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  معاذ قصي عبدالقادر     :       ـم ـــــــــاالســ

  26/1/1975          : تاريخ الميـالد 

 مسلم        :   الديـــــــــــانة

   الصيدالنيةماجستير في الكيمياء    :         صــالتـخـص

 استاذ جامعي     :      ه ــــــالوظيف

 مدرس        الدرجة العلمية :

       كلية الصيدلة/جامعة بغداد/بغداد/باب المعظم:          عنوان العمل

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

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 30/6/1997 الصيدلة بغداد

 28/1/2004 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1999-1997 ة الصحةوزار صيدلي متدرب)مقيم دوري( 1

 2004-1999 امعة بغدادج-كلية الصيدلة صيدلي فني ) معيد( 2



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى –من الفترة   الجامعة عهد / الكلية()الم  الجهة ت

 د االنلح-1999 جامعة بغداد كلية الصيدلة 1

 2014-2010  كلية بغداد للصيدلة 2

 2017 كلية االسراء الجامعة قسم الصيدلة 3

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 )عملي ( العضوية الصيدالنية  الكيمياء نيةالكيمياء الصيدال 1

 2+1ف4م

 

2004 –       2014  

  2020-2018و

ثم 2014 -2005 2ف5معملي (التحاليل الصيدالنية المتقدمة ) الكيمياء الصيدالنية 2

2019-2020 

 الصيدالنية الكيمياء الكيمياءالصيدالنية 3

   2+1ف4مالعضوية)نظري(

حد ل-2015و2013

 االن

الكيمياء الصيدالنية  يمياء الصيدالنيةالك 4

 2+ف1ف3الالعضوية)عملي(م

 2017-2016و2011

كيمياء الحلقات الغير متجانسه)نظري(     الكيمياء الصيدالنية 5

  2ف2م

 2020و2018و2016

 2017 2ف3الكيمياء الصيدالنية العضوية)نظري(م الكيمياء الصيدالنية 6

 2018-2014 2+1ف2لعضوية)عملي(مالكيمياء ا الكيمياء الصيدالنية 7

 

 2009-2004 امعة بغدادج-كلية الصيدلة تدريسي )مدرس مساعد( 3

 حد االنل-2009 امعة بغدادج-كلية الصيدلة تدريسي )مدرس( 4



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 ث تخرج( بح19راف على)االش 1

 لطلبة المرحلة الخامسة

 ولحد االن2010 الكيمياء  الصيدالنية 

 

 

 ك فيها.التي شارالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 جضورومشاركة ببحث ادبغد -الصيدلة كليه 2002 الموتمر العلمي السادس  1

 حضور نقابة الصيادلة 2006 الدورة العلمية المهنية االولى 2

 الموتمر العلمي المهني الثالث عشر 3

 ع

 

 حضور ادلةنقابة الصي 2008

 حضورومشاركة ببحث بغداد -كلية الصيدلة 2008 المؤتمر العلمي السابع 4

 حضورومحاضرة بغداد -كلية الصيدلة 2010 ةالندوة العلمية لفرع الكيمياء صيدالني 5

     مستنصريه -الصيدلة 2010 المؤتمر العلمي االول 6

 المستنصريةممم

 حضور

 حضوراليوبيل الماسي  دادبغ-لصيدلةا 2011 المؤتمر العلمي الثامن 7

 حضور بغداد—صيدلة 2011 ندوة لفرع الكيمياءالصيدالنية 8

 حضور بغداد—صيدلة 2012 ندوة لفرع الصيدالنيات 9

 حضور بغداد—صيدلة 2012 ندوة لفرع العقاقير 10

لفرع االدويةوالسموم وفرع ندوة 11

 العلوم المختبرية السريرية

 ضورح بغداد—صيدلة 2012

 حضور بغداد—صيدلة 2012 دورة في فرع الكيمياء الصيدالنية 12

 حضور بغداد—صيدلة 2012 ورشة عمل لفرع العقاقير 13

 حضورومحاضرة بغداد-صيدلة 2012 ندوةعلميةثانيةلفرع كيمياءصيدالنية 14

 حضورومشاركة ببحث نقابة الصيادلة 2013 المؤتمر العلمي الرابع عشر  15

مية ثانية لفرع كيمياء ندوةعل 16

 الصيدالني يةصيدالن

 حضور ستنصريةم-صيدلة 2013

 حضور ستنصريةم-صيدلة 2013 المؤتمر العلمي الثاني 17



 

