
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    زينب احمد محمد اسماعيل:  ـم ـــــــــاالســ

  1987-7-14 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 3    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        ماجستير صيدلة سريرية:      صــالتـخـص

 يدلة كلية الص تدريسي في    ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

          اب المعظم.ب-جامعة بغداد–كلية الصيدلة  –بغداد :       عنوان العمل

       اليوجدالعمل   :   هاتف

 07718493580:     الهاتف النقال

 zainab.ahmed@copharm.Uobaghdad.edu.iq  البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2010 الصيدلة بغداد

 2017 الصيدلة بغداد الماجستير

 

 

   

    

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

وزارة التعليم \جامعة بغداد\كلية الصيدلة كلية الصيدلة  1

 العالي و البحث العلمي

 نلحد اال-2012

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014-2012 معيدة رابعة م. –ملي ع -الصيدلة السريرية الصيدلة السريرية 1

 2014-2012 )معيدة(5.م-تدريب مستشفيات الصيدلة السريرية  2

 مستمر-2015 )مدرس مساعد(  4ص. سريرية م. الصيدلة السريرية 3

 مستمر-2015 مدرس مساعد()– تدريب مستشفيات ة السريرية الصيدل 4

 مستمر-2018 مرحلة خامسة -مناطرة دوائية الصيدلة السريرية  5

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012-2010 وزارة الصحة لحروق التخصصيصيدالنية / مستشفى ا 1

وزارة التعليم \غدادعة بجام\كلية الصيدلة معيدة/كلية الصيدلة/بغداد 2

 العالي و البحث العلمي
2012-2014 

وزارة التعليم \جامعة بغداد\كلية الصيدلة طالبة ماجستير/كلية الصيدلة/بغداد 3

 العالي و البحث العلمي
2015-2016 

وزارة التعليم \جامعة بغداد\كلية الصيدلة تدريسية/كلية الصيدلة/بغداد 4

 العالي و البحث العلمي
 تمرمس-2017



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1   

 

 

 

 الصيدالنيات

 

2    

3    

11    

 

 

 

 

 التي شارك فيها.مية العلوالندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد 2015 مؤتمر مدينة الطب العلمي 1

 مشارك ريةص. المستنص-بغداد 2018 لمستنصريةا-ندوة الصيدلة 2

علمية )اليقظة الدوائية  ندوة 3

 وسالمة الدواء(

وم كلية بغداد للعل 2018

 2018الطبية

 مشارك

 بغداد 2018 مؤتمر مدينة الطب العلمي 4

 غداد

 مشارك

ندوة مشتركة لفرعي  5

 السريرية والعقاقير 

 مشارك لية الصيدلةك-بغداد 2018

ندوة فرع العقاقير والنباتات  6

 الطبية 
 مشارك لية الصيدلةك-بغداد 2017

ندوة االرشاد النفسي من  7

 التنظير الى الممارسة العملية

 

  غدادب-كلية الصيدلة 2019

قاعة الشهيد  \مدينة الطب 2019 المؤتمر السنوي لمدينة الطب 8

 درب الموسوي

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر السنوي لكلية الصيدلة  9

 الجامعة المستنصرية

 

 مشارك  2020

المؤتمر السنوي لكلية  10

 دادغجامعة ب\الطب
 مشارك امعة بغدادج\كلية الطب  2019

علمية كلية الصيدلة  ندوة 11

 جامعة الكوفة\
امعة ج\كلية الصيدلة  2020

 الكوفة

 مشارك

 ندوة علمية كلية طب االسنان  12

 جامعة بغداد
امعة ج\كلية طب االسنان  2020

 بغداد

 مشارك

  كلية الصيدلة  2020 ندوة كلية الصيدلة جامعة بغداد 13

ندوة كلية الصيدلة جامعة  14

 البصرة
امعة ج\كلية الصيدلة  2020

 البصرة

 

15 WEBINAR OF 

IAMRS 
2020 BASRA\NET PARTICIPA

TING 

  

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 لية االدابك-السالمة اللغوية  دورة لغرض الترفيع–دورة سالمة اللغة العربية 

عضو لجنة ضمان الجودة في فرع الصيدلة 

 السريرية

دورة صالحية اللغة وضبط القران الكريم 

 )صالحية التدريس(
دورة كيفية كتابة البحوث واستخدام برامج 

 االستالل

 جامعة بغداد– edmodoدورة 

دورة كيفية كتابة البحوث واستخدام برامج  ورشة عمل خاصة بالترقيات العلمية 

 جامعة بغداداالستالل. 



 

 

 

 

 

 

 

 GOOGLEدورة حول استخدام برنامج 

CLASSROOM 

ورشة عمل حول استخدام برنامج 

MENDELEY 

 . التعليم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 The role of coenzyme q10 in breast cancer Journal of 

Pharmaceutical 

and biomedical 

science 

2016 

6  

Exploring Work Satisfaction and Characteristics of 

Iraqi Pharmacist Workforce 

Brazilian Journal of 

pharmaceutical sciences 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ال توجد 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة المانحة الجهة

 2011 لحروق التخصصيمستشفى ا ب شكر وتقدير كت 1

 2019 كلية بغداد للعلوم الطبية كتاب شكر على حضور  2

 امعة ج \عميد كلية الصيدلة  كتب شكر وتقدير  3

 بغداد

2019 

امعة ج\عميد كلية الصيدلة كتاب شكر وتقدير 4

 بغداد

2020 

ول الدين عميد كلية اص كتاب شكر وتقدير  5

 الجامعة

2020 

 2020 رئيس جامعة بغداد كتب شكر وتقدير 6

 2020 وزير التعليم العالي كتب شكر وتقدير  7

 



 

 

 

 

 

 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

             عربي 

     انكليزي         

  

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


