الثان يف زمن جائحة كورونا
اس
ي
تقرير الفصل الدر ي
2020 - 2019

اعداد
وحدة ابن سينا للتعليم
ر
ون
االلكت ي
ر
بإشاف
أ.م.د .شمد هاشم كاظم
عميد الكلية
التقرير الخاص بالتعليم
ر
ون واالنجازات يف
االلكت ي
زمن جائحة كورونا
كلية الصيدلة  /جامعة بغداد

الثان
الدراس
الفصل
ي
ي
2020 - 2019
الدراسات العليا
الثان
التكميل
الدور
ي
ي
الدراسات االولية
الورش المنجزة

ابن سينا للتعليم االلكتروني  /كلية الصيدلة
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Ibn Sina E-Learning

ر
ون
االلكت
التعليم
ي

Ibn Sina E-Learning

قبل الجائحة
ر
ون  /جامعة بغداد باالتجاه نحو
وجهت وحدة ابن رسينا للتعليم االلكت ي
ون باستخدام المنصات التعليمية المختلفة.
التعليم االلكت ي
ر
جزن من
ون بشكل
ي
 بادرت كليتنا باعتماد التعليم االلكت ي
قبل بعض التدريسيي يف الدراسات االولية والعليا من
العام  .2019-2018حيث اقامت وحدة ابن سينا يف كلية
الصيدلة العديد من الورش لتدريب التدريسيي عىل
استخدام منصة google Classroom
ر
ون يف الجامعات
 بعد جائحة كورنا واعتماد التعليم االلكت ي
العراقية بادرت الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة ر
بأشاف
السيد العميد وبدعم وحدة ابن سينا يف كلية الصيدلة
ر
االلكتونية وباالعتماد عىل منصة
بتكوين الصفوف
التعليم  classroom googleبشكل كامل.
ر
االلكتونية ولسهولة الوصول
 التحق الطالب بالصفوف
ر
وبأشاف من السيد
اىل المحاضة وتوفرها باي وقت
العميد قامت وحدة ابن سينا بأنشاء قناة يوتيوب خاصة
بالكلية ر
لنش المحاضات الدراسية لطلبة كلية الصيدلة.

رابط قناة اليوتيوب لكلية الصيدلة
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https://www.youtube.com/channel/UC79ZsWtFbepGtK5ZG9F3Sew

كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونية  /االمتحانات اإللكتونية
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات العليا  /الفصل الدر ي

ماجستير

الدكتوراة
دبلوم
عالي

ر
االلكتونية يوم / 16
 التحق طلبة الدراسات العليا بالصفوف
 2020 / 2ولمدة  15اسبوعا.
 لغرض عدم شعور الطالب بالعزلة كثت من اعضاء الهيئة
االجتماع
عت قنوات التواصل
التدريسية عمل مجاميع ر
ي
(  Telegramوكذلك (whatsApp

المخطط يوضح عدد الصفوف االلكتروني وعدد طلبة الدراسات العليا موزعين على الفروع

عدد المحاضرات االلكترونية المعطاة حسب نوع المحاضرة
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الهيئة التدريسية

1

تم م م م ممم اع م م م م مت م م م م ممم م م م مماد جم م م م ممدول
ال مم محم م ممايات االل مكم رمتون ميم م مما
ل م م م مج م م م مم م م م ميم م م ممع م م م م محم م م ممايات
الم م ممدكتوراا س المم م مماجس م م م م م ممتت
والم م ممدبملمموم عم رمت مممنص م م م م م م م م ممات
(ال م م مت م م مع م م مل م م مي م م ممم االل م م مك م م م ر
ون
مت
ي
ال ممم رمتامممن ومممت ال ممم رمتامممن
مثل

Google Classroom

Free Conference
Call

الصفوف االلكترونية لطلبة الدراسات
( الدكتوراه )
 Rate processا.د.موفق محمد غريب  ،ا.د .احمد عباس
 Advanced clinical Chemistryأ.د.شذى حسين علي  ،أ.م.د.ايمان سعدي
 IIIصالح
 Selected topics inا.د.موفق محمد غريب
pharmaceutics
 Advanced clinical chemistryأ.د.شذى حسين علي  ،أ.م.د.ايمان سعدي
 IVصالح
 Advanced organicا .م .د محمد حسن محمد
)chemistry( stereochemistry
 Bio- organic mechanism IIا .م .د محمد حسن محمد
 Ionic Equilibriaا.د .نوال عياش رجب ،
ا.د .شيماء نزار عبدالحميد
 Advanced Bioا.د .شيماء نزار عبدالحميد pharmaceutics IIا.د .نوال عياش رجب
 Laboratory Trainingأ.د.شذى حسين علي  ،أ.م.د.ايمان سعدي
صالح
 Advanced Pharmacologyا م د مناف هاشم عبد الرزاق
 Environmental Toxicologyا م د  .شهاب حطاب مطلك
 Molrecular Pharmacology Iiندى ناجي عبد اللطيف الشاوي
 Research Methodologyأ.د .موفق غريب  ،م .د .علي عزيز علي
الصفوف االلكترونية لطلبة
الدراسات ( الدبلوم )

