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PERSONAL SUMMARY:

 Personal skills:excellent skills with Operating systems including all vervions of  Microsoft

Windows, Microsoft office, and other software

 IC3 certified.

 Practical skills: Working on different apparatuses (dissolution apparatus, UV-Visible

spectrophotometer, viscometer, disintegration apparatus, pH meters, balances, sonicators,

friabilator, tablet machines).

EDUCATION: 

 M.Sc of pharmaceutics/ pharmaceutical biotechnology  2015; demont fort university UK

 B.Sc of pharmacy science: 2010; College of pharmacy / Al-Mustansiriyah University .

ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE:

2011-2014:Lab demonstrator: Pharmaceutics dept. / College of pharmacy / Al Mustansiriyah  • 
. University

2015-topresent time: Assistant Lecturer: Pharmaceutics dept. / College of pharmacy / Al  • 
Mustansiriyah University

2021- present lecturer in pharmaceutical dept.   / College of pharmacy / Al Mustansiriyah • 
 Universit

COURSES TAUGHT:

Undergraduate Graduate 

Pharmaceutical biotechnology/ 5th stage / 
theoraticl  
Industrial pharmacy / 5th stage/ practical 
Industria pharmacy / 4th stage / practical  
Biopharmaceutics /4thstage/ practical. 
Pharmaceutical technology / 3rd stage/ 
practical  
principle of pharmacy /1st stage /theoretical 
&practical 
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PROFESSIONAL AFFILIATIONS:

Academicguidance committee/2015  up to date • 
Member of Post-graaduate unit 2017 up to date • 
chairmanof  scholarship and cultural affairs unit 2019 up to date • 
member of examination committee for postgraduate studies 2018- up to date  • 
Sub-Committeefor Laboratories in 2016 until 2017  •

: PUPLICATIONS

APPLICATION OF LIQUISOLID TECHNOLOGY TO ENHANCE THE DISSOLUTION OF CEFIXIME FROM ITS ORAL CAPSULES

  Formulation and Evaluation of Ocular in-Situ gelling system containing Ciprofloxacin and Naproxen Sodium

 PROFFESSIONALDEVELOPMENT
Certifications: 
 IELTS cetificate

 Certificates in computer programs (Word, Excel and PowerPoint).

 Certificate for participating in the symposium held by pharmaceutics department (The role of

pharmacy colleges in industrial pharmacy development in Iraq )/college of pharmacy/ Al-

Mustansiriyah University/2011

 Certificate for participating in the symposium held by pharmacognosy and medical plants

department (Future of herbal medicine and refloxology)/ college of pharmacy/ Al-

Mustansiriyah University/2012

 Certificate for participating in cycle for using Excel in graphs in Al-Mustansiriyah University/

College of pharmacy/2014.

 Certificate for participating in 3rdscientific symposium held by pharmaceutical chemistry

department (A modern trends in pharmaceutical chemistry)/ college of pharmacy/ Al-

Mustansiriyah University/2016.

 Certificate for participating in 4thscientific symposium held by clinical pharmacy department

(pharmacoeconomics..and its relation to improve the patient’s quality of life)/ college of

pharmacy/ Al-Mustansiriyah University/2016.

 Certificate for participating in 4thscientific symposium held by pharmacognosy and medical

plants department (Role of medical herbs in the treatment of hypertension and type II

diabetes)/ college of pharmacy/ Al-Mustansiriyah University/2016.

 Certificate for participating in 4thscientific symposium held by pharmaceutics department

(Utilization of metals as drug delivery system/ college of pharmacy/ Al-Mustansiriyah

University/2016.

 Certificate for participating in 4thscientific symposium held by Clinical laboratory sciences

department (The control and Treatment)/ college of pharmacy/ Al-Mustansiriyah

University/2016.



Conferences: 

 Certificate for participating in the 2ndscientific conference of College of Pharmacy/Al-

Mustansiriyah University/2013 

 Certificate for participating in 5th scientific conference of endocrinology and diabetes-

Baghdad/2014 

 
Workshops: 
 Participation in (Requirements of Ministry of higher education and scientific research for self-

evaluation in laboratories)that held in college of pharmacy/Al-Mustansiriyah University/2016. 

 Participation as lecturer in (Application of kinetic data using excel software program) that held 

in college of pharmacy/Al-Mustansiriyah University/2016. 

 Participationas lecturer in (Different coating techniques for tablet dosage forms) that held in 

college of pharmacy/Al-Mustansiriyah University/2016. 

 Participation in (Presentation skills to get a carrier: writing curriculum vitae) that held in 

college of pharmacy/Al-Mustansiriyah University/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية

 زهراء عامر عبدالحسين

كلية الصيدلة –الجامعة المستنصرية   
Email: zahraa_ammer@uomustansiriyah.edu.iq 

تعريفي: ملخص

 الخبرات الشخصية: نظام الOS  باإلضافة الى  10و 7ونظام الويندوزMicrosoft office.

