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 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 / بغداد / كلية الصيدلةالعراق :      عنوان العمل

 

 العمل   :     هاتف

  Taghreed.Omar@copharm.uobaghdad.edu.iqكتروني :البريد إالل

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

√   

   √ الماجستير

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
 1996-1986 كلية الصيدلة /جامعة بغداد معيدة 

 2008-1996 كلية الصيدلة /جامعة بغداد تدريسي/ مدرس مساعد  2

 



 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2020-1986 بغداد الصيدلة 1

 2016-2008 كلية اليرموك الجامعة (صيدلةقسم ال) الجامعة موككلية الير 2

 2016-2017 كلية الرافدين الجامعة صيدلة(قسم ال) الجامعة الرافدينكلية  3

 2016-2017 الجامعة االسراءكلية  كلية ابن البيطار الملغاة 4

 2016-2017 كلية اليرموك الجامعة صيدلة(قسم ال) الجامعة موككلية الير 5

 2018-2017 كلية الرافدين الجامعة ) قسم الصيدلة ( كلية الرافدين الجامعة 6

2018-2020 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 

 

 

 1990 – 1986 عملي فقط ( المرحلة االولى)  الكيمياء العامة + الكيمياء التحليلية الكيمياء الصيدالنية

 

 

 

 1992 - 1990 عملي فقط (المرحلة الثانية الكيمياء العضوية ) ء الصيدالنيةالكيميا 2

 1997 الكيمياء العامة + الكيمياء التحليلية ) المرحلة االولى عملي فقط ( الكيمياء الصيدالنية 3

 )المرحلة الرابعة عملي فقط ( 1ف الكيمياء الصيدالنية الكيمياء الصيدالنية 4

 )المرحلة الثانية عملي + نظري ( 2فالكيمياء العضوية 

1999 -2001 

 2010 - 2002 (نظري + عملي ) 2+ف1ف المرحلة الثانيةالكيمياء العضوية  الكيمياء الصيدالنية 5

  عملي فقط (المرحلة الثالثة ) 2وف1فالكيمياء الصيدالنية  الكيمياء الصيدالنية 6

 ()المرحلة الثانية نظري فقط  1الكيمياء العضوية ف

2011  

 

 

 

 

 

 

 ) نظري + عملي ( المرحلة الثانية 1عضوية فالكيمياء ال الكيمياء الصيدالنية 7

 ( ()المرحلة الثانية عملي + المرحلة االولى نظري 2الكيمياء العضوية ف

 

 

 

 

 

2012-2013 

      2014 الكيمياء العضوية )المرحلة الثانية عملي فقط ( الكيمياء الصيدالنية 8

 ولحد اآلن 2008 كلية اليرموك الجامعة ) المرحلة الثالثة(2وف1الكيمياء الصيدالنية ف مياء الصيدالنيةالكي 9

 2016-2015 نظريالكيمياء العضوية المرحلة الثانية  الكيمياء الصيدالنية 10

 2016-2015 نظري خامسةالمرحلة ال صيدالنية المتقدمةال التحاليل الكيمياء الصيدالنية 11

 2015-2014 / طلبة الدبلوم العالي المتقدمة  الكيمياء العضوية الكيمياء الصيدالنية 12

 2016-2015 / طلبة الماجستير المتقدمة  الكيمياء العضوية الكيمياء الصيدالنية 13

 2016-2015 / طلبة الماجستير الحلقات المتجانسة الكيمياء  الكيمياء الصيدالنية 14 

 2016-2015     والدبلوم العاليالماجستير الدكتوراه و/ طلبة  دراسيةالحلقات ال النيةالكيمياء الصيد  15

 2017-2020 تحاليل صيدالنية متقدمة  / طلبة الماجستير الكيمياء الصيدالنية 16

 2017-2016 / طلبة الماجستير       الحلقات المتجانسة الكيمياء  الكيمياء الصيدالنية 17

 2014-2008 كلية الصيدلة /جامعة بغداد تدريسي/ مدرس 3

   2014-2008 دلة /جامعة بغدادكلية الصي مقرر فرع الكيمياء الصيدالنية 4

 2020- 2014 من كلية الصيدلة /جامعة بغداد المساعد استاذ 5



 

 

 

 

 2018-2017 )الفصل االول ( /عملينظري الكيمياء العضوية المرحلة الثانية  صيدالنيةالكيمياء ال 18

