
 2021-2020 الدلٌل العام للنشاطات المقترحةللفروعفٌكلٌةالصٌدلةللعامالدراسً

 الموعد نوع النشاط  ت
مدة 

 االنعقاد
تخصص 
 النشاط

 الجهة  المنظمة مكان االنعقاد نبذة عن النشاط
جهات 
 مشاركة

 البرٌد االلكترونً الهاتف

1 

 ورشة عمل تدرٌبٌة

The role of clinical 
pharmacist in 

chemotherapy and 
nuclear medicine 

 السبت
7/3/2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة و 
 الصحٌة

بٌاندورواهمٌةالصٌدلٌفٌال
 عالجالكٌمٌاوٌوالنووي

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد

فرع الصٌدلة 
 السرٌرٌة

وزارة 
 الصحة

07902962513 
Dhia_pharma@yaho

o.com 

2 

 ورشة عمل تدرٌبٌة

Computer adding 
drug design 

 االربعاء
11/3/

2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 
والكٌمٌاو

 ٌة

توضٌح كٌفٌة استخدام 
البرامجٌات فً تصمٌم 

 الدواء

 كلٌة الصٌدلة
 جامعة بغداد

 الكٌمٌاء الصٌدالنٌة

جامعة 
االسراء 
جامعة 
 البٌان

 

07901259479 
Dr.mhassanm66666

6@yahoo.com 

3 

 ورشة عمل تدرٌبٌة
استخدام تكنلوجٌا 

المعلومات فً التدرٌس 
 واالمتحانات

 الثالثاء
4/2/2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 
 والصحٌة

بٌان اهمٌة التكنلوجٌا فً 
 تطوٌر التعلٌم

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد

 االدوٌة والسموم

كلٌة 
/ الصٌدلة
جامعة 
 بغداد

07727465938 
munafzalzala 
@gmail.com 

4 

ورشة عمل تدرٌبٌةعن 
طرٌقة عمل 

Preparatire HPLC 

 االربعاء 
4/1/2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 
 والصحٌة

امكانٌة استخدام جهاز 

HPLC ًللفصل الكم 
 للمواد الفعالة 

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد

العقاقٌر والنباتات 
 الطبٌة

كلٌة 
/ الصٌدلة
جامعة 
 بغداد

07902200324 
Dr.Enasjawad@yaho

o.com 

5 

ورشة عمل 
تدرٌبٌةبخصوصكٌفٌة 

إستعمال المكمالت 
الغذائٌة واالعشاب الطبٌة 
فً عالج التهاب المجاري 

 البولٌة

 االحد
15/3/

2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 
 والصحٌة

توضٌح فوائد وطرق 
االستعمال الصحٌحة 
واالضرار لالعشاب 

الطبٌة فً عالج التهاب 
 المجاري البولٌة

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد/ 

العقاقٌر والنباتات 
 الطبٌة

وزارة 
 الصحة

07902200324 
Dr.Enasjawad@yaho

o.com 

6 

 عمل تدرٌبٌةعنورشة
nanotechnology 

based drug delivery 
of natural 

compounds and 
phytochemicals for 

treatment of 
cancer and other 

1/4/2020 
ٌومواح

 د

عقاقٌرون
 باتاتطبٌة
 
 
 
 

 
 

 

ٌتحدثعنامكانٌةاستخدامالنا
نوتكنلوجٌللمركباتالطبٌعٌة
فٌعالجالسرطانوامراضاخ

 رى

/ كلٌةالصٌدلة
 جامعةبغداد

العقاقٌروالنباتاتالط
 بٌة

 07709608843 الٌوجد
alduha_sun@yahoo.

com 



disease 
 

7 
ورشة عمل 

 HPLCتدرٌبٌةعن
4/3/2020 

ٌوم 
 واحد

عقاقٌر 
ونباتات 

 طبٌة

امكانٌة استخدام جهاز 

HPLC لتحلٌل المستخلص 
النباتً وتشخٌص 

 المركبات الفعالة فٌها

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد/ 

العقاقٌر والنباتات 
 الطبٌة

 07902200324 الٌوجد
Dr.Enasjawad@yaho

o.com 

8 
ورشة عمل تدرٌبٌة عن 

كٌفٌة التقٌٌم الذاتً 
 بجودة اداء المختبر الجٌد

3/4/2020 
ٌوم 
 واحد

متطلبات 
جودة اداء 
 المختبرات

عن كٌفٌة ملئ استمارة 
التقٌٌم للمختبر التعلٌمً 

 الجٌد

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد/ 

العلوم المختبرٌة 
 السرٌرٌة

 07706749050 الٌوجد
Suhairkutby2005@y

ahoo.com 

9 

 ورشة عمل تدرٌبٌة عن

Macular Hole 
&RetinDetchment 

18/1/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 
 والصحٌة

ٌبٌنمدىخطورهحدوثثقوبفً
شبكٌهالعٌنوانفصااللشبكً
هوانتشارهبٌناالعمارالمخ
 تلفهوالكبٌرهبصورهاكثر

