
  
 

 

 
  



  
 

 

  جمھوریة العراق               
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  الجامعة المستنصریة        
  كلیة الصیدلة            
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ْوِعَظةٌ  َجاَءتُْكم قَدْ  النَّاسُ  أَیَُّھا یَا ن مَّ بُِّكمْ  ّمِ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى ُدورِ الصُّ  فِي لَِّما َوِشفَاءٌ  رَّ

ْلُمْؤِمِنینَ    )٥٧ یونس( لِّ
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  $ لجنة االعداد $
  
  

ً    عمید كلیة الصیدلة.د. منذر فیصل مھدي / أ   رئیسا

ً   ا.م.د. إنعام سامح عارف / معاون العمید للشؤون العلمیة   عضوا

ً   م.م آرا مراد توماس / م. شعبة التسجیل   عضوا

ً   الجامعيعبة ضمان الجودة واألداء م.م. رنا عالء بدري / م. ش   عضوا

ً   شعبة اإلحصاء م. شذى عدنان مصطفى /   عضوا

ً   والعالقات العامة اإلعالمشعبة سعاد خدا كرم عزیز / م.    عضوا
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  القسم الطبي
  

  

  . م�ن�� �� هللا أراقب أن العظيم با� أقسم

  واألحوال، روفالظ �ل �� أدوار�ا، �افة �� اإل�سان حياة أصون  وأن

 أحفظ وأن والقلق، واأللم واملرض املوت من اس�نقاذ�ا �� وس�� باذًال  

  . سّر�م وأكتم عورا��م، وأس��  كرام��م، للناس

 للقر�ب الطبية رعاي�� باذًال  هللا، رحمة وسائل من الدوام ع�� أكون  وأن

 ،العلم طلب ع�� أثابر  وأن. والعدو والصديق والطا��، الصا�� والبعيد،

ره  ر�ي،يصغُ  من موأعلّ  علم��، من أوقر  وأن. ألذاه ال  اإل�سان لنفع أ�ِ�ّ

 حيا�ي تكون  وأن. والتقوى  ال��  نطاق �� الطبية امل�نة �� زميل ل�ل أًخا وأكون 

 ورسولھ هللا أمام �ش�ن�� مما نقًيا وعالني��، سري  �� إيما�ي مصداق

 ش�يد أقول  ما ع�� وهللا. واملؤمن�ن
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  د العمیدكلمة السی
كلیة الصیدلة ھي إحدى كلیات الجامعة المستنصریة وتمثل رافداً اساسیاً من روافد الصرح العلمي الشامخ 

 وقد ،للتعلیم العالي والبحث العلمي في العراق
ولى عام والتحقت الدورة األ ١٩٩٩عام  تأسست
٢٠٠١ /٢٠٠٠ .  

لكلیة س��تة فروع علمیة وھي كل من فرع تض��م ا
 ،الكیمی���اء الص�������ی���دالنی���ة ،مومدوی���ة والس�������األ

یات، یدالن  ،العلوم المختبریة الس�������ریریة الص�������
فرع العقاقیر والنباتات و ،الص������یدلة الس������ریریة

   .الطبیة

ولیتھا في ؤمنذ نشأتھا للقیام بدورھا ومس ىوتسع
المجتمع والوقوف أمام كل التحدیات لتحسین 

ھودھا لتواكب وتكرس جخریجیھا، جودة أداء 
    .العالمیة بغیة تخریج صیادلة قادرین على المنافسة في سوق العملة والتغیرات المحلی

األمر الذي ترتب علیھ  ،السیاسات والنظم الالزمة لالرتقاء بمستوى العملیة التعلیمیةكلیتنا نتھجت وقد ا 
ق ولم یتحق ،نسب النجاح ومعدالت التفوقو ارتفاع نسب القبول تحقیق نتائج إیجابیة ملموسة تتمثل في

إال من خالل امتالكھا مقومات النجاح من حیث مالكھا التدریسي المتمیز وخبراتھم  العلمیة مما ذلك 
كما ان فروعنا العلمیة تؤمن بضرورة تطویر مناھجھا  ،یجعلھا قادرة على مواكبة احتیاجات المجتمع

كما إننا نؤمن  ،ت العالمیةالدراسیة وفقا ألحدث العلوم الصیدالنیة وطرائق التدریس المعتمدة في الجامعا
م الثقافیة بل تتعداھا لتصل إلى القی ،إیمانا راسخا بأن رسالتنا ال تقف عند تدریس العلوم الصیدالنیة فحسب

  .      واألخالقیة لدى الطلبة

  ً ء الذین یحملون على كواھلھم یبذلھا زمالئي األساتذة اإلجال الجھود الخیرة المباركة التي أثمن ،وختاما
 لجمیع وشكري، والتربوي لتحقیق االزدھار والرقي والتقدم خدمة  واألكادیميالتواصل العلمي  ھمةم

لى االلتزام إ، وكذلك ادعو ابنائنا الطلبة عمل خدمة لطلبتنا االعزاءالعاملین في الكلیة لما ینجزوه من 
  یق اھدافنا على أكمل وجھ.بالتقالید واالعراف الجامعیة والمحافظة على مرافق الكلیة لیتسنى لنا تحق

  ومن هللا التوفیق

       

  

  د. منــذر فیصــل مھــدي أ.  
  العمید                                                                                             
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  الكلیة في سطور
من قبل  ١٩٩٩اذ أسست عام  ھا،بتأسیسالجامعة المستنصریة من الكلیات الفتیة  -تعد كلیة الصیدلة 

جامعة بغداد وعرفت بـ(كلیة الصیدلة الصناعیة) وبعد ذلك تم تحویلھا الى عھدة الجامعة المستنصریة 
  .٢٠٠٠/٢٠٠١تحت اسم (كلیة الصیدلة) والتحقت الدورة األولى في العام الدراسي 

تمد المجتمع بصیادلة من ذوي لقد تمكنت الكلیة من إرساء قواعد علمیة رصینة لتصبح مؤسسة علمیة  
ومراقبة الدواء اضافة إلى المھارات  المختلفة،المھارات المھنیة العلمیة في مجال العلوم الصیدالنیة 

المھنیة لخریجي ھذه الكلیة الذین یعملون في القطاعات الحكومیة واالھلیة في مجال صرف االدویة 
الرقابة النوعیة على االدویة والتحالیل المختبریة في مجاالت كذلك للمرضى ومتابعة حالتھم الصحیة و

  والسریریة واستعالم االدویة والسموم والبحوث الطبیة الصیدالنیة والصناعات الدوائیة.

ویمنح خریجو  ،ةدور اثنى عشرتم تخریج  ٢٠١٥/٢٠١٦الكلیة حتى مطلع العام الدراسي  تأسیسومنذ 
  وھذا ما یعزز المسیرة العلمیة الفاعلة للبلد. في علوم الصیدلة البكالوریوسالكلیة شھادة 

مدة الدراسة في كلیة الصیدلة خمس سنوات، حیث یمنح خریجو الكلیة شھادة البكالوریوس في علوم 
وسبعون) وحدة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسیة  خمسة(مائة و ١٧٥الصیدلة بعد النجاح بواقع 

ة المھنة خالل فصل الصیف في معامل األدویة والمستشفیات من ضمنھا مدة التدریب الضروریة لممارس
 والصیدلیات األھلیة في حده األدنى.

جھزة حدث األأولیة والعلیا مزودة بمختبرا للدراسات األ )٢٤الجامعة المستنصریة ( - تمتلك كلیة الصیدلة
  .علیھا لألشرافالعلمیة والكوادر الصیدالنیة والعلمیة المتنوعة والمؤھلة 

تتضمن الدراسة سنة تحضیریة تتبعھا سنة بحثیة و ٢٠١٠في عام  (الماجستیر) م افتتاح الدراسات العلیات 
وكذلك تم الحصول على الموافقة من قبل وزارة التعلیم  صیدلة.علوم یمنح بعدھا الخریج شھادة ماجستیر/

  .٢٠١٧/٢٠١٨العالي والبحث العلمي لفتح دراسة الدكتوراه/علوم صیدلة للعام 

 أحدثوطالبھا ومواكبة  ألساتذتھابخطى حثیثة من اجل االرتقاء دوما بالمستولى العلمي  الكلیةتسعى 
  التطورات العلمیة والصیدالنیة العالمیة.

