
كلية الصيدلة /جامعة بغداد 1220خطة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والحلقات النقاشية لعام   

جهات  الهاتف النقال البريد االلكتروني
مشاركة ان 

 وجدت 

الجهة 
 المنظمة

مكان 
 االنعقاد

مدة  تخصص النشاط نبذة عن النشاط
االنعق

 اد

عنوان النشاط  موعد االنعقاد
 المقترح

 ت

Sarmad.Hashe
m@copharm.uo
baghdad.edu.iq 

07730618331 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 كلية الصيدلة الدراسات العليا

 كلية الصيدلة
المؤتمر العلمي السنوي 

 االدوية والسموم لكية الصيدلة

يوم 
 واحد

1/6/2021 
المؤتمر العلمي 

 السنوي لكية الصيدلة

1 

dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

الصيدلة 
 الرسيرية

 كلية الصيدلة

ندوه  حول   
Pharmacogenetic: 

concept and 
application الصيدلة الرسيرية 

يوم 
الثالثاء  واحد

2020/11/10 

ندوه     
Pharmacogeneti

c: concept and 
application 

2 

dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

الصيدلة 
 الرسيرية

 كلية الصيدلة

 ندوه  حول
The role of 

pharmacist in 
vaccinations الصيدلة الرسيرية 

يوم 
الثالثاء  واحد

2020/12/8 

 Theندوه              
role of 

pharmacist in 
vaccinations 

3 

dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

الصيدلة 
 الرسيرية

 كلية الصيدلة
 ندوه حول

Medication errors الصيدلة الرسيرية 

يوم 
الثالثاء  واحد

2021/1/12 
 Medicationندوه   

errors 

4 

dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

جميع اساتذة 
الصيدلة  وطالب الكلية

 الرسيرية

 كلية الصيدلة
 ندوه  حول

Drug  disposal الصيدلة الرسيرية 

يوم 
الثالثاء  واحد

2021/3/16 
  Drugندوه           

disposal 

5 

dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

الصيدلة 
 الرسيرية

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
The role of 

pharmacist in the 
use of 

chemotherapy الصيدلة الرسيرية 

يوم 
 واحد

الثالثاء 
2021/4/6 

 ندوه
The role of 

pharmacist in 
the use of 

chemotherapy 

6 



dhia_pharma@
yahoo.com 

 

7717910599 
 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

الصيدلة 
 الرسيرية

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
The role of 

pharmacists in 
parenteral 
nutrition الصيدلة الرسيرية 

يوم 
 واحد

الثالثاء 
2021/5/25 

 ندوه
The role of 

pharmacists in 
parenteral 
nutrition 

7 

Zahraa.husse
in@copharm.
uobaghdad.e

du.iq 

07722078820 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
Magnesium, the 
magic elements 
and its natural 

sources 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

 ندوه 2021/01/13
Magnesium, the 
magic elements 
and its natural 

sources 

8 

 

amjed.pharm@
hahoo.com 

جميع اساتذة  7714843989
 وطالب الكلية

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 كلية الصيدلة
 ندوه حول

LC/MS/MS 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

2021/02/09 

 ندوه
LC/MS/MS 

9 

alduha-
sun@yahoo.c

om 
7709608848 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 ندوه حول كلية الصيدلة
natural 

stimulants 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

2021/03/15 

 ندوه
natural 

stimulants 

10 

dr.Enasjawad
@.com 

7902200324 
 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 ندوه حول كلية الصيدلة
Obesity surgical 

managements 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

2021/04/02 

 ندوه
Obesity surgical 

managements 

11 

dr.Enasjawad
@.com 

7902200324 
 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
Application of 

biotechnology in 
medicinal plants 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

 ندوه 2021/05/09
Application of 
biotechnology 
in medicinal 

plants 

12 

alias-
dadid@yahoo

.com 
7901746129 

جميع عامة /
اساتذة وطالب 

 الكلية
 والمنتسبين

العقاقير 
والنباتات 
 الطبية

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
Promising 

natural products 
for COVID-19 

العقاقير والنباتات 
 الطبية

يوم 
 واحد

 ندوه 2021/06/12
Promising 

natural 
products for 

COVID-19 

13 

shayma-
hafidh@yahoo.