 

 

 

 

 

 

 حضور قاعة درب الموسوي  2014 ندوة  لفرع الصيدلة السريرية 18

 حضور بغداد-صيدلة 2014 ندوة لفرع العقاقير والنباتات الطبية 19

 شهادة مشاركة بغداد-صيدلة 2014 حاليل السريريةندوة لفرع الت 20

 مشاركةشهادة  المستنصرية-صيدلة 2015 ندوة لفرع العقاقيروالنباتات الطبية 21

 مشاركةشهادة  لمستنصريةا-صيدلة 2015 ندوة لفرع الصيدالنيات 22

 حضور بغداد-صيدلة 2015 ندوة لفرع الصيدلة السريرية 23

 ر و التعليمدورة في مركز التطوي 24

 google scholarالمستمرحول 

 شهادة مشاركة جامعة بغداد 2015

 حضور بغداد -صيدلة 2016 ندوة للجودة حول الهوية االلكترونية 25

ندوة لفرع الصيدلة السريرية حول واقع  26

 االدوية في العراق

 حضور بغداد -صيدلة 2016

 شهادة مشاركة بغداد -صيدلة 2017 ندوة لفرع العقاقير والنباتات الطبية  27

 حضورشهادة  بغداد-صيدلة 2017 ندوة لفرع الصيدالنيات 28

محاضرة لفرع العقاقير قدمها د.عيسى  29

 توما خبير التغذية

 حضور بغداد -صيدلة 2017

 حضور بغداد -صيدلة 2017 محاضرة د. حيدر كعيد 30

 حضور بغداد -صيدلة 2017 عاجل محاضرتين للد.سالم وحيد 31

 حضور بغداد -صيدلة 2017 ندوة حول التعيينات للمرحلة الخامسة 32

 شهادة مشاركه بغداد -صيدلة 2017 لفرع الصيدلة السريرية ندوة 33

 شهادة مشاركه دادبغ -صيدلة 2017 ندوة حول المكتبة االفتراضية 34

لفرع الصيدلة السريرية حول ندوة  35

Pharm.D. 

 ادة مشاركهشه بغداد-صيدلة 2017

محاضرة للدكتور خالد كاظم حول  36

 رسالته للدكتوراه من امريكا

 حضور بغداد-صيدلة 2017

ل ندوة لفرع العقاقير والنباتات الطبية حو 37

 مرض السكري

 حضور بغداد-صيدلة 2018

 شهادة مشاركه بغداد-صيدلة 2018 ورشة عمل لقسم الترقيات العلمية  38



 

 

 

 

 

 

 

حول الكيمياء  ورشة عمل تدريبيه 39

 النسيجيه المناعيه

الشركه العراقيه  2018

للتقنيات الحياتيه. 

 د.منذر حسين

 حضورشهادة 

محاضره علميه للدكتوره بسمه زهير  40

 حول رسالتها للدكتوراه

كلية الصيدله جامعة  2018

 بغداد

 حضور

 /كيمياء صيدالنيه/الندوه العلميه الثانيه 41

 لجامعهلقسم الصيدله/كلية اشور ا

 شهادة مشاركه كلية اشور الجامعه 2018

كلية الصيدله جامعة  2018 دورة سالمة اللغه العربيه 42

 بغداد

مشاركه) حضور وامتحان 

 وشهادة مشاركه(

ندوه علميه مشتركه لفرعي الصيدله  43

ر/المكمالت الغذائيه السريريه و العقاقي

  ما لها وما عليها.

كلية الصيدله جامعة  2018

 غدادب

 شهادة مشاركه

محاضره علميه للدكتور اياد عبد علي  44

 حول رسالته للدكتوراه

كلية الصيدله جامعة  2018

 بغداد

 حضور

ندوة لفرع االدويه والسموم/فوائد  45

استخدام تقنية الخطوط الخلويه لتطوير 

 عوامل قاتله للسرطان

كلية الصيدله جامعة  2018

 بغداد

 حضور

النفسي من التنظير الى ندوة االرشاد  46

 الممارسه العمليه

لجنة االرشاد النفسي  2019

والتوجيه التربوي 

كلية الصيدله/ جامعة 

 بغداد

 شهادة مشاركه

ورشة عمل خاصه بالترقيات العلميه  47

لشرح وتوضيح خطوات التقديم للترقيه 

 العلميه

لجنة الترقيات العلميه  2019

كلية الصيدله/جامعة 

 بغداد

 مشاركهشهادة 



 