الهيئة التدريسية

 Research Methodologyأ.د .موفق غريب  ،م .د .علي عزيز علي

Meeting Google

Page | 4

 Therapeutic Drugد .بسمة زهير محمد ناجي
)Monitoring (TDM
 Sterile products and IVد .أنتظار جاسم محمد
admixture
 Quality Assuranceم.د.حنان جالل كساب
 Dosage form designا.م.هالة طالل سليمان  ،م.دخالد كاظم
 Applied therapeutics 1زينة مظفر انور ضياء جبار كاظم
 systemic toxicologyم.د .علي فارس حسن م.عمار البدر
 Advance clinicalم.د .مرتضى الشريفي.د .احمد حامد جويد
toxicology
 Clinical trialsا م د مناف هاشم عبد الرزاق

1

تم اعتماد جدول المحايات
ر
االلكتونيا لجميع محايات
ال م ممدكم مت مموراة والم مم م مماجس م م م م م مت ممت
عت منصات
والدبلوم ر
االلكتون ر
ر
المتامن
( التعليم
ي
ومت ر
المتامن مثل

Google Classroom

Free Conference
Call

الهيئة التدريسية

الصفوف االلكترونية لطلبة الدراسات
( الماجستير )
 Applied Therapeutics IIم .د .علي عزيز علي  ،أ.م.د .فادية
يعقوب
م.د .محمد ياوز
 Seminars for postgraduateم .د .علي عزيز علي  ،أ .م .د .فاديه
يعقوب كاظم
 diagnostic microbiologyأ.م ميسون عبد الزهرة  ،م.د اسيل
اسماعيل
 Advance Clinicalا.د.موفق محمد غريب
Pharmacokinetics

 Advanced clinicalأ.د.شذى حسين علي ،أ.م.د.ايمان
 chemistry IIسعدي صالح
 chemistry of naturalا.م  .د.ايناس جواد
product
 Advanced drug deliveryا.د.موفق محمد غريب
system and biotechnology
 Seminarا.م.ايمان بكر حازم
 Laboratory Trainingأ.د.شذى حسين علي  ،أ.م.د.ايمان
سعدي صالح
 systemic toxicologyم.د .علي فارس حسن  ،م.د .احمد
حامد جويد
 Immunologyا.م.د .زينب مجبد هاشم  ،م.د .شيماء
عبد الزهرة
 Advance systemicم.د .احمد حامد جويد  ،م.د .علي
 toxicologyفارس
 Product developmentأ.د .نوال عياش رجب  ،أ.م.د .فاطمة
جالل جواد
 Mechanistic Toxicologyا م د سرمد هاشم كاظم  ،ا م د مناف
هاشم عبد الرزاق
 Advanced Pharmacologyا م د سرمد هاشم  ،ا م د مناف هاشم عبد
الرزاق  ،ا م د شهاب حطاب مطلك

Meeting Google

Drug Metabolism
Identification of organic
)عملي( compounds
Special problem
Selected topic 3
Instrumentation
Heterocyclic chemistry
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ا.د.ندى ناجي عبد اللطيف الشاوي
ا.م.مي محمدجواد عبد المهدي ،
م.د.زينب عبد الهادي
ا.م.مي محمدجواد عبد المهدي
االستاذ مها نوري حمد
أ.م .تغريد نظام الدين عمر  ،م.د اياد
عبد علي الهماش
م.د .مثنى سعدي فرحان  ،م.د .محمد
كامل هادي

