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       شمس عواد ناظم جواد:      ـم ـــــــــاالســ

  1985 : تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       ماجستير كيمياء صيدالنية :       صــالتـخـص

 تدريسية– صيدالنية:       ه ــــــالوظيف

   مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

            جامعة بغداد كلية الصيدلة:     لعنوان العم

  اليوجد العمل   : هاتف

 :        الهاتف النقال

 shams_an10@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008\7\15 كلية الصيدلة جامعة بغداد

 2015\6\28 كلية الصيدلة جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2015\6\28 جامعة بغداد كلية الصيدلة  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 2010\3\3-2009\2\19 وزارة الصحة مستشفى الطفل المركزي مقيمةصيدالنية  1

 2012\10\17-2010\3\9 كلية الصيدلة جامعة بغداد صيدالنية معيدة 2

 لحد االن -2015\6\28 معة بغدادكلية الصيدلة جا مدرس مساعد 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

  ً  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 Advance pharmaceutical الكيمياء الصيدالنية 1

analysis 

2016 

-Analytical chemistry  2016-2017-2018 ء الصيدالنية الكيميا 2

2019-2020 

-Organic chemistry 2017-2018-2019 الصيدالنيةالكيمياء  3

2020 

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  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث 1

  ية والطبيةللتخصصات الصح

 

 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

 للتخصصات الصحية والطبيةلللل

 حضور الجامعة التقنية الوسطى  2016\3\23-24

 حضور ب المستنصريةكلية ط 2016\3\25-24  المؤتمر العلمي الحادي عشر 2

  المؤتمر العلمي االول لبحوث طلبة  3

 الدراسات العليا 

 حضور كلية طب النهرين 2016\3\31

 للمجلس العراقيالمؤتمر العلمي السابع  4

 لالختصاصات الطبية

 حضور مدينة الطب  2016\3\16-17

 حضور امعة بغدادكلية الصيدلة ج 2016\5\11 العليا  المؤتمر العلمي االول للدراسات 5

والية النشر في ندوة جودة البحث العلمي  6

المجالت الطبية ذات معاعل تاثيرافكار 

 ومقترحات 

 حضور جامعة بغدادكلية الصيدلة  11/4/2016

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2011 مؤتمر اليوبيل الماسي 7

مؤتمر مدينة الطب العلمي  8

 السنوي

22-

21\12\2016 

 حضور  الطب  مدينة



 

 

 

 

 

 

 

 modern فرع  العقاقير ندوة 9

aspects in  pharmacognacy 

and medicinal plants 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  11\1\2017

محاضرة علمية فرع الصيدلة  10

صل ية  تطوير مهارات التواالسرير

 من اجل استخدام امثل للعالج 

 ر حضو امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\1\3

محاضرة فرع الصيدلة السريرية  11

امكانية تطبيق برنامج الدكتوراه 

pharm-D دلة في كليات الصي

 العراقية 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\1\15

ورشة عمل من قبل وحدة اعتماد  12

 المختبرات 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\1\24

الصيدالنيات  عمحاضرة فر 13

 ستخدام االمثل لالجهزة المختبرية اال

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\3\8

التوزيع االمثل محاضرة علمية  14

 لالدوية فرع االدوية والسموم 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\3\11

محاضرة علمية احالم الشباب وافة  15

  ر فرع العقاقي \المنبهات

 حضور امعة بغدادج\لة كلية الصيد 2017\3\12

مؤتمر طب المستنصرية الثاني  16

 عشر 

23-

24\3\2017 

 حضور  فندق فلسطين 

ندوة علمية فرع العقاقير العمل  17

االنساني والتطوعي ركيزة في بناء 

 المجتمع 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\4\8



 

 

 

 

 

 

 

ندوة علمية فرع الصيدلة السريرية  18

نماط الدراسة ار ابيان اهمية اختي\

 واالسس المعتمدة في ذلك

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\4\29

-13 مؤتمر مدينة الطب  19

14\12\2017 

 حضور  مدينة الطب 

ندوة توعوية معا للوقاية من سرطان  20

 الثدي 

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\11\1

افية ندوة توعوية وحدة العالقات الثق 21

 مع المكتبة االفتراضية 

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\11\13

محاضرة االستخدام الخاطئ  22

للمضادات الحيوية فرع الصيدلة 

 السريرية 

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\12\2

محاضرة فرع الصيدلة السريرية  23

 دي –المنهاج المقترح لبرنامج فارم 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\12\12

محاضرة فرع العقاقير دور االرشاد  24

 التربوي في تقويم العملية التربوية 

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\12\19

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2017\12\27 ندوة خدمة وجباية  25

ندوة فرع العقاقير  دور العقاقير   26

 في عالج مرض السكري  والنباتات

 حضور  امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2018\2\13



 

 

 

 

 

 

 

  فرع الصيدلة السريريةندوة   27

Factors influencing 

adverse drug events in 

nursing homes  

 حضور امعة بغدادج\كلية الصيدلة  2018\3\27

دورة علمية امكانية كيفية كتابة  28

البحوث واستخدام برامج 

 االستالل

24-

25\4\2018 

 مشاركة امعة بغدادج\كلية الصيدلة 

لنقابة  41مؤتمر العلمي ال 29

 اطباءالعراق

 حضور نقابة اطباء العراق  2018\2\7-9

دورة صالحية اللغة العربية  30

 وضبط القران الكريم

7-

11\10\2018 

اب وحدة التعليم كلية االد

 المستمر

 مشاركة

محاضرة علمية لبحث  31

الدكتوراه للدكتورة بسمة زهير 

personalized warfarin 

dosing in children after 

congenital heart surgery 

using the model based 

approach  

 