 

 

 

 

 

 

كلية الصيدله جامعة  2019 دورة زراعة االنسجه وتطبيقاتها العلميه 48

بغداد/وحدة التعليم 

 المستمر

 شهادة مشاركه

دورة التعليم االلكتروني عن كوكل  49

 كالس رووم 

كلية الصيدله/جامعة  2019

بغداد/ وحدة التعليم 

 المستمر

 شهادة مشاركه

لكيمياويه دورة السالمه البايولوجيه وا 50

 واالشعاعيه في المختبرات

وحدة التعليم المستمر/    2019

 جامعة بغداد

شهادة مشاركه وكتاب تاييد 

حصولي على المرتبه 

الثانيه بين المشاركين 

  90بدرجة 

وحدة التعليم المستمر/    2019 (TOTدورة اعداد المدربين) 51

 جامعة بغداد

كتاب شهادة مشاركه و 

 تاييد بذلك
رشة دليل الطرائق االجرائيه لجودة و 52

 المختبرات و الورش

وحدة التعليم المستمر/    2019

 التقنيه الوسطىجامعة 

شهادة مشاركه و كتاب 

 تاييد بذلك
 Preparativeورشة العمل التدريبيه  53

HPLC 

كلية الصيدله/جامعة  2020

 بغداد

 شهادة مشاركه

ورشة كيفية انشاء وتفعيل و ادارة  54

 فوف االلكترونيه الص

جامعة بغداد/مركز بن  2020

 سينا

 شهادة مشاركه

ورشة تشخيص المعوقات التي تواجه  55

 تفعيل التعليم االلكتروني و الحلول

جامعة بغداد/مركز بن  2020

 سينا

 شهادة مشاركه

جامعة بغداد/مركز بن  2020 ورشة اعداد االختبارات االلكترونيه  56

 سينا

 شهادة مشاركه

ورشة انشاء و ادارة الصفوف  57

 االلكتروني

جامعة بغداد/مركز بن  2020

 سينا

 شهادة مشاركه



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عن انشاء اختبارات الكترونيه  58

 باستخدام الصف كوكل

جامعة بغداد/مركز  2020

 التعليم المستمر

 شهادة مشاركه

جامعة بغداد/مركز  2020 ورشة عمل عن جودة التعليم الجامعي 59

 التعليم المستمر

 شهادة مشاركه

ورشة عمل عن المكتبه االفتراضيه  60

 العلميه العراقيه و الباحث العلمي

جامعة بغداد/مركز  2020

 التعليم المستمر

 شهادة مشاركه

عن تنمية التفاعلية عند  ورشة عمل 61

  االستاذ الجامعي

جامعة بغداد/مركز  2020

 التعليم المستمر

 شهادة مشاركه

دوره عن خطوات تنفيذ اختبار عبر  62

 النت

وحدة التعليم المستمر/  2020

 لكلية طب الكندي

 شهادة مشاركه

ورشه الكترونيه عن برنامج تدريس  63

 والكيمياء االوليهالكيمياء التحليليه 

مركز التعليم المستمر  2020

في الجامعه التقنيه 

 الجنوبيه

 شهادة مشاركه

مركز التعليم المستمر  2020 عمل عن الهوية الرقميه للباحثين ورشة 64

 للجامعه التكنولوجيه

 شهادة المشاركه

في ورشة عمل عن دليل الباحث  65

 استخدام موقع بوابة البحث

مركز بن سينا/جامعة  2020

 بغداد

 شهادة مشاركه

المؤتمر االفتراضي الدولي االول  66

 لجامعة القادسيه

 حضور قادسيهجامعة ال 2020

ورشة عمل عن تفعيل استخدام موقع  67

Google gate  

مركزالتعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد

 شهادة مشاركه

ورشة عمل عن التسجيل والتوثيق في  68

 Publonsموقع 

زالتعليم المستمر مرك 2020

 جامعة بغداد/

 شهادة مشاركه

ورشة عمل عن التربيه لالبناء في ظل  69

 كورونا

التعليم المستمر مركز 2020

 جامعة بغداد/

 شهادة مشاركه



 