الثان
اس
ي
اعدادات كلية الصيدلة قبل بدء االمتحانات النهائية للفصل الدر ي

اهداف االمتحان
االختباري
 قبل بدء االمتحانات النهائية للفصل
تجريب لخوض تجربة
اس تم انشأ صف
ري
الدر ي
ر
ر
بأشاف السيد
االلكتونية
االمتحانات
العميد ،حيث تم اجراء ثالثة اختبارات
تجريبية يف يوم (  ) 6/8صباحا ومساءا,
ويوم (  ) 6 /12الغاية منها تعريف الطالب
ر
االلكتونية وكيفية ارسال
عىل نمط االسئلة
االجوبة .
 قامت وحدة ابن سينا بعمل ورش ر
الكتونية
عت منصة  meeting googleللطلبة عن
ر
كيفية االجابة وارسال االجوبة ( وكيفية
الترصف يف حالة انقطاع  ،او ضعف خدمة
النت )
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تعريف الطلبة وتعويدهم على شكل االختبار النهائي
تعريف الطلبة وتعويدهم عل ارسال اجوبتهم
ر
االلكتونية
عت المنصة
عل ارسال اجوبتهم ر
. classroom Google
ر
الت تواجههم
التعرف عن المعوقات والصعوبات ي
من اجل وضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها
 قامت اللجنة االمتحانية بخلق  47قاعة ر
افتاضية المتحانات طلبة
الدراسات العليا وكذلك قاعة ر
افتاضية بي الهيئة التدريسية
واللجنة االمتحانية ( ر
لنش التعليمات االمتحانية الصادرة من
العمادة واستالم االسئلة االمتحانية ) .
عت ( القاعة
 اعالن جدول االمتحانات والتعليمات االمتحانية ر
ر
االفتاضية لطلبة الدراسات العليا ).
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بدء االمتحانات
2020/6/14
اليوم االول

ر
بأشاف ومتابعة ا.م.د( .شمد هاشم كاظم) عميد كلية الصيدلة /
جامعة بغداد وبإسناد من وحدة ابن سينا تواصل اللجنة االمتحانية اجراء
اس 2020 – 2019
االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا للعام الدر ي
ر
عت منصة  Classroom Googleوفق
للفتة من  6 / 14اىل  7 / 2ر
ر
العلم ،
العاىل والبحث
الت حددتها وزارة التعليم
ي
ي
السياقات والتعليمات ي
ر
الت تواجههم من
حيث استفرس من الطلبة عن المعوقات والصعوبات ي
اجل وضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها وقد شارك يف االمتحان ( 112
) وجرى االمتحان بانسيابية عالية دون مشاكل تذكر .

متابعة االمتحانات من قبل لجنة الدراسات العليا وبإسناد من وحدة ابن سينا
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االعداد والنسب المئوية للطلبة الممتحني عل
ر
ون Classroom
منصة التعليم االلكت ي
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات العليا  /الفصل الدر ي

اسم التشكيل

المرحلة

عدد الطلبة
الكل
ي

ر
المشتكي يف
عدد الطلبة
االمتحانات

الحضور %

113

112

%99,11

كلية الصيدلة الدراسات العليا

اسم
التشكيل

المرحلة

عدد الطلبة
الكل
ي

عدد الطلبة
الناجحي

النسبة المئوية
للنجاح

المالحظات

الدكتوراا

36

35

%97,2

طالب ( )1لم
يؤدي االمتحانات
بسبب ظرفه
الصح
ي

كلية
الصيدلة

Page | 10

الماجستت

52

50

%96,2

العاىل
الدبلوم
ي

25

25

%100

اس 2020 / 2019
المخطط يوضح النسبة المئوية للنجاح للعام الدر ي
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات العليا  /الفصل الدر ي
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انجازات التعليم
ر
ون
الكت
ي

الكل نتيجة لفايروس كورونا وتحقيقا للتباعد
بسبب ظروف البلد بفرض حض التجوال ي
ر
العاىل باعتماد المناقشات االلكتونية وعدم
االجتماع ،وحسب تعليمات وزارة التعليم
ي
ي
توقف مستة العلم تم مناقشة عدد من طلبة الدراسات العليا (الدكتوراا ،الماجستت،
الدبلوم) عل منصة Google meeting

المناقشات
ر
االلكتونية
2020 - 2019
نماذج من المناقشات
ر
االلكتونية
 2020 – 2019للدراسات
العليا

ر
االلكتونية لطالب الماجستت محمد عباس يف فرع العقاقت والنباتات الطبية راشاف
تمت المناقشة
ر
السيد عميد كلية الصيدلة و بحضور السيد معاون العميد للشؤون العلمية وتمت المناقشة االلكتونية
ر
بأشاف ا.م .د ايناس جواد وتتألف لجنة المناقشة ا .مها نوري حمد  ،ا .د .نوال عياش رجب  ،ا.م .د وداد
العان
ي
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ر
المناقشات المنجزة خالل ر
ون
االلكت
التعليم
ة
فت
ي
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المرحلة

عدد المناقشات

الدكتوراا

8

الماجستت

8

الدبلوم

0

ر
الثان
التكميل
الدور
ونية
االلكت
كلية الصيدلة  /االمتحانات
ي
ي
اس 2019 / 2018
للعام الدر ي
ر
االلكتونية /
 قبل بدء االمتحانات النهائية
اس / 2018
التكميىل
الدور
ي
الثان للعام الدر ي
ي
تجريب لخوض تجربة
 2019تم انشاء صف
ري
ر
االلكتونية ر
بأشاف السيد العميد،
االمتحانات
حيث تم اجراء اختباران تجريبيان يف يوم (
 ، ) 6/24و ( ) 6 /26الغاية منها تعرف
ر
االلكتونية وكيفية
الطالب عىل نمط االسئلة
ارسال االجوبة .