 ز قياس التحلل، جهاز قياس التفتت، جهاز قياس اللزوجة، جهازاالشعة فوق البنفسجية، جهاز الخبرات العملية: العمل على مختلف األجهزة )جها

 ، الموازين، جهاز قياس تفتت الحبوب، جهاز كبس الحبوب، جهاز التفتت باستخدام السونار(. قياس الدالة الحمضية

:الدراسية الشهادات

  2015جامعة ديمونتفورت المملكة المتحدة تقانة احيائية صيدالنة ماجستير

  :الصيدلة /الجامعة المستنصرية، كلية 2010بكلوريوس علوم في الصيدلة

الجوائز والتكريم األكاديمي

الخبرة األكاديمية والتدريس:

 /2014-2011معيد في فرع الصيدالنيات/كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية

2021-2016 تدریسي في فرع الصیدالنیات )مدرس مساعد(/كلیة الصیدلة/الجامعة المستنصریة 
تدریسي بلقب مدرس في فرع الصیدالنیات كلیة الصیدلة الجاككعة المستنصریة 2021 

المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

 الدراسات العليا الدراسات األولية
لي والنظريالعم /االولى المرحلة /حسابات صيدالنية   

 مباديء صيدلة /المرحلة االولى/النظري
  الصيدلة التكنولوجية /المرحلة الثالثة / العملي
 الصيدلة الحياتية/ المرحلة الرابعة  /عملي
 الصيدلة الصناعية /المرحلة الرابعة/ عملي
 الصيدلة الصناعية/ المرحلة الخامسة/عملي
 التقانة االحيائيه الصيدالنية/المرحلة الخامسة /نظري

األنتساب المهني او الجمعيات:

  وحتى الوقت الحاضر. 2016لجنة االرشاد االكايمي

  وحتى الوقت الحالي 2017مقرر وحده الدراسات العليا منذ

 2019الثقافية  رئيس شعبة البعثات والعالقات

2017 اللجنة الفرعیة للمختبرات 2016 وحتى 
عضو اللجنة االمتحانیھ في الدراسات العلیا 2018 حتى االن 



 

 

 المنشورات العلمية

 
 
  2018( العالمية للبحوث والصيدلة ) استعمال تقنية السائل الصلب في زيادة ذوبانية السيفكسيم وتصييغه ككبسوالت بحث في المجلة. 

 

 :الشهادات: تطوير المهارات 

 شهادة ايلتس في اللغة االنكليزية 
 يوتر )شهادة برامج الكومب(Microsoft office. 
 2012عة المستنصرية شهادة مشاركة في ندوة فرع العقاقير والنباتات الطبية )مستقبل االدوية العشبية( (/ كلية الصيدلة/ الجام. 
  2014شهادة مشاركة في دورة )استخدام االكسل في الرسم البياني((/ كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية. 
 2014ستنصرية شهادة مشاركة في دورة )الرسم للمركبات الكيميائية((/ كليةالصيدلة/ الجامعةالم. 
 ة الصيدلة/ الجامعة المستنصرية شهادة مشاركة في الندوة الثالثة لفرع الكيمياء الصيدالنية )التوجهات الحديثة في الكيمياء الصيدالنية(/ كلي

2016. 
 شهادة مشاركة في الندوة الرابعة لفرع الصيدلة السريرية )االقتصاديات الدوائية وعالقتها بتحسين الواقع الصحي للمريض(/ كلية الصيدلة /

 .2016الجامعة المستنصرية 
 (/ كلية الصيدلة/ الضغط وداء السكري النوع الثاني عشاب الطبية في عالجشهادة مشاركة في الندوة الرابعة لفرع القاقير والنباتات الطبية )دوراال

 .2016الجامعة المستنصرية 
 ( كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية تخدام المعادن كنظام ناقل للدواءاسشهادة مشاركة في الندوة الرابعة لفرع الصيدالنيات /)2016. 
 2016(/ كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية وم المختبرية )الوقاية والعالجعلشهادة مشاركة في الندوة الرابعة لفرع ال. 
 
 

 مؤتمرات:

  2014المشاركة في المؤتمر الخامس للسكري والغدد الصم. 
 

 ورش عمل:

 ( المنعقدة في كلية الصيدلة/ الجامعة مشارك في ورشة عمل )متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التقييم الذاتي للمختبرات
 .2016المستنصرية/ 

  ( المنعقدة في فرع الصيدالنيات/ كلية الصيدلة/ الجامعة تطبيق البيانات الحركية باستخدام البرنامج الحاسوبي االكسلعمل )محاضر في ورشة
 .2016المستنصرية/ 

  ( المنعقدة في فرع الصيدالنيات/ كلية الصيدلة/ الجامعة تقنيات التغليف المختلفة الشكال الحبوب المتنوعة )محاضر في ورشة عمل
 .2016نصرية/ المست

 2016السيرة الذاتية( المنعقدة في كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية/ -في ورشة عمل )مهارات التقديم مشارك. 




