
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          رؤى محمد ابراهيم:   ـم ـــــــــاالســ

  5/4/1985: تاريخ الميـالد 

  مسلم :   الديـــــــــــانة

       عقاقير ونباتات طبيةماجستير:       صــالتـخـص

   جامعة بغداد -لية الصيدلةمدرس مساعد / ك:     ه ــــــالوظيف

      مدرس مساعد الدرجة العلمية :

         فرع العقاقير والنباتات الطبية/  كلية الصيدلة / جامعة بغداد:      عنوان العمل

  mnrsyrg@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .ة أوالً : المؤهالت العلمي 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 15/7/2008 الصيدلة بغداد

 27/3/2016 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2009 مستشفى الكاظميةالتعليمي متدربة صيدالنية  1

 2013-2009 ة /جامعة بغدادكلية الصيدل فنيه -معيدة 2

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2020-2016 بغداد كلية الصيدلة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016 المرحلة الثالثةعملي / ر عقاقي اقير والنباتات الطبيةالعق 1

 2016 كلية الصيدلة /جامعة بغداد مدرس مساعد 3

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 2017 عقاقير عملي / المرحلة الثالثة العقاقير والنباتات الطبية 2

 2019 عقاقير عملي / المرحلة الثانية يةالعقاقير والنباتات الطب 3

 2020 عقاقير عملي / المرحلة الثالثة العقاقير والنباتات الطبية 4

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الثالث  1

 لالختصاصات  الطبية والصحية
 مشارك المهد الطبي التقني 23-24/3/2016

-22 يالسنو المؤتمر العلمي العالمي 2

21/12/2016 

مدينة الطب 

 التعليميه

 حضور

ندوة جودة البحث العلمي والية  3

النشر في المجالت العالمية ذات 

 معامل تاثير /افكار ومقتراحات

 كلية الصيدلة 11/4/2016

 جامعة بغداد/

 حضور

المؤتمر االول لبحوث طلبة  4

 الدراسات العليا
 كلية الصيدلة 11/5/2016

 جامعة بغداد/

 ورحض

هيل طلبتنا من اجل مستقبل ندوة تأ 5

 زاهر
كلية الصيدلة  1/2/2017

 بغداد جامعة/

 حضور

ندوة امكانية تطبيق برنامج  6

 pharm-Dدكتوراة صيدله 
 كلية الصيدلة 15-1-2017

 جامعة بغداد/

 حضور

ندوة تطوير مهارات التواصل  7

للصيدله من اجل استخدام امثل 

 للعالج

 يدلةكلية الص 3/1/2017

 جامعة بغداد/

 حضور

محاضرة بعنوان احالم الشباب  8

 وافة المنشطات
 كلية الصيدلة 12/3/2017

 جامعة بغداد/

 حضور

 كلية الصيدلة 2017 ندوة في االسعافات  9

 جامعة بغداد/

 حضور

ندوة )االرشاد النفسي من  10

 التنظيرالى الممارسة العلمية(

كلية الصيدلة  29-4-2019

 ادجامعة بغد/

 حضور

ندوة تعريفية عن االمراض  11

 غير معدية

كلية الصيدلة  10-3-2019 

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشة عمل وحدة الترقيات  12

 العلمية الفرعية

كلية الصيدلة  8-4-2019

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشة عمل تعريفية حول  13

 الماستر كارد

كلية الصيدلة  10-3-2019

 جامعة بغداد/

 حضور

 preparativeشة عمل عن ور 14

HPLC 

كلية الصيدلة  6-4-2019

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشة عمل حول نظام  15

 المقررات

كلية الصيدلة  23-9-2019

 جامعة بغداد/

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل حول نظام  16

 المقررات

كلية الصيدلة  27-10-2019

 جامعة بغداد/

 حضور

 preparativeورشة عمل عن  17

HPLC 

ية الصيدلة كل 4-1-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشةعمل طرق الوقاية  18

والعالج من حدوث ثقب في 

 مركز الشبكية وانفصال الشبكية

كلية الصيدلة  18-1-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشةعمل كيفية تنظيم سجالت  19

الطرائق االجرائية للمختبرات 

 العلمية

كلية الصيدلة  8-1-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشةعمل حول استخدام  20

تكنولوجيا المعلومات في 

 التدريس واالمتحانات

كلية الصيدلة  18-2-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

ورشة عمل جودة التعليم   21

 يالجامع

مركز التعليم  8-4-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

اسلوب كتابة رسالة ورشة عمل  22

( أو Thesisالماجستير)

دكتوراه اطروحة ال

(Dissertation) 

مركز التعليم  9-4-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

ورشة عمل طرق عمل الصف  23

 Google اللكتروني فيا

Classroom ي و طرق -من أ

 عمل االستبانة أاللكترونية

مركز التعليم  11/4/2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

لية عند ورشة عمل تنمية الفاع 24

 االستاذ الجامعي

مركز التعليم  14-4-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

 

انشاء وادارة الصفوف ورشة  25

 Googleااللكترونية

classroom  وتفعيلها 

 مركز ابن سينا 7-4-2020

 للتعليم االلكتروني

 حضور

 اون الين

 

ورشة تفعيل استخدام موقع  26

 Research Gateال

مركز التعليم  25-4-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

ورشة تسجيل والتوثيق في  27

( والدراسة Publonsموقع )

االكاديمية من خالل 

 Alison&Coursera)موقعي)

مركز التعليم  27-4-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين



 

 

 

 

 

 

 

