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 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2001 الصيدلة بغداد

 2009 الصيدلة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

   

  أخرى

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 

 ورة  

mailto:zahraa.sadek@copharm.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

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

 االن - 2003 بغداد كلية الصيدلة 1

 

 

 

 التى قمت بتدريسها. رابعاً : المقررات الدراسية 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مختبر الصيدلة الصناعية  ومختبر الصيدلة  الصيدالنيات 1

 و مختبر الصيدلة التكنلوجية  ةالفيزيائي

2003 - 2009 

 االن - 2009 مرحلة ثالثة –مختبر الصيدلة التكنلوجية  الصيدالنيات 2

 

 

 

 :التي أشرف عليها( ل الرسائ ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مستشفى  –الطب  دائرة مدينة -وزارة الصحة  صيدالنية متدربة 1

 دار التمريض الخاص

2001 - 2002 

 2009 - 2003 كلية الصيدلة / جامعة بغداد صيدالني ممارس 2

 االن -2009 كلية الصيدلة / جامعة بغداد مدرس مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور د / كلية الصيدلةجامعة بغدا 2008 ية االفاق المستقبلية للعلوم الصيدالنمؤتمر  1

) تفعيل التعاون بين ورشة عمل  2

الجامعات والشركات والمصانع الدوائية 

 خدمة للمجتمع ( لشركة اكاي

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2011

مركز التطوير والتعليم  2011 للتدريسين 152التربوي  دورة التاهيل 3

 المستمر / جامعة بغداد

 حضور

) دورة ئة الحاسبة االلكترونية دورة كفا 4

 الترقيات العلمية(

6- 10  /3  /

2011 

المكتب االستشاري لنظم 

المعلومات والحاسبات / 

مركز الحاسب االلكتروني / 

 جامعة بغداد

 حضور

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2011 للكليةمؤتمر اليوبيل الماسي  5

/ كلية  الجامعة المستنصرية 2013 ةالمؤتمر العلمي الثاني لكلية الصيدل 6

 الصيدلة

 حضور

المؤتمر العلمي العالمي السنوي لدائرة  7

 مدينة الطب

 حضور مدينة الطب 2016

 ندوة وحدة ضمان الجدوة واالداء الجامعي 8

 ) جدوة البحوث العلمية(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2016

ي ورشة عمل لفرع السريرية ) االهمية ف 9

اختيار الدراسة المالئمة في تصميم 

 البحوث السريرية(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

ورشة عمل لفرع العقاقير ) الجوانب  10

 الحديثة في علم النبات والنباتات الطبية(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

ورشة عمل لفرع الصيدالنيات  11

 زة المختبرية()االستخدام االمثل لألجه

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

الندوة التوعوية ) معا للوقاية من سرطان  12

 الثدي(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

ندوة المكتبة االفتراضية لوحدة العالقات  13

 الثقافية 

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017



 

 

 

 

 

 

 

ة ) المنهاج ندوة فرع الصيدلة السريري 14

 دي( –المقترح لمادة الفارم 

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2017

 حضور مدينة الطب 2017 مؤتمر مدينة الطب  15

دورة كيفية مليء استمارة التسجيل في  16

 كوكل سكولر

مركز التطوير والتعليم  2/1/2018

 المستمر/ جامعة بغداد

 حضور

 /11/ 22 -18 دورة سالمة اللغة العربية 17

2018 

 حضور كلية الصيدلة / جامعة بغداد

ورشة العمل الخاصة بالترقيات العلمية  18

 لشرح وتوضيح تعليمات الترقيات العلمية

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2018

دورة كيفية كتابة البحوث واستخدام برامج  19

 االستالل/ وحدة التعليم المستمر

 حضور لية الصيدلةجامعة بغداد / ك 2018

ورشة عمل فرع الصيدالنيات ) عمل  20

 ( DHCو  FTIRجهاز 

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2018

ندوة علمية مشتركة لفرعي الصيدلة  21

 السريرية والعقاقير)المكمالت الغذائية ما

 لها وما عليها(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2018

 العربية / وحدة التعليمدورة سالمة اللغة  22

 المستمر

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2018

 حضور مدينة الطب  2018 المؤتمر العلمي السابع لمدينة الطب  23

 GOOLEدورة مليء استمارة  24

SCHOLAR 

مركز التطوير والتعليم  2018

 المستمر / جامعة بغداد

 مشاركة

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2019 لمية ورشة العمل الخاصة بالترقيات الع 25