  الكلیة رؤیة
، وأن تتوافق مناھجھا واالبتكارأن تكون مركزاً تعلیمیاً یزدھر في رحابھا العقل وتعلو فیھ قدرة اإلبداع  

  امجھا التدریبیة مع أحدث المناھج المعتمدة في كلیات الصیدلة العالمیة.الدراسیة وبر

  الكلیة رسالة
صیدالني من تعلیم وبحث علمي لتلبیة حاجة المجتمع  الصیدالنیةتوفیر أعلى مستوى من الخدمات 

من أحدث التطورات العلمیة حیث تسعى كلیتنا إلى رفد المجتمع  واالستفادة وصناعة دوائیة متجددة
والمراقبة والتقییم الدوائي ومراكز استعالم  في مجال العلوم الصیدالنیة عالیةبخریجین ذوي مھارات 

وتوفیر المعلومات التقنیة والمھارات لتلبیة  األدویة والسموم والتحلیالت المختبریة والسریریة،
  .متنوعة في القطاعین العام والخاصاالحتیاجات الدوائیة ال
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  أھداف الكلیة
  یق أعلى معاییر الجودة في التعلیم والتدریب باستخدام أحدث التقنیات.طبت.١

لیكون لھم  بأحدث المعلومات العلمیة الصیدالنیة وفق متطلبات سوق العمل؛مزودین . تخریج صیادلة ٢
  .دور فعال في الخدمات االجتماعیة والعالجیة والرعایة الصحیة

ني واإلدارة الحدیثة للعلوم الصیدالنیة التي تسھم في رفع التقدم العلمي في المجال الصیدال . مواكبة٣
  البلد.الواقع الصحي في 

. التأكید على الجانب السریري في عالج المرضى وفتح قنوات للتواصل والحوار مع المرضى لتوفیر ٤
  للمجتمع.أفضل الخدمات الصحیة 

عالي الجودة للوصول إلى مستوى . تھیئة طلبة الدراسات األولیة لیكونوا صیادلة ذوي تخصص مھني ٥
  العلمیة.متقدم من الكفاءة والمعرفة 

  االختصاصات..اإلسھام في تنشیط المعرفة الطبیة من خالل تشجیع حركة البحث العلمي في مختلف ٦
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  الھیكل التنظیمي للكلیة
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  الكلیة اإلداریة فيالقیادات 
  عمید الكلیة:

  د. منذر فیصل مھدي.أ

  أستاذ اللقب العلمي: 

  
  

  :الشھادات الحاصل علیھا

  

  ٢٠٠٦    جامعة بغداد – كلیة الصیدلة      دكتوراه كیمیاء صیدالنیة

  ٢٠٠٠    جامعة بغداد – كلیة الصیدلة    ماجستیر كیمیاء صیدالنیة    

  ١٩٩٤    جامعة بغداد – كلیة الصیدلة        بكالوریوس صیدلة
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  : اإلداریةمعاون العمید للشؤون 
   م.د. فؤاد عبد االمیر ناجيأ.

  اللقب العلمي: استاذ مساعد

  علیھا الحاصل الشھادات

 ٢٠٠٨جامعة بغداد     -كلیة العلوم          دكتوراه: كیمیاء فیزیائیة

 ١٩٩٨جامعة بغداد    -الماجستیر: علوم كیمیاء          كلیة العلوم 

    ١٩٨٦    بغداد جامعة -علوم كیمیاء        كلیة العلوم  :بكالوریوس

  

   معاون العمید للشؤون العلمیة:
  عارف     سامح م.د. انعامأ.

  أستاذ مساعداللقب العلمي: 

  :الشھادات الحاصلة علیھا
  ٢٠١٢ المملكة المتحدة –كلیة الصیدلة، جامعة ردنك     ادویة وسموم دكتوراه

  ١٩٨٩        العراق –كلیة الصیدلة، جامعة بغداد    ادویة وسموم ماجستیر

  ١٩٨٢    العراق –كلیة الصیدلة، جامعة بغداد         بكالوریوس صیدلة

  
  

  رئیس فرع االدویة والسموم:
    أ.د. مصطفى غازي سلوم

      اللقب العلمي: أستاذ

      :علیھا الحاصل الشھادات
  ٢٠٠٧                جامعة بغداد–یة الصیدلةلك     دكتوراه ادویة وسموم

   ٢٠٠٢                جامعة بغداد–كلیة الصیدلة   مومماجستیر ادویة وس

  ١٩٩٣                جامعة بغداد–كلیة الصیدلة     بكالوریوس صیدلة
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  :رئیس فرع الكیمیاء الصیدالنیة
   أ.د. عاشور حمود داود

  اللقب العلمي: أستاذ

  :الشھادات الحاصل علیھا

  

  ٢٠٠٦  جامعة بغداد–ھیثم التربیة ابن الكلیة   عضویةدكتوراه كیمیاء ال

  ٢٠٠٢  جامعة بغداد–ابن الھیثم التربیة كلیة   عضویةماجستیر كیمیاء ال

  ١٩٨٤  جامعة بغداد–التربیة ابن الھیثمكلیة     بكالوریوس كیمیاء

  
 

   رئیسة فرع الصیدالنیات:
    نضال خزعل مرعي أ.م.د.

      اللقب العلمي: استاذ مساعد

    :علیھا الحاصلة الشھادات

  ١٩٩٧    جامعة بغداد –كلیة الصیدلة   ه صیدلة صناعیة     دكتورا

    ١٩٨٣    جامعة بغداد –كلیة الصیدلة   ماجستیر صیدالنیات

       ١٩٧٩    جامعة بغداد –كلیة الصیدلة       بكالوریوس صیدلة

  
  
  

 

 فرع العلوم المختبریة السریریة: رئیس   
          حمید إبراھیممثنى أ.م.د. 

  تاذ مساعداللقب العلمي: اس

  علیھا الحاصل الشھادات

 ٩٤١٩  روسیا / جامعة موسكو        فسلجة/االنسجة والخلیة دكتوراه 

  ١٩٩٠  روسیا موسكو /جامعة         والخلیة االنسجة/فسلجةماجستیر 

       ١٩٨٤   كلیة الطب البیطري / جامعة بغداد  بكالوریوس طب بیطري
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 فرع الصیدلة السریریة: رئیس
   خالد عبد الرضا منال .أ.م

  أستاذ مساعدالعلمي: اللقب 

  علیھا الحاصل الشھادات
 ١٩٩٨    كلیة الصیدلة، جامعة بغداد     صیدلة ماجستیر

        ١٩٨٧    كلیة الصیدلة، جامعة بغداد    بكالوریوس صیدلة

  

 

  فرع العقاقیر والنباتات الطبیة:رئیس 
  ابراھیم صالح عباس أ.م.د.

      اللقب العلمي: استاذ مساعد 

  :علیھا الشھادات الحاصل
 ٢٠٠٧ كلیة الزراعة، جامعة بغداد                دكتوراه زراعة نباتات طبیة

 ٢٠٠٠ الجامعة االردنیة ،لیاكلیة الدراسات العزراعة/ نباتات طبیة    ماجستیر

 ١٩٨٦، جامعة الموصل        كلیة الزراعةبكالوریوس زراعة               
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  ةالفروع العلمی

  فرع األدویة والسموم 
توسیع خطة القبول للدراسات العلیا وتھیئة المتطلبات كافة التي ترقي بالدراسات العلیا في : رؤیة ال

الكلیة من ناحیة الكتب والمختبرات واألجھزة الحدیثة ویھدف الفرع الى دعم التدریسیین وذلك من خالل 
رات التدریبیة وأجراء البحوث الحدیثة مواكبة للتطور حثھم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والدو

  العلمي الحاصل في الـدول المتقدمة.
  .ممارسة عملھ بنجاح خدمة للمجتمع اعداد صیدالني قادر على: الرسالة 
 عداد صیدالني متمكن من عملھ وذلك من خالل تجھیزاتوفیر العوامل التي تساعد على : األھداف

  .تحقق الھدف المطلوب ـيتالى توفیر الكتب الحدیثة الكافة إضافة المتقدمة  سائلالوبالمختبرات العملیة 

 
 أعضاء الھیئة التدریسیة في الفرع

اللقب   الشهادة االسم
  العل�� 

االختصاص 
  العام

االختصاص 
  الدقيق

مصط�� غازي سلوم مصط�� 
  ادو�ة وسموم  ص�دلة  استاذ  دكتوراە الع�ا�� 

مد انعام سامح عارف الحاج مح
استاذ   دكتوراە  افندي

  ادو�ة وسموم  ص�دلة  مساعد

استاذ   دكتوراە  مث�� ابرا��م حم�د مظلوم العزي
اال�سجة   فسلجة  مساعد

  والخل�ة
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اللقب   الشهادة االسم
  العل�� 

