
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 

 

 

  سعاد عزيز حسن     :       ـم ـــــــــاالســ

 مسلمة             :   الديـــــــــــانة

 علوم كيمياء   :             صــالتـخـص

 مدرس كيمياء حياتية           :       ه ــــــالوظيف

 مدرس               الدرجة العلمية :

 كلية الصيدلة /  جامعة بغداد      :           عنوان العمل

  /العمل   :         هاتف

 

 

 

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 7/3/1979 العلوم بغداد 

 11/9/2006 العلوم المستنصرية الماجستير

 الدكتوراه

 

/   

   / أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 1983-1979 جامعة الكوفة/كلية الطب كيمياويمعاون  1

 1991-1983 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم كيمياوي 2

 1993-1991 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم كيمياوي 3

 1995-1993 كلية الصيدلة / جامعة بغداد كيمياوي 4

 2010-2006 جامعة بغداد /كلية الصيدلة  مدرس مساعد 5

6 
 2011 -2010 جامعة بغداد /كلية الصيدلة  مدرس

7 
 2012-2011 كلية الصيدلة/ جامعة الكوفة /تنسيب مدرس

8 
 2018-2015 كلية الرافدين االهلية  / محاضر مدرس

9 
 2020-2012 كلية الصيدلة / جا معة بغداد مدرس

 

 الى -رة من الفت الجهة الوظيفة ت

 1983\10\1-1979\11\19 جامعة الكوفة /كلية الطب كيمياويمعاون  1

 1991\10\3-1983\10\1 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم  كيمياوي 2

 1993\9\28-1991\10\3 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم كيمياوي 3

جامعة  /كليةالصيدلة /المذخر الرئيسي  كيمياوي 4

 بغداد

 

1993-1995 

 2010-2006 جامعة بغداد /كلية الصيدلة  مدرس مساعد 5

 2020-2010 جامعة بغداد /كلية الصيدلة  مدرس 6



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2020 – 2006 الكيمياء الحياتية العملي / المرحلة الثالثة المختبرية السريرية  علومال 1

 2006 - 2019 تدريب مختبرات / المرحلة الخامسة  2

االشراف على مشاريع تخرج طلبة المرحلة   3

 الخامسة 

2007 -  2020  

4    

5    

 

 ال يوجد  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات  المؤتمراتسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السابع لكلية  1

 جامعة بغداد/الصيدلة

 حضور فندق بابل 2008

 باحث جامعة بغداد /قاعة الحكيم  2010 مؤتمر كلية العلوم للبنات 2

جامعة  /ة الصيدلة كلي /مؤتمر الطلبة  3

 بغداد
2010 

 جامعة بغداد /كلية الصيدلة 

 
 حضور

4 
 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة  2010 ندوة فرع العلوم المختبرية السريرية

 /الندوة العلمية الثانية لكلية طب االسنان 5

 جامعة الكوفة
 حضور دائرة صحة النجف 2010

6 
 حضور جامعة بغداد /كلية الصيدلة 2011 لماسيالمؤتمر العلمي الثامن / اليوبيل ا

 حضور جامعةالكوفة / كلية الصيدلة 2011 المؤتمر العلمي االول 7

8 
 2011 المؤتمر العلمي االول للعلوم البايولوجية

جامعة الكوفة / كلية التربية 

 للبنات
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

9 
 2011 المؤتمر العلمي السابع

الجامعة المستنصرية / كلية 

 العلوم
 اركةمش

10 
مؤتمر العلمي االول في معهد الهندسة ال

الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات 

 العليا

2011 
جامعة بغداد /معهد الهندسة 

 الوراثية
 حضور

11 
معة االيوبيل الفضي لجامعة الكوفة / ج

ومسيرة حافلة  الكوفة نهوض شامل

 بالعطاء

 حضور جامعة الكوفة 2011

صة للتقنيات المتطورة ندوة علمية متخص 12

 في الكيمياءالصيدالنية
 حضور بغداد كلية الصيدلة جامعة 2011

13 
 2011 ندوة علمية ليوم الصيدلي السريري

وزارة الصحة / دائرة مدينة 

 الطب
 حضور

برنامج فعاليات السنة الدولية للكيماء /  14

 تحت عنوان الكيمياء الحياة والمستقبل
 حضور ة /كليةالعلومالجامعة المستنصري 2011

الندوة العلمية / التعاون االكاديمي  15

 والصناعي في صناعة االدوية
 حضور ةلجامعة بغداد / كلية الصيد 2011

16 
 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2011 ورشة العمل الخاصة بالمصانع الدوائية

