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          شيماء لؤي عبدالهادي:   ـم ـــــــــاالســ

  1980-10-14: تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        ماجستيركيمياء صيدالنية:     صــالتـخـص

 جامعة بغداد/تدريسية في كلية الصيدلة :       ه ــــــالوظيف

      مساعد مدرس الدرجة العلمية :

          العراق /بغداد /باب المعظم/جامعة بغداد/كلية الصيدلة:     عنوان العمل

 shayma_hafidh@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2003-8-16 الصيدلة بغداد

 2013-5-23 صيدلةال بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

-   

   - أخرى

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2005-2004 مستشفى اليرموك التعليمي صيدالنية متدربة 1

 2005اشهر(  8)  مستشفى ابو غريب العام صيدالنية تدرج 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد االن 2005 بغداد كلية الصيدلة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــلما مـــالقس ت

 2005 كيمياء عامة الكيمياء الصيدالنية 1

 2010-2006 كيمياء عضوية الكيمياء الصيدالنية 2

 2013 تحاليل صيدالنية متقدمة الكيمياء الصيدالنية 3 2014وو

 2013 1كيمياء عضوية جزء  الكيمياء الصيدالنية 4

 2014 2كيمياء عضوية جزء  الكيمياء الصيدالنية 5

 2014 تحاليل صيدالنية متقدمة الكيمياء الصيدالنية 6

 2016-2015 2كيمياء عضوية جزء  الكيمياء الصيدالنية 7

  2020-2016 كيمياء صيدالنية العضوية وعضوية   الكيمياء الصيدالنية 8

 

ج طلبة االشراف على مشروع تخر :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 ولغاية االن 2016حلة الخامسة المر

 2010-2005 جامعة بغداد/كلية الصيدلة صيدالنية )معيدة( 3

مدرس مساعد  4

 ((اختصاص)((ااا(

 ولحد االن 2013 جامعة بغداد/كلية الصيدلة



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 القاء محاضرة مستشفى اليرموك التعليمي 2004 المؤتمر العلمي للصيدلة السريرية 1

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2011 اليوبيل الماسي لكلية الصيدلة 2

 حضور-مشاركة مدينة الطب 2012 مؤتمر الصيدلة السريرية 3

ندوة عن االفادة من برامجيات  4

 الحاسوب
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2012

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2012 المؤتمر العلمي للطلبة 5

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2013 ل اللجنة االمتحانيةندوة اعما 6

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2013 ندوة العنف ضد المراة 7

كلية  2013 المؤتمر العلمي الثاني 8

 المستنصرية/الصيدلة

 حضور-مشاركة

 حضور-مشاركة نادي العلوية 2014 مؤتمر الصيدلة المستنصرية 9

كلية  2014 مؤتمر الصيدلة السريرية 10

 المستنصرية/الصيدلة

 حضور-مشاركة

ندوة فرع التحاليل السريرية  11

 المختبرية

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2014

 حضور-مشاركة مدينة الطب 2014 مؤتمر االختصاصات الطبية 12

 حضور-مشاركة بغداد جامعة/كلية الصيدلة 2014 ندوة فرع الصيدلة السريرية 13

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2015 ندوة فرع العقاقيروالنباتات الطبية 14

كلية  2015 ندوة فرع العقاقيروالنباتات الطبية 15

 المستنصرية/الصيدلة

 حضور-مشاركة

 حضور-مشاركة مدينة الطب 2016 المؤتمر العلمي لالختصاصات الطبية 16

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2016 ودة البحث العلميندوة عن ج 17

محاضرة عن التوجهات الحديثة  18

 للممارسات الصيدالنية
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2016

المؤتمر االول لطالب الدراسات  19

 العليا
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2016

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017 رات التواصلسالمة الدواء ومها 20



 

 

 

 

 

 

 

التوجهات الحديثة في العقاقير  21

 والنباتات الطبية
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

امكانية تطبيق برنامج الدكتوراه  22

pharm-D يدلةفي كليات الص 
 العراقية

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017 جودة المختبرات 23

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة GDP 2017محاضرة للدكتور حيدر كعيد  24

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017 االستخدام االمثل الدوات المختبر 25

التوجهات الحديثة للصيدلة  26

 ر الكيمياء الصيدالنيةالصناعية ودو
الجامعة \كلية الصيدلة 2017

 المستنصرية

 حضور-مشاركة

االجراءات االحترازية عند  27

الفيضانات والعمل االنساني 

 التطوعي

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

اهمية استخدام التصميم المناسب في  28

 الدراسات البحثية
 حضور-مشاركة دادجامعة بغ/كلية الصيدلة 2017

محاضرة دكتور خالد كاظم فرع  29

 الصيدالنيات 
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017 ندوة المكتبة االفتراضية  30