االختصاص 
  العام

االختصاص 
  الدقيق

�ا� مصط�� �مال ع�دالرحمن 
استاذ   دكتوراە  المال حمادي

  ادو�ة  ص�دلة  مساعد

وسن ع�د ال���م ع�اس فاضل 
استاذ   دكتوراە  الجبوري

  ء ����ةك�م�ا   ص�دلة  مساعد

�ا�ر ع�دالرزاق مش�مش صالح 
 �
استاذ   دكتوراە  الجصا��

  ادو�ة  ص�دلة  مساعد

وسن ع�د ال���م ع�اس فاضل 
استاذ   دكتوراە  الجبوري

  ك�م�اء ����ة  ص�دلة  مساعد

استاذ   دكتوراە  غ�ث ع�� جاسم ع�لة ال���دي
  مساعد

طب 
  علم االدو�ة  ب�طري

رغد ع�د المهدي محسن ذ�اب 
  فسلجة امراض  �اةحعلوم   مدرس  اەدكتور   الشمري

م�ساء ع�� ع�د الخالق ع�د المج�د 
 �   ادو�ة  ص�دلة  مدرس  دكتوراە  الشكر��

 � دال�ا ع�دالقادر شكور حس��
  ادو�ة  ص�دلة  مدرس  دكتوراە  الصال�� 

  ادو�ة  ص�دلة  مدرس  ماجست��   رؤى ع�اس نا�عودة الحمدي

مدرس   ماجست��   اث�� ص�اح عبود �اظم الص�اح
  ادو�ة  دلةص�  مساعد

مدرس   ماجست��   قاسم حسون ع�� ع�اس الساعدي
  ادو�ة وسموم  ص�دلة  مساعد

� ع�دالو�اب حسون  سلمان  دل��
مدرس   ماجست��   الشكري

  ادو�ة وسموم  ص�دلة  مساعد

 � � الخفا�� مدرس   ماجست��   ورود سالم داود حس��
  ادو�ة  ص�دلة  مساعد

� ان�س عبودي سلو�� المن�� 
مدرس   ماجست��   اما��

  ادو�ة وسموم  ص�دلة  مساعد
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  فرع الكیمیاء الصیدالنیة 
یھتم فرع الكیمیاء الصیدالنیة بدراسة العالقة بین التركیب الكیمیاوي والفعالیة العالجیة ویدرس طرق : ةرؤیال

  .بما یحقق الدواء االمن والمضمون ھاتصمیم المركبات الكیمیاویة ذات االستخدام الدوائي وتحلیل
  .المختلفة نواع التحالیل الدوائیةأالدواء وتصنیع طرق ب ة الكلیة كافةمعرفة طلب: رسالةال

   .وتطبیقاتھ ھتركیبتھ ومیكانیكیة فعالیوالدواء دراسة تصنیع : ھدافاأل

  
  أعضاء الھیئة التدریسیة في الفرع

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة  االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

ك�م�اء   ص�دلة  استاذ   كتوراەد   منذر ف�صل مهدي خض�� العامري
  ص�دالن�ة

ك�م�اء   ك�م�اء-ت���ة  استاذ  دكتوراە  عاشور حمود داود سلمان الساعدي
  العض��ة

� ع�� السعدي ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   استاذ مساعد  دكتوراە  فؤاد ع�د االم�� نا��
�او�ة �   ف��



  
١٧ 

 

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة  االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

قاسم محمد كح�ط سم�سم 
 �
  السودا��

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   استاذ مساعد  دكتوراە
  مواد مشعة

م�ادة �ادي ع�دالو�اب محمد 
  الق��� 

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   استاذ مساعد  دكتوراە
  العض��ة

� محمد  رفاە فاضل محمد حس��
  سم�سم

ك�م�اء   ك�م�اء-ت���ة  استاذ مساعد  دكتوراە
  عض��ة

ك�م�اء   ص�دلة  استاذ مساعد  ماجست��   ك��مة فاضل ع�� جواد الجبوري
  ص�دالن�ة

� امل م حمد سع�د حمودي حس��
  الدل��� 

ك�م�اء   ك�م�اء   استاذ مساعد  دكتوراە
  تحل�ل�ة

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  دكتوراە  ا�اد ك��م خان �اوة  محمد الجاف
  عض��ة

�سمه منجد ع�دالرزاق 
 �
  ع�دالقادرالقا��

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  دكتوراە
  عض��ة

ك�م�اء   ص�دلة  مدرس  دكتوراە  ح�در جعفر ع�� الع��
  ص�دالن�ة

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  ماجست��   �الة حامد حمادي ع�� الدل��� 
  تحل�ل�ة

� الصفار ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  ماجست��   اس�ل قاسم محمد حس��
صناع�ة � 
  بول�مرات

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  ماجست��   واثق علوان عاجل ح�ل الحجا�� 
  تحل�ل�ة

� ل� عامر مو 
ك�م�اء   ك�م�اء  مدرس  ماجست��   � ���دي العا��

�او�ة �   ف��
ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  ماجست��   ع�� رسول محمود مهدي ال��اء

  تحل�ل�ة
 �
� ع�� ع�د � الطا�� ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم   مدرس  ماجست��   ز�نة حس��

  عض��ة
عب�� ق�س ع�د الو�اب ع�دالرزاق 

  الحم�د
ك�م�اء   ءك�م�ا   -علوم   مدرس  ماجست�� 

  تحل�ل�ة
مدرس   ماجست��   محمد ض�اء حمدي حك�م العم�دي

  مساعد
ك�م�اء   ص�دلة

  ص�دالن�ة
مدرس   ماجست��   ايناس ع�د ع�� محسن اليوسف

  مساعد
ك�م�اء   ك�م�اء-ت���ة

  عض��ة
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االختصاص   اللقب العل��   الشهادة  االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

حسان ع�� محمد جواد ع�� 
  الخط�ب

مدرس   ماجست�� 
  مساعد

ك�م�اء   ص�دلة
  ص�دالن�ة

� �اظم الط � عامر نا�� مدرس   ماجست��   ��لحسن��
  مساعد

ك�م�اء   ص�دلة
  ص�دالن�ة

ي مدرس   ماجست��   نهاد كنعان ع�د يو�� الز���
  مساعد

  -علوم   ك�م�اء  -علوم 
  ك�م�اء

�ى صادق رؤوف محمد ع��  
  الق��� 

مدرس   ماجست�� 
  مساعد

ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم 
  عض��ة

 �
مدرس   ماجست��   نور ول�د ابرا��م احمد داغستا��

  مساعد
ك�م�اء   ص�دلة

  ص�دالن�ة
مدرس   ماجست��   محمد ع�د� احمد ع�� 

  مساعد
ك�م�اء   ك�م�اء  -علوم 

  تحل�ل�ة
 
  رع الصیدالنیاتف

دراس��ة الحس��ابات الص��یدالنیة التي یحتاجھا تحض��یر الوص��فات على نطاق ص��غیر في الص��یدلیات،  :الرؤیة
ودراس���ة  الفیزیائیة لألدویةلى تقییم الص���فات ع الدوائیة، والتعرفوطرق تحض���یر األنواع المختلفة من الجرع 

وكیفیة حس��اب ص��الحیة األدویة إض��افة إلى معرفة طرق تص��نیع األدویة أو الجرع  الدوائیة،اس��تقراریة الجرع 
وتعریف الطلبة بالمس����تحض����رات الص����یدالنیة المختلفة والمتوفرة في  المعامل)الدوائیة على نطاق واس����ع (في 

 ھم في الصیدلیات األھلیة.الصیدلیات من خالل تدریب
وتعمیق  ،الص���یدالنیة على نطاق ص���غیر وواس���ع أعداد ص���یادلة ملمین بطرق تحض���یر التركیبات: الرس���الة

ومالحظة التغییرات التي تظھر على  ،لتركیبیة وتحض�����یرھا بالش�����كل الص�����حیحدورھم في مجال الوص�����فات ا
 بب في تلف المستحضر.المستحضرات الصیدالنیة نتیجة الظروف المحیطة والتي قد تتس

والحكومیة وذلك من للصیدلي في المجتمع من خالل عملھ في الصیدلیات األھلیة اعطاء دور ممیز : األھداف 
خالل تزویده بالمعلومات والخبرات الص�������یدالنیة التي یحتاجھا في عملھ لكونھ على تماس مباش�������ر مع أفراد 

وذلك حفاظا على  م األدویة المص��روفة وطریقة حفظھااالمجتمع فض��الً عن توعیة المواطنین حول س��بل اس��تخد
 صالحیة المستحضر وسالمة وصحة المستخدم.