كلٌة الصٌدلة 
 جامعة بغداد/ 

العلوم المختبرٌة 
 السرٌرٌة

 7902970617 ال ٌوجد
mmaloman58@yaho

o.com 

10 

 ورشة عمل تدرٌبٌة عن

Epidemic influenza 
prevention and 

treatment 

25/1/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 

 والصحٌة
االنفلونزا الوبائٌة الوقاٌة 

 والعالج
كلٌة الصٌدلة 

 جامعة بغداد/ 
 7703930077 ال ٌوجد الصٌدلة السرٌرٌة

Fadia81th@gmail.co
m 

11 

 ورشة عمل تدرٌبٌة عن

Statistical analysis 
for scientific 

research 

4/1/2020 
ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 

 والصحٌة
التحلٌل االحصائً للبحث 

 العلمً
كلٌة الصٌدلة 

 جامعة بغداد/ 
 7706216933 ال ٌوجد الصٌدلة السرٌرٌة

ehab-
pharms84@yahoo.c

om 

12 

 ورشة عمل تدرٌبٌة عن

Ethical 
consideration in 

conducting clinical 
trials 

11/1/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 

المعاٌٌر االخالقٌة عند  والصحٌة
 اجراء الدراسات السرٌرٌة

/ كلٌة الصٌدلة
 جامعة بغداد

 07901212948 الٌوجد الصٌدلة السرٌرٌة
bzmutawalli77@yah

oo.com 

13 

 ورشة عمل تدرٌبٌة 

Ethical 
consideration in 

conducting clinical 
trials 

18/1/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 

االستخدام غٌر المقر  والصحٌة
 لالدوٌة عند االطفال

/ كلٌةالصٌدلة
 جامعةبغداد

 7710307875 الٌوجد الصٌدلةالسرٌرٌة
abeer.wissam@gmai

l.com 



14 

 ورشة عمل تدرٌبٌة عن

Food additives and 
food containers 
safety related 

issues 

18/1/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم 
الطبٌة 

سالمة المواد المضافة  والصحٌة
 وعلب المواد الغذائٌة

/ كلٌةالصٌدلة
 جامعةبغداد

 7708986283 الٌوجد الصٌدلةالسرٌرٌة
Good-sazamen 

2000@ yahoo.com. 

15 

ورشة عمل تدرٌبٌةعن 
 :تعاطً المخدرات

االسباب واالثار وطرق 
 الوقاٌة

2/3/2020 
ٌوم 
 واحد

نفسً 
 تربوي

مناقشة اسباب تعاطً 
المخدرات فً مجتمعنا 
واثاره السلبٌة على 

شبابنا ومناقشة اهم طرق 
 الوقاٌة من هذه الظاهرة

/ كلٌة الصٌدلة
 جامعة بغداد

كلٌة الصٌدلة 
وحدة / جامعة بغداد

االرشاد النفسً 
 والتوجٌه التربوي

وزارة 
الصحة و 

مركز 
البحوث 
النفسٌة 

فً 
 الجامعة

07705809464 
psychoedu@cophar
m.uobaghdad.edu.iq 

16 

ورشة عمل تدرٌبٌة 
بعنوان استخدام برنامج 

 ( Turnitin)االستالل 

11/2019 
ٌوم 
 واحد

كتابة 
 بحوث

مناقشة االستالل وكٌفٌة 
تجنٌه وقٌاس نسبته 
 بواسطة هذا البرنامج

/ كلٌة الصٌدلة
 جامعة بغداد

 الصٌدالنٌات
جامعة 
 بغداد

7902278712 
entidar6@yahoo.co

m 

17 

ورشةعمل تدرٌبٌة 
بعنوان استخدام برنامج 

كتابة المصادر 

(Mandely ) 

10/2019 
ٌوم 
 واحد

كتابة 
 المصادر

برنامج ٌفٌد فً ترتٌب 
واعادة ترتٌب كتابة 

المصادر وكذلك تكوٌن 
 مكتبة مصادر

/ كلٌة الصٌدلة
 جامعة بغداد

 الصٌدالنٌات
جامعة 
 بغداد

07740482547 
Khalidalkinani1@gm

ail.com 

18 

 Analyticدورة 
techniques in 

pharmaceutical 
analysis 

23-
24/3/

2020 
 تحلٌلً ٌومان 

استخدام التقنٌات 
التحلٌلٌة وخاصة تقنٌات 
الباٌوتكنولوجً فً مجال 

 الصٌدلة

/ كلٌة الصٌدلة
الصٌدالنٌات  جامعة بغداد

والعلوم المختبرٌة 
 السرٌرٌة

 الٌوجد
7901495811 
7901382623 

hanan70@gimail 
noor.n.ameen@gma

il.com 

19 
ورشة عمل تدرٌبٌة 

التقنٌات الجدٌد )عن
 (بالنانوتكنولوجً

5/2020 
ٌوم 
 واحد

 علمً
مناقشة احدث التقنٌات 

المقدمة بالنانوتكنولوجً 
 الصٌدالنً

/ كلٌة الصٌدلة
 الصٌدالنٌات جامعة بغداد

وزارة 
 الصناعة

7721443277 
dr.fatima24042011@

yahoo.com 

 