 ندوة علمية للجنة االراد النفسي والتوجيه 26

التربوي) االرشاد النفسي من التنظير الى 

 الممارس العلمية(

 حضور جامعة بغداد / كلية الصيدلة 2019

 Googleدورة التعليم االلكتروني  27

classroom  

 حضور ةجامعة بغداد / كلية الصيدل 2019

 حضور مدينة الطب 2019 مؤتمر مدينة الطب 28



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل  الكتروني ) مضادات  29

 naturalالفايروس الطبيعية() 

antivirals) 

/ كلية  الجامعة المستنصرية 10/5/2020

/وحدة التعليم  الصيدلة

 المستمر

 حضور

ورشة عمل الكتروني  30

(nanocompartment) 

صرية / كلية الجامعة المستن 12/5/2020

الصيدلة /وحدة التعليم 

 المستمر

 حضور

ورشة عمل الكتروني شرح لبنود الترقية  31

والية احتساب النقتط حسب قانون 

 الترقيات

الجامعة المستنصرية / كلية  14/5/2020

الصيدلة /وحدة التعليم 

 المستمر

 حضور

 the different)ورشة عمل الكتروني  32

extraction methods of the 

medicinal plants active 

compounds)  

الجامعة المستنصرية / كلية  13/5/2020

الصيدلة /وحدة التعليم 

 المستمر

 حضور

ورشة تدريبية افتراضية الكترونية )  33

 ادارة الوقت(

التعليم  جامعة بغداد / مركز 21/5/2020

 المستمر

 حضور

 analysis and )ورشة عمل الكترونية  34

drawing your data results by 

using B program) 

الجامعة المستنصرية / كلية  4/6/2020

الصيدلة /وحدة التعليم 

 المستمر

 حضور

الورشة االلكترونية ) شرح تطبيق  35

االدمودو في انشاء الصفوف االلكترونية 

 وعمل االختبارات(

مركز ابن سينا للتعليم  1/6/2020

 االلكتروني / جامعة بغداد

 ضورح

الورشة االلكترونية ) استخدام تطبيق  36

google forms   في اعداد االختبارات

 االلكترونية(

مركز ابن سينا للتعليم  4/6/2020

 االلكتروني / جامعة بغداد

 حضور

 conductingالورشة االلكترونية )  37

and writing a medical 

manuscript) 

 / كلية الصيدلة جامعةبغداد 16/5/2020

وحدة  /وحدة التعليم المستمر/

 ابن سينا

 حضور

 applying the ) ةالورشة اإللكتروني 38

molecular modeling tools for 

takling COVID-19) 

جامعةبغداد / كلية الصيدلة  13/6/2020

وحدة التعليم المستمر/ وحدة /

 ابن سينا

 حضور

 the role of)الورشة االلكترونية  39

avifair in the treatment of 

Corona virus) 

جامعةبغداد / كلية الصيدلة  27/6/2020

وحدة التعليم المستمر/ وحدة /

 ابن سينا

 حضور

 innovative )الورشة االلكترونية  40

pediatric oral drug delivery 

system) 

جامعةبغداد / كلية الصيدلة  9/7/2020

وحدة التعليم المستمر/ وحدة /

 ابن سينا

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولي االلكتروني االفتراضي  41

 للتعليم الصيدلي .