 

 

 

 

 

 

في  FCCورشة عمل عن استخدام  70

 المحاضرات االلكترونيه

مركزالتعليم المستمر/  2020

 جامعه مستنصريه

 شهادة مشاركه

ورشة عمل عن التحليل االحصائي  71

 SPSSلالستبيان بواسطة 

مركزالتعليم المستمر/  2020

 جامعة بغداد

 مشاركه شهادة

 التعليم المستمر/مركز 2020 ورشة عن العقوبات االنضباطيه واثارها 72

 جامعة بغداد

 شهادة مشاركه

كلية الصيدله/جامعة  2020 ورشة عمل للدكتور علي عزيز 73

 بغداد

 شهادة مشاركه

 المؤتمر الدولي االول االفتراضي للتعليم 74

 االلكتروني

وزارة التعليم العالي  2020

 حث العلميوالب

 حضور

كلية الصيدله/جامعة  2020 عمر صائب  ورشة عمل للمدرس 75

 بغداد

 شهادة مشاركه

كلية الصيدله/جامعة  2020 ورشة عمل للدكتور كاظم خالد 76

 بغداد

 شهادة مشاركه

كلية الصيدله/جامعة  2020 ورشة عمل للدكتور اياد عبد علي 77

 بغداد

 شهادة مشاركه

 Googleام تطبيقورشة عن استخد 78

forms   في اعداد االختبارات

 االلكترونيه

مدير مركزبن  2020

 سينا/جامعة بغداد

 شهادة مشاركه

كلية الصيدله/جامعة  2020 ورشة عمل للمدرس لينا مراد  79

 بغداد

 شهادة مشاركه

كلية الصيدله/جامعة  2020 ورشة عمل للمدرس مساعد عبير كاظم 80

 بغداد

 شهادة مشاركه

ورشة عمل الدوليه بخصوص التعليم  81

الصيدالني واالعتماديه العالميه لكليات 

 الصيدله

كلية الصيدله/جامعة  2020

 بغداد

 شهادة مشاركه



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمرالدولي االفتراضي االول للتعليم  82

 الصيدالني والدراسات العليا

 شهادة مشاركه الجامعه المستنصريه 2020

 

 . خرى االسابعا : األنشطة العلمية  

 الكلية و داخل خارج داخل الكلية

 في  حضور2008يوم الصيدلي السريري  .حضور 2008يوم كلية الصيدلة 

 )خارجي(.مستشفى ابن رشد

جلسة حضورومقرر 2010يوم كلية الصيدلة 

 القي فيه . على بحث واشرافعلمية 

لالعوام  يوم كلية بغداد للصيدلة 

حضور في )كلية  2014,2012,2010

 )خارجي(.داد للصيدلة االهلية(بغ

 اجراء التحاليل الطيفية التشخيصية تحت

الى سنة  الدراسات العليا الحمراء لطلبة

2013. 

ات العلمية في المشاركة في دورة الترقي

مع شهادة مشاركة  2009كفاءة الحاسوب 

في جامعة بغداد/مركز الحاسبه 

 )خارجي(االلكترونيه

اسات عضو لجنتي مناقشه طالبي در

وعضولجان .2007و 2006عليا)دبلوم( في 

(مشروع تخرج لطلبة المرحلة 60مناقشة )

 (.2020-2010الخامسة)

 2013  اختراع براءة فحص طلب تسجيل

فرع الصيدلة \افتتاح وحدة الرعاية الصيدالنية

 2012السريرية

ة في امتحان الرصانة العلمية المشارك

لة من الكليات االهلية بوضع االسئ لثالث

 2017و 2016وتصحيحها
 2011اليوم العلمي لكلية الصيدلة

حضوروتقديم عرض للضيوف واشراف على 

 الطالب.

