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 لجنة االعداد  

 

 

 رئيسا    عميد كلية الصيدلة العباسي /مصطفى غازي سلوم .د. أ

 عضوا   ا.م.د. إنعام سامح عارف / معاون العميد للشؤون العلمية

 عضوا   الحاسبات واالنترنت م.م آرا مراد توماس / م. شعبة

 عضوا   الجامعيم.م. رنا عالء بدري / م. شعبة ضمان الجودة واألداء 

 عضوا   اإلحصاءشعبة  م. شذى عدنان مصطفى /

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

 

 . مهنتي في هللا أراقب أن العظيم باهلل أقسم

 واألحوال، الظروف كل في أدوارها، كافة في اإلنسان حياة أصون  وأن

  
ً

 أحفظ وأن والقلق، واأللم واملرض املوت من استنقاذها في وسعي باذل

 . سّرهم وأكتم عوراتهم، وأستر  كرامتهم، للناس

  هللا، رحمة وسائل من الدوام على أكون  وأن
ً

 للقريب الطبية رعايتي باذل

 العلم، طلب على أثابر  وأن. والعدو والصديق والطالح، الصالح والبعيد،

ره
ّ
  علمني، من أوقر  وأن. ألذاه ل  اإلنسان لنفع أسخ 

ّ
  من موأعل

 
 رني،يصغ

ا وأكون 
ً
 تكون  وأن. والتقوى  البر  نطاق في الطبية املهنة في زميل لكل أخ

 هللا أمام يشينني مما نقًيا وعالنيتي، سري  في إيماني مصداق حياتي

شهيد أقول  ما على وهللا. واملؤمنين ورسوله

 
 
 

 



2 

PH-QA - FO18 

V1-27-3-2018 

 

 

 كلمة السيد العميد
ولى والتحقت الدورة األ ،1999عام  تأسست وقد ،كلية الصيدلة هي إحدى كليات الجامعة المستنصرية

 . 2001 /2000عام 

دوية فرع األ :فروع علمية وهي كل من لكلية سمممتةتضمممم ا

العلوم  الصمممممميد نيات، ،الكيمياء الصمممممميد نية ،والسممممممموم

فرع العقاقير و ،الصممميدلة السمممريرية ،المختبرية السمممريرية

  .والنباتات الطبية

عد  نات ي كليت فدا اسمممممممماسممممممم م اً را عة  اً ومه جام فد ال من روا

السممياسممات والنظم ال  مة كل سممتنصممرية، وقد انتهجت مال

ل رتقاء بمستوى العملية التعليمية، األمر الذي ترتب عليه 

تخرجين إذ متحقيق نتائج إيجابية ملموسممة تتم ل في عدد ال

توا لكل من تخرج من كليتنا العديد من الصممممميادلة الذين ا ب

وأصممممممب   ،وامكانياتهم العلمية عمل معهم حسممممممن كفاءتهم

يا لدى بة اخرين في الدراسمممممممات العل  بعضمممممممهم قدوة لطل

جامعات اجنبية رصممينة يشممار لها بالبنان، ولم يتحقق ذل  

تم لمممة مإ  من خ ل امت كهممما كمممل مقوممممات النجممما  وال

 تمي  وخبراتهم العلمية.  م   التدريسي المبال

 ان رؤيتنا هذا اليوم تتلخص بأننا ينبغي أن نمضي قدما ل رتقاء بواقع أداء الكلية في الجوانب المختلفة

ستنصرية مكي تكون نبراسا مضيئا بين كليات الجامعة ال (كاديمية، البح ية، ا دارية والخدميةالعلمية، األ)

 وبين كليات الصيدلة في عموم الجامعات العراقية. 

 

   ومن هللا التوفيق                                         

      

 

 مصطفى غازي سلوم العباسيد.  أ. 

  العميد                                                                                   



3 

PH-QA - FO18 

V1-27-3-2018 

 

 الكلية في سطور
من قبل جامعة  1999عام  أنشئت بتأسيسها،الجامعة المستنصرية من الكليات الفتية  -تعد كلية الصيدلة 

وبعد ذل  تم تحويلها الى عهدة الجامعة المستنصرية تحت  ،بغداد وعرفت بـ)كلية الصيدلة الصناعية(

 .2000/2001اسم )كلية الصيدلة( والتحقت الدورة األولى في العام الدراسي 

لقد تمكنت الكلية من إرساء قواعد علمية رصينة لتصب  مؤسسة علمية تمد المجتمع بصيادلة من ذوي  

ومراقبة الدواء اضافة إلى المهارات  المختلفة،د نية المهارات المهنية العلمية في مجال العلوم الصي

المهنية لخريجي هذه الكلية الذين يعملون في القطاعات الحكومية وا هلية في مجال صرف ا دوية 

في مجا ت الرقابة النوعية على ا دوية والتحاليل المختبرية كذل  للمرضى ومتابعة حالتهم الصحية و

 وية والسموم والبحوث الطبية الصيد نية والصناعات الدوائية.والسريرية واستع م ا د

ويمن  خريجو  ،ةدور  ث عشرة تم تخريج  2016/2017الكلية حتى مطلع العام الدراسي  تأسيسومنذ 

 في علوم الصيدلة وهذا ما يع   المسيرة العلمية الفاعلة للبلد. البكالوريوسالكلية شهادة 

يمن  خريجو الكلية شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة ولة خمس سنوات، مدة الدراسة في كلية الصيد

وسبعون( وحدة معتمدة مو عة على عشرة فصول دراسية من  خمسة)مائة و 175بعد النجا  بواقع 

ضمنها مدة التدريب الضرورية لممارسة المهنة خ ل فصل الصيف في معامل األدوية والمستشفيات 

 والصيدليات األهلية في حده األدنى.