محاضرة االستخدام الخاطىء  31

 للمضادات الحيوية
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

 حضور-مشاركة مدينة الطب 2017 مؤتمر مدينة الطب السنوي 32

دور االرشاد التربوي في تقويم  33

 العملية التربوية 
 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017

 حضور-مشاركة جامعة بغداد/كلية الصيدلة 2017 ءترشيد استهالك الكهربا 34

محاضرة د. خالد كاظم فرع   35

 دالنياتالصي

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

 حضور-مشاركة  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017 ندوة المكتبة االفتراضية 36

محاضرة فادية ثامر فرع  37

السريريةا )الستخدام 

 الخاطىء للمضادات الحيوية(

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

يرية ندوة الصيدلة السر 38

 (pharmD)برنامج 

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

 حضور-مشاركة قاعة درب الموسوي 2017 مؤتمر مدينة الطب السنوي 39



 

 

 

 

 

 

 

ندوة دور االرشاد التربوي  40

 في تقويم العملية التربوية

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2017 ندوة ترشيد استهالك الكهرباء 41

محاضرة عميد كلية الصيدلة  42

جامعة القادسية دكتور باسم 

 رحيم حول االعتمادية

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

43  factors influencing 

adverse drug events in 

nursing home 

محاضرة دكتور علي عزيز 

 يريةفرع الصيدلة السر

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

محاضرة د بسمة في الصيدلة  44

 السريرية

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

ندوة عن برنامج فارم د  45

 الصيدلة السريرية

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

درب  مدينة الطب قاعة 2018 مؤتمر افة المنشطات  46

 الموسوي 

 حضور-مشاركة

مدينة الطب قاعة درب  2018 المؤتمر الطبي السنوي  47

 الموسوي 

 حضور-مشاركة

اياد الكيمياء .محاضرة د 48

 الصيدالنية

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

ندوة االلرشاد النفسي من  49

 التنظير الى الممارسة العملية

 حضور-مشاركة دلة/جامعة بغدادكلية الصي 2019

انتظار عن نظام .ندوة د 50

 المقررات

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2019

 googleورشة عمل  51

classroom 

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2019



 

 

 

 

 

 

 

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد TOT 2019دورة  52

 /Publonورشة عمل  53

ORCID 

 -التعليم المستمرمركز  2019

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

 -التعليم المستمرمركز  Mendeley 2019ورشة عمل  54

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد HPLC 2020ورشة عمل  55

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2020 وباء االنفلونزاندوة عن  56

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد spss 2020ورشة عمل عن برنامج  57

