشة عمل بعنوان التوعية من انتشار سرطان الثدي في المجتمع العراقي القت بها -5
 .م. زينة القرةغولي المحاضرات كل من التدريسات في فرع العقاقير والنباتات الطبية/ جامعة بغدادا.م.د ايناس جواد كاظم

الساعة   2019/  5/  9بتاريخ ( بعنوان ) العنف ضد االطفال-ز التعليم المستمر في جامعة بغداد مركالقاء محاضرة في -6
 الحادية عشر صباحاً على قاعات المركز

المشاركة بالقاء محاضرة عن امراض االطفال في العراق في مؤتمر اليوم العلمي الثالث عشر لمستشفى الهندية العام  -7
 . 28/11/2018فال والذي اقيم في مدينة كربالء المقدسة للحاالت النادرة لطب االط

في كوريا الجنوبية والقاء بحث عن امراض   Save the world forum 2019المشاركة بالقاء محاضرة في مؤتمر     -8

 . 23/5/2019اطفال العراق 

من قبل وزارة الثقافة في محافظة   راقمؤتمر القمة الثقافي العربي االول الذي اقيم في الع  المشاركة في القاء كلمة في -9-
 منحت جائزة المثقف العربي و 29/12/2018-27 ميسان

بعنوان ) كيفية اعداد سجالت   9/1/2019حضور ورشة عمل عن جودة المختبرات في قسم الصيدلة / كلية اليرموك  -10
 الطرائق االجرائية في المختبرات التعليمية وفق معايير المختبر الجيد(

من قبل اللجنة الدولية    22/12/2019في بغداد   Basic First Aid Trainingمشاركة في ورشة العمل بعنوان ال-11
 للصليب االحمر.  

 7/4/2019قسم الصيدلة  -حضور ندوة عن يوم المراة في كلية الرشيد الجامعة  -12
المجتمع العراقي( يوم االربعء الذي صادف   المشاركة بالقاء بحث في ورشة العمل ) التوعية للحد من سرطان الثدي في -13
 والدكتورة سهام موسى عمران  أ.م.د ايناس جوادالمحاضرين  2018/ 12/ 5



 

 

 

 

 

 

 

 6/12/2018في جامعة النهرين   DNAفي مركز بحوث ال cyber securityحضور ورشة عمل بعنوان  -14
/ 26/2لة والتجديد يتخذ العلم والمهنية منهجا في القاء بحث في المؤتمر الوطني الثالث ) الطب التكميلي بين االصا -15

 في بغداد مدينة الطب.  2019
 مركز التعليم المستمر 2018-11-22-18دورة سالمة اللغة العربية  -16
 2018-12-29المكمالت الغذائية مالها وماعليها  -17
 2019-4-29مشاركة في ندوة االرشاد النفسي والتربوي  -18

 

 

 رو التوصية:كتب الشكروالتقدي
 من رئيس فرع جامعة االمام جعفر الصادق_ فرع صالح الدين.  -1

 2019/ 11/2منظمة عيون الثقافة االنسانية للمشاركة ببحث في الندوة العلمية بعنوان ) صحة اطفالنا مسؤوليتنا(  -2

 17/10/2018من م{سسة ابناء الشهيدين الصدريين.  -3

 مدير عام دائرة ثقافة االطفال -4

 اليرموك الجامعة للمشاركة بندوة عن سرطان الثدي  من عميد كلية -5

 من عميد التربية ابن الهيثم قسم علوم الحياة للمشاركة بندوة عن سرطان الثدي  -6

 من عميد كلية الرشيد الجامعة للمشاركة بندوة عن سرطان الثدي  -7

 17/2/2019من الجمعية العراقية لمكافحة سرطان الثدي  -8

  2018للتعاون التربوي  UNICEFمن منظمة اليونسيف الدولية  -9

10- Future Studies Research Center- London 2019 

11- Iraqi Child Foundation 17/1/2019 

 

 
 

 الدورات االنسانية
ورشة تدريبية بعنوان " آليات تنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ ذات الصلة بتنفيذ أحكام القرار  -

ضمان التنسيق المستمر بين المنظمات النسائية   " دف الىوالتي ته " بدعم من السفارة النرويجية1325

وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل على مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي من  

واالستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف   1325خالل التعريف بالخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس االمن 

 2015آيار  28-26 –بغداد  .لك من اجراءات وسياسات ضد المرأة ، وما يرتبط بذ 

  10-7 1325تنفيذ اخلطة الوطنية وخطة الطوارئ من قبل اجلهات ذات الصلة بتنفيذ أحكام قرار جملس األمــن  -
   اربيل 2015حزيران 

هو احد انشطة مشروع الشراكة و "  1325المراقبة والتقييم لتنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس االمن  -

تموز   31-28 –ين جمعية نساء بغداد ومنظمة تمكين المراة وبدعم من معهد السالم االمريكي. ايام ب

 بغداد  2015

/   31 – 30ورشة تدريبة حول )كتابة المشاريع لمنظمات المجتمع المدني( وذلك يومي السبت واالحد ) -

5   /2015 . 

 والقيادات الشابة وكتابة المشاريع صلورشات عمل متعددة حول التخطيط االستراتيجي ومهارات التوا -

    2015USAID مع منظمة المراة الريادية و  

عن حقوق الطفل والنساء الحوامل ورسائل طبية. تم تطبيق نشر هذه   USAIDورشات عمل من قبل  -

 الرسائل في اماكن مختلفة من العراق.