ر الصيد نية جه ة العلمية والكوادحدث األأولية والعليا م ودة بمختبرا للدراسات األ (24)كلية التمتل  

 .عليها لألشرافوالعلمية المتنوعة والمؤهلة 

تتضمن الدراسة سنة تحضيرية تتبعها سنة بح ية و 2010في عام  )الماجستير( تم افتتا  الدراسات العليا 

 الصيد نية، والعلومالكيمياء  والسموم،في اختصاصات ا دوية  يمن  بعدها الخريج شهادة ماجستير

وكذل  تم الحصول على الموافقة من قبل و ارة التعليم العالي والبحث العلمي لفت   ية،السريرالمختبرية 

 .2017/2018دراسة الدكتوراه/علوم صيدلة للعام 

 أحدثا ومواكبة وطلبته ألساتذتهابخطى ح ي ة من اجل ا رتقاء دوما بالمستولى العلمي  الكليةتسعى 

 التطورات العلمية والصيد نية العالمية.

 الكلية رؤية

، وأن تتوافق مناهجها وا بتكارأن تكون مرك اً تعليمياً ي دهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة اإلبداع  

 الدراسية وبرامجها التدريبية مع أحدث المناهج المعتمدة في كليات الصيدلة العالمية.

 الكلية رسالة

صيد ني من تعليم وبحث علمي المجتمع لتلبية حاجة  الصيد نيةتوفير أعلى مستوى من الخدمات 

من أحدث التطورات العلمية حيث تسعى كليتنا إلى رفد المجتمع  وا ستفادة وصناعة دوائية متجددة

والمراقبة والتقييم الدوائي ومراك  استع م  في مجال العلوم الصيد نية عاليةبخريجين ذوي مهارات 

وتوفير المعلومات التقنية والمهارات لتلبية  والسريرية،األدوية والسموم والتحلي ت المختبرية 

 .متنوعة في القطاعين العام والخاصا حتياجات الدوائية ال
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 أهداف الكلية
 طبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب باستخدام أحدث التقنيات.ت.1

ليكون لهم  متطلبات سوق العمل؛بأحدث المعلومات العلمية الصيد نية وفق م ودين . تخريج صيادلة 2

 .دور فعال في الخدمات ا جتماعية والع جية والرعاية الصحية

التقدم العلمي في المجال الصيد ني واإلدارة الحدي ة للعلوم الصيد نية التي تسهم في رفع  . مواكبة3

 البلد.الواقع الصحي في 

قنوات للتواصل والحوار مع المرضى لتوفير . التأكيد على الجانب السريري في ع ج المرضى وفت  4

 للمجتمع.أفضل الخدمات الصحية 

. تهيئة طلبة الدراسات األولية ليكونوا صيادلة ذوي تخصص مهني عالي الجودة للوصول إلى مستوى 5

 العلمية.متقدم من الكفاءة والمعرفة 

 ا ختصاصات.ي في مختلف .اإلسهام في تنشيط المعرفة الطبية من خ ل تشجيع حركة البحث العلم6
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 الهيكل التنظيمي للكلية
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 الكلية اإلدارية فيالقيادات 

 عميد الكلية:

 مصطفى غازي سلوم العباسيد. .أ

 اللقب العلمي: أستاذ 

 

 

 :الشهادات الحاصل عليها

 

 2007  جامعة بغداد – الصيدلة كلية   ادوية وسموم دكتوراه

 2002             جامعة بغداد – كلية الصيدلة            ادوية وسموم  ماجستير

 1993  جامعة بغداد – الصيدلة كلية    بكالوريوس صيدلة
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 : اإلداريةمعاون العميد للشؤون 

  أ.م.د. فؤاد عبد االمير ناجي

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 عليها الحاصل الشهادات

 2008جامعة بغداد     -العلوم  كلية         دكتوراه: كيمياء في يائية

 1998جامعة بغداد    -الماجستير: علوم كيمياء          كلية العلوم 

   1986    جامعة بغداد -علوم كيمياء        كلية العلوم  :بكالوريوس

 

  معاون العميد للشؤون العلمية:

 عارف     سامح م.د. انعامأ.

 أستاذ مساعداللقب العلمي: 

 :الحاصلة عليهاالشهادات 

 2012 المملكة المتحدة –كلية الصيدلة، جامعة ردن      ادوية وسموم دكتوراه

 1989        العراق –كلية الصيدلة، جامعة بغداد    ادوية وسموم ماجستير

 1982         العراق –كلية الصيدلة، جامعة بغداد         بكالوريوس صيدلة

 
 

  رئيس فرع االدوية والسموم:
  باهر عبد الرزاق مشيمش د.م.أ.