ورشة العقوبات االنضباطية  28

 واثرها القانونية

مركز التعليم  21-5-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

مركز التعليم  2020-5-21 ورشة ادارة الوقت 29

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

ورشة االنعاش القلبي الرئوي  30

 واالسعافات االولية للنزف

مركز التعليم  20-5-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

صفوف ورشة ادارة ال 31

 Google االلكترونية

classroom بطريقة احترافية 

مركز التعليم  6-5-2020

المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

الدولية بخصوص  ورشة العمل 32

التعليم الصيدالني واالعتمادية 

 العالمية لكليات الصيدلة

كلية الصيدلة  12-13/7-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

 اون الين

تطبيق  لكترونيةورشة عمل ا 33

أدوات النمذجة الجزيئية 

   19-للتصدي لفيروس كوفيد 

كلية الصيدلة  13-6-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

 اون الين

لمؤتمر االفتراضي الدولي ا 34

األول للتعليم الصيدلي 

والدراسات العليا )اتجاهات 

التعليم أثناء وبعد الجائحة( من 

 2020طس / / آب / أغس 5-7

يدلة / الجامعة ، كلية الص

            المستنصرية

كلية  5-7/8/2020

الصيدلة/جامعة 

 المستنصرية

 حضور

 اون الين

االتجاهات الحديثة  ورشة عمل 35

في تطوير أنظمة توصيل 

األدوية الحيوية الجديدة في 

المعركة ضد عدوى 

COVID-19 

كلية الصيدلة  15-5-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

 اون الين

استخدام األدوية  ملورشة ع 36

خارج التسمية: الفوائد 

 والمخاطر

كلية الصيدلة  29-8-2020

 جامعة بغداد/

 حضور

 اون الين

/االدوار  االفتراضية التدريبية ورشة 37

 Znالفسيولوجية لعنصر الزنك 

ومصادره النباتية في مواجهة 

 فايروس كورونا

مركز التعليم  9/2020 /12

المستمر/حامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

كلية الصيدلة  26/9/2020 نفايات األدوية ورشة   38

 جامعة بغداد/

 حضور

 اونالين

)النباتات في القرأن   ندوة علمية 39

الكريم والحديث النبوي الشريف 

 . ( واهميتها ، حبة البركة نموذجا

مركز التعليم  20/9/2020

المستمر/جامعة 

 تكريت

 حضور

 اون الين



 

 

 

 

 

 

 

ة االلكترونية الندوة العلمي 40

الموسومة )الثقافة االستهالكية 

 واثرها في سالمة المستهلك(  

مركز التعليم  14/10/2020

 المستمر /جامعة

 بغداد

 حضور

  اون الين

 /االفتراضية  التدريبية ورشة 41

 Cاالدوار الفسيولوجية لفيتامين 

ومصادره النباتية في مواجهة 

 فايروس كورونا المستجد

ركزالتعليم م 17/10/2020

المستمر /جامعة 

 بغداد

 حضور

 اون الين

المستجدات في عالج )ندوة العلمية  42

جذور األسنان وطب األسنان 

 (التجميلي

طب  29/10/2020

االسنان/جامعة 

 بغداد

 حضور

 اونالين

43     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ية /كليه الصيدلة عضوا في اللجنة االمتحان

 2017-29/10/2016-جامعة بغداد/

مشاركة في دورة كيفية ملئ استمارة 

بتاريخ google scholar التسجيل 

مركز التطوير والتعليم  في 8/11/2016

 جامعة بغداد /المستمر

 لجنة االشراف على امتحانات كلية ابن البيطار

 13/12/2016 -الملغاة

المرحلة  زيارة ميدانية علمية مع طالب

في  2019/2/27الثانية للمعشب النباتي 

 متحف التاريخ الطبيعي

دورة طرائق تدريس في مركز التعليم   2017-2016لجنة مناقشة بحوث تخرج لسنة

المستمر/ جامعة بغداد لمدة اسبوعين 

 2019-11-28الى  2019-11-17من
-2016االشراف على مشاريع تخرج لسنة 

2017 

صنيف الوطني للمختبرات دورة عن بعد )الت 

السالمة  –بها  التعليمية واساليب االرتقاء

والصحة المهنية وفقا لمنظمة اوشا( لمدة 

ي جامعة سامراء ف  16/9/2020-15يومين 

 كلية االثار قسم الصيانة والترميم.

لجنة مناقشة مشاريع تخرج لطالب المرحلة 

 2019لسنة  الخامسة

 

الب المرحلة لجنة مناقشة مشاريع تخرج لط

 2020لسنة  الخامسة

 

-2019سنة االشراف على مشاريع تخرج ل

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

لمدة  Google class roomورة  د

  12/2019-9و 8نيومي

 

 

-21منء  ابتدا لمدة اسبوع TOTدورة 

12-2019 

 

تكليف في مسؤولية اشراف ومتابعة  

 2020 مختبرات الفرع كمسؤول فني

 

 حديقة النباتيةتكليف في اشراف ومتابعة ال

2019 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ض المركبات الموجودة  في دراسة كيميائية لبع 1

 غاف المستزرع في العراقنبات األ

Iraqi J Pharm Sci. 

Vol. 24 

2015 

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 كلية الصيدلة / جامعة بغداد منح قدم لمدة سنة 1

عة بغداد/ كلية الصيدلة / جام شكر وتقدير 2

في المجلة العراقية للعلوم 

 ةالصيدالني

2016 

وزارة التعليم العلي والبحث  شكر وتقدير 3

 العلمي

2016 

جامعة بغداد/مكتب مساعد  شكر وتقدير 4

 للشؤون العلمية رئيس الجامعة

2020 

وزارة التعليم العلي  شكر وتقدير 5

 والبحث/مكتب الوزير العلمي

2020 

ارة التعليم العلي وز تثمين جهود 6

 والبحث/مكتب الوزير

2020 

وزارة التعليم العلي والبحث/  شكر وتقدير 7

 دائرة البحث والتطوير

2020 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

   CD حوظة : يتم تسليم نسخة على  مل