فرعالصيدلة السريرية   2018\10\8

امعة ج\ة الصيدلة كلي\

 بغداد

 حضور

اضرة علمية مح 32  

االخطاء الشائعة في استخدام 

المضادات الحيوية في المجتمع 

2018\11\8العراقي    

فرع الصيدلة السريرية  2018\11\8

جامعة \كلية الصيدلة \

 بغداد

 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

محاضرة علمية الصيدالنية  33

 المغتربة زهراء عادل 

Creation of innovative 

curriculum for pharm D  

program 11\11\2018 

فرع الصيدلة السريرية  2018\11\11

جامعة \كلية الصيدلة \

 بغداد

 

 حضور

-18 دورة سالمة اللغة العربية 34

22\11\2018 

جامعة بغداد مركز 

 التعليم المستمر 

 

 مشاركة

محاضرة علمية لبحث  35

الدكتوراه للدكتور اياد عبد علي 

  discovery of novel 

histone deacetlyase 

inhibitor as anticancer 

agents  

24\12\0182  

فرع الكيمياء الصيدالنية  2018\12\24

كلية الصيدلة جامعة  

 بغداد

 حضور

مؤتمرالعلمي السنوي   36

-11لدائرة  مدينة الطب 

13\12\2018  

11-

13\12\2018 

 حضور مدينة الطب



 

 

 

 

 

 

 

لمكمالت الغذائية ا\ندوة علمية  37

2018\12\29امالها وماعليه  

 حضور فرع العقاقير والصيدلة 2018\12\29

ورشة عمل الخاصة بالترقيات  38

 العلمية 

كلية الصيدلة جامعة  2019\4\8

 بغداد 

 حضور

االرشاد النفسي من \ندوة علمية 39

 التنظير الى الممارسة العلمية

لجنة االرشاد النفسي  2019\4\29

والتوجيه التربوي 

جامعة بغداد كلية \

 الصيدلة

 حضور

40     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

-26 سكولرالمشاركه في دوره كوكل  حضور مناقشات لطلبة الدراسات العليا

27\10\2016  

-16المشاركة  دورة طرائق التدريس  

27\10\2016 

 2017-2016عضو لجنة امتحانية 

2017-2018 

ي دورة صالحية اللغة العربية المشاركة ف

وضبط القران الكريم  في كلية االداب 

  2018\10\11-7جامعة بغداد

االشراف على بحوث طالب المرحلة الخامسة 

2016-2017-2018-2019 

 

مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية في 

 2018\11\22-18مركز التعليم المستمر 

مدينة الطب  دورة صالحية التدريس 

2018 

 Google Classمشاركة في دورة  

Room  جامعة \في مركز ابن سينا

 2019\6\26بغداد

االشراف على متابعة التدريب الصيفي  

لطلبة المرحلتين  الثالثة والرابعة  في 

 2019صيدلياتهم  لشهري تموز واب 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . لتعليما

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تصميم وتصنيع وتشخيص اولي للفعالية ضد  1

 ليبينينس-لمقترن ميثوتركسيت السرطان 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2015 

تصنيع وتقييم الفعالية الحيوية لمركب االنتيمون  2

 الجديدة مع الميثوتركسيت

BEST:IJMITE 2016 

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو في نقابة الصيادلة    

   2017عضو لجنة تدقيق قوائم الطلبة المتخرجين 

  2017-2016الكيمياء الصيدالنية جرد فرع عضو لجنة 

  2017عضو لجنة ادرة شوون االمتحان التنافسي 

  2018-2017,2017-2016عضو لجنة  امتحانية 

 متابعة امتحان في محافظة ذي قار عضو لجنة ل 

  2019-2018,2018-2017,2017-2016االشراف على بحوث طالب التخرج 

  2018عضو لجنة متابعة اعمال الجودة 

   ة  الرابعواالشراف على متابعة التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين  الثالثة عضو لجنة

 2019في صيدلياتهم  لشهري تموز واب 

   

 و شهادات التقدير. الجوائز كر ، كتب الشعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

-المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية كتاب شكر وتقدير  1

 جامعة بغداد كلية الصيدلة

31/1/2016 

اليوبيل    مؤتمر   كتاب شكر 2

 الماسي

 2011 معاون عميد كليه الصيدله

شكر لحصول جامعه بغداد كتاب  3

على مراتب متقدمه )من بين افضل 

 جامعه عربيه( 50

 2016\8\18 مكتب رئيس الوزراء

 15/6/2011 السيد عميد كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير  4

 2016\11\24 رئيس جامعة بغداد وكالة كتاب شكر وتقدير 5

 2017\11\26  السيد عميد كلية الصيدلة  كتاب شكر وتقدير  6

 2018\11\7 السيد عميد كلية الصيدلة  كتاب شكر وتقدير  7

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  كتاب شكر وتقدير 8

 االدارية 

23\10\2016 

 2018\8\5 السيد عميد كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير 9

 2019\9\21 السيد عميد كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