  مساعد  اللقب العلمي: أستاذ

   :عليها الحاصل الشهادات

 2010               جامعة بغداد –الطب ية لك    دكتوراه ادوية وسموم

  2006               جامعة بغداد – كلية الصيدلة  ماجستير ادوية وسموم

 2003               جامعة بغداد – كلية الصيدلة    صيدلةدبلوم عالي 
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 :رئيس فرع الكيمياء الصيدالنية

  م. كريمة فاضل علي جوادأ.

 مساعد اللقب العلمي: أستاذ

 

 :الشهادات الحاصل عليها

 

 1985  باكستان – جامعة البنجاب كيمياء صيد نيةماجستير 

  1982  جامعة بغداد – كلية الصيدلة صيدلة بكالوريوس 

 

  فرع الصيدالنيات:رئيسة 

  وداد كمال علي  أ.م.د.

   اللقب العلمي: استاذ مساعد

 

  :عليها الحاصلة الشهادات

 2011  المملكة المتحدة -ردن  جامعة  –كلية الصيدلة  دكتوراه صيدلة صناعية     

   1989   جامعة بغداد –كلية الصيدلة  ماجستير صيد نيات

      1982   جامعة بغداد – كلية الصيدلة    بكالوريوس صيدلة

 

 فرع العلوم المختبرية السريرية: رئيس
         حميد إبراهيممثنى أ.م.د. 

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 عليها الحاصل الشهادات

 9419 روسيا / جامعة موسكو        فسلجة/ا نسجة والخلية دكتوراه 

 1990 روسيا موسكو /جامعة         والخلية ا نسجة/فسلجةماجستير 

    1984  كلية الطب البيطري / جامعة بغداد بكالوريوس طب بيطري
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 فرع الصيدلة السريرية: رئيس

  خالد عبد الرضا منال .أ.م

 أستاذ مساعدالعلمي: اللقب 

 عليها الحاصل الشهادات

 1998   كلية الصيدلة، جامعة بغداد   صيدلة ماجستير

    1987  الصيدلة، جامعة بغدادكلية   بكالوريوس صيدلة

 

 فرع العقاقير والنباتات الطبية:رئيس 

  ابراهيم صالح عباس أ.م.د.

 اللقب العلمي: استاذ مساعد     

 :عليها الشهادات الحاصل

 2007 كلية ال راعة، جامعة بغداد                دكتوراه  راعة نباتات طبية

 2000 الجامعة ا ردنية ،لياالدراسات العكلية  راعة/ نباتات طبية    ماجستير

 1986، جامعة الموصل        كلية ال راعةبكالوريوس  راعة               

 



10 

PH-QA - FO18 

V1-27-3-2018 

 

 الفروع العلمية

 فرع األدوية والسموم 

توسيع خطة القبول للدراسات العليا وتهيئة المتطلبات كافة التي ترقي بالدراسات العليا في : رؤية ال

الكتب والمختبرات واألجه ة الحدي ة ويهدف الفرع الى دعم التدريسيين وذل  من خ ل  الكلية من ناحية

ح هم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وأجراء البحوث الحدي ة مواكبة للتطور 

 العلمي الحاصل في الـدول المتقدمة.

 .ا  خدمة للمجتمعممارسة عمله بنج اعداد صيد ني قادر على: الرسالة 

 عداد صيد ني متمكن من عمله وذل  من خ ل تجهي اتوفير العوامل التي تساعد على : األهداف

 .تحقق الهدف المطلوب ـيتالى توفير الكتب الحدي ة الكافة إضافة المتقدمة  الوسائلبالمختبرات العملية 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 الشهادة االسم
اللقب 

 العلمي
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق
مصطفى غازي سلوم مصطفى 

 العباسي
 ادوية وسموم صيدلة استاذ دكتوراه

 دكتوراه انعام سامح عارف الحاج محمد افندي
استاذ 

 مساعد
 ادوية وسموم صيدلة

باهر عبدالرزاق مشيمش صالح 

 الجصاني
 دكتوراه

استاذ 

 مساعد
 ادوية صيدلة
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 الشهادة االسم
اللقب 

 العلمي
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 دكتوراه حميد مظلوم العزيمثنى ابراهيم 
استاذ 

 مساعد
 فسلجه

االنسجة 

 والخلية

ياسر مصطفى كمال عبدالرحمن المال 

 حمادي
 دكتوراه

استاذ 

 مساعد
 ادوية صيدلة

 دكتوراه غيث علي جاسم عكلة الزبيدي
استاذ 

 مساعد
 علم االدوية طب بيطري

رغد عبد المهدي محسن ذياب 

 الشمري
 امراض فسلجه علوم حياة مدرس دكتوراه

 ادوية صيدلة مدرس دكتوراه داليا عبدالقادر شكور حسين الصالحي

 ادوية صيدلة مدرس ماجستير عودة الحمدي رؤى عباس ناصر

 ماجستير اثير صباح عبود كاظم الصباح
مدرس 

 مساعد
 ادوية صيدلة

 ماجستير قاسم حسون علي عباس الساعدي
مدرس 

 مساعد
 ادوية وسموم صيدلة

دلين عبدالوهاب حسون  سلمان 

 الشكري
 ماجستير

مدرس 

 مساعد
 ادوية وسموم صيدلة

 ماجستير ورود سالم داود حسين الخفاجي
مدرس 

 مساعد
 ادوية صيدلة

 ماجستير اماني انيس عبودي سلومي المنير
مدرس 

 مساعد
 ادوية وسموم صيدلة
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 فرع الكيمياء الصيدالنية 