 

و  2012و2016اليوم العلمي لكلية الصيدلة 

 والمشاركة بالحضور.2014

تكليف ضمن لجنة اعادة تجديد 

 2014المختبرات

حضورالعديد من الحلقات الدراسيةومناقشات 

 اسات العليا.اطاريح طلبة الدر

لعضو لجنة االشراف على التخلص من 

 2015المواد التالفة

, لعدة سنوات المذخرعضو لجان جرد .2013-2009عضو لجنة امتحانية من 

 2019عضو لجنة جرد التعليم المجاني 

 العضويه مسؤول مختبرالكيمياء الصيدالنية

Ph6)مختبر االستاذ عبد الفتاح المالح( 

معلومات والرسائل عضو لجنة تدقيق ال

 الجامعية.واالطاريح 

للسنه  تكليف بتدريس الكورس االول المكثف

ن ترقين اعيد م 4م لطالب 2018-2019

  2019كيمياء صيدالنيه /القيد

عضو لجنة معادلة شهادة البكالوريوس 

لخريجي كليات الصيدله خارج العراق 

 2020-2019للعام 



 

 

 

 

 

 

 

بة عضو لجنة متابعة التدريب الصيفي لطل

 2019المرحلتين الثالثه والرابعه /

 

تكليف باالشراف على طلبة المستوى االول 

 2019من نظام المقررات/

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

        تخليق مشتقات جديدة للمترونيدازول مرتبطة  1

 حلقية كمقدمات ادوية محتملةبامينات 

 المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

  كانون ثاني

2009 

 المجلة العراقية للعلوم  شاقياس البروم للفينول بدون دليل الن تقييماجراء 2

 الصيدالنية

 2009حزيران 

 مجلة كلية العلوم  التقييم اللوني لالسبرين باستعمال طريقة محورة 3

 العراق\جامعة النهرين

2009 

ودراسة مايكروبايولوجية لسلفونامايدات  تخليق 4

 جديدة

المجلة الدولية 

 نغافورةس\للصيدلة

2012 

ل كمضادات امينوثايازو -2 -اهمية قواعد شف 5

 مايكروبيه و مضادات سرطانيه 

 2020 مجلة المستنصريه للعلوم

يتامين الرتنويدات والريكسينويدات كمتناظرات لف 6

 الف

Biochemical and 

cellular archives 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 المستشفى الجامعي لكلية طب شكروتقدير 1

 النهرين

1998 

 المستشفى الجامعي لكلية طب الموظف المتميز 2

 النهرين

1998 

شهادة تقديرية + شكر  3

 وتقدير

 1999 جامعة بغداد

شهادة تقديرية + شكر  4

 وتقدير

 1999 جامعة بغداد

 2002 غدادب-عمادةكلية الصيدلة شهادة تقديرية 5

 2003 غدادب-عمادةكلية الصيدلة شكر وتقدير 6

 أكاديمية ويست بوينت شهادة مشاركة 7

 امريكا-نيويورك

2004 

 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير 8

 جامعة بغداد

2005 

شهادة مشاركة مع شكر  9

 وتقدير

 2006 نقابة الصيادلة

 2006 نقابة الصيادلة شكر وتقدير 10

 شهادة تقديرية 11

 

 2008 نقابة الصيادلة

  لصيدلةعمادة كلية ا شهادة مشاركة 12

 جامعة بغداد

2008 

 عمادة كلية الصيدلة شهادة مشاركة ببحث 13

 جامعة بغداد

2008 

 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير 14

 جامعة بغداد

2009 

مركزالتطويروالتعليم المستمر  شهادة مشاركة في دورة 15

 جامعة بغداد

2009 

 2009 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 16

  

17 

 عمادة كلية الصيدلة  يرشكر وتقد

 جامعة بغداد

2009 



 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 عمادة كلية الصيدلة  شكر وتقدير

 جامعة بغداد

2010 

 عمادة كلية الصيدلة  شكر وتقدير 19

 جامعة بغداد

2010 

 عمادة كلية الصيدلة  شهادة تقديرية للمشاركة 20

 الجامعة المستنصرية

2010 

 2011 نقابة الصيادلة شكر وتقدير 21

 2011 رئيس اللجنة االمتحانية  كر وتقديرش 22

 2011 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير 23

 2011 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير 24

 2012 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير 25

 2013 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 26

مكتب رئيس الوزراء بوساطة  شكر وتقدير  27

 رئاسة الجامعه

2016 

 2019 عمادة كلية الصيدله/جامعة بغداد شكر وتقدير 28

 2019 عمادة كلية الصيدله/جامعة بغداد شكر و تقدير 29

 2020 وزير التعليم العالي   شكر و تقدير 30

 2020 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 31

 2020 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 32

 

 

 .و المترجمةأ الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 ال يوجد ال يوجد 1

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       العربيه      

      االنكليزيه        

  

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 

 

 