2018-2020 

 2018-2017 المرحلة الخامسة الفصل االول  IVالكيمياء الصيدالنية العضوية  الكيمياء الصيدالنية   19

2018-2020 

 2018-2017 الفصل الثاني  نظري خامسةلالمرحلة ا صيدالنية المتقدمةال التحاليل الكيمياء الصيدالنية 20

2018-2020 

 2018-2017 تحاليل صيدالنية متقدمة  / طلبة الماجستير الكيمياء الصيدالنية 21

2018-2020 

 2018-2017   / طلبة الماجستير المتقدمة  الكيمياء العضوية الكيمياء الصيدالنية 22

2018-2020 

 

  :تي أشرف عليهاال( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

االشراف طالب سنويآ  4-3وبواقع   2016الى  2010االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الخامسة من  

       طالب سنويآ او اكثر( ( 4-3وبواقع   2018الى  2010على بحوث التخرج للمرحلة الخامسة من 

                                  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات رات المؤتمسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 متدربة جامعة بغداد 1996 دورة التأهيل التربوي 1

ضمن لجنة  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2008 المؤتمر العلمي السابع 2

 المؤتمر
 متدربة جامعة بغداد 2008 دورة الحاسبة 3

ضمن لجنة  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2009ِ المؤتمر العلمي االول 4

ضمن لجنة  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2009 المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة 5 المؤتمر

 ضمن اللجنة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2010 الكيمياء الصيدالنيةفرع ندوة  6 المؤتمر

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

تحضير وتقييم الفعالية المضادة لاللتهابات لبعض استرات  1

 غير الستيرويديةالسلفونامايد مع بعض االدوية المضادة لاللتهاب 

 2016-2015 الكيمياء الصيدالنية

     

هاب ةالبكتريا تحضير وتشخيص مع دراسة تاثير المضاد لاللت 2

 لاليبوبروفين المرتبط بالبيرازولين باستخام الكاليسين كرابط 

 2019-2017 الكيمياء الصيدالنية

 Synthesis, Characterization and Prelimin-aryAnti-

inflammatory and Antibacterial Evaluation of New 

Ibuprofen-Pyrazolines 

Conjugate Using Glycine Spacer 

 -2019-2018 الكيمياء الصيدالنية

 design, Synthesis and ANTIBACTERIAL 

EVALUOATION of antioxidantS with Different 

Quinolone Antibiotic 

Pharmaceutical 

chemistry 

2020 

 Synthesis and Hydrolysis Study of Gabapentin 

Mutual Prodrug with Different Antioxidants 

 2020 



 

 

 

 

7 

 

ضمن لجنة  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2010 خاص بالحوث العلمية المؤتمر العلمي للطلبة

 المؤتمر
 مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2010 ندوة فرع العلوم المختبرية السريرية 8

 ضمن اللجنة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2010 الندوة العلمية لكلية الصيدلة 9

 مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2010 يةالمؤتمر العلمي االول للجامعة المستنصر 10

 عضو اللجنة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2011 مؤتمر اليوبيل الماسي لكلية الصيدلة 11

التحضيرية 

 المركزية

 عضو ندوة علمية كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2011  فرع ك. صيدالنية –ندوة الكيمياء التخصصية  12

 مشاركة الموسوي قاعة الشهيد درب 2011 الطبالمؤتمر العلمي لمدينة  13

 مشارك جامعة المستنصريةال 2011 كلية الصيدلة –ندوة فرع الكيمياء التخصصية  14

 مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد  2011 ندوة العنف ضد المرأة 15

المؤتمر العلمي للطلبة ) البحوث الطالبية  16

 دلةالتطبيقية اضافة نوعية لمهنة الصي

 ضمن اللجنة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012

17 Chembio- office فرع الكيمياء الصيدالنية 

 

 ضمن اللجنة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012 تأثير التلوث البيئي على ازدياد نسبة األمراض 18

 المؤتمر العلمي للطلبة 19

 

 ضمن اللجنة لة/جامعة بغدادكلية الصيد 2012

 االستخدام األمثل للنباتات الطبية 20

 

 

 

 

 

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012

21 

 

 مشارك كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012 مناقشات العديد من طلبة الدبلوم والماجستير

 حضور كلية بغداد  للصيدلة 2012 المؤتمر العلمي للطلبة 22

فرع الكيمياء الحلقات الدراسية ألعضاء  حضور 23

 راسات العلياولطلبة الد الصيدالنيه

مسؤولة الحلقات  كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012

الدراسية في 

 الفرع 

حضور الندوة التي اقامتها نقابة الصيادلة حول   24

 االدوية المغشوشة واالستخدام الخاطيء للدواء

 مشاركة نقابة الصيادلة 2012

 مشاركة فندق عشتار شيراتون 2012 ندوة الرقابة الدوائية  25

ندوة اللجنة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان  26

 الثدي

 مشاركة كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2012

 مشاركة فندق عشتار شيراتون 2013 العراق-TDX مؤتمر  27

مختبر د. حنا فرع  HPLCورشة عمل في حول  28

   الصيدالنية ك.