يهتم فرع الكيمياء الصيد نية بدراسة الع قة بين التركيب الكيمياوي والفعالية الع جية ويدرس طرق : ةرؤيال

 .والمضمونبما يحقق الدواء ا من  هاتصميم المركبات الكيمياوية ذات ا ستخدام الدوائي وتحليل

 .المختلفة نواع التحاليل الدوائيةأالدواء وتصنيع طرق ب معرفة طلبة الكلية كافة: رسالةال

  .وتطبيقاته هتركيبته وميكانيكية فعاليوالدواء دراسة تصنيع : هدافاأل

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 اللقب العلمي الشهادة االسم
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 كيمياء صيدالنية صيدلة استاذ مساعد ماجستير كريمة فاضل علي جواد الجبوري

 كيمياء فيزياوية كيمياء -علوم  استاذ مساعد دكتوراه فؤاد عبد االمير ناجي علي السعدي

 كيمياء صيدالنية صيدلة أستاذ دكتوراه منذر فيصل مهدي العامري

 كيمياء العضوية كيمياء-تربية أستاذ دكتوراه عاشور حمود داوود الساعدي
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 اللقب العلمي الشهادة االسم
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 كيمياء -علوم  استاذ مساعد دكتوراه قاسم محمد كحيط سميسم السوداني
كيمياء مواد 

 مشعة

 كيمياء العضوية كيمياء -علوم  استاذ مساعد دكتوراه ميادة هادي عبدالوهاب محمد القيسي

 كيمياء عضوية كيمياء -علوم  استاذ مساعد دكتوراه اياد كريم خان باوة  محمد الجاف

 كيمياء عضوية كيمياء -علوم  مدرس دكتوراه بسمه منجد عبدالرزاق عبدالقادر

 كيمياء صيدالنية صيدلة مدرس دكتوراه حيدر جعفر عيسى العيسى

 كيمياء تحليلية كيمياء -علوم  مدرس ماجستير هالة حامد حمادي علي الدليمي

 كيمياء -علوم  مدرس ماجستير اسيل قاسم محمد حسين الصفار
كيمياء صناعية 

 بوليمرات /

 كيمياء تحليلية كيمياء -علوم  مدرس ماجستير واثق علوان عاجل حبل الحجامي

 كيمياء فيزياوية كيمياء مدرس ماجستير لمى عامر موسى هويدي العاني

 كيمياء تحليلية كيمياء -علوم  مدرس ماجستير علي رسول محمود مهدي البكاء

 كيمياء عضوية كيمياء -علوم  مدرس ماجستير حسين علي عبد هللا الطائيزينة 

 كيمياء تحليلية كيمياء -علوم  مدرس ماجستير عبير قيس عبد الوهاب عبدالرزاق

 كيمياء صيدالنية صيدلة مدرس مساعد ماجستير محمد ضياء حمدي حكيم العميدي

 كيمياء عضوية كيمياء-تربية مدرس مساعد ماجستير ايناس عبد علي محسن اليوسف

 كيمياء صيدالنية صيدلة مدرس مساعد ماجستير حسان علي محمد جواد علي الخطيب

 كيمياء صيدالنية صيدلة مدرس مساعد ماجستير حسنين عامر ناجي كاظم الطويل

 كيمياء -علوم  كيمياء -علوم  مدرس مساعد ماجستير نهاد كنعان عبد يولي الزهيري

 كيمياء عضوية كيمياء -علوم  مدرس مساعد ماجستير رؤوف محمد عليسرى صادق 

 كيمياء صيدالنية صيدلة مدرس مساعد ماجستير نور وليد ابراهيم احمد داغستاني

 كيمياء تحليلية كيمياء -علوم  مدرس مساعد ماجستير محمد عبدهللا احمد علي
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 رع الصيدالنياتف

دراسممة الحسممابات الصمميد نية التي يحتاجها تحضممير الوصممفات على نطاق صممغير في الصمميدليات،  :الرؤية

ودراسمممة  الفي يائية لألدويةعلى تقييم الصمممفات  الدوائية، والتعرفوطرق تحضمممير األنواع المختلفة من الجرع 

ع األدوية أو الجرع وكيفية حسمماب صمم حية األدوية إضممافة إلى معرفة طرق تصممني الدوائية،اسممتقرارية الجرع 

وتعريف الطلبة بالمسممممتحضممممرات الصمممميد نية المختلفة والمتوفرة في  المعامل(الدوائية على نطاق واسممممع )في 

 الصيدليات من خ ل تدريبهم في الصيدليات األهلية.