  
١٩ 

 

 

  أعضاء الھیئة التدریسیة في الفرع

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

  ص�دلة  استاذ مساعد  دكتوراە  نضال خزعل مر�� الحسن السلطان
صناعة 

وتكنلوج�ا 
  ءالدوا 

 �
  ص�دلة  استاذ مساعد  دكتوراە  وداد �مال ع�� عمرالتحا��

الص�دلة 
الصناع�ة 
  وتط��ر الدواء

 �
ص�دالن�ات   ص�دلة  مدرس  ماجست��   اثمار ظا�ر حب�ب حمد الشو�ا��

  نقل الدواء

 �
  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس  ماجست��   مسار �اسم محسن محمد الطا��

� نعمه عب�د الم�ا��    ص�دالن�ات  دلةص�  مدرس  ماجست��   محمد حس��



  
٢٠ 

 

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس  ماجست��   ميثاق حمد ص�ار مشعان المحالوي

 �
  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ا�س طارق نافع حم�د الحمدا��

 �
  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   غ�داء سل�مان حم�د حمزة الب�ا��

ابتهال ع�د ال�اظم داخل زمام 
 �   ص�دالن�ات  ص�دلة  ساعدمدرس م  ماجست��   الق����

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ا�مان ص�اح جعفر صادق الد�ان

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ع�� خ�� ع�اس �اظم العب�دي

� علوان المنذري
ة ع�د االله را��   ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ام��

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ز�نة داود سلمان عمران الواس�� 

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   نورا زاوار يوسف مو� �اروتون�ان

� سع�د ع�د�  � محمد حس�� أش��
  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   الجاف

طرائق ا�صال 
االدو�ة ا� 
  ا�دافها

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ز��ب حسن مهدي احمد العب�دي

  ص�دالن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ز��� محمود سع�د القزاز�ى 

� نا�  ز�راء عامر ع�د الحس��
  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   الجبوري

التقن�ات 
االح�ائ�ة 
  الص�دالن�ة
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  فرع العلوم المختبریة السریریة
والعدد التش��خیص��یة والمواد  تھیئة المختبرات للدراس��ات االولیة بالمس��تلزمات كافة من ناحیة االجھزة: الرؤیة

  الكیمیاویة.
بناء الطالب من االس�����اس من خالل المواد التي یدرس�����ھا الفرع من المرحلة األولى إلى الخامس�����ة : الرس����الة

 الدراسة.النجاح في بقیة مواد  ده اعداداً علمیاً صحیحاً یضمن لھواعدا
 االھداف 

  الدراسیة.رفد الفرع بالكتب الحدیثة بالمواد  •
  لوجود خبرات واختصاصات علمیة مختلفة. علیااعداد الطبة المقبولین في الدراسات ال زیادة •
فتح دراس�����ة الدبلوم والماجس�����تیر في اختص�����اص التحلیالت المرض�����یة لخریجي الكلیات االخرى من غیر  •

  الصیادلة.
  والمستلزمات الحدیثة كافة. باألجھزةتھیئة مختبر خاص للدراسات العلیا وتجھیزه  •
  التقنیات والفحوصات الطبیة. أحدثورات وورش عمل حول اقامة د •
 أحدثالمش���اركة بدورات للتدریس���یین والمعیدین من حملة ش���ھادات البكالوریوس والماجس���تیر للتدریب على  •

 االجھزة والتقنیات.
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 أعضاء الھیئة التدریسیة في الفرع

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

� مح جراث�م ومناعة   ص�دلة  استاذ مساعد  دكتوراە  مد �اظم ع�د االم�� نور االعر��
  طب�ة

طب   استاذ مساعد  دكتوراە  ثامر مطلك جاسم محمد الق��� 
  ب�طري

اح�اء مجه��ة 
  طب�ة

� ع�� الحمد طب   استاذ مساعد  دكتوراە  جابر حم�د حس��
  ب�طري

الطف�ل�ات 
  الجزئ�ة

وق ر�س �اظم مو� ال�����  اح�اء   استاذ مساعد  راەدكتو   ��
  تقن�ة ح�ات�ة  مجه��ة

ب�داء حم�د ع�د � ع�دالرحمن 
طب   استاذ مساعد  دكتوراە  الع�د�� 

  ب�طري
اح�اء مجه��ة 

  طب�ة

 -ت���ة   استاذ مساعد  دكتوراە  سهاد ف�صل حاتم رش�د المقدادي
  اح�اء مجه��ة  ح�اة

 �
 -وم عل  استاذ مساعد  دكتوراە  وداد جمعه حم�د ع�� المشهدا��

  ا�سجة  ح�اة

 � ادارة   استاذ مساعد  دكتوراە  طارق سلمان جواد �اظم الجنا��
  واقتصاد

ادارة مؤسسات 
  س�اح�ة

طب   استاذ مساعد  دكتوراە  دال�ا �اسل حنا مرو�� خشوال
  ب�طري

اح�اء مجه��ة 
  طب�ة

 -ت���ة   استاذ مساعد  ماجست��   احمد ع�� محمد مطر العزاوي
  مناعة طف�ل�ات  ح�اة

 -علوم   استاذ مساعد  ماجست��   نور ع��ز حبوب الساعديفتوة م
  اح�اء مجه��ة  ح�اة

-ت���ة   مدرس  دكتوراە  ا�اء بر�ان روؤف محمد العب�دي
  ك�م�اء ح�ات�ة  ك�م�اء

 �   -علوم   مدرس  دكتوراە  �دى جابر وح�د مر�ون الق����
  ك�م�اء ح�ات�ة  ك�م�اء

 -علوم   مدرس  دكتوراە  سوزان يوسف جاسم صحن المال�� 
  ح�اة

اح�اء مجه��ة 
  طب�ة

 �   ادب  لغة ع���ة  مدرس  دكتوراە  قاسم خ���ط طا�رراشد ال�ع��

� الوردي �اء  مدرس  دكتوراە  رسل عدنان ح�درام�� � �اء صل�ة  ف�� �   ف��

  مدرس  دكتوراە  ناد�ة حم�د محمد ع�� الخش�ش
الطب 

والجراحة 
  العامة

علم االمراض 
االح�اء مجه��ة � 

و المناعة 
  ال����ة
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االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

ام علوان سلطان سندس خو 
 �   -علوم   مدرس  ماجست��   الخزر��

  ك�م�اء
ك�م�اء ح�ات�ة 

  ����ة

 � الزراعة   مدرس  ماجست��   رجاء خزعل ع�� ع�� الفلو��
 � �

  اح�اء مجه��ة  انتاج ن�ا��

 -علوم   مدرس  ماجست��   م�ارم عط�ة �اظم  نفاوة ال���دي
  تقانة اح�ائ�ة  ح�اة

  -علوم   رسمد  ماجست��   م�� خل�ل مرت�� مو� الواجدي
  ك�م�اء ح�ات�ة  ك�م�اء

اق حسن عليوي حمادي االن�اري  -علوم   مدرس  ماجست��   ا��
  ح�اة

 -اح�اء مجه��ة 
  مناعة

 -علوم   مدرس  ماجست��   افراح محمد حسن سلمان المخزو�� 
  ح�اة

اح�اء مجه��ة 
  طب�ة

علوم   مدرس  ماجست��   ص��حة �اظم داود سلمان ال����� 
  س�اس�ة

دراسات 
  مستق�ل�ة

 � � الحبي��   -علوم   مدرس  ماجست��   ��ة ع�� حسن حس��
  ك�م�اء ح�ات�ة  ك�م�اء

 �
-ت���ة   مدرس  ماجست��   �سمة طالب جاسم محمد السودا��

  ك�م�اء ح�ات�ة  ك�م�اء

 �
م�ساء عصام ع�د� حسو��

 -علوم   مدرس  ماجست��   الشمري
  تقانة اح�ائ�ة  ح�اة

 -علوم   مدرس  ماجست��   اس�ل �شام خماس ظا�ر العك�دي
  ر�اض�ات  ر�اض�ات

مدرس   ماجست��   محمد ع�د الرضا محمدع�� ال���دي
  مساعد

  -علوم 
  ك�م�اء

ك�م�اء ح�ات�ة 
  ����ة

مدرس   ماجست��   سماح ع�� جسام صندو الجعفري
  مساعد

 -علوم 
  ح�اة

�ندسة وراث�ة 
  وتقانة اح�ائ�ة

مدرس   ماجست��   مصط�� حلو جابر لجالج الموسوي
  مساعد

 -علوم 
  وسات طب�ةفاير   ح�اة

� النع���  � سالم قاسم حس�� مدرس   ماجست��   حس��
  مساعد

علوم 
  حاس�ات

تكنلوج�ا 
  المعلومات

مدرس   ماجست��   ب�ينة ابرا��م حم�د  مظلوم العزي
  مساعد

 -علوم 
  مناعة  ح�اة

مدرس   ماجست��   ع�اس ع�د لط�ف و��ب القزاز
  مساعد

 -علوم 
�اء � �اء فلك  ف�� �   ف��

مدرس   ماجست��   غ��ريز�د خلف ع�د� مح�م�د ال
  مساعد

 -علوم 
  اح�اء مجه��ة  ح�اة
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االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

صفاء ع�د الستار عودە خم�س 
مدرس   ماجست��   الق��� 

  مساعد
 -علوم 
�اء �   ���ات  ف��

� نا��وا��  مدرس   ماجست��   ز�راء احمد اوخ��
  مساعد

 -علوم 
  ح�اة

�ندسة وراث�ة 
  وتقانة اح�ائ�ة

مدرس   ماجست��   رو�دة فاضل عب�د ك�ش ال�دري
  دمساع

علوم 
  علوم حاس�ات  حاس�ات

مدرس   ماجست��   ارا مراد توماس مراد وارتان�ان
  مساعد

�ندسة  
  امن�ة معلومات  حاس�ات

 �
مدرس   ماجست��   محمد نص�ف مصط�� جاسم العا��

  مساعد
�ندسة 
  برمج�ات  حاس�ات

مدرس   ماجست��   احمد عصام سلمان ع�اس الدل��� 
  مساعد

 -علوم 
  ح�اة

اح�اء مجه��ة 
  طب�ة

مدرس   ماجست��   ع�اس �اظم شذى
  مساعد

طرائق 
تدر�س 
  ر�اض�ات

طرائق تدر�س 
  ر�اض�ات

مدرس   ماجست��   رنا عالء �دري
  لغة  لغة ع���ة  مساعد

مدرس   ماجست��   اس�ل غسان داود نا� ��� 
  ك�م�اء ح�ات�ة  ص�دلة  مساعد

� ال��س مدرس   ماجست��   ز��ب فاروق شفيق ام��
  مساعد

 -علوم 
  اح�اء مجه��ة  ح�اة



  
٢٥ 

 

