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  1977-11-18: تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        صيدالنيات -ماجستير صيدلة:      صــالتـخـص

 جامعي مدرس:       ه ــــــالوظيف

    مدرس   الدرجة العلمية :

              جامعة بغداد -صيدلةكلية ال :   عنوان العمل

  ----------: العمل    هاتف

      07901783208:    الهاتف النقال

 abeerkhazaal@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2000-6 -30 الصيدلة بغداد

 2006-2-20 الصيدلة دادبغ الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 



 

 

 

 

 

 

 

 ظيفي .ثانياً : التدرج الو 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2012-10-13لى ا2006-2-20 امعة بغدادج –كلية الصيدله  مدرس مساعد 1

 النالى ا2012-10-13 امعة بغدادج –كلية الصيدله  مدرس 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : ا 

 2001-11-8الى2000-11-25 السكانا -مستشفى الطفل المركزي  صيدالنيه سريرية 1

 2006-2-20الى2001-11-11 جامعة بغداد –كلية الصيدله  معيدة 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 عملي كورس ثاني حسابات صيدالنية الصيدالنيات 1

 2007-2006 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 2

 2008-2007 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 3

 2009-2008 عملي 2و 1اويةالصيدلة الفيزي الصيدالنيات 4

 2010-2009 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 5

 2011-2010 2التكنولوجية العملي الصيدلة  الصيدالنيات 6

 2012-2011 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 7

 2013-2012 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 8

 2014-2013 عملي 2و 1دلة الفيزياويةالصي الصيدالنيات 9

 2015-2014 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 10

 2016-2015 عملي 2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 11

 2017-2016 عملي ونظري  2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 12

 2018-2017 عملي ونظري  2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 13

 2019-2018 عملي ونظري  2و 1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 14

 2020-2019 عملي   2و عملي ونظري1الصيدلة الفيزياوية الصيدالنيات 15

 

 :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(

 جامعة بغداد مؤتمر العلمي الثامن لكليه الصيدله 1

 للكلية الماسي اليوبيل

جامعة  –كلية الصيدلة  2011

 بغداد

 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2011 لعلمي لكليه الصيدله جامعه بغداداليوم ا 2

 بغداد
مشاركة في 

 التحضيرات

تاثير التلوث البيئي على ازدياد نسبه االمراض في  3

 الجتمع العراقي

 

امعة ج –كلية الصيدلة  2012

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2012 اليوم العلمي لكليه الصيدله جامعه بغداد 4

 غدادب
مشاركة في 

 التحضيرات

امعة ج –كلية الصيدلة  2013 ندوة العنف ضد المراه 5

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2013 الندوه العلميه للصيدله السيريه 6

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2013 الندوه العلميه للكيمياء الصيدالنية 7

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2013 صيدله جامعه بغداداليوم العلمي لكليه ال 8

 بغداد
مشاركة في 

 راتالتحضي

امعة ج –كلية الصيدلة  2014 الندوة العلمية في قسم العقاقير الطبية 9

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2014 صيدلة السريريةالندوة العلمية في قسم ال 10

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2014 صيدالنياتالندوة العلمية في قسم ال 11

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2014 اليوم العلمي لكليه الصيدله جامعه بغداد 12

 بغداد
مشاركة في 

 التحضيرات

امعة ج –كلية الصيدلة  2015 الندوة العلمية في قسم العقاقير الطبية 13

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2015 لسريريةالندوة العلمية في قسم الصيدلة ا 14

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2015 نياتالندوة العلمية في قسم الصيدال 15

 بغداد
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

امعة ج –كلية الصيدلة  2015 اليوم العلمي لكليه الصيدله جامعه بغداد 16

 بغداد
مشاركة في 

 التحضيرات

امعة ج –كلية الصيدلة  2016 ةالندوة العلمية في قسم الصيدلة السريري 17

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2016 النياتالندوة العلمية في قسم الصيد 18

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2016 العقاقير الطبيةالندوة العلمية في قسم  19

 بغداد
 حضور

امعة ج – كلية الصيدلة 2016 الكيمياء الصيدالنيةالندوة العلمية في قسم  20

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2016 اليوم العلمي لكليه الصيدله جامعه بغداد 21

 بغداد
مشاركة في 

 التحضيرات

امعة ج –كلية الصيدلة  2016 ورشة عمل عن جودة المختبرات العلمية 22

 بغداد
 حضور

  نياتالندوة العلمية في قسم الصيدال 23

The optimum use of lab. instruments 

امعة ج –كلية الصيدلة  8/3/2017

 بغداد
 حضور

 الندوة العلمية في قسم الصيدلة السريرية 24

Medication safety and communication 

skills 

امعة ج –كلية الصيدلة  3/1/2017

 بغداد
 حضور

 حضور جامعة بغداد google scholar 28/2/2017دورة  25

 لعقاقير الطبيةالندوة العلمية في قسم ا 26

Modern aspects in pharmacognosy and 

medicinal plants 

امعة ج –كلية الصيدلة  11/1/2017

 بغداد
 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة   1/11/2017 (ندوة توعوية بعنوان  )معا للوقاية من سرطان الثدي 27