 مشارك كلية الصيدلة جامعة بغداد 2013

 2011 مؤتمر كلية اليرموك الجامعة 29

 2013و

 مشاركة فندق عشتار شيراتون

مؤتمر دائرة مدينة الطب حول التعاون بين  30

 االختصاصات الطبية

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2014

     حضور في الكلية ةالصيدل قسم 2014 ندوة كلية الرشيد الجامعة قسم الصيدلة 31

الجامعة كلية الصيدلة/ 2014 ندوة قسم الكيمياء الصيدالنية 32

 المستنصرية
 مشاركة

الجامعة كلية الصيدلة/ ثانيالمؤتمر العلمي ال 33

 المستنصرية

 حضور فندق عشتار شيراتون 2014



 

 

 

 

ندوة فرع الصيدلة السريرية بالتعاون مع مدينة  34

 الطب 

 حضور درب الموسويقاعة الشهيد  2014

الجامعة كلية الصيدلة/ 2014 ندوة فرع الصيدلة السريرية  35

 المستنصرية

 حضور

  حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2014 ندوة ايتام العراق  36
37 

 

  حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2014 ندوة فرع الصيدالنيات

   حضور الصيدلة/جامعة بغدادكلية  FT-TLC 2014و FT-IRندوة حول جهاز ال  38

ندوة فرع التحاليل المرضية: التدرن الرئوي في  39

 العراق

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2014

 ندوة الصيدلة السريرية 40

patient education… most effective 

way to get  optimum therapeutic 

outcome 

كلية الصيدلة / الجامعة  2015

 ريةالمستنص

 مشاركة

مدينة الطب/ قاعة درب  2015 مؤتمر الصيدلة السريرية: تطلع نحو االرتقاء 41

 الموسوي

 مشاركة

ندوة الكيمياء الصيدالنية: التوجهات الحديثة في  42

 الكيمياء الصيدالنية 

كلية الصيدلة / الجامعة  2016

 المستنصرية

 مشاركة

نشر في جودة البحث العلمي وآلية ال ندوة علمية 43

المجالت العالمية ذات معامل تأثير/ أفكار 

 ومقترحات 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016

التوجهات الحديثة في الممارسات  محاضرة علمية 44

 الصيدالنية والتعليم الصيدالني 

 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016

ي االول مؤتمر الدراسات العليا العلم مؤتمر علمي 45

 لكلية الصيدلة/ جامعة بغداد

 عضوة لجنة  كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016

حضور مناقشة طالب الدراسات العليا جعفر   46

ستار شياع  ,علي حسين عباس  ,محمد حبيب 

 رشيد ,معاذ حسين احمد .سرى صادق  

 وعلي رحمن 

2015 - 

2016 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 لطلبة(  سمنار)  دراسية حلقاتال رحضو 47
 . العليا الدراسات

 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير اكرم حميد  48

 كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية

2015-

2016 

كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية
 عضو لجنة

 

نب عبد حضور مناقشة طالبة الماجستير ص.زي 49

 الخالق في كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية 

2015-

2016 

 

 

كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

 

50 
حضور محاضرة للدكتور خالد طويل بعنوان 

 "عقلنة علم االدويهالجزيئي في عالج السرطان" 

2015-

2016 

حضور ندوة حول التلوث البيئي وآثاره الجانبية  51

 ي سرطان الثد–

2015-

2016 

 حضور معهد الطب الفني    

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير عمار  52

احسان محمود كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية

2015-

2016 

كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية
 عضو لجنة

 

نور منير عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير 53

 كلية الصيدلة الجامعة المستنصريةمحمد

2015-

2016 

كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية
 عضو لجنة

 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير نجوان 54

 خليل جبير كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية

2015-

2016 

كلية الصيدلة الجامعة 

 المستنصرية
 عضو لجنة

 