  فرع الصیدلة السریریة
دور  السریري ھوالدور الذي یؤدیھ الصیدلي وخصوصا الصیدلي  السریریة بأنیرى فرع الصیدلة  :لرؤیةا

 اختیاره خاللبالغ األھمیة ویسھــــم كثیرا في خدمة المجتمع سواء كان في المستشفیات أو الصیدلیات وذلك من 
 األدویة. باستخدامیتعلق  فیماإضافة إلى تقدیم أفضل االستشارات  لمریض،اللعالج المناسب ومتابعة تأثیره على 

لطالب كلیـــــــة الصیدلة وتوعیتھم بدورھم البالغ األھمیة في خدمة  الصیدلة السریریةإیصال مفاھیم  :الرسالة
 المجتمع.

ملتزمین  العلمــــــــــي،مستواھم یھدف فرع الصیدلة السریریة إلى رفد المجتمع بصیادلة أكفاء في  :األھـــداف
وذوي مھارات تواصل عالیة سواء مع مرضاھم أو مع العالمین اآلخرین في مجال  مھنتھم،التزاما بمبادئ 

كما ویطمح الفرع إلى التوسع في مجال الدراسات العلیــــــــــــا  وممرضین.الطبـــــــــي والصحي من أطباء 
 الصحة.نھ مع وزارة ودراسة البورد من خالل تعاو
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 أعضاء الھیئة التدریسیة في الفرع

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

 �
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  استاذ مساعد  دكتوراە  �اظم ع�� �اظم ع�� الخ�ال��

منال خالد ع�د الرضا ع�اس 
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  استاذ مساعد  ماجست��   الدج��� 

محمد محمود محمد جرج�س 
 �
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس  دكتوراە  المشهدا��

 �
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس  دكتوراە  انمار حسن كشكول مو� الطا��

�د�ل دلمان نجم  ع�د � 
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   العق��� 

  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   تراث ن��ل ابرا��م عط�ة العط�ه

 �
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   ح�در رح�م محمد ع�� ال�نا��

� محمد ع��  ز�راء ع�د الغ��
  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   السعدي

  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   محمد خالد عبود خل�ل العن��� 

  ص�دلة ����ة  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   عال ع�� ن� سطاي ال ع�د و�س

  فرع العقاقیر والنباتات الطبیة:
 :ةرؤیال

دویة النصف مصنعة اي التي تستخلص األودویة الصناعیة دویة التي مصدرھا المواد الطبیعیة ولیس األتحدید األ
  بسیط.من النباتات والمنتجات الحیوانیة ویجرى علیھا تفاعل كیمیائي 

:رسالةلا
كأن تكون مفحوصة ومعلومة التركیز حیث ة المجتمع بالطرق التي یجب استعمال االعشــــــاب بھا توعیــــــ

  فیھا.الفعــــــالة  وتركیز المادةكمیة العشب التي ممكن تناولھا  ھیوجد دستور ادویة عشبیـــة یثبت فی

  :ھدافاأل
ة وتجنب شراء النباتات الطبیة غیر دویة العشبیمساعدة المجتمع على التخلص من الجھل فیما یتعلق باأل

المفحوصة.
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  الفرع في التدریسیة الھیئة أعضاء

االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

ابرا��م صالح ع�اس حسن 
  الجبوري

  ن�اتات طب�ة  زراعة  استاذ مساعد  دكتوراە

عقاق�� ون�اتات   ص�دلة  مدرس  ماجست��   عمر احمد ع�اس حسن الدل��� 
  طب�ة

ثامر مو�� جاسم عالوي 
  الساعدي

  ح�اة -علوم   ح�اة -علوم   مدرس مساعد  ماجست�� 

سمراء ع�د الهادي احمد حمد 
  القرە غو�� 

  ن�ات  ح�اة -علوم   مدرس مساعد  ماجست�� 

سارة قت��ة �در الدين محمود 
  الل�لة

عقاق�� ون�اتات   ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست�� 
  طب�ة

ز�راء ع�د االله محمد ع�� 
  النقاش

  ن�ات  ح�اة -علوم   مدرس مساعد  ماجست�� 
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االختصاص   اللقب العل��   الشهادة االسم
  العام

االختصاص 
  الدقيق

رشا ع�د ال���م ع�د القادر احمد 
  الدلو

ون�اتات عقاق��   ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست�� 
  طب�ة

  ن�ات  ص�دلة  مدرس مساعد  ماجست��   نور محسن نا� ع�� الهوا�� 

�دى خل�ل ع�دالسميع عارف 
از �   ال��

  ن�ات  ح�اة -علوم   مدرس مساعد  ماجست�� 
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  الھیكل االداري للكلیة
  

  :أوالً: عمید كلیة الصیدلة

  :تتبع لھ الشعب والوحدات األتیة

  امانة مجلس الكلیة
وارسالھا إلى  لكلیة وتنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن مجلس الكلیةتقوم الوحدة بتنظیم اعمال مجلس ا

 وامانة العلمي،تنفیذ التعلیمات الصادرة من وزارة التعلیم العالي والبحث  معة من اجل المصادقة علیھا وكذلكالجا
ً  الجامعة، ومن مھامھامجلس    :ایضا

 و الغائھا.التوصیة باستحداث الفروع العلمیة الجدیدة أو دمجھا أ •
 وتحدید اعضاء لجان المناقشة. علیھا،وتسمیة المشرفین  العلیا،اقرار عناوین رسائل طلبة الدراسات  •
 اقرار نتائج امتحانات الدراسات األولیة والعلیا. •
 األوامر الجامعیة. إلصداراقرار الترقیة العلمیة لعضو ھیئة التدریس ورفعا الى رئاسة الجامعة  •
 ل السنة الدراسیة لطلبة الكلیة بعد توافر المبررات المقنعة.الموافقة على تأجی •
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  شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
، صیدلةوتعد أحد الشعب اإلداریة الرئیسة في كلیة ال )٢٠٠٩عام (ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة  تسسأ
ستاذ الجامعي بما یعزز ویرفع من المستوى على تطویر امكانیات االتعمل و، عمید الكلیةبالسید مباشرة رتبط تو

وتھدف الشعبة إلى نشر ثقافة ، العالمیةالكلیات لمصاف  الكلیة  بارتقاءجمیع البرامج الكفیلة العلمي ، وتطبیق  
، كما بما یزید من رصانة خریجیھاالجودة ومتابعة تحقیق أھداف الكلیة من خالل بناء رؤیة الكلیة ورسالتھا 

االعتماد األكادیمي العالمي من خالل اعتماد المعاییر الدولیة لضمان الجودة وذلك عبر  لىللحصول عتسعى 
 مالكھاوقد سـعت الـشعبة ب .منظمات الدولیة لالطالع على أخر ما وصل إلیھ العالم في ھذا المجالالاالتصال ب

، وذلك من الجامعةبـین كلیـات  تمیـزاً  كثرداء الكلیة لتكون األألى االرتقاء بمستوى إ نشأتھاالمتواضع ومنذ بدایة 
  .مستوى متقدم في جودة اداء الكلیةخالل ما استحدثتھ ونفذتھ من برامج متمیزة حققـت من خاللھا 

  من:وتضم الشعبة كالً 

  والمتابعةتوظیف التأھیل والوحدة   -أ
الھیكل التنظیمي، ، وترتبط بشعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي من حیث ٢٠١٤ ي عاماستحدثت الوحدة ف

  لھم في القطاع الخاص. دف إلى متابعة طلبة كلیة الصیدلة بعد تخرجھم وایجاد فرص عملوتھ
  وحدة اعتماد المختبرات   -ب

وتھدف إلى تطویر  الجامعي،وترتبط بشعبة ضمان الجودة واألداء  ،٢٠١٥استحدثت الوحدة في عام 
  المختبرات.العالمیة لالرتقاء بواقع أداء معاییر الجودة  فیھا وفقمختبرات الكلیة والعاملین 
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  وحدة التدقیق
تمتلك الوحدة مجموعة من االجراءات والوسائل التي تساعد على ضمان حمایة موجودات الدائرة واالطمئنان 
على دقة تسجیل البیانات المالیة والمحاسبیة والمحافظة على السیاسات والخطط اإلداریة المرسومة من قبل 