com 

7903195308 

جميع عامة /
اساتذة وطالب 

 الكلية
 والمنتسبين

الكيمياء 
 الصيدالنية

التعامل ورشه عمل حول  كلية الصيدلة
السليم مع المواد 

ات ي المختير
 
 الكيميائية ف

الكيمياء 
 الصيدالنية

يوم 
 واحد

12/1/2020 

التعامل ورشه عمل 
السليم مع المواد 
ي 
 
الكيميائية ف
ات  المختير

14 

mailto:dr.Enasjawad@.com
mailto:dr.Enasjawad@.com
mailto:dr.Enasjawad@.com
mailto:dr.Enasjawad@.com


nedaarahim@c
opharm.uobagh

dad.edu.iq 
07702510576 

جميع عامة /
اساتذة وطالب 

 الكلية
 والمنتسبين

الكيمياء 
 الصيدالنية

حول ورشة عمل كلية الصيدلة  
IR Spectroscopy 

Sampling 

الكيمياء 
 الصيدالنية

يوم 
 واحد

1/1/2021 

 ورشة عمل
IR Spectroscopy 

Sampling 

15 

a.alhamashi@co
pharm.uobaghd

ad.edu.iq 07732892787 

جميع عامة /
اساتذة وطالب 

 الكلية
 والمنتسبين

الكيمياء 
 الصيدالنية

 ندوه حول كلية الصيدلة
drug  disposal 

options 

الكيمياء 
 الصيدالنية

يوم 
 واحد

25/11/2020 

 ندوه
drug  disposal 

options 

16 

a.alhamashi@co
pharm.uobaghd

ad.edu.iq 07732892787 

جميع عامة /
اساتذة وطالب 

 الكلية
 والمنتسبين

الكيمياء 
 الصيدالنية

 ورشة عمل حول كلية الصيدلة
Good Laboratory 

Practice 

الكيمياء 
 الصيدالنية

يوم 
 واحد

3/1/2021 

 ورشة عمل
Good 

Laboratory 
Practice 

17 

mothanaaltaii
@yahoo.com 

7902580968 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

الكيمياء 
 الصيدالنية

دور ورشة عمل حول  كلية الصيدلة
ي تطوير 

 
نقابة الصيادلة ف

 مهنة الصيدلة
الكيمياء 
 الصيدالنية

يوم 
 واحد

4/21/2021 

دور نقابة ورشة عمل 
ي تطوير 

 
الصيادلة ف

 مهنة الصيدلة

18 

lubnahani_95
@yahoo.com 

 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الصيدالنيات الدراسات العليا

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
Future trends in 

needle -free 
vaccine delivery الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

11/3/2020 

 Futureورشة عمل 
trends in needle 

-free vaccine 
delivery 

19 

Kawthar.Joud
i@copharm.u
obaghdad.ed

u.iq 

 

الكادر 
التدريسي في 
كلية الصيدلة 

وطلبة 
 الدراسات العليا

 الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
an overview of 

Graphpadprism 
:Graphing and 

statistics tool for 
scientists الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

12/2/2020 

 ورشة عمل
an overview of 

Graphpadprism 
:Graphing and 
statistics tool 
for scientists 

20 

mais_saraf@
copharm.uob
aghdad.edu.i

q 

جميع اساتذة  7709946895
 وطالب الكلية

 الصيدالنيات

 الصيدلةكلية 

 ورشة عمل حول
recent 

therapeutic and 
cosmetic 

applications of 
microneedling الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

1/5/2021 

 ورشة عمل
recent 

therapeutic and 
cosmetic 

applications of 
microneedling 

21 



Haidar.Moha
mmed@coph
arm.uobaghd

ad.edu.iq 

جميع اساتذة  7705319534
 وطالب الكلية

 الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
sustained release 

orally 
disintegrating 

tablets الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

19/1/2021 

 ورشة عمل
sustained 

release orally 
disintegrating 

tablets 

22 

Khaled.Sabie
@copharm.uo
baghdad.edu.

iq 

07740482547 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

 الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
high performance 

liquid 
chromatograpghy 

(HPLC)in 
pharmaceutical 

analyses الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

2/2/2021 

 ورشة عمل
high 

performance 
liquid 

chromatograpg
hy (HPLC)in 

pharmaceutical 
analyses 

23 

Firas.Jawad@c
opharm.uobag
hdad.edu.iq 

7812655141 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

 الصيدالنيات

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
the concept of 

ratiometric 
synergy and the 

application of 
nanocodelivery 

approach for 
enhancing 

therapeutic 
activity الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

16/2/2021 

 ورشة عمل
the concept of 

ratiometric 
synergy and the 

application of 
nanocodelivery 

approach for 
enhancing 

therapeutic 
activity 

24 

maysoona.mer
daw@copharm
.uobaghdad.ed

u.iq 

7705809464 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 كلية الصيدلة
 ندوه  حول

تعاطي المخدرات: 
 االسباب واالثار والوقاية

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

16-
17/11/2020 

 ندوه
تعاطي المخدرات: 
االسباب واالثار 

 والوقاية

25 

Shaimaa.Abba
s@copharm.uo
baghdad.edu.i

q 

 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 ندوه حول كلية الصيدلة
What is new in 