 

 

 

 

  تقييم بحث  55

2016 

كلية الصيدلة / جامعة بغداد 

 لجنة الترقيات

 

رئيسة لجنه  كلية الصيدلة / جامعة بغداد  2016 مر العلمي األول لطلبة الدراسات العليا المؤت 56

اتشريفات 

 والعالقات العامة
ندوة توعوية حول سرطان الثدي للدكتورة  57

  )  IPST يسرى طاهر جرجيس ) فريق

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد 2016

واحد نحقق بروح الفريق ال مؤتمر مدينة الطب 58
 المنجزات الريادية

قاعة درب \مدينة الطب 2016

 الموسوي
 حضور

التواصل  تطوير مهاراتندوةعلمية بعنوان  59
 مثل للعالجأللصيادلة من اجل استخدام 

3/1/201

7 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 ندوةعلمية 60
Modern aspects in pharmacognosy 

and medicinal plants 

 

11/1/20

17 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 ورشة عمل من قبل وحدة أعتماد المختبرات 

 

24/1/201

7  

اساتذة  _فرع الصيدالنيات 

جامعة  الصيدلة ومنتسبي كلية

 بغداد

 

 حضور

 محاضرة علمية 61
 Pharmأمكانية تطبيق برنامج دكتوراه صيدلة 

D في كليات الصيدلة العراقية 

 

15/1/20

17 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

  ندوة علمية بعنوان 62
The optimum use of Laboratory 

Instruments 

 

8/3/201

7 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

11/3/20 محاضر علمية بعنوان التوزيع األمثل لألدوية 63

17 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

الفاق الحديثة للصناعات ا ندوة علمية بعنوان 64
 االدوائية ودور الكيمياء الصيدالنية فيه

3/4/201

7 

فرع الكيمياء الصيدالنية في 

كلية الصيدلة/ الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

ندوة بعنوان العمل االنساني والتطوعي ركيزة  65
 في بناء المجتمع

8/4/201

7 

 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 ية بعنوان محاضرة علم 66
Pharmaceutical products generic and 

brand in pharmacy practice 
 

12/4/20

17 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

) بيان اهمية أختيار أنماط  بعنوان علمية ندوة 67
  الدراسة واالسس المعتمدة في ذلك(

29/4/20

17 

 مشاركة كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 ية بعنوان ندوة علم 68
Vascular calcification… A new 

approach of treatment 
 

5/5/201

7 

جمعية القلب والصدرالعراقية 

وجمعية ارتفاع ضغط الدم 

 العراقية

 حضور

-15 المؤتمر العلمي الثاني للرقابة الدوائية 69

16\11\

2017 

 مشاركة الرقابة الدوائية

 towardsمحاضرة الدكتور خالد الكناني 70

improved antibody based theraputics 

5\11\

2017 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد



 

 

 

 

ندوة وحدة العالقات الثقافية للوقاية من سرطان  71
 الثدي

5\11\

2017 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 محاضرة الكتورة شيماء عبد الزهرة 72
Development BLF1 as novel    

immunotoxine for cancer therapy  

28\10\

2017 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ندوة الصيدلة السريرية بعنوان المنهاج المقترح  73
 لبرنامج فام دي

12\12\

2017 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد

 الحلقات الدراسية لطالب الدراسات العليا.. 74

   بحوث تخرج طالب الخامس

 مشاركة عة بغدادكلية الصيدلة / جام 

محاضرة علمية في فرع الصيدلة السريرية عن  75

 االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

2017/12  حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد 

محاضرة حول دور االرشاد التربوي في تقويم  76

 العملية التربوية

 مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد 12/2017

بل الدكتور باسم أرحيم علمية من قمحاضرة  77

 عميد كلية الصيدلة /جامعة القادسية 

28/2/

2018 

 مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

 االفاق المستقبلية للعلوم الصيدالنيةبعنوان ندوة  78

Prospects future in pharmaceutical 

sciences 

27/3/

2018 

 مشاركة قسم الصيدلة /جامعة أشور

مؤتمر علمي في تونس لجمعية االطباء  79

  العراقيين العالمية )الرابع عشر(

 