17 
الندوة العلمية االولى /االثار الخطيرة 

تصال الحديثة على البراج اجهزة اال

صحة االنسان بالتعاون مع فرع العراق 

 IEEEلمؤسسة 

 حضور جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات 2011

ورشة عمل / البرنامج االعالمي  18

 والتدريبي للمكتبة االفتراضية
 حضور جامعة الكوفة /كلية الصيدلة 2012

19 
 2012 ندوة / السالمة من المخاطر البايولوجية

عة الكوفة / قاعة البحث جام

 والتطوير
 حضور

المؤتمر العلمي الدولي الرابع / الطفل  20

 العراقي والتنمية
2013 

جامعة الكوفة / كلية التربية 

 االساسية
 حضور

21 
 ندوة علمية / البايوفيدباك احدث تكنلوجيا

في استعمال قوة العقل في تحسين صحة 

 الجسم

 حضور ةجامعة بغداد / كلية الصيدل 2013

ندوة علمية / مرض التدرن الرئوي في  22

 العراق
 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2014

التوجهات الحديثة في الممارسات  23

 الصيدالنية والتعليم الصيدالني
 جامعة بغداد /كلية الصيدلة  2016

 باحث

المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات  24

 العليا
 جامعة بغداد  /كلية الصيدلة 2016

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة امكانية تطبيق برنامج دكتوراه  25

 صيدلة في الصيدلة العراقية
2017 

امعة بغداد ج–كلية الصيدلة 

 السريرية/الصيدلة/
 حضور

26 
Importance of choosing the 

suitable study design in clinical 

research 

2017 
 امعة بغداد ج–كلية الصيدلة 

 رية/السريالصيدلة /
 حضور

27 
 حضور فرع الصيدلة السريرية 2017 ندوة  عن مهارات التواصل

ندوة علمية / المنهاج المقترح لمادة  28

 دي-الفارم
 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

29 
 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017 ورشة العمل الخاصة بالترقيات العلمية

عتمادية في محاضرة حول برنامج اال 30

 كليات المجموعة الطبية
 حضور كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 2018

31 
 حضور الشركة العراقية للتقنيات الحياتية 2018 ورشة عمل / كميائية النسيج المناعي

محاضرة حول برنامج االعتمادية في  32

 كليات المجموعة الطبية
 حضور كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 2018

ر الطبي الدولي السابع عشر كلية المؤتم 33

 الطب جامعة بغداد
 حضور كلية الطب / جامعة بغداد 2018

المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الجنائية  34

 والطب العدلي في العراق
 حضور مركزالدنا / جامعة النهرين 2018

الندوة العلمية المشتركة لفرعي الصيدلة  35

 طبيةالسريرية والعقاقير والنباتات ال
 حضور كلية الصيدلة  / جامعة بغداد 2018

بحث دكتوراه  د. اياد عبد علي  محاضرة 36

 الهاشمي
 حضور كلية الصيدلة  / جامعة بغداد 2018

االخطاء  الشائعة في استخدام   محاضرة 37

 المضادات الحيوية
 حضور كلية الصيدلة  / جامعة بغداد 2018

ورشة عمل حول تصميم االليزا  38

 الغراض البحثية /ل
2019 

كلية الصيدلة / الجامعة 

 المستنصرية
 حضور

ورشة عمل حول التطبيق العملي على  39

 /فرع العقاقير  HPLCجهاز ال 
 حضور كلية الصيدلة  / جامعة بغداد 2019

المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر كلية  40

 الجامعة المستنصرية الطب
 حضور ستنصريةكلية الطب /الجامعة الم 2019



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل خاصة بالترقيات العلمية  41