 2015ورشة عمل في التخطيط االستراتيجي مع مركز افاق االبداع للتدريب  -



 

 

 

 

 

 

 

 2015تدريب لدوره اعداد مدربين مع مركز افاق االبداع  -

   USAID 2015شة في مهارات التواصل مع جمعية ايادي الرحمة االنسانية بالتعاون مع ور -

 2016ورشة عمل في العدالة االجتماعية مع مؤسسة فريدريك ايبيرت االلمانية في بغداد  -

 2016/  30-24مايو ريك ايبيرت االلمانية ريد ورشة عمل في العدالة االجتماعية مع مؤسسة ف -

 2016  -ة فريدريك ايبيرت االلمانيةورشة عمل في الحماية االجتماعية والتحاور االجتماعي مع مؤسس -

دورة حل النزاعات والتسامح الوطني جمعية رعاية الصحافة واالعالم و صندوق االمم المتحدة لدعم    -

 UNDEF  .9-10 /9  /2016الديمقراطية  

 2016مل في العدالة االجتماعية مع مؤسسة فريدريك ايبيرت االلمانية في اوكتوبر  ورشة ع -

  مع مؤسسة فريدريك ايبيرت االلمانية المشاركة والقاء محضرة في ورشة عن المهاجرين والمهجرين  -

   2016 ية واتحاد النقابات العرب واتحاد النقابات االلمان

/  12/ 11-10لنساء الشبك ومنظمة دعم الشعب النرويجي ورشة عمل االقليات بالعراق بتنظيم منظمة ا -

2016 

 
 :االخرى األنشطة العلمية اللجان 

 داخل الكلية
 لجنة بيت التجارب والحيوانات المختبرية 

 لجنة متابعة الحديقة النباتية 
 

 .المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  
حثعنوان الب رقم   سنه النشر المجلة ومكان النشر  

1 The Effect Of Aloe Vera Gel On 

Wound Healing And As An 

Antibacterial Agent 

 

 

Global Journal Of Bioscience And 

Biotechnology (Gjbb), Vol. 3[4] 

October, 2014. 

International Symposium On  rd3

Medicinal Plants, Their Cultivation 

And Aspects 

 -Ismp) Petra rdOf Uses ( The 3 

Jordan 1) 

2012 

2 A Relative Assess On Wound 

Healing And Anti Scar Activity Of 

Crude Echinops Heterophyllus 

Extract And Some Of Its Bioactive 

Fractions 

International Journal Of Pharmacy 

And Pharmaceutical Science ( 

Ijpps), India . Vol 5, Issue 3, 2013: 

468-475 

2013 

3 Effect Of Alcoholic Extract Of 

Vitex Agnus Seeds On Some 

Function Of Female  Reproductive 

System 

International Journal Of Science 

And Nature (Ijsn), India Vol5(2) 

2014: 254-257 

 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

4 Antiproliferative Activity Of The 

Phytochemical Divicine From Vicia 

Faba L. 

Global Journal Of Bio-Science And 

Biotechnology (Gjbb), India. Vol 

3(2)2014:211-214 

 

2014 

5  A Comparative Study On The 

Fertility Effects Of Phytochemical 

Compounds Isolated From The 

Fruits Of Euterpe Oleracea And 

Lycium Barbarum With Tadalafil 

Drug On Male Rats.                         

                                                          

Kerbala Journal Of Pharmaceutical 

Science (Kjps), College Of 

Pharmacy/ University Of Kerbalaa. 

Iraq . Vol(0) 8 2014:98-109 

 

2014 

6 The Antibacterial Effect Of 

Phytosterols Isolated From 

Echinops Heterophyllus In 

Comparison With Mebo® And 

Standard Antimicrobial Agents. 

 

Almustansariyah Journal Of 

Pharmaceutical Science (Ajps), 

Iraq. Vol 14 (2) 2014:116-128 

 

2014 

7 Potential Healing Effects Of 

Hibiscus Sabdariffa L. Flowers On 

Arthritis 

 

International Journal Of Pharmacy 

And Pharmaceutical Science  Vol 7 

(1) Jan 2015 

2015 

8 Effects Of Crude Extract Of 

Cyperus Esculentusground Nuts In 

Experimentally Induced 

Hyperglycemia In Mice 

International Congress Of The  th15

International Society For 

Ethnopharmacology- Jordan 

2015 

9 Hypolypidemic Effect Of Caffeic 

Acid Isolated From Arctium Lappa 

Cultivated In Iraq In 

Hyperlipedimic Rat Model 

Iraqi Journal Of Pharmaceutical 

Science. Vol 24(1) .College Of 

Pharmacy 

2015 

10 Potential Healing Effect Of Topical 

Stem Cell Transplantation And 

Methandrostenoloneon In Induced 

Cutaneous Wounds 

Iraqi Journal Of Biotechnology,  

Vol 15 No 1 12-21 

2016 

11 Hematological effect of Spinagia 

oleracea leaf extract in mice treated 

with chloramphen 

Indian Journal of Natural Science ( 

IJONS) Vol-8 Issue 45/ Dec 2017 

2017 

12 Phytotheraputic clinical Study of 

Tribulus terrestris Extract on 

diverse types of renal stones 

Indian Journal of Natural Science ( 

IJONS) Vol-8 Issue 45/ Dec 2017 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

13 Hematological and antioxidant 

effect of Arctium lappa leaves 

extract on female rats treated with 

chorambucil 

Paper ID 185 

international  ndSubmitted to the 2

eruasian conference on biological 

and chemical science ( 

Eurasianbiochem ) Ankara - 

Turkey 

2019 

14 Antifertility effects of dried 
Citrus aurantifolia in 

comparison with caffeine 
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