وتعميق  ،الصممميد نية على نطاق صمممغير وواسمممع أعداد صممميادلة ملمين بطرق تحضمممير التركيبات: الرساااالة

وم حظة التغييرات التي تظهر على  ،لتركيبية وتحضممممميرها بالشمممممكل الصمممممحي في مجال الوصمممممفات ادورهم 

 المستحضرات الصيد نية نتيجة الظروف المحيطة والتي قد تتسبب في تلف المستحضر.

والحكومية وذل  من للصيدلي في المجتمع من خ ل عمله في الصيدليات األهلية اعطاء دور ممي  : األهداف 

ل ت ويده بالمعلومات والخبرات الصممممممميد نية التي يحتاجها في عمله لكونه على تماس مباشمممممممر مع أفراد خ 

وذل  حفاظا على  م األدوية المصممروفة وطريقة حفظهاالمجتمع فضمم ً عن توعية المواطنين حول سممبل اسممتخدا

 ص حية المستحضر وس مة وصحة المستخدم.
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 رعأعضاء الهيئة التدريسية في الف

االختصاص  اللقب العلمي الشهادة االسم

 العام
 االختصاص الدقيق

صناعة وتكنلوجيا  صيدلة استاذ  دكتوراه نضال خزعل مرعي الحسن السلطان

 الدواء

الصيدلة الصناعية  صيدلة استاذ مساعد دكتوراه التحافي وداد كمال علي عمر

 وتطوير الدواء

صيدالنيات نقل  صيدلة مدرس دكتوراه اثمار ظاهر حبيب حمد الشوهاني

 الدواء

 صيدالنيات صيدلة مدرس دكتوراه مسار باسم محسن محمد الطائي

 صيدالنيات صيدلة مدرس دكتوراه محمد حسين نعمه عبيد المياحي

 صيدالنيات صيدلة مدرس  دكتوراه غيداء سليمان حميد حمزة البياتي

 صيدالنيات صيدلة مدرس ماجستير صبار مشعان المحالوي ميثاق حمد

 صيدالنيات صيدلة مدرس  ماجستير ايمان صباح جعفر صادق الدهان

مدرس  ماجستير انس طارق نافع حميد الحمداني

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

ابتهال عبد الكاظم داخل زمام 

 القريشي
مدرس  ماجستير

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

مدرس  ماجستير عباس كاظم العبيديعلي خضر 

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

اميرة عبد االله راضي علوان 

 المنذري
مدرس  ماجستير

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

مدرس  ماجستير زينة داود سلمان عمران الواسطي

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

نورا زاوار يوسف موسى 

 هاروتونيان
مدرس  ماجستير

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

أشتي محمد حسين سعيد عبدهللا 

 الجاف
مدرس  ماجستير

 مساعد
طرائق ايصال  صيدلة

 االدوية الى اهدافها

مدرس  ماجستير زينب حسن مهدي احمد العبيدي

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

مدرس  ماجستير سرى زهير محمود سعيد القزاز

 مساعد
 صيدالنيات صيدلة

زهراء عامر عبد الحسين ناصر 

 الجبوري
 ماجستير

مدرس 

 مساعد
 صيدلة

التقنيات االحيائية 

 الصيدالنية
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 فرع العلوم المختبرية السريرية

تهيئة المختبرات للدراسممات ا ولية بالمسممتل مات كافة من ناحية ا جه ة والعدد التشممخيصممية والمواد : الرؤية

 الكيمياوية.

التي يدرسمممممها الفرع من المرحلة األولى إلى الخامسمممممة بناء الطالب من ا سممممماس من خ ل المواد : الرسااااالة

 الدراسة.النجا  في بقية مواد  ده اعداداً علمياً صحيحاً يضمن لهواعدا

 االهداف 
  الدراسية.رفد الفرع بالكتب الحدي ة بالمواد 

 لوجود خبرات واختصاصات علمية مختلفة. عليا يادة اعداد الطبة المقبولين في الدراسات ال 

 اسمممممة الدبلوم والماجسمممممتير في اختصممممماص التحلي ت المرضمممممية لخريجي الكليات ا خرى من  ير فت  در

 الصيادلة.

  والمستل مات الحدي ة كافة. باألجه ةتهيئة مختبر خاص للدراسات العليا وتجهي ه 

  التقنيات والفحوصات الطبية. أحدثاقامة دورات وورش عمل حول 

  أحدثالمشممماركة بدورات للتدريسممميين والمعيدين من حملة شمممهادات البكالوريوس والماجسمممتير للتدريب على 

 ا جه ة والتقنيات.
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 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 اللقب العلمي الشهادة االسم
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 الطفيليات الجزئية طب بيطري أستاذ دكتوراه جابر حميد حسين علي الحمد