12- 

13/7/2020 

جامعةبغداد / كلية الصيدلة 

وحدة التعليم المستمر/ وحدة /

 ابن سينا

 حضور

 off-label drug)الورشة االلكترونية  42

use : benefits and risk) 

جامعةبغداد / كلية الصيدلة  29/8/2020

وحدة التعليم المستمر/ وحدة /

 ابن سينا

 حضور

المؤتمر الدولي االفتراضي االول للتعليم  43

 educationالصيدلي والدراسات العليا : 

trends during and after 

pandemic) 

كلية الصيدلة / الجامعة  5-7/8/2020

 المستنصرية

 حضور

عليم االلكتروني ورشة الكترونية ) الت 44

وصياغة االسئلة النموذجية لمادة االشغال 

 ودور اللجان االمتحانية(

كلية التربية االساسية  18/6/2020

الجامعة المستنصرية /

بالتعاون مع مركز ابن سينا 

للتعليم االلكتروني جامعة 

 بغداد

 حضور

المؤتمر الدولي االول االلكتروني  45

ايروس االفتراضي حول اخر مستجدات ف

 كورونا.

13-14 

/6/2020 

 حضور نقابة االطباء 

 المحاضرة االفتراضية االلكترونية  46

1.Medication management in 

Ramadan : pharmacist role. 

2. ketogenic diet: Pros and cons  

C 

نقابة الصيادلة بالتعاون مع  12/5/2020

 ACINOشركة 

 حضور

كترونية المحاضرة االفتراضية االل 47

 العالمية

Coronavirus in the US: Facts, 

Fictions and Practical Tips 

18/4/2020 Harvard Medical 

School 

 جامعة هارفرد

 حضور

 البرنامج التدريبي االفتراضي االلكتروني 48

E-learning breaking time, 

Space, and Pandemic 

مركز بحوث تكنلوجيا  2020

ر/ جامعة المعلومات والتطوي

 الكوفة

 حضور

 Someالمحاضرة االلكترونية :  49

Common mistakes in 

prescribing, dispensing and use 

of medications 

 اكاديمية الطريق نحو التطور 22/5/202

Way to development. 

 حضور

المؤتمر التقويمي االول للتعليم  50

االلكتروني ) التعليم االلكتروني بين 

 (يةيم والتقويم طريقنا للرؤية المستقبلالتقي

27 – 29  /

10  /2020 

 حضور جامعة البصرة



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة الكترونية :  51

Update in Endodontic and 

asthetic dentistry 

جامعة بغداد / كلية طب  29/10/2020

 االسنان

 حضور

  الورشة التدريبية االفتراضية االلكترونية 52

و  Cصر فيتامين االدوار الفزيولوجية لعن

مصادره النباتية في مواجهة فيروس 

 كورونا المستجد.

17  /

10/2020 

مركز التعليم لمستمر / جامعة 

 بغداد

 حضور

ورشة العمل االفتراضية االلكترونية : )  53

 انواع اسئلة االختبارات في نماذج كوكل (

وزارة التربية / المديرية  5/11/2020

 العامة لتربية كركوك / قسم

شؤون المناهج والتقنيات 

 التربوية(

 حضور

 الورشة التدريبية االفتراضية االلكترونية 54

 )نبات ورق السكر الستيفيا الغذاء والدواء

 في عصر كورونا(

مركز التعليم المستمر /  14/11/2020

 جامعة بغداد

 