  (عمید الكلیة) ومعاونیھ. العلیا المتمثلة برئیس الدائرة االدارة
  شعبة االعالم والعالقات العامة  

وترتبط من حیث الھیكل التنظیمي بمكتب السید  ة االعالم ووحدة العالقات العامةھي شعبة اداریة تضم وحد
ة من جھة اخرى حیث تقوم بین الطالب والعماد العمید وتعد حلقة وصل ما بین الكلیة والمجتمع من جھة وما

والتنسیق  وعمل ارشیف ورقي والكتروني بالصور، نشاطات االساتذة والطلبة وفعالیتھم العلمیة والثقافیة، بتوثیق
مع قسم االعالم في رئاسة الجامعة ووسائل االعالم والقنوات الفضائیة لتوثیق الحلقات النقاشیة والندوات 

   .الكلیةرات العلمیة التي تقام في والمؤتم

  شعبة المكتبة 
تأسست شعبة المكتبة مع نشوء كلیة الصیدلة لخدمة طلبة الدراسات األولیة والعلیا والتدریسیین باستخدام المصادر 

 )Microsoft Access المختلفة والدوریات وغیرھا، وتعمل بنظام االستعارة االلكتروني(باستخدام نظام
وتاریخ  التأخیروتاریخ االستعارة واالستحقاق وعدد ایام  المتأخرةارات ویتضمن ھذا البرنامج ابراز عدد االستع

 االستعارة)،واستالم الكتب والمجالت العلمیة الجدیدة بطاقاتاالرجاع(اضافة الى االستعارة الیدویة عن طریق 
على الرفوف (شراء او اھداء) حیث یقوم منتسبي المكتبة بتبویبھا الكترونیا ویدویا(فھرسة، تصنیف وتوزیعھا 

عن طریق  حسب االختصاص)،واستالم اطاریح طلبة الدراسات العلیا(الخریجین)وبعدھا یتم خزنھا على الحاسبة
والطلبة وتوفیر خدمة  لألساتذة ة وتوفیر خدمة االستنساخ والمسح الضوئيالخاص بكل اطروح القرص المدمج

بین من كلیتنا ویتم تثبیت ذلك في سجل الزیارات (كتب واقراص) لغیر المنتس االستعارة الداخلیة واالستنساخ
   الخاص بالمكتبة.
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  وحدة مجانیة التعلیم
تعمل على تجھیز االساتذة وطلبة الدراسات االولیة والعلیا بالكتب المنھجیة طیلة العام الدراسي وتقوم باسترجاعھا 

الى مكتب السید العمید لتسنى لھ  ة وتقدیمھاالمنھجینھایة العام لتھیئتھا للعام المقبل، وعمل احصائیات عن الكتب 
  اجراء الالزم.

  لجنة الترقیات العلمیة
 إلیھمخبراء الترقیة العلمیة وارسال البحوث  كلیتنا، واختیارتعمل على مناقشة الترقیة الواردة من قبل تدریسي 

علمیین الداخلیین مكافأة اجور المقومین ال االختصاص، وصرفبعد المداولة مع اعضاء اللجنة من ذوي 
  والخارجیین، وتكون البحوث المقدمة للترقیة العلمیة منشورة في مجالت علمیة رصینة.

  المختبر التعلیمي
  ویشمل

 مختبر التحالیل المرضیة: إلجراء التحالیل المرضیة كافة. •
  لطلبة الدراسات العلیا.المتقدمة: مختبر التحالیل الصیدالنیة  •
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  علوم الصیدالنیةمجلة المستنصریة لل
  

 للعلوم المستنصریة مجلة( تحت اسم ٢٠٠٤سنة  فيالعلمیة  مجلتھا المستنصریة الجامعة- الصیدلة كلیة استحدثت
  . )الصیدالنیة

الترقیة  ألغراض المجالت المعتمدةوتعد من  )ISSN: 1815-0993(الدولي التالي  الترقیم وقد حصلت على
  العلمیة ألنھا مجلة محكمة. 

  اآلتي:االطالع على اعداد المجلة المنشورة على موقع المجلة االلكتروني وعلى الرابط  ویمكن
/http://mjops.com   

  .عددا واحد وعشرینعشر مجلدا في  ةتس ٢٠١٦عام صدر عن المجلة منذ تأسیسھا حتى كانون األول من 
 العربیة الدول بعض على وكذلك العلمیة والمكتبات العراقیة الجامعاتو الصیدلة كلیات على المجلة وتوزع

 والقطاع الدولة دوائر قبل من المحكمة العلمیة المجلة ھذه اقتناء على كبیر واقبال اشتراك وھناك واالجنبیة
   .الخاص

  

  
   

http://mjops.com
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   :تتبع لھ الشعب والوحدات األتیة العلمیة:معاون العمید للشؤون  ثانیاً: 

  سجیل التشعبة 
تعد من الشعب األساسیة في الكلیة حیث یتم من خاللھا التواصل مع الطلبة والخریجین منذ دخولھم للكلیة وحتى 

، عمل بھم من خالل لجنة استقبال الطلبةبعد تخرجھم، ومن مھامھا  تسجیل الطلبة الجدد وتنظیم الملفات الخاصة 
یھا، اصدار تأییدات الفحص والمعالجة الطبیة الخاصة بالطلبة، الھویات لھم، متابعة تنقالت الطلبة من الكلیة وال

تزویدھم بكتب تؤید استمرارھم في الدراسة، متابعة غیابات الطلبة، متابعة اللجان االنضباطیة وما یصدر عنھا 
الفصل والرسوب والغیاب وترقین القید و باإلنذاراتمن قرارات تتعلق بالطلبة المخالفین، اصدار االوامر الخاصة 

  انضباطیة، واخیراً اصدار وثائق التخرج للطلبة الخریجین بالدرجات وباللغتین العربیة واالنكلیزیة . ألسباب

   وتضم كال من شعبة البحث والتطویر:
  وحدة الدراسات العلیا  -أ

تحقیق وتھدف إلى  ،سید معاون العمید للشؤون العلمیةوترتبط بمكتب ال ،٢٠١٠أسست وحدة الدراسات العلیا عام 
جودة ومستوى عالي للنھوض بالمستوى العلمي. ومن مھامھا اعداد خطة القبول في الدراسات العلیا عن طریق 
متابعة الضوابط والتعلیمات التي تصدر من الوزارة والجامعة وكذلك متابعة الطلبة من حیث االجازات الدراسیة 

ھیل مھمة الطالب في الحصول على المعلومات وإصدار ومواعید انتھائھا والتمدیدات الدراسیة الممنوحة لھم وتس
  .ر الجامعیة واإلداریة الخاصة بھماألوام

 وحدة الشؤون العلمیة   -ب
ریسي وبحثي ذات افاق علمیة تھدف إلى النھوض بالمستوى العلمي للمالك التدریسي وصوالً إلى تحقیق مالك تد

، واالرتقاء بالمستوى علمي بین كلیتنا والكلیات األخرىالوالتنسیق  واألكادیمي، وتحقیق االستقرار العلمي واسعة
العلمي للنشر والتوجھ نحو النشر والتعلیم االلكتروني الذي یعمل على تسھیل انجاز الترقیات العلمیة ومعامالت 
یة التفرغ العلمي للتدریسیین فضالً عن تبني المشاریع التي من شأنھا تحدیث المناھج وتطویرھا للدراسات األول

  والعلیا.

  وحدة البعثات والعالقات الثقافیة 
واالجازات الدراسیة  العلیا،من مھام الوحدة اصدار األوامر اإلداریة المتعلقة بالمباشرة واالنفكاك في الدراسات 

من قسم الشؤون اإلداریة في الجامعة بالنسبة للطلبة المقبولین داخل  الجامعیة الصادرةمستندین إلى األوامر 
انتھاء االجازات الدراسیة  العراق، ومتابعةمدیریة البعثات والعالقات الثقافیة للطلبة المقبولین خارج  اق، ومنالعر

ومعرفة  الكلیة،عن متابعة البعثات والزماالت التي ترد الى  المبتعثین فضالً ومتابعة  للطلبة،والتمدیدات الممنوحة 
  فیھا.ترشیح التدریسیین الذین تنطبق علیھم الشروط لغرض ال

  وحدة التعلیم المستمر
بإقامة دورات وورش عمل تدریبیة  مستویاتھم وذلكتعمل الوحدة على توفیر فرص لتطویر مالك الكلیة بمختلف 

عملیة االشتراك في الدورات التي تقیمھا كل من الوحدة والجھات  الكلیة، وتسھیلعلمیة ومھنیة تطویریة داخل 
   المستنصریة.ا بالتنسیق مع وحدة التعلیم المستمر في رئاسة الجامعة الرسمیة داخل الكلیة وخارجھ
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  لدراسات والتخطیط والمتابعةشعبة ا
ً بمكتب معاون العمید للشؤون العلمیة وتضم ثالث وحدات  تعمل الشعبة على تنسیق المعلومات وترتبط اداریا

وتھیئة كل  بإعدادالشعبة تقوم و ،اإلحصاءدة ھي: وحدة قاعدة البیانات والمتابعة, وحدة الدراسات والتخطیط, وح
ما یتعلق بإحصائیات الكلیة حول التدریسیین والموظفین والطلبة كافة، وتقدیم ادق التفاصیل حول ھذه المحاور 

  الثالثة من تقاریر وبیانات ونشاطات ونسب وبصورة شھریة وفصلیة وسنویة.