 بغداد

 حضور

 عةالكيمياء التطبيقية الجامفرع الندوة العلمية في  28

)العوامل المحفزة ودورها في الصناعات التكنولوجية

 النفطية(

فرع الكيمياء التطبيقية  14/3/2017

 الجامعة التكنولوجية

 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  2017 اليوم العلمي لكليه الصيدله جامعه بغداد 29

 بغداد
مشاركة في 

 التحضيرات

  FTIRو  DSCاستخدام جهاز  كيفيةمحاضرة عن  30

Working on DSC & FTIR devices 

امعة ج –كلية الصيدلة  15/4/2018

 بغداد
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

امعة ج –كلية الصيدلة  25/4/2018-24 لدورة كيفية كتابة البحوث و استخدام برامج االستال 31

 بغداد

 حضور

 المكمالت الغذائية ما لها وما عليها 32

 بواسطة فرعي الصيدلة السريرية والعقاقير الطبية

امعة ج –كلية الصيدلة  29/12/2018

 بغداد

 حضور

 TMREES 18المشاركة بمؤتمر  33

International Conference -Athens  في

 اليونان

 بإلقاءمشاركة  اليونان 19-21/9/2018

 ونشر بحث

ورشة  34

 IMMUNOHISTOCHEMISTRYعمل

 حضور قاعة مطعم تي تايم 25/9/2018

الى الممارسة العملية  االرشاد النفسي من التنظير 35

 بواسطة لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

امعة ج –كلية الصيدلة  29/4/2019

 بغداد

 حضور

ورشة عمل لشرح وتوضيح خطوات التقديم للترقية  36

 167العلمية حسب تعليمات الترقيات العلمية رقم 

 2017لسنة 

امعة ج –كلية الصيدلة  8/4/2019

 بغداد

 حضور

ولمدة TOT  28/12/2019دورة اعداد المدربين 37

 اسبوع

امعة ج –كلية الصيدلة 

 بغداد

 حضور

 GOOGLEدورة التعليم االلكتروني  38

CLASSROOM 

امعة ج –كلية الصيدلة  13-14/10/2019

 بغداد

 حضور

 حضور قاعة مدينة الطب  12/12/2019-11 مؤتمر مدينة الطب 39

 PREPARATIVEورشة العمل التدريبية  40

HPLC 

امعة ج –كلية الصيدلة  4/1/2020

 بغداد

 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  18/1/2020 بقعي وانفصال الشبكيةالثقب ورشة بعنوان ال 

 بغداد

 حضور

امعة ج –كلية الصيدلة  25/1/2020 ورشة عمل )االنفلونزا الوبائية والوقاية والعالج( 

 بغداد

 حضور

انشاء وادارة وتفعيل كيفية )ورشة الكترونية  41

 GOOGLEالصفوف االلكترونية 

CLASSROOM) 

للتعليم  ابن سينامركز  26/3/2020

 االلكتروني

 حضور

الكترونية محاضرة  6/4/2020 القيادة واالدارة( )ورشة الكترونية تدريبية 42

جامعة /التعليم المستمر

 بغداد

 حضور

 رونيةالصفوف االلكتورشة الكترونية )انشاء وادارة  43

 (GOOGLE CLASSROOMوتفعيلها 

مركز ابن سينا للتعليم  7/4/2020

 االلكتروني

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 ivslالمكتبة االفتراضية ورشة الكترونية تدريبية)  44

 (google scholarوالباحث العلمي 

محاضرة الكترونية  7/4/2020

التعليم المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

محاضرة الكترونية  8/4/2020 (لتعليم الجامعيجودة اورشة الكترونية تدريبية)  45

التعليم المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

اسلوب كتابة رسالة ورشة الكترونية تدريبية)  46

 (الماجستير او اطروحة الدكتوراه

محاضرة الكترونية  9/4/2020

التعليم المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

كتابة االغالط اللغوية وورشة الكترونية تدريبية)  47

 (العدد

محاضرة الكترونية  12/4/2020

التعليم المستمر/جامعة 

 بغداد

 حضور

مركز ابن سينا للتعليم  13/4/2020 (ةاعداد المحاضرات الفديويورشة الكترونية تدريبية)  48

 االلكتروني

 حضور

االختبارات ورشة الكترونية تدريبية) اعداد  49

 (االلكترونية

للتعليم  مركز ابن سينا 14/4/2020

 االلكتروني

 حضور

ختبار اجتياز ا كلية المستقبل الجامعة 29/4/2020  19شهادة اجتياز اختبار مقدمة عن مرض كوفيد  50