 المقامة في كلية الصيدلة / جامعة بغداد
 حضور معة بغداداكلية الصيدلة / ج 2019

المؤتمر العلمي الثاني والدولي االول  42

 بيقيةطللبحوث الت
2019 

كلية التقنيات الصحية والطبية / 

 الجامعةالتقنية الوسطى بغداد/
 حضور

دوة االرشاد النفسي من التنظير للمارسة ن 43

 العملية
 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2019

44 
 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2019 في االمراض غير االنتقالية محاضرة

45 
 حضور كلية الصيدلة /جامعة الكوفة 2019 المؤتمر الدولي االول للعلوم الصيدالنية

46 
 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2019 سجة وتطبيقاتها العلميةدورة زراعة االن

 Googleدورة التعليم االلكتروني  47

Classroom 
 حضور جامعة بغداد 2019

دورة تدريبية } مبادئ االحصاء الحيوي  48

 SPSS}باستخدام نظام 
 حضور كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 2020

مات في ورشة استخدام تكنولوجيا المعلو 49

 التدريس واالمتحانات
 حضور كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 2020

50 
الورشة االلكترونية الثانية لتشخيص 

المعوقات التي تواجه تفعيل التعليم 

 االلكتروني والحلول المتاحة

 حضور مركز ابن سينا / جامعة بغداد 2020

51 
 حضور جامعة بغداد /مركز ابن سينا  2020 ورشة اعداد المحاضرات االلكترونية

الورشة السابعة اعداد االختبارات  52

 االلكترونية
 حضور مركز ابن سينا / جامعة بغداد 2020

ورشة عمل الكترونية } أعداد  53

 المحاضرات الفديوية والصوتية {
 حضور مركز ابن سينا / جامعة بغداد 2020

54 

 Recent trend inورشة عمل }

development of new 

Biopharmaceutical delivery 

system in Battle against 

COVID-19 infection} 

 حضور جامعة بغداد كلية الصيدلة / 2020



 

 

 

 

 

 

 

االنعاش القلبي الرئوي ورشة تدريبية } 55

 واالسعافات االولية {
 حضور جامعة بغداد مركز ابن سينا / 2020

ورشة تدريبية } العقوبات االنظباطية  56

 واثارها القانونية {
2020 

جامعة  مركز التعليم المستمر /

 بغداد
 حضور

57 
 2020 ورشة تدريبية } ادارة الوقت {

جامعة  مركز التعليم المستمر /

 بغداد
 حضور

58 
 Road map to}ورشة بعنوان 

Development and Regulatory 

Approval of new Drug} 

 رحضو جامعة بغداد كلية الصيدلة / 2020

59 
ورشة الكترونية }شرح تطبيق االدمودو 

في انشاء الصفوف االلكترونية وعمل 

 االختبارات {

 حضور جامعة بغدادمركز ابن سينا /  2020

60 
ورشة الكترونية } استخدام تطبيق 

Google Form   في اعداد االختبارات

 االلكترونية{

 حضور جامعة بغدادمركز ابن سينا /  2020

61 
 Appling theترونية } ورشة الك

molecular modeling tools for 

tackling Covid-19} 

 حضور جامعة بغداد كلية الصيدلة / 2020

62 
nd2 } المؤتمر الثاني العالمي

international conference on 

pharmaceutical sciences} 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة الكوفة 2020