 حضور

 recentالورشة االلكترونية :  55

therapeutic and cosmetic 

applications of microneedling  

جامعة بغداد / كلية الصيدلة /  26/11/2020

وحدة التعليم االلكتروني / 

 مركز ابن سيتا

 حضور

 العلمية  ARIDمنصة اريد  29/11/2020 المؤتمر الدولي الرابع للصحة النفسية  56

واالدارة العامة للصحة 

النفسية وزارة الصحة / 

 فلسطين

 حضور

 ة االلكترونية :الندوة العلمي 57

Novel approaches in Drug 

Design 

جامعة الكوفة / كلية الصيدلة  7/11/2020

 قسم الصيدلة الكيميائية /

 حضور

 –الدورة االلكترونية : تعاطي المخدرات  58

 االسباب واالثار والوقاية

18=19 /11/ 

2020 

جامعة بغداد / كلية الصيدلة / 

وحدة التعليم االلكتروني / 

 كز ابن سيتامر

 حضور

المؤتمر السنوي العالمي الثاني حول  59

 المعلومات والعلوم

24 – 25  /

11  /2020  

 حضور جامعة الفلوجة

 –23/10 دورة التعليم المدمج  60

17/11 

/2020 

مركز ابن سينا للتعليم 

االلكتروني بالتعاون مع 

االساتذة خريجي دورة ايركس 

والفريق الوزاري للتعليم 

 كتروني جامعة بغداد االل

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في االعداد واالشراف على اداء امتحانات معادلة 

من كليات الصيدلة في الجامعات الشهادة للطلبة المتخرجين 

 االجنبية

 

  الكلية االشراف على مشاريع التخرج للمرحلة الخامسة في

  2013 – 2011لمدة سنتان  متحانيةاللجنة اال

  2018 - 2017 اللجنة االمتحانية 

 لجنة الدارة االمتحان التنافسي للمرحلة الخامسة بين كلية

 وك(، الرافدين واليرمالصيدلة جامعة وبغداد و كليات ) بغداد 

 

  2010في فرع الفارما لجنة جرد المواد الصيدالنية 

يا لعلدقيق الرسائل واالطاريح الجامعية لطلبة الدراسات الجنة ت

 الى االن – 2017قبل ارسالها الى المقوم العلمي 

 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Some variables affecting formulation 

of ciprofloxacin hydrochloride as an 

oral extended release tablet 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية 

2011 

2 Preparation and characterization of 

topical citrizine hydrochloride 

hydgrogel 

International journal 

of research in 

pharmaceutical 

science 

2018 

3 Preparation and characterization of oro 

– dispersible tablets of  bromohexine 

hydrochloride  

Journal of 

pharmaceutical 

sciences and 

research 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

4 Nanocrystal technology as a tool for 

improveing dissolution of poorly 

soluble drugsمقالة بحث . 

Journal of global 

pharma technology 

2019 

5 Phytochemistry and pharmacological 

activity of pea (pyrus communus linn) 

 مقالة بحثية.

Plants Archive: an 

international journal 

of plant research 

2020 

6 Role of sodium ascinate ( reparil 

dragees) in treatment of mastalgia. 

Annals of tropical 

medicine and public 

health  

2020 

 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

   2001عضو نقابة الصيادلة منذ    

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

زارة الصحة مستشفى دار و كتاب شكر وتقدير 1

 التمريض الخاص

2002 

 2004 جامعة بغداد شكر وتقدير 

 2011 امعة بغدادج -كلية الصيدلة عميد  شكر وتقدير 2

 2011 امعة بغدادج -كلية الصيدلة عميد  رشكر وتقدي 3

 -كلية الصيدلة ة االمتحاني اللجنة شكر وتقدير 4

 جامعة بغداد

2011 

 2012 امعة بغدادج -كلية الصيدلة عميد  شكر وتقدير 5

 2013 جامعة بغداد –عميد كلية الصيدلة  شكر و تقدير  6

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 7

 العلمي

2015 

شكر وتقدير لحصول جامعة بغداد على  8

جامعة  50مراتب متقدمة من بين افضل 

 عربية

 2016 مكتب رئيس الوزراء

 2018 جامعة بغداد –د كلية الصيدلة عمي شكر وتقدير  9



 

 

 

 

 

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 10

العلمي / رئاسة جامعة بغداد / قسم 

 الشؤن العلمية

2019 

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير  11

 2020 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 12

 2021 والبحث العلميوزير التعليم العالي  شكر وتقدير 13

وزير التعليم والعالي والبحث  تثمين جهود 14

 العلمي

2020 

شكر وتقدير للتميز الكبير في التعليم  15

 االلكتروني

وكيل وزير التعليم لشؤن البحث 

 العلمي

2020 

    

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 

 ات .ــغثاني عشر :الل 

         اللغة العربية     

         اللغة االنكليزية     

        الغة الفرنسية 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