18-

19/7/

2018 

 مشاركة تونس

محاضرة علمية في فرع الصيدلة السريرية عن  80

 االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

2017/12  مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد 

محاضرة حول دور االرشاد التربوي في تقويم  81

 العملية التربوية

 مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد 12/2017

 في موضوع  ورشة عمل 82

Immunohistochemistry 

 من قبل الدكتور منذر حسين

London College King's 

25/9/

2018 

 

تقنيات الشركة العراقية لل

 / بغداد/ العراق الحياتية

 متدربة

محاضرة للدكتورة بسمة زهيرمحمد ناجي  83

 بعنوان 

Personalized warfarin dosing on 

children after congenital heart 

surgery using the model-based 

approach 

 وهو خاص ببحث دراسة الدكتوراه

 

8/10/

2018 

 ضورح كلية الصيدلة /جامعة بغداد

 بعنوان ندوة  84

Computational chemistry era opens 

huge gates for medicinal chemistry 

researches 

11/10/

2018 

 مشاركة قسم الصيدلة /جامعة أشور

مؤتمر مدينة الطب تحت شعار )مدينة الطب  85

 عطاء مستمر( 

 

11-

13/12/

2018 

      مشاركة مدينة الطب

الكيمياء الصيدالنية  //اد عبد محاضرةعلمية د.اي 86  
Discovery of Novel Histone 

cancer -Deacetylase inhibitors as Anti

Agents 

24/12/

2018 

 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

/29/12 ندوة علمية )المكمالت الغذائية ما لها وما عليها( 87

2018 

 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

 

88 
عنوان ) فوائد استخدام تقنية ندوة علمية ب

الخطوط الخلوية في تطوير عوامل قاتلة للخاليا 

(السرطانية  

18/12/

2018 

كلية الصيدلة /الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

ندوة ) االرشاد النفسي من التنظير الى الممارسة  89

 العلمية(

29/4/

2019 

 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

https://www.researchgate.net/institution/Kings_College_London
https://www.researchgate.net/institution/Kings_College_London


 

 

 

 

وتطبيقاتها العلمية(دورة )زراعة االنسجة  90  27-

28/4/

2019 

 متدربة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

/8/4 ورشة عمل خاص بالترقيات العلمية  91

2019 

 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

ورشة عمل في كلية اليرموك الجامعة  92

كيفية اعداد سجالت الطرائق  2019\1\9بتاريخ

ايير الجودة        االجرائية للمختبرات التعليمية وفق مع

GLP 

قسم الصيدلة /كلية اليرموك  2019\1\9
 الجامعة

 حضور

 دورة جامعة بغداد مركزابن سينا عن 93

Google classroom 

 

26-

27/6/

2019 

 متدربة جامعة بغداد

عن في فرع العقاقيرورشة عمل  94  

The program of HPLC preparative 

with fraction collector  

6/4/

2019 

 مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

عن/كلية الطب دورة جامعة بغداد  95  

Google classroom  تطبيق نظام (

 المقررات(

 