استخدام ورشة عمل عن  58

تكنلوجيا المعلومات في 

 التدريس واالمتحانات

 حضور-مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2020

التعليم ورشة عمل  59

 االلكتروني

امعة ج-مركز الحاسبة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

 googleورشة عمل  60

classroom 

امعة ج-مركز الحاسبة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

 المحاضراتورشة عمل عن  61

 ديويةالف

امعة ج-مركز الحاسبة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

االمتحانات ورشة عمل عن  62

 االلكترونية

امعة ج-مركز الحاسبة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

المكتبة ورشة عمل عن  63

 راضية والباحث العلمياالفت

 -التعليم المستمرمركز  2020

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

كتابة ورشة عمل عن  64

 الرسائل واالطاريح

 -التعليم المستمرمركز  2020

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

خطوات تنفيذ امتحان عبر  65

 النت

-التعليم المستمرمركز  2020

 طب الكندي

 حضور-مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

 virtualعن ورشة عمل  66

chemistry lab 

الجامعة  -التعليم المستمر 2020

 التقنية الجنوبية

 حضور-مشاركة

الهوية ورشة عمل عن  67

 الرقمية للباحثين

جامعة -التعليم المستمر 2020

تكنلوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 حضور-مشاركة

فعيل ت ورشة عمل عن  68

 research gateاستخدام 

-المستمرالتعليم  مركز 2020

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

-التعليم المستمر مركز publon 2020ورشة عمل عن  69

 جامعة بغداد

 حضور-مشاركة

ورشة عمل عن برنامج  70

edmodo  

امعة ج-مركز الحاسبة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

 Applyingحلقة نقاشية عن  71

molecular modeling 

tools for trackling 

covid19 

امعة ج -كلية الصيدلة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

  CRW4ورشة عمل عن  72

مدى تطابقية المواد 

والمركبات الكيميائية 

 باستخدام برنامج

وحدة ابن سينا والتعليم  2020

 امعة بغدادج-المستمر

 حضور-مشاركة

 The roleحلقة نقاشية عن  73

of avifavir in the 

treatment of covid19 

امعة ج -الصيدلةكلية  2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

 Immuneحلقة نقاشية عن  74

system and human 

body 

وحدة ابن سينا للتعليم  2020

 امعة بغدادج-االلكتروني 

 حضور-مشاركة

 Pharmacy مؤتمر 75

education and ACPE 

certification 

امعة ج -كلية الصيدلة 2020

 بغداد

 حضور-مشاركة

 Pharmacy مؤتمر 76

education and 

postgraduate studies 

الجامعة  -كلية الصيدلة 2020

 المستنصرية

 حضور-مشاركة

المنظفات حلقة نقاشية عن  77

 الكيميائية

وحدة ابن سينا والتعليم  2020

 امعة بغدادج-المستمر

 حضور-مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 chem bio office بية لبرنامجدورة تدري

2012 

   2008بغداد /كلية االداب الدراساتدورة 

 لجنة معادلة الشهادة لخريجي الدول االجنبية

 2015-2014مرات  3

 

 2009بغداد /دورة الحاسبة كلية االداب

لجنة جرد المذخر الرئيسي لكلية 

    2013الصيدلة

 IC3  2010شهادة 

كيمياء لجنة جرد مواد مختبرات ال

    2014الصيدالنية

 TOEFL official 2010شهادة 

  TOEFL ITP 2014شهادة   2015 عضو لجنة امتحانية

 google scholar  2015دورة  حضور مناقشات وسمنارات طالب الدراسات العليا

 عضو لجنة داخل فرع الكيمياء الصيدالنية

 تنظيم المختبرات في فرع الكيمياء الصيدالنية

2017 

 2015 ورة طرائق التدريسد

عضو لجنة مناقشة مشاريع التخرج طالب 

 و لغاية االن2017المرحلة الخامسة 

 2015دورة اللغة العربية 

دورة الية نشر البحوث  في المجالت  2018 دورة عن كتابة البحوث

مركز  العالمية ذات مستوعبات التاثير

 2018التطوبر المستمر  جامعة بغداد 

 2018دورة سالمة اللغة العربية  لجودة عضو لجنة ا

  latex 2018دورة لغة  2019ورشة عمل عن تعليمات الترقيات 

 moodle 2019دورة عن برنامج  2020تكليف من العميد حول الدراسات العليا 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Synthesis of new conjugates of some NSAID 

with sulfonamide as possible mutual 

prodrugs using 

Tyrosine spacer for colon targeted drug 

delivery 

 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2013 

2 Synthesis of NSAID with sulfonamide 

conjugates as possible mutual prodrugs 

using amino acid spacer  

 IJAPBC 2013الهند 

3 Evaluation of commercial antacid tablets in 

Iraq 

Der pharma chemical 2016 

4 Synthesis of New Derivatives of Cephalexin 

with Isatin and Glycine Schiff Bases 

Journal of Global 

Pharma Technology 

2019 

5 The Importance of 2-AminoThiazole Schiff 

Bases as Antimicrobial and Anticancer 

Agents 

Al-Mustansiriyah 

Journal of Science 

2020 

6 RETINOIDS AND REXINOIDS AS 

VITAMIN A ANALOGS 

Biochemical and 

cellular Archives 

2020 

7 Synthesis of Levofloxacin Derivatives with 

some Amines and their Complexes with 

Copper(II) Salts and Evaluation of Their 

Biological Activity 

International Journal 

of Drug Delivery 

Technology 

2020 

 

 اليوجد .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

        

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

http://mjs.uomustansiriyah.edu.iq/ojs1/index.php/MJS/article/view/865
http://mjs.uomustansiriyah.edu.iq/ojs1/index.php/MJS/article/view/865
http://mjs.uomustansiriyah.edu.iq/ojs1/index.php/MJS/article/view/865


 

 

 

 

 

 

 

 2004 مستشفى اليرموك التعليمي كتاب شكر وتقدير 1

 2007 بغدادجامعة  /كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير 2

 2010 بغدادجامعة /كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير 3

 2014 بغدادجامعة /كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير ومنح قدم 4

 2016 جامعة بغداد/كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير  5

 كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد 6

 تثمينا للجهود المبذولة في نشر البحث

 Evaluation of commercialالموسوم

antacid tablets in Iraq 

 2017 جامعة بغداد

وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدبر من  7

 والبحث العلمي

 2020 مكتب الوزير

وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير من  8

 والبحث العلمي

 2020 مكتب الوزير

مساعد رئيس الجامعة للشؤون مكتب  رئيس جامعة بغدادكناب شكر وتقدير من  9

 العلمية

2020 

 

 اليوجد .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشراحدى  

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة االم العربية             

 االنكليزية             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