قاعة اللجنة
االمتحانية للدراسات
االولية  /الدور
التكميلي
القاعة
االفتراضية
للهيئة التدريسية
الدور التكميلي

القاعة
االفتراضية العدد
( ) 33
للطلية الدور
التكميلي

الثان
التكميل
مخطط عمل اللجنة االمتحانية  /الدور
ي
ي
2019 /2018

ر
عت منصة  meeting googleللطلبة عل كيفية
 قامت وحدة ابن سينا بعمل ورش االلكتونية ر
االجابة وارسال االجوبة (وكيفية التضف يف حالة انقطاع  ،او ضعف خدمة النت )
 قامت اللجنة االمتحانية بخلق  33قاعة
ر
افتاضية للطلبة المراحل الخمس (قاعة لكل
مادة دراسية) وكذلك قاعة ر
افتاضية بي الهيئة
ر
(لنش
التدريسية واللجنة االمتحانية
التعليمات االمتحانية الصادرة من العمادة
واستالم االسئلة االمتحانية ) .
 تم اعالن جدول االمتحانات والتعليمات
ر
االفتاضية للمراحل
عت (القاعة
االمتحانية ر
الدراسية الخمس)
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التجريب
االمتحان
ري

التكميىل
االمتحانات التجريبية  /للدور
ي
بحضور ا.م.د ( .شمد هاشم كاظم ) عميد كلية الصيدلة  /جامعة
بغداد وبإسناد من وحدة ابن سينا تواصل اللجنة االمتحانية اإلعدادات
إلجراء االمتحانات الدور التكميىل  2019 - 2018ر
للفتة من  6 / 27اىل
ي
عت منصة  Classroom Googleوفق السياقات والتعليمات
 7/ 4ر
ر
العلم تم اجراء االمتحان
العاىل والبحث
الب حددتها وزارة التعليم
ي
ي
ي
ر
لب
التجريب  ،حيث استفش من الطلبة عن المعوقات والصعوبات ا ي
ري
تواجههم من اجل وضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها وقد شارك يف
الثان ( ) 33
التجريب
التجريب االول ( ) 25طالبا واالختبار
االمتحان
ي
ري
ري
التجريب بانسيابية عالية.
طالبا وجرى االمتحان
ري

االمتحان التجريبي االول
ع

ل

49%
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م

ع

/ /
ل

م

51%

نسب المشاركة يف
االختبارات التجريبية
موضحة يف المخطط
أدناه
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االعداد والنسب المئوية للطلبة الممتحني عل
ر
ون Classroom
االلكت
منصات التعليم
ي
الثان للدراسات االولية
التكميل
الدور
ي
ي

اسم التشكيل

المرحلة

الكل
عدد الطلبة ي

ر
المشتكي يف
عدد الطلبة
االمتحان

الحضور %

كلية الصيدلة

التكميل
الدور
ي

107

49

%45,79

نسبة المشاركين بالدور التكميلي 18

19/

المخطط يوضح
الكل للطلبة
 -1العدد ي
المشمولي
 -2عدد الطلبة
ر
المشتكي

-3

عدد الطلبة مت
ر
المشتكي

عدد الطلبة غير المشتركين
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عدد الطلبة المشتركين

عدد الطلبة الكلي

الثان
التكميل
النسب المئوية للنجاح المتحانات الدور
ي
ي
2019 / 2018

اسم
التشكيل

كلية
الصيدلة
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عدد الطلبة
الناجحي