 طب بيطري استاذ مساعد دكتوراه ثامر مطلك جاسم محمد القيسي
احياء مجهرية 

 طبية

 استاذ مساعد دكتوراه شروق ريس كاظم موسى الربيعي
احياء 

 مجهرية
 تقنية حياتية

 طب بيطري استاذ مساعد دكتوراه بيداء حميد عبد هللا عبدالرحمن العبدلي
احياء مجهرية 

 طبية

 استاذ مساعد دكتوراه سهاد فيصل حاتم رشيد المقدادي
 -تربية 
 حياة

 احياء مجهرية

 انسجة حياة -علوم  استاذ مساعد دكتوراه وداد جمعه حميد علي المشهداني

وسن عبد الكريم عباس فاضل 

 الجبوري
 كيمياء سريرية صيدلة استاذ مساعد دكتوراه

 استاذ مساعد دكتوراه طارق سلمان جواد كاظم الجنابي
ادارة 

 واقتصاد
ادارة مؤسسات 

 سياحية

 طب بيطري استاذ مساعد دكتوراه داليا باسل حنا مروكي خشوال
احياء مجهرية 

 طبية

 استاذ مساعد دكتوراه احمد علي محمد مطر العزاوي
 -تربية 
 حياة

 مناعة طفيليات

 مساعد أستاذ دكتوراه محمد العبيدي رؤوفاسراء برهان 
-تربية 
 كيمياء

 كيمياء حياتية

 حياة -علوم  مساعد أستاذ دكتوراه سوزان يوسف جاسم صحن المالكي
احياء مجهرية 

 طبية

 تقانة احيائية حياة -علوم  مدرس دكتوراه ميساء عصام عبدهللا حسوني الشمري

 مدرس دكتوراه هدى جابر وحيد مرهون القريشي
 -علوم 
 كيمياء

 كيمياء حياتية

 ادب لغة عربية مدرس دكتوراه راشد الكعبي طاهر قاسم خريبط

 فيزياء صلبة فيزياء مدرس دكتوراه امين الوردي رسل عدنان حيدر

 مدرس دكتوراه نادية حميد محمد علي الخشيش
الطب 

والجراحة 

 العامة

علم االمراض 

االحياء مجهرية /

و المناعة 

 السريرية
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 اللقب العلمي الشهادة االسم
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 مدرس دكتوراه عباس عبد لطيف وهيب القزاز
 -علوم 
 فيزياء

 فيزياء فلك

 مدرس دكتوراه بسمة طالب جاسم محمد السوداني
-تربية 
 كيمياء

 كيمياء حياتية

 مدرس  دكتوراه علي الزبيدي محمد عبد الرضا محمد
 -علوم 
 كيمياء

كيمياء حياتية 

 سريرية

 حياة -علوم  مدرس  دكتوراه سماح علي جسام صندو الجعفري
هندسة وراثية 

 احيائيةوتقانة 

 احياء مجهرية حياة -علوم  استاذ مساعد ماجستير فتوة منور عزيز حبوب الساعدي

 مدرس ماجستير سندس خوام علوان سلطان الخزرجي
 -علوم 
 كيمياء

كيمياء حياتية 

 سريرية

 مدرس ماجستير رجاء خزعل علي عيسى الفلوجي
الزراعة 

انتاج /

 نباتي
 احياء مجهرية

 تقانة احيائية حياة -علوم  مدرس ماجستير نفاوة الزبيديمكارم عطية كاظم  

 حياة -علوم  مدرس ماجستير اشراق حسن عليوي حمادي االنباري
 -احياء مجهرية 

 مناعة

 حياة -علوم  مدرس ماجستير افراح محمد حسن سلمان المخزومي
احياء مجهرية 

 طبية

 مدرس ماجستير صبيحة كاظم داود سلمان الربيعي
علوم 

 سياسية
 دراسات مستقبلية

 مدرس ماجستير هبة علي حسن حسين الحبيبي
 -علوم 
 كيمياء

 كيمياء حياتية

 مدرس ماجستير اسيل هشام خماس ظاهر العكيدي
 -علوم 

 رياضيات
 رياضيات

 فايروسات طبية حياة -علوم  مدرس  ماجستير مصطفى حلو جابر لجالج الموسوي

 ماجستير حسين سالم قاسم حسين النعيمي
مدرس 

 مساعد
علوم 

 حاسبات
تكنلوجيا 

 المعلومات

 ماجستير بثينة ابراهيم حميد  مظلوم العزي
مدرس 

 مساعد
 مناعة حياة -علوم 

 ماجستير زيد خلف عبدهللا محيميد الغريري
مدرس 

 مساعد
 احياء مجهرية حياة -علوم 

صفاء عبد الستار عوده خميس 

 القيسي
 ماجستير

مدرس 

 مساعد
 -علوم 
 فيزياء

 بصريات
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 اللقب العلمي الشهادة االسم
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 ماجستير هواسي زهراء احمد اوختي ناصر
مدرس 