دوية االمنة ورشة عمل الكترونية } اال 63

 خالل فترة احمل {
 حضور المعهد الطبي التقني / بغداد 2020

64 
 Innovationالورشة االلكترونية } 

pediatric oral Drug delivery 

System } 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2020

65 

{ International webinar of 

pharmacy Education and 

certification of Accreditation 

Council for pharmacy 

Education } 

 حضور جامعة بغداد كلية الصيدلة / 2020

الندوة السادسة بعنوان } التوجه نحو  66

 التدريب االلكتروني {
2020 

جامعة  مركز التعليم المستمر /

 بغداد
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

67 

st1 مؤتمر الدولي االول }ال

international virtual conference 

of pharmacy education and 

postgraduate studies “education 

trends during and after the 

pandemic”} 

2020 
كلية الصيدلة /الجامعة 

 المستنصرية
 حضور

68 
الدورة التدريبية االفتراضية } الحسابات 

باستخدام شبكة  NMRالنظرية الطياف 

 عمليا { IRاالنترنت وقياس اطياف 

 حضور جامعة بغداد كلية العلوم / 2020

 Off- Labelورشة عمل بعنوان }  69

drug use , benefits and risks} 
 حضور جامعة بغداد كلية الصيدلة / 2020

70 
دورة } التصنيف الوطني للمختبرات 

السالمة  –التعليمية واساليب االرتقاء بها 

 والصحة المهنية وفقا لمنظمة اوشا{

 حضور مراءكلية االثار / جامعة سا 2020

 Waste ofورشة عمل الكترونية }  71

medicines} 
 حضور جامعة بغدادكلية الصيدلة /  2020

 updates in endodonticsورشة }  72

& aesthetic Dentistry } 
 حضور جامعة بغداد كلبة طب االسنان / 2020

73 
ورشة عمل افتراضية للتدريب 

في انواع اسئلة االختبارات االلكتروني } 

 نماذج كوكل {

2020 
وزارة التربية / تربية محافظة 

 كركوك
 حضور

  Novel Approachesندوة علمية }  74

in drug design } 
 حضور كلية الصيدلة / جامعة الكوفة 2020

75 
 2020 ورشة عمل } الهوية الرقمية للباحثين {

وزترة التعليم العالي والبحث 

العلمي /جامعة تكنلوجيا 

ت واالتصاالت / مركز المعلوما

 التعليم المستمر 

 حضور 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

مسؤولة المواد الخطرة والسامة في مذخر كلية 

 1995الصيدلة عام 

دورة التأهيل التربوي للتدريسيين في مركز 

 2007 /التطوير والتعليم المستمر 

ودات مذخر كلية الصيدلة عضو لجنة جرد موج

 2008عام 

مركز  /دورة كفاءة الحاسوب الخاصة باالساتذة 

 2007جامعة بغداد  /الحاسبة 

عضو لجنة المواد السامة في فرع العلوم 

جامعة بغداد  –المختبرية السريرية كلية الصيدلة 

 2008عام 

نة مديم. /ممارسة ميدانية في المختبرات التعليمية 

 الطب

ة اجتماعية فرع العلوم المختبرية عضو لجن

 2008السريرية 

/ جامعة بغداد   Google scholarدورة في 

2018 

مختبر  االشراف ومتابعة ة يمسؤولالتكليف ب

 2020 -2016الكيمياء الحياتية  

 2018/ جامعة بغداد   research gateدورة في 

عضولجنة اتالف المواد  الكيماوية  ونواتج 

 2019تفاعالتها 

زيارة مختبرات معمل الشرق االوسط النتاج 

االدوية بصحبة عدد من الطالب بتاريخ 

2/3/2019 

عمل بوسترات ونشرات جدارية خاصة بمختير 

 2019-2015 الكيمياء الحياتية

دورة دليل الطرائق االجرائية لجودة المختبرات 

  2019والورش /

ي / وزارة التعليم العال  TOTدورة اعداد مدربين  

والبحث العلمي جامعة بغداد / مركز التعليم  

 2019المستمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
 العالقة بين عقار التينورمين وحدوث عجز القلب المبكر