النسبة
المئوية
للنجاح %

المرحلة

عدد الطلبة
المشمولي بأداء
التكميل
االمتحان
ي

عدد الطلبة
الممتحني

الغائبون

66

االوىل

37

15

22

10

الثانية

21

2

19

2

100

الثالثة

25

15

10

3

20

الرابعة

12

9

3

4

44

الخامسة

12

8

4

4

50

كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونبة
االلكتونية  /االمتحانات
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات االولية  /الفصل الدر ي
2019-2020
ر
ون يف
 بعد جائحة كورنا واعتماد التعليم االلكت ي
الجامعات العراقية بادرت وحدة ابن سينا لكلية
ر
وبأشاف السيد العميد بتكوين الصفوف
الصيدلة
ر
االلكتونية وباالعتماد عىل منصة التعليم
التيد
 classroom googleواالعتماد عىل
ر
ر
ون للمؤسسة (جامعة بغداد).
االلكت ي
 بتوجيه من السيد عميد كلية الصيدلة تم انشاء خمسة
ملتق المرحلة االوىل  ،ر
االلكتونية ( ر
ر
ملتق
صفوف
ر
ر
ملتق
ملتق المرحلة الثالثة ،
المرحلة الثانية ،
المرحلة الرابعة  ،ر
ملتق المرحلة الخامسة ) ،الهدف
من هذه الصفوف االستفسار من الطلبة عن
ر
الب تواجههم من اجل وضع
المعوقات والصعوبات ي
الحلول المناسبة لها ومعالجتها  ،حيث ان اعضاء
الهيئة التدريسية يف هذه الصفوف السيد عميد الكلية
 ،والسيد معاون العميد للشؤون العلمية  ،ووحدة ابن
ر
ون .
سينا لتقديم العون عن ألية التعليم االلكت ي

 لغرض عدم شعور الطالب بالعزلة كثت من اعضاء الهيئة
االجتماع
عت قنوات التواصل
التدريسية عمل مجاميع ر
ي
(  Telegramوكذلك (WhatsApp
ر
االلكتونية حيث خصصت
 تم اعداد جدول المحاضات
ساعة مناقشة onlineاسبوعية خاصة لكل مادة
باستخدام تقنية  conference videoيحدد وقته من
الطالب الهدف منها مناقشة المادة العلمية.
اس  2020 /5 /2ولغاية 16
 التحق الطالب بالفصل الدر ي
2020. /7 /
 التحق الطالب بالصفوف ا ر
اللكتونية ولسهولة الوصول اىل
المحاضة وتوفرها باي وقت ر
وبأشاف من السيد العميد
وبالتعاون مع وحدة ابن سينا تم انشاء قناة اليوتيوب ر
لنش
المحاضات لطلبة كلية الصيدلة حسب الموقع
https://www.youtube.com/channel/UC79ZsWt
FbepGtK5ZG9F3Sew

ر
ر
ون للمراحل الدراسية
صفوف الملتق االلكت ي
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كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونية  /االمتحانات االلكتونبة
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
للدراسات
ي
االولية  /الفصل الدر ي
ر
ون للمراحل الدراسية 2019-2020 /
الجدول االلكت ي

ر
االلكتونية وعدد طلبة الدراسات االولية
عدد الصفوف
المرحلة

عمل )
عدد صفوف التدريس ( نظري +
ي

عدد الطلبة

المرحلة االوىل

12

276

المرحلة الثانية

13

251

المرحلة الثالثة

11

247

المرحلة الرابعة

10

174

المرحلة الخامسة

10

186

المجموع

56

1134
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ر
االلكتونية للمراحل الخمس
النسبة المئوية ألعداد الطلبة يف الصفوف
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عدد المحايات المعطاة اىل كافة المراحل من قبل
التدريسيي باالعتماد عل نوع المحاية
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كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونية  /االمتحانات اإللكتونية
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات االولية  /الفصل الدر ي
مناقشة مشاريم ممع التخرج للمرحلة الخامسة 2019-2020

 بتوجيه من السيد عميد كلية الصيدلة تم انشاء ستة
ر
االلكتونية (العقاقت والنبات الطبية  /بحوث
صفوف
تخرج ،الكيمياء الصيدالنية  /بحوث تخرج ،الصيدلة
المختتية الشيرية /
الشيرية  /بحوث تخرج ،العلوم
ر
بحوث تخرج ،االدوية والسموم  /بحوث تخرج،
الصيدالنيات  /بحوث تخرج) ،الهدف من هذه الصفوف
مناقشة مشاري ع التخرج لطلبة المرحلة الخامسة بدأت
مناقشة البحوث من 6/4 – 5 / 31باستخدام تقنية
 Conference videoوتمت عملية مناقشة البحوث
بانسيابية عالية.

اعداد طالب المرحلة الخامسة (بحوث التخرج) موزعي عل فروع الكلية
فرع

عدد الطلبة

العقاقت والنباتات الطبية

15

الكيمياء الصيدال نية

39

الصيدلة الرسيرية

19

المختتية الرسيرية
العلوم
ر

40

االدوية والسموم

21

الصيدالنيات

47

المجموع

181
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كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونية  /االمتحانات اإللكتونية
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات االولية  /الفصل الدر ي

مناقشة مشاريم ممع التخرج للمرحلة الخامسة  ( / 2019-2020بالصور )

Page | 24

1

تم اعتماد جدول المحايات
ر
ون لجميع محايات
االلكت ي
عت
الدراسات االولية ر
منصات
ر
ر
ون المتامن
(التعليم ر االلكت ي
ومت المتامن مثل:

Google Classroom

الهيئة التدريسية

الصفوف االلكترونية لطلبة
المرحلة ( االولى )
 Medical Physicsوفاء عبد االمير عباس
 Anatomyسهير حسن علي ،ايمان صادق
ناصر
 Histologyم.م نور نهاد عبد الحسين ،
م.م نجوان قيصر
 Organic Chemistry Iم.د .زينب عبد الهادي داخل ،
ا.م .مي محمد جواد
 Histologyم.د ناثرة محمد علي ،
م.د اسيل اسماعيل ابراهيم
 Pharmaceuticalا.م .صبا عبد الهادي جابر
 calculation.م.م.زينب احمد ،م.م.ميس فاضل
 Organic chemistryم.م.شمس عواد ناظم ،
م.م .رنا عادل كمون
 Pharmaceuticalأ.م.د .فاطمة جالل جواد ،
 Calculationم.د .كوثر خالد احمد
 Medical Physicsم.د.سليمة سلطان ،
ا.م.د عبد هللا عبد الهادي
 Computerم.د .سليمة سلطان سلمان ،
ا.م.د عبد هللا عبد الهادي
الصفوف االلكترونية لطلبة
المرحلة ( الثانية )
Pharmacognosy I

Free Conference
Call

Organic chemistry
Pharmacognosy I
Physical Pharmacy II
Physical Pharmacy II
Microbiology 2

Meeting Google
physiology
Physiology
The organic chemistry
III
Computer
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عملي
عملي
عملي
نظري
نظري
عملي
عملي
نظري
نظري
عملي

الهيئة التدريسية

م .د .ذكاء زهير عبد الجليل
 ،م.د .علي رحمان جاسم
م.م نداء عبد الحميد عبد الرحيم ،
م.م انوار عدنان تمر
م.نبأ محمد ابراهيم  ،م.زهراء
سهيل ناصر
م.لينا مراد توماس  ،م.عبير حسن
خزعل
ا.د .موفق محمد غريب  ،ا.م .ايمان
بكر حازم  ،م.د .خالد كاظم عبد
ا.م.د .ميسون عبدالزهرة مرداو ،
ا.م.د .زينب مجيد هاشم  ،م.د.
شيماء عبدالزهرة عباس
م.د.علي فارس حسن  ،م.د .احمد
حامد جويد
م.م .صفا مصطفى نجم  ،فرح قيس
م.د .مثنى سعدي فرحان  ،معاذ
قصي عبد القادر
م.د .سليمة سلطان سلمان  ،م.م
وفاء عبد االمير

نظري
عملي
عملي
عملي
نظري
نظري
نظري
عملي
نظري
عملي

الصفوف االلكترونية لطلبة
المرحلة ( الثالثة )
Pharmaceutical
technology
Organic
Pharmaceutical
Chemistry l
Biochemistry II
Pharmacognosy and
medicinal plants
Organic
pharmaceutical
chemistry I
pharmacy ethics
Practical
pharmacognosy III
Pharmaceutical
Technology
Biochemistry
Pharmaceutical
Technology
Pharmacology I

ؤ
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الهيئة التدريسية
م.عم ص ئب ص ح م .ؤى
ع حم
م.م.زه ء محس حمو ي
ح م محم
م. .
م .زه مه ي ج سم
م . .علي ع حس ق سم
م . .س ن ء ص ق
م.ضحى ع ص حب ،
م  .مج حس ب
م .م .م ء ؤي ع ه ي
م .م .م ة ض توف ق
.م  .ز ن مظف
م.م نو ص ح جعف
هم
م.م ؤى محم
م . .حن جالل س ب م. .
أنتظ ج سم محم
م.م س ة ه م مح س
م.سع عز ز
م .ؤى ع حم ن ف
م.عم ص ئب ص ح ،
م.م زه ء محس حمو ي
م من ف ه م ع
زق
في
م م تضى م

الهيئة التدريسية

عملي
نظري

نظري
نظري
عملي

نظري
عملي
نظري
عملي
عملي
نظري

الصفوف االلكترونية
لطلبة المرحلة ( الرابعة )
 Industrial pharmacyا.د.نوال عياش رجب
ا.م.هالة طالل سليمان
 Organicم .ازهار مهدي
 Pharmaceuticalم .م .عبدالحفيظ حميد
 Chemistry IIIعبدالوهاب
 pharmacologyمحمود قحطان
 clinical pharmacyم.د .ضياء جبار كاظم
 Communicationم.د .ضياء جبار كاظم
skills
 clinical pharmacyم.م .نسرين جمعة جبر
م.م .رؤى ناطق يحي
م.د .ضياء جبار كاظم
 general toxicologyا.م.د .شهاب حطاب مطلك
م.د .علي فارس حسن
 pharmacologyا.م.د .سرمد هاشم
م.د .احمد حامد جويد
 Organicم.د .اياد عبدعلي جياد م.د.
 Pharmaceuticalمحمد كامل
Chemistry III
. Industrial Pharmacyم .هالة طالل م.م.منار
عدنان تمر
م.م.سالم شنته  ,م.م.فراس
فالح