26-

27/6/

2019 

 متدربة جامعة بغداد

 
 التحليل االحصائي

6/5/202

0 

كلية الصيدلة /الجامعة 

 المستنصرية

 مشاركة

االعتماد االكاديمي الطريق الى الجودة في  

 يم العالي التعل

14/5/20

20 

 مشاركة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

تقنيات الذكاء الصناعي ودورها في مواجهة  

 COVED-19كورونا فايروس

16/5/20

20 

 مشاركة خارج الكلية

 
 استخدام المكتبة االفتراضية

12\4\20

20 

 متدربة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

 المعقمات المستخدمة للوقاية من فايروس 

 كورونا وكيفية التعامل معها

14\4\20

20 

كلية الصيدلة /الجامعة 

 المستنصرية

 مشاركة

االختبارات االحصائية للتجارب البايولوجية  

  Genstatبأستخدام برنامج 

16\4\20

20 

 مشاركة خارج الكلية

 
 النشر في المجالت العلمية العالمية الرصينة

17\4\20

20 

 مشاركة كذلك

 
 الجامعي جودة التعليم 

8/4/202

0 

 متدربة كذلك

 
11/4/20 طرق عمل الصف االلكتروني

20 

كلية الصيدلة /الجامعة 

 المستنصرية

 مشاركة

التطبيقات والخدمات المتقدمة التي يوفرها    

لدعم  google browserمحرك البحث 

 مجاالت التعليم االلكتروني

14/4/

2020 

 مشاركة كذلك

 project management professional 

PMP project character 

27/4/

2020 

 مشاركة بغدادكلية الصيدلة /اجامعة 

واستخدامها في التعليم   googleاستمارات     

 االلكتروني 

 مشاركة كذلك 

 
 2020\4\13 الصحة الواحدة العالمية والتهديدات العالمية

 مشاركة كذلك

 
Endnote 18/5/2020 كيفية كتابة المصادر بأستخدام برنامج 

 مشاركة كذلك

 
 في كتابة الورقة البحثية Latexاستخدام كيفية 

4-
7\5\2020 

 مشاركة كذلك

 
 االسعافات االولية للحاالت  النفسية 

\15\4\202
0 

 مشاركة كذلك

 
 corona  16\4\2020دور الجهاز المناعي في مواجهة فيروس 

 مشاركة كذلك

 
 2020\4\17 النشر في المجالت الرصينة

 مشاركة كذلك



 

 

 

 

 
 2020\4\21 النباتات الطبية ودورها في تدعيم االغذية الصحية لالنسان

 مشاركة كذلك

 
 2020\4\13 الصحة الواحدة العالمية والتهديدات العالمية

 مشاركة كذلك

 
Endnote 18/5/2020 كيفية كتابة المصادر بأستخدام برنامج 

 مشاركة كذلك

 
 في كتابة الورقة البحثية Latexاستخدام كيفية 

4-
7\5\2020 

 مشاركة كذلك

 
 االسعافات االولية للحاالت  النفسية 

\15\4\202
0 

 مشاركة كذلك

 
 corona  16\4\2020دور الجهاز المناعي في مواجهة فيروس 

 مشاركة كذلك

 
 2020\4\17 النشر في المجالت الرصينة

 مشاركة كذلك

 
 2020\4\21 النباتات الطبية ودورها في تدعيم االغذية الصحية لالنسان

 مشاركة كذلك

 
 14/5/2020 التحليل االحصائي

      

 
 16/5/2020 االعتماد االكاديمي الطريق الى الجودة في التعليم العالي 

  

تقنيات الذكاء الصناعي ودورها في مواجهة كورونا  

 COVED-19 12\4\2020فايروس
  

 
 2020\4\14 استخدام المكتبة االفتراضية

  

المعقمات المستخدمة للوقاية من فايروس كورونا وكيفية  

 2020\4\16 التعامل معها
  

وجية بأستخدام برنامج االختبارات االحصائية للتجارب البايول 

Genstat  17\4\2020 
  

 
 8/4/2020 النشر في المجالت العلمية العالمية الرصينة

  

 
 11/4/2020 جودة التعليم الجامعي 

  

 
 14/5/2020 طرق عمل الصف االلكتروني

  

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية ت

يس مادة ك.صيدالنية للمرحلة تدر لعدة مرات عضوة لجنة جرد المذخر والمكتبة 1

الثالثة في كلية اليرموك الجامعة قسم 

 ولحد اآلن 2008الصيدلة منذ 
    2010 - 2001واألعوام  1997عضوة اللجنة االمتحانية للعام  2

 

االشراف على بحوث تخرج طالب 

المرحلة الخامسة في كلية اليرموك 

 الجامعة قسم الصيدلة
  مسؤولة وحدة البحوث  3

الكيمياء الصيدالنية والصيدالنيات والعلوم  عضوة لجنة تنظيم مختبرات 4

 المختبرية السريرية 

 

تدريس مادة التحاليل الصيدالنية 

 المتقدمة في صيدلة الرافدين

  عضوة لجنة مشتريات المواد الكيماوية 5

  عضوة لجنة ترتيب قوائم الطالب ولجنة األكراميات 6



 

 

 

 

العلمي السابع و المؤتمر العلمي االول والمؤتمر عضوة لجنة المؤتمر  7

  العلمي لكلية الصيدلة

         

  عضوة لجنة ندوة فرع الكيمياء الصيدالنية لعدة سنوات 8

      عضوة لجنة مناقشة طالب دبلوم في فرع الكيمياء الصيدالنية 9

  ولحد االن عضوة لجنة االرشاد التربوي  لعدة سنوات 10

  وال ازال لجنة االشراف على النادي لعدة سنواتعضوة  11

عضوة لجنة فرع الكيمياء الصيدالنية ألختيار البحوث المتميزة من ضمن  12

 بحوث التخرج

 

  عضوة لجنة مؤتمر الطلبة لعدة سنوات 13

 identificationاالشراف على طلبة الدراسات العليا في مادة العملي لل  14

 والحلقات الدراسية

 