  شعبة ابن سینا للتعلیم والموقع االلكتروني 
لطلبة الدراسات األولیة والعلیا، ونشر بحوث التدریسیین  فیدیویة)ال(االلكترونیة/ الشعبة على تنظیم الواجھة تعمل

واخبار الكلیة ونشاطاتھا الداخلیة والخارجیة وتوفیر امكانیة اتصال بین الطلبة وتدریسیھم  وطلبة الدراسات العلیا،
   ختلفة للطالب.من خالل غرف الحوار للتعرف على وجھات النظر الم

  التربوي النفسي والتوجیھ وحدة االرشاد 
أكثر تأثیرا وفاعلیة ویسھم في اعداد  األكادیمیةیعتبر االرشاد حلقة مكملة للتعلیم والتعلم ألنھ یجعل العملیة  

قد اجیال من الطلبة اعداداً متكامالً ویساعدھم على تحریر الطاقات الكامنة لدیھم ومن واجبات ھذه الوحدة ع
الكلیة ومنتسبیھا لشرح مفھوم االرشاد من خالل التركیز على موضوع االنضباط  دوات تثقیفیة مع طلبةلقاءات ون

لدى طلبة الكلیة وضرورة المحافظة على العالقة الودیة بین الطالب واالستاذ الجامعي وحث الطلبة وتثقیفھم على 
ً المجتمع تأثیراً ایجابیالمساھمة الفاعلة والتأثیر ب   .اً نافعا
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 ً              األتیة:لھ الشعب والوحدات  تتبع اإلداریة:معاون العمید للشؤون  :ثالثا

  الشعبة اإلداریة
ت أسست الشعبة اإلداریة منذ تأسیس الكلیة وتعمل على انجاز األعمال اإلداریة في الكلیة من ترفیعات وعالوا 

 ، واصدار األوامر اإلداریة ومتابعة ملفاتام العاملیني على دو، واالشراف الیومواالجازات لمنتسبي الكلیة كافة
، واالشراف على عملیة المراسالت الیومیة من كتب صادرة وواردة من وإلى الموظفین والتدریسیین وادامتھا

  الكلیة.
  الشعبة المالیة

دات والشعب اإلداریة والوحتقوم بتقدم الخدمات للفروع العلمیة  حسابات العمود الفقري للكلیة حیثتُعد شعبة ال
  :وتتكون من الوحدات األتیة

من اعمالھا تنظیم واعداد رواتب الموظفین والعقود واألجور الیومیة واجور البحث  :وحدة الرواتب  -أ
، من زیادة أو نقصان أو استقطاعات والتقویم وإضافة المتغیرات كافة التي تطرأ على رواتب الموظفین

والبعثات والنفقات  الدراسیة لإلجازاتسین داخل العراق وخارجھ وتنظیم صرف مستحقات الدار
 الخاصة.

 تقوم بحفظ المتغیرات كافة واألوامر االداریة الصادرة من والى الشعبة لتأمین الوثائق وحدة السجالت:  -ب
 .والحقوق المترتبة بذمة الموظفین

ة متمثلة بإدارة مجلس الصندوق تكون لھذه الوحدة شخصیة معنویة مستقل :وحدة صندوق التعلیم العالي  -ت
فروع العلمیة وعضو من السید عمید الكلیة ومعاون العمید وثالث اعضاء من رؤساء ال والمتكونة

ومن اعمالھا  تقدیم التسھیالت المالیة كافة ابتداًء من عملیة قبول الطلبة واستقبالھم  ،ومقرر الصندوق
الطلبة اثناء الدراسة ، كما یكون لھذا الصندوق  وبعد تخرجھم من خالل جبایة االموال لضمان حقوق

بعد استقطاع حصص وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعة  كأرباحایرادات سنویة توزع 
 ووزارة المالیة، ومن مھامھا أیضا جبایة األموال المتحققة من عملیات (المباشرة، الوثائق، الغرامات،

 االیجارات..).

 ة الشعبة القانونی
 ؛ حیث تقوم بمتابعة صحة صدور الكتب الرسمیة (الصادرة والواردة)،فاصل اإلداریة المھمة في الكلیةالم أحدتعد 

بشأن األمور التي تتعلق واإلجابة عن االستفسارات القانونیة لمنتسبي كلیتنا، ومراجعة دوائر الدولة األخرى 
والكفاالت ومتابعة السلف  ،تسبي الكلیة وطلبتھالمنواجراء براءة الذمة  ،بالكلیة من محاكم ومراكز شرطة

  .والقروض
  

  زن والتجھیزاتاالمخ شعبة
من السوق وادخالھا بسندات ادخال بعد التأكد من اعدادھا وكمیاتھا ثم یتم  الشعبة باستالم المواد المشتراتتقوم 

، وتستخرج ھذه المواد من المخزن خزنھا لحین الطلب علیھا من قبل الفروع العلمیة والوحدات والشعب اإلداریة
الخارجة والجھة بسندات اخراج اصولیة وتثبیتھا بموجب استمارة خاصة بذلك، كما تثبت جمع المواد الداخلة و

 ،خال واالخراج والمتبقي من المواد، وتحدث البطاقة شھریاً لمعرفة االدالمعتمدة المخزنیة المستفیدة بالبطاقات
  شعبة الخدمات والصیانةالشعب والفروع في مخزن المستھلك. من  المستھلكةالمواد  وكذلك تقوم باستالم وخزن
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المولدات واجھزة التبرید والسیارات ومضخات المیاه والبنى  إلصالحتعمل الشعبة على اجراء صیانة میكانیكیة 
، عن العملقفة ، وصیانة االجھزة الكھربائیة وخطوط الھواتف المتوحتیة والجدران واالرضیات والسقوفالت

  .كما تقوم بزراعة النباتات الطبیة، الزراعیة اآلفاتوالعنایة بالحدائق ومكافحة 
  وتضم كالً من  :شعبة األنشطة الطالبیة

بمختلف االلعاب الریاضیة واقامة البطوالت  تشمل الفرق الطالبیة للمشاركة وحدة االنشطة الریاضة: -أ
ذة في العاب كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة والمساھمة الفاعلة في والدورات داخل الكلیة للطلبة واالسات

االحتفاالت والمناسبات التي تقام خارج الكلیة كما یشارك كادر الشعبة في التحكیم واالشراف والتدریب لجمیع 
  االنشطة والبطوالت الریاضیة.

   
داخل الكلیة  ةرضھا السنویابعمل معوتقوم  والتمثیل،الرسم والخط التصویر وتشمل  :وحدة االنشطة الفنیة -ب

  بمشاركة واسعة من قبل طلبة الكلیة ومنتسبیھا كما تشارك في المعارض التي تقام خارج الكلیة.
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الجامعة المستنصریة –في كلیة الصیدلة  األولیةمنھج الدراسة   
 First Year  :ولىالمرحلة األ

  First Course :ولالفصل األ
 Course title Course Code نظري عملي
---- 1 Medical Terminology 503 01 1 01 
1 2 Analytical Chemistry 503 02 1 02 

---- 2 Principles of Pharmacy Practice 503 03 1 03 
1 2 Human biology 503 041 04 
1 2 Computer Sciences 503 04 1 05 

---- 3 Mathematics and Biostatistics 503 04 1 06 
  

  Second Course الثاني:الفصل 
 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Organic Chemistry I 503 02 1 07 
1 2 Pharmaceutical Calculation 503 03 1 08 
1 2 Medical Physics 503 04 1 09 
1 2 Histology 503 04 1 10 
1 1 Human Anatomy 503 04 1 11 

---- 1 Human Rights 503 04 1 12 
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  Second Year :الثانیة المرحلة
  First Course :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Physiology I 503 01 2 01 
1 3 Organic Chemistry II 503 02 2 02 
1 3 Physical Pharmacy I 503 03 2 03 
1 3 Medical Microbiology 503 04 2 04 

---- 1 Democracy 503 04 2 05 
  
  

 Second Course :الفصل الثاني
 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Physiology II 503 01 2 06 
1 3 Organic Chemistry III 503 02 2 07 
1 3 Physical Pharmacy II 503 03 2 08 
1 2 Medical Virology & Parasitology 503 04 2 09 

---- 2 Communication Skills 503 05 2 10 
1 2 Pharmacognosy I 503 06 2 11 
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  Third Year :المرحلة الثالثة
  First Course :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي
1 2 Inorganic Pharmaceutical Chemistry 503 02 3 01 
1 3 Pharmaceutical Technology I 503 03 3 02 
1 3 Pathophysiology 503 04 3 03 
1 3 Biochemistry I 503 04 3 04 
1 2 Pharmacognosy II 503 06 3 05 