 الدملدى مرضى ارتفاع ضغط 

محلة المستنصرية للعلوم 

 الصيدالنية
2009 

2 

سين العالقة بين العقار المثبط لالنزيم المحول لالنجيوتن

في  )كابتوبريل ومستويات انزيم القلب الكرياتين كاينيز ب

 مرضى فرط ضغط الدم

 2009 المجلة العراقية لطب المجتمع

3 

 تأثير العقار المثبط لالنزيم المحول لالنجيوتنسين

)كابتوبريل( والعقار االنتقائي الذي يعمل على غلق 

 على مستويات البروتين في )اثينولول( 1مستقبالت بيتا 

 ادرار مرضى داء السكر وفرط ضغط الدم

 2009 المجلة العراقية للعلوم

4 
نسبة هرمون اللبتين ومكونات الدم فيمرضى العضال 

 العظمي الذين يعانون من البدانة
 2011 ية / كلية العلوممجلة المستنصر

5 
Relationship  between ABO blood groups  

and  lone atrial fibrillation 

American journal of 

pharmatech research 
2018 

6 

Zinc copper& protein measurement in 

heavy smokers with benign prostatic 

hyperplasia (BPH) 

International journal 

of pharmaceutical and 

biological research 

2012 

7 
The association ofthyroid dysfunction with 

the acute ischemic heart disease 

International journal 

of advanced biological 

research 

2013 

8 

Association of viral Hepatitis with ABO 

blood group in apparently normal Iraqi 

blood donors 

International Journal 

of Drug Delivery 

Technology 

2020 

9 

Studying of thyroid hormone levels and 

ABO blood groups in Iraqi patients with 

multiple myeloma 

Biochemical and 

Cellular Archives 
 قيد النشر



 

 

 

 

 

 

 

10 
Effect  of mobile phones on blood 

biochemistry and general health 
  مقالة قيد النشر

11 

Association of Lipid Profiles, Body Mass 

Index and ABO Blood Groups among 

Iraqi Male Smokers and Non-Smokers 

European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine 

Vol 7, 

Issue 2 

2020 

12 

Seroprevalence of syphilis among Iraq’s 

blood donors and their relation with blood 

group and Rh factor 

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicology 

October-

Decembe

r 2020, 

Vol. 14, 

No. 
 

   ال يوجد: تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  

 و شهادات التقدير. ئز الجواكتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1994 وكيل وزير التعليم العالي الجهود المبذولة في تنظيم المذخر الرئيسي 1

 1995 لوزارةا \اللجنة الموقعية  شكر وتقدير مع مكافأة مالية 2

 شكر وتقدير 3
 امعةج \عميد كلية الصيدلة 

 بغداد
1994 

 شكر مع منح قدم 4
مساعد رئيس الجامعة 

 المستنصرية
1984 

5 
الجهود المبذولة في لجنة فتح صناديق االرساليات 

 المستوردة
 1883 كلية طب الكوفة

6 
الجهود المبذولة في جرد كافة الموجودات في 

 مخازن ومختبرات قسم الكيمياء

الجامعة  \كلية العلوم 

 المستنصرية
1987 

7 
شكر  الجهود المتميزة في دورة طرائق التدريس

 وتقدير 
 2007 رئيس جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 2011 رئيس الجامعة المستنصرية شكر وتقدير للجهود المتميزة 8

 2012 مساعد رئيس جامعة الكوفة شكر للجهود المبذولة في الندوة 9

10 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في قسم الكيمياء 

 الصيدالنية

كلية الصيدلة /جامعة  عميد

 الكوفة
2012 

 شكر وتقدير للجهود المبذولة 11
كلية الصيدلة / جامعة  عمادة

 بغداد
12/12/2019 

 شكر وتقدير 12
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
6/5/2020 

 29/7/2020 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 13

 شكر وتقدير 14
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
11/8/2020 

 شكر وتقدير 15
وكيل وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
27/9/2020 

 شكر وتقدير تثمينا للجهود المبذولة 16
وزير التعليم العالي والبحث 

 العملي
23/9/2020 

 1/3/2020 رئيس جامعة بغداد  منح قدم  17

 19/5/2020 رئيس جامعة بغداد منح قدم 18

 

 ال يوجد: أو المترجمة لمؤلفةالكتب احادى عشر : 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     العربية          

     االنكليزية 