 الكتروني

 al Anbar Governorate andسمنار بعنوان  51

COVID 19 

 حضور جامعة الفلوجة 2/5/2020

 the COSSH Risk Assessorشهادة اجتياز  52

Certification 

11/5/2020 International 

association for 

chemical safety 

اختبار 

 الكتروني

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

–ر مركز التطوير والتعليم المستم–دورة التاهيل التربوي  2007-2006 عضو لجنة امتحانية

 2009-2-8 جامعه بغداد

عة دورة الترقيات العلميه مركز الحاسبه االلكترونية جام 2013-2012 مشترياتعضو لجنة تدقيق 

 2012-1-25بغداد

عة دورة تدريبية في مركز التطوير والتعليم المستمر بجام 2014عضو لجنه االرشاد التربوي واالكاديمي

 Google scholar  28/2/2017 بغداد 

 ةالخامس المرحلةعضو لجنه مناقشه مشاريع تخرج 

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 

ة حضور ندوة علمية في كلية العلوم قسم الكيمياء الجامع

)العوامل المحفزة ودورها في الصناعات التكنولوجية

 14/3/2017النفطية( في 



 

 

 

 

 

 

 

مشاريع تخرج المرحلة الخامسة  اشراف على

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 

عضو لجنة تصحيح وتدقيق دفاتر االمتحان التقويمي 

 في جامعة بغداد2019 /15/10

عضو لجنة تصحيح وتدقيق دفاتر االمتحان  2017,2018 ,2019,2020,2021 عضو لجنة  معادلة الشهادة

 في جامعة بغداد 11/6/2019التقويمي

  2017,2018,2019,2020,2021مسؤول مختبر الصيدلة الفيزياوية 

 اجراء زيارة تعليمية لطلبة المرحلة الرابعة الى معمل 28/11/2018عضو لجنة الجرد السنوي لفرع الصيدالنيات 

 29/4/2019ادوية الشرق االوسط

في كلية الصيدلة جامعة  22/6/2019المكثف الصيفي تدريس الكورس 

 بغداد

 

  2018,2019,2020عضو لجنة استالل

 

أو تطوير ة فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثي 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تحضير وتقييم الخواص الفيزيائية والجريانية للمستحلب  1

 الجيالتيني للكلوتريمازول

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2011 

تصييغ والتقييم الخارجي للجيل المهبلي ذو الخاصية  2

 اللتصاقية لدواء النيستاتينا

المجلة المستنصرية للعلوم 

 الصيدالنية

2012 

مستوى ايونات عنصري الرصاص والكروم الموجودة في  3

مستحضر احمر الشفاه لماركات تجارية مختلفة تباع في 

 26/9/2017االسواق المحلية العراقية  

 2017 مجلة الهندسة والتكنولوجيا

جيل  المتحولة الىالسائلة اللورنوكسيكام تصنيع وتقييم تحاميل  4

 داخل الجسم

Drug invention today 2018 

دراسة مستوى بعض الفلزات في ماء بحيرة الحبانية في  5

 االنبار في العراق

Energy procedia 2019 

لعقار جلدي تصنيع وتقييم الجل المتحول الى غشاء  6

 اللورنوكسيكام

Drug invention today 2019 

في  المستخدمةانظمة توصيل االدوية الموضعية الجديدة  7

 التهاب القشرة الدهنية والتهاب الجلد الدهني: نظرة عامة

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  اب الشكر أوكت ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

17/7/2004 امعة بغدادج–عميد كلية الصيدلة  وتقدير  كتاب شكر 1  
 

 2007-7-17 امعة بغدادج–عميد كلية الصيدلة  وتقدير  كتاب شكر 2

 2014-3-18 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وقدم شهر 3

 2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقدير كتاب شكر 4

من رئيس  و قدم شهرو تقديركتاب شكر 5

 جامعة  بغداد
 22/10/2018 رئيس جامعة  بغداد, جامعة بغداد

 21/12/2019 امعة بغدادج–عميد كلية الصيدلة  من العميد وتقدير كتاب شكر 6

 6/5/2020 ث العلميوزير التعليم العالي والبح كتاب شكر من الوزير 7

 11/8/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر من الوزير الثاني 8

 29/7/2020 رئيس جامعة  بغداد, جامعة بغداد كتاب شكر من رئيس جامعة  بغداد 9

وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي  كتاب شكر وتقدير  10

 وكالة

27/9/2020 

 23/9/2020 تعليم العالي والبحث العلميوزير ال تثمين جهود 11

 29/9/2020 امعة بغدادج–عميد كلية الصيدلة  كتاب شكر وتقدير من العميد 12

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 االنكلبزية             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