 

  ولعدة سنوات االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الخامسة 15

 

 

 

 

 

عضو لجنة توحيداستمارات االحتياجات لفروع الكلية )مشروع تطوير  16

 وتجهيز مستلزمات تشغيلية للمختبرات(

  

عضوة لجنة فرع الكيمياء الصيدالنية ألختيار البحوث المتميزة من ضمن  17

  بحوث التخرج

 

  و لجنة المناقشة للعديد من طالب الماجستيرعض  18

  لجنة معادلة الشهادة لخريجي الدول االجنبية  19

  عضو لجنة االشراف على بحوث تخرج المرحلة الخامسة  20

  عضو لجنة مناقشة العديد من طالب الماجستير 21

-2016عضو لجنة المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة وطلبة الدراسات العليا  22

2017 

 

 2018-2017و 2017-2016عضو لجنة بحوث تخرج المرحلة الخامسة   23

 

تدريس مادة الكيمياء الصيدالنية 

للمرحلة الخامسة ولكال الفصلين في 

ولعدة اعوام  صيدلة الرافدين 

 ومستمرة بالتدريس هناك

-2017عضو لجنة المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة وطلبة الدراسات العليا  24

2018 

 

  ولحد االن 2016عضو لجنة معادلة الشهادة  من  25

  2017تقييم بحث /كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية   26  

  (10/10/2017تقييم اطروحة الماجستير للطالب مروان عماد جهاد ) 27

  (1/2/2018تقييم اطروحة الماجستير للطالب منار سرحان ) 28

   ة ابن البيطار الملغاةاالشراف على امتحانات كلي 29

  GLPلجنة جودة االداء الجامعي ومقومات المختبر الجيد   30

لجنة فرع الكيمياء الصيدالنية الخاصة بمناقشة بحوث التخرج  31

 للمرحلة الخامسة

لجنة وزارية لتصحيح وتدقيق 

)امتحان وزاري(  الدفاتر االمتحانية



 

 

 

 

لجنة الخبراء لوضع وتصحيح لالمتحان التنافسي للمرحلة الخامسة لكلية  32

الصيدلة الجامعة المستنصرية والكليات االهلية الممتحنه معها للعام 

 2018-2017الدراسي 

-12لطالب المرحلة الخامسة 

23/6/2019 

 تقييم اطروحة  طالبة الدراسات عمر عدي /صيدلة / ج المستنصرية 33

 يدلة / ج المستنصريةتقييم اطروحة  طالبة الدراسات نور صباح /ص 34

 2109-2018للعام الدراسي  pH5مشرفة على مختبر  35

 لجنه مناقشة طالبة الدراسات ميادة رياض توفيق  36

 طالب 4لجنة فرع الكيمياء الصيدالنية الخاصة االشراف بحوث التخرج 37

وعة االساتذة اللذين ضمن مجم طالب 9لجنة فرع الكيمياء الصيدالنية لمناقشة بحوث التخرج    38

تم تكليفهم بالتدريس في الكورس 

في  2703المكثف  حسب االمر 

22/6/2019 

 لجنه مناقشة طالبة الدراسات اكرام خليل ابراهيم 39

  

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 Preparation & analysis of soluble aspirin derivative 1996 أطروحة ماجستير 

1 Synthesis of Schiff bases of benzaldehyde and 

salicylaldehyde as anti-inflammatory agents 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 

2007 

 

 

 

 

2 Synthesis of new conjugation of indomethacine as 

possible prodrug 

 2008 مجلة علوم المستنصرية

 
3 Synthesis of dithiocarbamate derivatives of 

((nitrophenyl) diazenyl- 1,3,4-thiadiazole as 

anticancer  agent 

 2010 علوم المستنصرية  مجلة

4 Synthesis and Preliminary Pharmacological 

Evaluation of New Analogues of  Diclofenac as 

Potential Anti-inflammatory Agents 

 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 

2011 

5 Design and synthesis of possible mutual prodrugs 

by  coupling of  NSAIDS with sulfa drugs by using 

glycolic acid as spacer 

 
Pharmacie Globale 

 
 سنغافورا

2012 



 

 

 

 

6 Synthesis and Preliminary Pharmacological 

Evaluation of esters and amides derivatives of  

Naproxen as potential Anti-inflammatory agents 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 

2013 

7  

Synthesis & Chemical Hydrolysis Study of some 

NSAIDs Linked to Natural Antioxidant via Alanine 

 

Journal of Advances 

in Chemistry- امريكا 

 

 

2013  

8 Synthesize of New Ibuprofen and Naproxen 

Sulphonamide Conjugate with Anti-inflammatory 

Study and Molecular Docking study. 