BLF1 as 
Immunotoxin 

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

 ندوه 28/12/2020
What is new in 

BLF1 as 
Immunotoxin 

26 



Najwan.Moham
med@copharm
.uobaghdad.ed

u.iq 

7702545661 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 كلية الصيدلة

 ورشة عمل حول
Role of melatonin 
in human health 

ية العلوم  المختير
يوم 
 واحد

 ورشة عمل 21/4/2021
Role of 

melatonin in 
human health 

27 

Zainab.Atiya@c
opharm.uobagh

dad.edu.iq 
7901313105 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 ندوه حول كلية الصيدلة
COVID19 and the 
cytokine storm 

syndrom 

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

 ندوه 18/4/2021
COVID19 and 
the cytokine 

storm syndrom 

28 

Nathera.Hasan
@copharm.uob
aghdad.edu.iq 

7707942206 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
human cloning 

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

1/7/2021 

 ندوه
human cloning 

29 

Ajwad.Moham
med@copharm.
uobaghdad.edu.

iq 

 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
ات المرضيه  التاثير

للسموم الفطريه عىل 
صحة االنسان عير 

سالسل الغذاء حيوانية 
ي العراق: الية 

 
المصدر ف

الفسلجه المرضيه 
اتيجيات الوقايه  واسير

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

30/12/2020 

 ندوه
ات المرضيه  التاثير

للسموم الفطريه عىل 
صحة االنسان عير 

سالسل الغذاء حيوانية 
ي العراق: الية 

 
المصدر ف

الفسلجه المرضيه 
اتيجيات الوقايه  واسير

30 

maysoona.merd
aw@copharm.u
obaghdad.edu.i

q
 770580

9464 

7705809464 
جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

العلوم 
ية  المختير

 كلية الصيدلة

 ندوه حول
Biotechnology in 

medical field 

ية  العلوم المختير
يوم 
 واحد

4/4/2021 

 ندوه
Biotechnology 

in medical field 

31 



Khaled.Sabie@c
opharm.uobagh

dad.edu.iq 

07740482547 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

 الصيدالنيات

حولورشة عمل  كلية الصيدلة  
Biowaivers 101 

:introduction and 
requriments الصيدالنيات 

يوم 
 واحد

16/3/2021 

 ورشة عمل
Biowaivers 101 

:introduction 
and 

requriments 

32 

shathahali@co
pharm.uobagh

dad.edu.iq 
جميع اساتذة  7715854427

 وطالب الكلية
وحدة الترقيات 

 العلمية
 كلية الصيدلة

 حولورشة عمل 
خطوات التقديم 
قيات العلمية  للير

وحدة الترقيات 
 العلمية

يوم 
 واحد

18/1/2021 
 ورشة عمل

خطوات التقديم 
قيات العلمية  للير

33 

Ali.Hussein@c
opharm.uobag
hdad.edu.iq 

جميع اساتذة  7709253787
 وطالب الكلية

شعبة ضمان 
كلية الجودة  

الصيدلة/جام
 عة بغداد

 كلية الصيدلة
القيادة  حولندوه 

 والعمل الجماعي 

شعبة ضمان 
كلية الجودة  

الصيدلة/جامعة 
 بغداد

يوم 
 واحد

16/3/2021 
ندوه بعنوان القيادة 
 والعمل الجماعي 

34 

Ali.Hussein@co
pharm.uobaghd

ad.edu.iq 

7709253787 

جميع اساتذة 
 وطالب الكلية

شعبة ضمان 
كلية الجودة

الصيدلة/جام
 عة بغداد

 كلية الصيدلة

فوائد  حولندوه 
الحصول عىل شهادة 

( 9001االيزو )
والتصورات الخاطئة عن 

 شهادة االيزو

شعبة ضمان 
كلية الجودة

الصيدلة/جامعة 
 بغداد

يوم 
 واحد

6/4/2021 

ندوه بعنوان فوائد 
الحصول عىل شهادة 

( 9001االيزو )
والتصورات الخاطئة 
 عن شهادة االيزو

35 

Ali.Hussein@co
pharm.uobaghd

ad.edu.iq 

7709253787 

 

شعبة ضمان 
كلية الجوده  

الصيدلة/جام
 عة بغداد

 

نظم معلومات  حولندوه 
الجودة االدارية ومشاكل 

 تطبيقها

شعبة ضمان 
كلية الجوده  

الصيدلة/جامعة 
 بغداد

 22/1/2021 

ندوه بعنوان نظم 
معلومات الجودة 
االدارية ومشاكل 

 تطبيقها

36 

 



 

 

 