ؤ

نظري
عملي

عملي
نظري
نظري
عملي

نظري
نظري
نظري

عملي

الصفوف االلكترونية لطلبة
المرحلة ( الخامسة )
Dosage form design
Therapeutic Drug
)Monitoring (TDM
Hospital training

Therapeutic drug
monitoring
Pharmacoeconomics
Advanced pharmaceutical
analysis
Biotechnology
The advanced
pharmaceutical analysis
therapeutics

ؤ

ؤ
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الهيئة التدريسية
ا.د .شيماء نزار عبدالحميد  ،م.د
لبنى
د .بسمة زهير محمد ناجي،
ا.م .د .فادية يعقوب كاظم
م .فاديه ثامر احمد ،م.د .محمد
ياوز ،م .ايهاب مضر  ،م.م .عبير
كاظم،م.م .زينب احمد محمد،
م.م .ذو الفقار نضال  ،م.م.
نسرين جمعه ،م.م .رؤى ناطق،
ص .اية ثائر
م.م عبير كاظم جمعه  ،م.م زينب
احمد محمد ،
م.م ذو الفقار نضال
م.د .علي عزيز علي  ،م .فادية
ثامر
ا .م .د .محمد حسن محمد  ،ا .م.
تغريد نظام الدين
م.د .خالد كاظم عبد
م .معاذ قصي عبد القادر
م.م .سحر محمد شاكر و
الصيدالنية رسل محمد
م.د .علي لطيف جاسم  ،م.د
محمد ياوز جمال

ؤ

نظري
نظري
عملي

عملي
نظري
نظري
نظري
عملي
نظري

ؤ

كلية الصيدلة
ر
ر
االلكتونية  /االمتحانات االلكتونبة
الصفوف
الثان  /الدور االول
اس
ي
للدراسات االولية  /الفصل الدر ي
الثان
اس
ي
اعدادات كلية الصيدلة قبل بدء االمتحانات النهائية للفصل الدر ي
اس تم أنشاء
 قبل بدء االمتحانات النهائية للفصل الدر ي
خمسة صفوف تجريبية لخوض تجربة االمتحانات
ر
االلكتونية ر
باشاف السيد العميد ،حيث تم اجراء ثالثة
اختبارات تجريبية يف يوم ( )24 ،22 ،20من الشهر السابع
ر
االلكتونية
الغاية منها معرفة الطالب عىل نمط االسئلة
وكيفية ارسال االجوبة.
ر
عت منصة
 قامت وحدة ابن سينا بعمل ورش االلكتونية ر
meeting googleللطلبة عىل كيفية االجابة وارسال
(ف حالة انقطاع ،او ضعف خدمة النت)
االجوبة ي
ر
 قامت اللجنة االمتحانية بخلق  34قاعة افتاضية للطلبة
الدراسة االولية للمراحل الخمس وكذلك قاعة ر
افتاضية
بي الهيئة التدريسية واللجنة االمتحانية ر
(لنش التعليمات
االمتحانية الصادرة من العمادة واستالم االسئلة االمتحانية
)
عت (
 اعالن جدول االمتحانات والتعليمات االمتحانية ر
ر
القاعة االفتاضية لطلبة الدراسات العليا )

اللجنة االمتحانية
االفتراضية للدراسات
االولية  /الدو االولية

القاعة االفتراضية للهئية
التدريسية

القاعة االفتراضية
للطلبة الداء امتحان
الدور االول ( )3

مخطط اللجنة االمتحانية للفصل الدراسي الثاني  /الدور االول
2020 – 2019

النسب المئوية للطلبة ألداء االمتحان االختباري  2020 / 7 / 24للمراحل الخمس
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كلية الصيدلة  /جامعة بغداد
الثان  /الدور االول
اس
ي
جدول االمتحانات النهائية للدراسات االولية  /الفصل الدر ي
2019-2020

ر
ون Classroom
اعداد طلبة الدراسات االولية الممتحني عل منصات التعليم االلكت ي
الثان  /الدور االول 2020-2019
اس
ي
الفصل الدر ي
اسم
التشكيل

المرحلة

عدد الطلبة
المشمولي بأداء
االمتحان
274

274

الثانية

250

250

الثالثة

246

246

الرابعة

177

177

الخامسة

181

181

المجموع

1128

1128

االوىل

كلية
الصيدلة
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عدد الطلبة
الممتحني