 

International Journal 

of Pharmaceutical 

Quality Assurance 

             الهند

 

2018 

 9 Synthesis, Characterization and Preliminary Study of the 

Anti-Inflammatory Activity of New Pyrazoline 

Containing Ibuprofen Derivatives 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 

2018 

 

  تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

   اللجنة العلمية في الكلية        

    عضو في هذه اللجنة  لجنة االرشاد التربوي : 

 .لجنة معادلة الشهادة 

 لجنة اعضاء صندوق التعليم 

 .رئيسة لجنة تحقيقية  

 ضمن لجنه االستالل لترقية م.م.ضحى عبد الصاحب 

 اللجنه االساسية لتصحيح الوزاري للمراحل المنتهية 

 كلفين بتدريس ضمن )الكورس المكثف(لجنه االساتذة الم 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1988 السيد العميد ()كلية الصيدلة  / جامعة بغداد 1/عددشكر و تقدير  1
 1990 وزارة الصحة 1شكر و تقدير /عدد 2

) البحوث 1ئة /عددمكاف 3

 االبداعية(

 

 

 

 

 

 1997 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 1شكر و تقدير /عدد 4

 

 1997 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد(

 3شكر و تقدير /عدد 5 

 

 2002و   2001 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد(

 2003 / جامعة بغداد) السيد العميد(كلية الصيدلة  3شكر و تقدير /عدد  6

 2004 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 2شكر و تقدير /عدد 7
 2004 السيد رئيس جامعة بغداد 1شكر و تقدير /عدد 8

 2005 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 2شكر و تقدير /عدد 9

 2006 جامعة بغداد) السيد العميد(كلية الصيدلة /  2شكر و تقدير /عدد 10

 2007 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 3شكر و تقدير /عدد  11



 

 

 

 

 2008 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 3شكر و تقدير /عدد  12

 2009 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 4شكر و تقدير /عدد  13

               2010 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد(  4ر /عددشكر و تقدي 14

               2011 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 4شكر و تقدير /عدد 15

               2012 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 3شكر و تقدير /عدد 16

 2013 مدير عام دائرة مدينة الطب 4شهادة مشاركة / 17

 2013 نقابة الصيادلة/ د.عبد الرسول نقيب صيادلة العراق شهادة مشاركة 18

 2014 كلية الصيدلة /كلية اليرموك الجامعة) السيد العميد( شهادة مشاركة 19

               2013 كلية الصيدلة / جامعة بغداد) السيد العميد( 5شكر و تقدير /عدد 20

  2013 ) السيد العميد(–كلية الصيدلة ج.المستنصريه 2/عددشهادة مشاركة 21

 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب المرقم  شكر وتقدير+ قدم شهر 22

 28/3/2013في  5/513 و 3

2013 

 2013و2012و2011 ) ) السيد العميد–كلية اليرموك الجامعة 3شكر وتقدير / عدد  23

 2013 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية شكر وتقدير 24

 2014 ) السيد العميد(–كلية الصيدلة ج.المستنصريه 3/عدد شهادة مشاركة 25

  2014 كلية الصيدلة /كلية الرافدين الجامعة ) السيد العميد( شهادة مشاركة 26

 10/1/2015 العميد / كلية الصيدلة/ جامعة بغداد شكر و تقدير 27

   24/2/2016 العميد / كلية الصيدلة/ جامعة بغداد شكر و تقدير 28

 2017-2016 (69/10262مكتب السيد رئيس الوزراء )م.ر.و./ شكر وتقدير  

 

 

 2017 ) السيد العميد(–بغداد   كلية الصيدلة ج. 2/عدد شهادة مشاركة

 2017 العميد() السيد –كلية الصيدلة ج.المستنصريه 3/عدد شهادة مشاركة 

   2017 ( كلية الصيدلة /كلية اليرموك الجامعة) السيد العميد شكر وتقدير 
 22/6/2017 العميد / كلية الصيدلة/ جامعة بغداد شكر وتقدير 

 30/1/2018 المستنصرية  جامعةالالعميد / كلية الصيدلة/  شكر وتقدير 
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