 مساعد
 حياة -علوم 

هندسة وراثية 

 وتقانة احيائية

 ماجستير ارا مراد توماس مراد وارتانيان
مدرس 

 مساعد
هندسة  

 حاسبات
 امنية معلومات

 ماجستير محمد نصيف مصطفى جاسم العاني
مدرس 

 مساعد
هندسة 

 حاسبات
 برمجيات

 ماجستير عصام سلمان عباس الدليمياحمد 
مدرس 

 مساعد
 حياة -علوم 

احياء مجهرية 

 طبية

 ماجستير شذى عباس كاظم
مدرس 

 مساعد

طرائق 

تدريس 

 رياضيات

طرائق تدريس 

 رياضيات

 ماجستير رنا عالء بدري
مدرس 

 مساعد
 لغة لغة عربية

 ماجستير اسيل غسان داود ناصر بطي
مدرس 

 مساعد
 حياتيةكيمياء  صيدلة

 ماجستير زينب فاروق شفيق امين الريس
مدرس 

 مساعد
 احياء مجهرية حياة -علوم 

 ماجستير طارق ناصر مهدي غدير الحمداني
مدرس 

 مساعد
 هندسة برامجيات حاسبات
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 فرع الصيدلة السريرية

دور  السريري هوالدور الذي يؤديه الصيدلي وخصوصا الصيدلي  السريرية بأنيرى فرع الصيدلة  :الرؤية

 اختياره خ لبالغ األهمية ويسهــــم ك يرا في خدمة المجتمع سواء كان في المستشفيات أو الصيدليات وذل  من 

 وية.األد باستخداميتعلق  فيماإضافة إلى تقديم أفضل ا ستشارات  المريض،للع ج المناسب ومتابعة تأ يره على 

لط ب كليـــــــة الصيدلة وتوعيتهم بدورهم البالغ األهمية في خدمة  الصيدلة السريريةإيصال مفاهيم  :الرسالة

 المجتمع.

ملت مين  العلمــــــــــي،يهدف فرع الصيدلة السريرية إلى رفد المجتمع بصيادلة أكفاء في مستواهم  :األهـــداف

وذوي مهارات تواصل عالية سواء مع مرضاهم أو مع العالمين اآلخرين في مجال  مهنتهم،الت اما بمبادئ 

كما ويطم  الفرع إلى التوسع في مجال الدراسات العليــــــــــــا  وممرضين.الطبـــــــــي والصحي من أطباء 

 الصحة.ودراسة البورد من خ ل تعاونه مع و ارة 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 اللقب العلمي الشهادة سماال
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

 صيدلة سريرية صيدلة استاذ مساعد ماجستير منال خالد عبد الرضا عباس الدجيلي

 صيدلة سريرية صيدلة استاذ مساعد دكتوراه كاظم علي كاظم علي الخيالني
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 اللقب العلمي الشهادة سماال
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق

محمد محمود محمد جرجيس 

 المشهداني
 سريريةصيدلة  صيدلة مدرس دكتوراه

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير هديل دلمان نجم  عبد هللا العقيلي

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير العطيةتراث نبيل ابراهيم عطية 

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير حيدر رحيم محمد علي الكناني

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير زهراء عبد الغني محمد علي السعدي

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير عال علي نصر سطاي ال عبد ويس

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير حميد الحمدانيلباب طارق نافع 

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير رشا سعدي عباس عنقوص الخالدي

 صيدلة سريرية صيدلة مدرس مساعد ماجستير العابدي شيماء حسن عباس عكوني
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 فرع العقاقير والنباتات الطبية:

 :رؤيةال

دوية النصف مصنعة اي التي تستخلص األودوية الصناعية دوية التي مصدرها المواد الطبيعية وليس األتحديد األ

 بسيط.من النباتات والمنتجات الحيوانية ويجرى عليها تفاعل كيميائي 

:رسالةال

توعيــــــة المجتمع بالطرق التي يجب استعمال ا عشــــــاب بها كأن تكون مفحوصة ومعلومة التركي  حيث 

 فيها.الفعــــــالة  وتركي  المادةكمية العشب التي ممكن تناولها  هي بت فييوجد دستور ادوية عشبيـــة 

 :هدافاأل

دوية العشبية وتجنب شراء النباتات الطبية  ير مساعدة المجتمع على التخلص من الجهل فيما يتعلق باأل

المفحوصة.
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 الفرع في التدريسية الهيئة أعضاء

االختصاص  اللقب العلمي الشهادة االسم

 العام
االختصاص 

 الدقيق
 نباتات طبية زراعة استاذ مساعد دكتوراه ابراهيم صالح عباس حسن 

 حياة -علوم  حياة -علوم  مدرس مساعد ماجستير ثامر موحي جاسم عالوي 

 نبات حياة -علوم  مدرس مساعد ماجستير سمراء عبد الهادي احمد حمد 

عقاقير ونباتات  صيدلة مدرس مساعد ماجستير سارة قتيبة بدر الدين محمود 

 طبية

 نبات حياة -علوم  مدرس مساعد ماجستير زهراء عبد االله محمد علي 

عقاقير ونباتات  صيدلة مدرس مساعد ماجستير رشا عبد الكريم عبد القادر احمد 

 طبية
 نبات صيدلة مساعدمدرس  ماجستير نور محسن ناصر علي الهواسي

 نبات حياة -علوم  مدرس مساعد ماجستير هدى خليل عبدالسميع عارف 

  

 

  



24 

PH-QA - FO18 

V1-27-3-2018 

 

 الهيكل االداري للكلية

 