بدء
االمتحانات
2020/ 7 /26

اليوم االول

ر
بأشاف ومتابعة ا.م.د( .شمد هاشم كاظم) عميد كلية الصيدلة  /جامعة
بغداد وبإسناد من وحدة ابن سينا تواصل اللجنة االمتحانية اجراء االمتحانات
النهائية لطلبة الدراسات االولية للعام الدراس  2020 – 2019ر
للفتة من / 26
ي
عت منصة Classroom Googleوفق السياقات والتعليمات ر
الت
 7اىل  8 / 17ر
ي
العلم ،حيث استفرس من الطلبة عن
العاىل والبحث
حددتها وزارة التعليم
ي
ي
ر
الت تواجههم من اجل وضع الحلول المناسبة لها
المعوقات والصعوبات ي
ومعالجتها وقد شارك يف االمتحان ( )1128وجرى االمتحان بانسيابية عالية دون
مشاكل تذكر.

متابعة االمتحانات من قبل السيد العميد والجنة االمتحانية للدراسات االولية
ؤ

ؤ

Page | 30

االعداد والنسب المئوية للطلبة الممتحني عل
ر
ون Classroom
منصات التعليم االلكت ي
اس األول /الدور األول للدراسات االولية
الفصل الدر ي

اسم التشكيل

المرحلة

الكل
عدد الطلبة ي

كلية الصيدلة

اس
الفصل الدر ي
األول /الدور
األول

1134

المخطط يوضح
الكل
 -1العدد ي
للطلبة
المشمولي
 -2عدد الطلبة
ر
المشتكي

-3

عدد الطلبة مت
ر
المشتكي
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ر
المشتكي يف
عدد الطلبة
االمتحان
1134

الحضور %
%100

اس األول /الدور األول
النسب المئوية للنجاح المتحانات الفصل الدر ي
2020-2019

اسم
التشكيل

كلية
الصيدلة
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عدد الطلبة
المشمولي بأداء
االمتحان الفصل
اس األول /
الدر ي
الدور االول

عدد الطلبة
الممتحني

الغائبون

عدد الطلبة
الناجحي

النسبة
المئوية
للنجاح %

االوىل

276

276

0

274

%99,27

الثانية

250

250

0

249

%99,6

الثالثة

247

247

0

247

%100

الرابعة

175

175

0

175

%100

الخامسة

186

186

0

185

%99,4

المرحلة

انجازات التعليم
ر
ون
الكت
ي
1

ورش العمل
ر
االفتاضية

2

ورش العمل
ر
االفتاضية
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ر
ون
انجازات وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة ابن سينا
للتعليم االلكت ي
ر
ون عدد من ورش
اقامت
وحدة التعليم المستمر وبالتعاون مع وحدة ابن سينا للتعليم االلكت ي
ر
عمل الكتونية محلية ودولية قام بإلقائها نخبة من اساتذة الكلية واساتذة عرب واجانب
ً
يىل بعضا منها
وفيما ي

انجازات التعليم
ر
ون
الكت
ي
3

ورش العمل
ر
االفتاضية

4

ورش العمل
ر
االفتاضية
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انجازات التعليم
ر
ون
الكت
ي
5

ورش العمل
ر
االفتاضية

الصيدالن واالعتمادية
أقامت كلية الصيدلة  /جامعة بغداد ورشة العمل الدولية بخصوص التعليم
ي
العالمية لكليات الصيدلة ر
للفتة من  13-12تموز  2020واستضافت عدة اساتذة من الواليات المتحدة
االمريكية وعدة دول عربية.
حيث قامت كلية الصيدلة جامعة بغداد وألول مرة يف كليات الصيدلة العراقية استضافة مدير ومسؤولة
والتوفيسور عبت الغنانيم من
االعتمادية العالمية لكليات الصيدلة (  Certification ACPEد .مايك روز ر
الواليات المتحدة االمريكية) وتكلموا عن الخطوات الواجب توفرها لكل كلية صيدلة لتحصل هذه
ر
بيب من جامعة فلوريدا يف الواليات المتحدة االمريكية) تكلمت
االعتمادية .والمحاضة الثالثة (د .فاطمة ش ي
التدريس
لك يساعد
حول تقييم التدريس من خالل استبيان رأي الطلبة يف نصف الفصل الدر ي
اس ضوري ي
ي
طريقته يف تطوير طريقته يف التدريس لتسهيل توصيل المادة العلمية للطلبة) كانت محاضة مفيدة الن هذه
الطريقة  Midterm assessmentغت متبعه يف كليات الصيدلة العراقية وانما نتبع فقط Final term
وه اقل فائدة من االوىل .الوبنار شمل ايضا محاضة عميد كلية الصيدلة يف جامعه الخليج
 assessmentي
الصيدالن عىل مر ال  100السابقة.
التوفيسور رشيف خليفة حول التعليم
االماراتية ر
ي

Page | 35

2

1

Page | 36