  
  

 Second Course :الفصل الثاني
 Course title Course Code نظري عملي
---- 3 Pharmacology I 503 06 3 06 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry I 503 02 3 07 
1 3 Pharmaceutical Technology II 503 03 3 08 
1 3 Biochemistry II 503 04 3 09 

---- 1 Medical Ethics 503 05 3 10 
1 2 Pharmacognosy III 503 06 3 11 
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  Fourth Year المرحلة الرابعة
  First Course :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Pharmacology II 503 01 4 01 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry II 503 02 4 02 
1 2 Biopharmaceutics 503 03 4 03 
--- 2 Public Health 503 04 4 04 
1 2 Clinical Pharmacy I 503 05 4 05 

  
  

 Second Course :الفصل الثاني
 Course title Course Code نظري عملي
--- 2 Pharmacology III 503 01 4 06 
1 2 General Toxicology 503 014 07 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry III 503 02 4 08 
1 3 Industrial Pharmacy I 503 03 4 09 
1 2 Clinical Pharmacy II 503 05 4 10 
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  Fifth Year :المرحلة الخامسة
  First Course :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

1 ---- Clinical Toxicology 503 01 5 01 
----- 2 Organic Pharmaceutical Chemistry IV 503 02 5 02 

1 3 Industrial Pharmacy II 503 03 5 03 
2 ---- Clinical Laboratory Training 503 04 5 04 
1 3 Clinical Chemistry 503 04 5 05 

----- 3 Applied Therapeutics I 503 05 5 06 
  
  

  Second Course :الفصل الثاني
 Course title Course Code نظري عملي
---- 1 Pharmaceutical Biotechnology 503 03 5 07 
---- 2 Dosage Form Design  503 03 5 08 
1 3 Advanced Pharmaceutical Analysis 503 02 5 09 
2 --- Hospital Training 503 04 5 10 

---- 2 Applied Therapeutics II 503 05 5 11 
1 2 Therapeutic Drug Monitoring 503 05 5 12 
--- 2 Pharmacoeconomy 503 05 5 13 
2 --- Hospital Training 504 05 5 14 
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  نصریةالمست الجامعة –منھج الدراسات العلیا في كلیة الصیدلة 
M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmacology & Toxicology 

1st Semester 
No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology I 3 
2 Molecular Pharmacology 3 
3 Advanced Physiology 3 
4 Selected Topics in Pharmacology & Toxicology 2 
5 Biostatistics 2 
6 English - 

 Total 13 
2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology II 3 
2 Advanced Systemic Toxicology  2 
3 Mechanistic Toxicology 2 
4 Advanced Pathophysiology 2 
5 Special Problem 2 
6 Seminar  1 

 Total 12 
3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Clinical Pharmacy  
1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Therapeutics  3 
2 Advanced Clinical Chemistry  3 
3 Selected Topics in Clinical Pharmacy  3 
4 Biostatistics** 2 
5 English** - 

 Total 11 
2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Applied Therapeutics  3 
2 Advanced Clinical Pharmacokinetics  3 
3 Hospital Training  3 
4 Advanced Pathophysiology* 2 
5 Special Problem 2 
6 Seminar  1 

 Total 14 
3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmaceutics   
1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 
1 Advanced Biopharmaceutics  3 
2 Advanced Pharmaceutical Technology 3 
3 Advanced Organic Chemistry 3 
4 Selected Topics in Pharmaceutics 2 
5 Biostatistics 2 
6 English - 

 Total 13 
2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 
1 Advanced Drug Delivery Biotechnology 3 
2 Product Development 3 
3 Instrumentation 3 
4 Special Problem 2 
5 Seminar  1 
 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmaceutical Chemistry 
1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Biopharmaceutics  3 
2 Mechanism of Drug Action  2 
3 Advanced Organic Chemistry 3 
4 Molecular Pharmacology 3 
5 Biostatistics 2 
6 English - 
 Total 13 

2nd Semester  
No. Subject Name Credit 

1 Heterocyclic Chemistry  3 
2 Instrumentation* 3 
3 Identification of Organic Compounds 3 
4 Special Problem 2 
5 Seminar  1 
 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours.  

 



  
٤٧ 

 

M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmacognosy 
1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Biopharmaceutics 3 
2 Advanced Organic Chemistry 3 
3 Chemotaxonomy  2 
4 Separation Techniques ІІ 3 
5 Biostatistics 2 
6 English - 

 Total 13 
2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Chemistry of Natural Products І 3 
2 Instrumentation* 3 
3 Selected Topics in Pharmacognosy  2 
4 Identification of Organic Compounds  3 
5 Seminar  1 

 Total 12 
3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours. 
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M.Sc. Program in Pharmacy / Clinical Laboratory Science  
1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 
1 Advanced Parasitology & Virology 3 
2 Advanced Biochemistry I 3 
3 Clinical Immunology  2 
4 Diagnostic Microbiology  3 
5 Biostatistics 2 
6 English - 

 Total 13 
2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pathophysiology  2 
2 Advanced Clinical Biochemistry I 2 
3 Clinical Immunology II 2 
4 Hospital Laboratory Training  3 
5 Special Problem 2 
6 Seminar  1 

 Total 13 
3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours. 
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  الملحق االحصائي
 الدراسیة واألعوام الجنس حسب الصیدلة كلیة في المقبولین الطلبة أعداد :١ جدول

  المجموع  اناث  ذكور  السنة الدراسیة

٨٠  ٤٥ ٣٥  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

٥٩ ٤١  ١٨  ٢٠١١-٢٠١٠ 

٦٨ ٤٨ ٢٠ ٢٠١٢-٢٠١١ 

١١٤ ٧٣ ٤١ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

٩٧ ٧٢ ٢٥ ٢٠١٤-٢٠١٣ 

١٠٥ ٧٢ ٣٣ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

١٣٣  ٨٦  ٤٧  ٢٠١٦-٢٠١٥  
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 لسنین الدراسیةفي كلیة الصیدلة حسب الجنس وا وجودینعداد الطلبة الم: ا٢ جدول

  المجموع  اناث  ذكور السنة الدراسیة

٥٠١ ٣٢٩ ١٧٢  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

٥٢٢ ٣٤٤  ١٧٨  ٢٠١١-٢٠١٠  

٥٩٣ ٤٠١ ١٩٢ ٢٠١٢-٢٠١١ 

٦٤٠ ٤١٦ ٢٢٤ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

٥٩٩ ٤٠١ ١٩٨ ٢٠١٤-٢٠١٣ 

٥٩٤ ٣٩٩ ١٩٥ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

٦٤٨  ٤٤٤  ٢٠٤  ٢٠١٦-٢٠١٥  
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 حسب الجنس والسنوات الدراسیة ة الخریجین من كلیة الصیدلة: اعداد الطلب٣جدول 

 المجموع  اناث  ذكور السنة الدراسیة

٥٩  ٣٩ ٢٠  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

٨٥ ٥٨  ٢٧  ٢٠١١-٢٠١٠ 

٨٢ ٥٨ ٢٤ ٢٠١٢-٢٠١١ 

١٣٥ ١٠٠ ٣٥ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

١٠٢ ٦٨ ٣٤ ٢٠١٤-٢٠١٣ 

١٠٠ ٦٢ ٣٨ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

٨٧  ٦٣  ٢٤  ٢٠١٦-٢٠١٥  
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 اعداد التدریسیین في الكلیة حسب األلقاب العلمیة :٤ جدول

أستاذ   استاذ السنة الدراسیة
  مساعد

مدرس   مدرس
  مساعد

  المجموع

٩٣ ٥٩ ٢٢ ١٠ ٢  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

٩٧ ٦٢ ٢١ ١٣ ١  ٢٠١١-٢٠١٠ 
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 : اعداد التدریسیین في الكلیة حسب الشھادة٥جدول 

  المجموع  ماجستیر  دكتوراه السنة الدراسیة

٩٣ ٦٣ ٣٠  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
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 یة وحسب الجنسل: اعداد الموظفین في الك٦ جدول

  المجموع  اناث  ذكور  السنة الدراسیة

٧٦  ٢٠١٠-٢٠٠٩  ١٤١ ٧٤ 

١٤٧ ٨٤ ٦٣  ٢٠١١-٢٠١٠ 
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٢٠٠ ١٠٨ ٩٢ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

١٧٣ ٩٥ ٧٨  ٢٠١٦-٢٠١٥ 
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 : اعداد طلبة الماجستیر المقبولین في كلیة الصیدلة وحسب الجنس٧ جدول

  المجموع  ثانا  ذكور السنة الدراسیة

١٠ ٦  ٤  ٢٠١٢-٢٠١١  

١٦ ٩ ٧  ٢٠١٣-٢٠١٢  
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٢٥ ١٤  ١١ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

٢٦  ١٦  ١٠  ٢٠١٦-٢٠١٥  
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