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      حسين   شيماء نزار عبد الحميد صالحاالستاذ الدكتورة   السيره الذاتيه

 

 

 

 

        حسين شيماء نزار عبد الحميد صالح  االستاذ الدكتورة:  ـم ـــــــــاالســ

  1969-5-2 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 الجنسية : عراقية

 صيدلة \ دكتوراه صيدالنيات:      صــالتـخـص

في  الجودة واالداء الجامعيومدير ضمان و الطلبة الدراسات العليا و معاون العميد للشؤون العلمية  :   ه ــــــلوظيفا 

 فرع الصيدالنيات حاليا سابقا تدريسي في كلية الصيدلة جامعة بغدادكلية الصيدلة 

 استاذ     الدرجة العلمية :

 Shaimaa.Abd@copharm.uobaghdad.edu.iq  كتروني :البريد إالل

 :أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1992 )الخامسة على الدورة( الصيدلة بغداد

 1998 )االولى على الدورة(الصيدلة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 

 

 2010 الصيدلة بغداد

 

 :السيرة العلمية

 .1993-1992وزارة الصحة  \صيدالنية في مستشفى ابن الهيثم -1

 . 1995-1993معيدة في كلية الصيدلة جامعة بغداد لالعوام -2

 1998في كلية الصيدلة جامعة بغداد  مدرس مساعد-3

 2010 في كلية الصيدلة جامعة بغدادمدرس دكتور  -3

 2013في كلية الصيدلة جامعة بغداد استاذ مساعد دكتور -4

 .  2019استاذ -5

 و لحد االن. 1993التدريس في الدراسات االولية و العليا منذ عام  -6

 يقارب ثالثون اطروحة دكتوراه و رسالة ماجستير و بحث دبلوم. االشراف على ما--7

 رئيس و عضو لجنة مناقشات لطلبة الدكتوراه و الماجستير الكثر من خمسة و اربعون.-8

 في مجالت عالمية و محلية. ناشرة لثالثون بحث علمي -9

 :المناصب االدارية و العلمية

 2020- 2011ية الصيدلة جامعة بغداد منذ العام مدير ضمان الجودة و االداء الجامعي في كل-1

 .2013-2011مقرر فرع الصيدالنيات في كلية الصيدلة جامعة بغداد لالعوام -2

 .2014-2013للشوؤن العلمية معاون العميد  -3

 .2018-2014معاون العميد للشوؤن العلمية و الدراسات العليا لالعوام  -4
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 .2020-2018الطلبة في كلية الصيدلة جامعة بغداد  معاون العميد للشؤون العلمية و -5

 .2019في العراق مقرر مجلس اعتماد كليات الصيدلة عضو و -6

 .2019-2017مجلس تحسين جودة التعليم لكليات الصيدلة في العراق  مقررعضو و  -7

 عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية. -8

اللجان العلمية داخل و خارج كلية الصيدلة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة عضوة و رئيسة العديد من  -9

 الصحة.

 و عضوة لجنة مشروع البنى التحتية لكليات المجموعة الطبية. رئيس لجنة مشروع البنى التحتية في كلية الصيدلة -10

 (((ISO9001:2008) 2015يس مدققين دوليينرئ IRCAحاصلة على شهادة دولية في الجودة : دورة تدريبية -11

) مدقق داخلي معتمد وفق المواصفة القياسية الدولية 2019حاصلة على شهادة دولية في الجودة :مدقق داخلي  -12

ISO9001:2015).نظام ادارة الجودة   

 لجنة فحص االدوية وزارة الصحة -13

 :التشكرات

وزيرة المراة و  و تثمين الجهود من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و حاصلة على العديد من كتب الشكر و التقدير

 رئيس جامعة بغداد و عمداء كليات الصيدلة في العراق و من جهات رسمية اخرى.

 :النشاطات االخرى

عراق ضمن المساهمة في العشرات من اللجان التدقيقية على الجامعات العراقية والكليات المختلفة في جميع انحاء ال-1

 لجان التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية .

 اجراء التدقيق الداخلي على كليات الصيدلة ضمن لجان ضمان الجودة و االداء الجامعي.-2

اجراء دورات تدريبية في التدقيق الداخلي لموظفي وحدات ضمان الجودة للكليات المختلفة لجامعة بغداد و كليات مجمع  -3

 يحصل المتدرب على شهادة مدقق داخلي.  باب المعظم

مساهمة في العديد من النشاطات العلمية و االدارية و الصحية و المساهمة في وضع الخطوط االساسية  و ايضا ال-4

العلمية لكليات الصيدلة الحكومية و االهلية و تطوير مناهج الصيدلة في العراق و مقررية مجلس تحسين جودة التعليم في 

خارج و لمشاركة في العديد من المؤتمرات و الندوات العلمية كليات الصيدلة و تطوير مناهج الدراسات العليا و كذلك ا

 داخل العراق.

 يس لجنة االنضباط في كلية الصيدلة جامعة بغداد.ئر -5

 عضو لجنة الخبراء للتخصص العلمي الواحد لكليات الصيدلة -6