 :أوالً: عميد كلية الصيدلة

 :تتبع له الشعب والوحدات األتية

 امانة مجلس الكلية

وارسالها إلى  عن مجلس الكليةلكلية وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة تقوم الوحدة بتنظيم اعمال مجلس ا

 وامانة العلمي،تنفيذ التعليمات الصادرة من و ارة التعليم العالي والبحث  معة من اجل المصادقة عليها وكذل الجا

 :ايضاً  الجامعة، ومن مهامهامجلس 

 .التوصية باستحداث الفروع العلمية الجديدة أو دمجها أو الغائها 

  وتحديد اعضاء لجان المناقشة. عليها،وتسمية المشرفين  العليا،اقرار عناوين رسائل طلبة الدراسات 

 .اقرار نتائج امتحانات الدراسات األولية والعليا 

  األوامر الجامعية. إلصداراقرار الترقية العلمية لعضو هيئة التدريس ورفعا الى رئاسة الجامعة 

 راسية لطلبة الكلية بعد توافر المبررات المقنعة.الموافقة على تأجيل السنة الد 
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 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 الصيدلة، كلية في الرئيسة اإلدارية الشعب أحد وتعد( 2009) عام الجامعي واألداء الجودة ضمان شعبة أسست

 كليـات بـين تميـ اً  األك ر لتكون الكلية أداء بمستوى ا رتقاء إلى وتهدف الكلية، عميد بالسيد مباشرة وترتبط

 مختلف  وتطبيق ، وأهدافها ورسالتها الكلية رؤية تحقيق ومتابعة ونشرها، الجودة  قافة اعتماد خ ل من الجامعة

 عالمية أو عربية أو محلية معايير تبني خ ل من العالمية الكليات مصاف إلى  الكلية بارتقاء الكفيلة البرامج

 استراتيجية خطة وبناء المتاحة الفرص واست مار القوة مواطن وتع ي  وتشخيصه الحالي الواقع دراسة الى ترمي

 . التعليمي بالواقع للنهوض شاملة

 :هما وحدتين الشعبة وتضم

  والمتابعةتوظيف التأهيل والوحدة 

التنظيمي، ، وترتبط بشعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي من حيث الهيكل 2014 ي عاماستحد ت الوحدة ف

 لهم في القطاع الخاص. دف إلى متابعة طلبة كلية الصيدلة بعد تخرجهم وايجاد فرص عملوته

  وحدة اعتماد المختبرات 

وتهدف إلى تطوير  الجامعي،وترتبط بشعبة ضمان الجودة واألداء  ،2015استحد ت الوحدة في عام 

 المختبرات.معايير الجودة العالمية ل رتقاء بواقع أداء  فيها وفقمختبرات الكلية والعاملين 
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 وحدة التدقيق

تمتل  الوحدة مجموعة من ا جراءات والوسائل التي تساعد على ضمان حماية موجودات الدائرة وا طمئنان 

من قبل على دقة تسجيل البيانات المالية والمحاسبية والمحافظة على السياسات والخطط اإلدارية المرسومة 

 )عميد الكلية( ومعاونيه. ا دارة العليا المتم لة برئيس الدائرة

 شعبة االعالم والعالقات العامة  

وترتبط من حيث الهيكل التنظيمي بمكتب السيد  ة ا ع م ووحدة الع قات العامةهي شعبة ادارية تضم وحد

بين الطالب والعمادة من جهة اخرى حيث تقوم  العميد وتعد حلقة وصل ما بين الكلية والمجتمع من جهة وما

والتنسيق  وعمل ارشيف ورقي والكتروني بالصور، نشاطات ا ساتذة والطلبة وفعاليتهم العلمية وال قافية، بتو يق

مع قسم ا ع م في رئاسة الجامعة ووسائل ا ع م والقنوات الفضائية لتو يق الحلقات النقاشية والندوات 

  .علمية التي تقام في الكليةرات الوالمؤتم

 شعبة المكتبة 

تأسست شعبة المكتبة مع نشوء كلية الصيدلة لخدمة طلبة الدراسات األولية والعليا والتدريسيين باستخدام المصادر 

 (Microsoft Access )باستخدام نظام المختلفة والدوريات و يرها، وتعمل بنظام ا ستعارة ا لكتروني

وتاريخ  التأخيروتاريخ ا ستعارة وا ستحقاق وعدد ايام  المتأخرةامج ابرا  عدد ا ستعارات ويتضمن هذا البرن

 واست م الكتب والمج ت العلمية الجديدة ا ستعارة(، بطاقات)اضافة الى ا ستعارة اليدوية عن طريق  ا رجاع

)فهرسة، تصنيف وتو يعها على الرفوف  )شراء او اهداء( حيث يقوم منتسبي المكتبة بتبويبها الكترونيا ويدويا

عن طريق  حسب ا ختصاص(،واست م اطاري  طلبة الدراسات العليا)الخريجين(وبعدها يتم خ نها على الحاسبة

والطلبة وتوفير خدمة  لألساتذة ة وتوفير خدمة ا ستنساخ والمس  الضوئيالخاص بكل اطروح القرص المدمج

)كتب واقراص( لغير المنتسبين من كليتنا ويتم ت بيت ذل  في سجل ال يارات  ا ستعارة الداخلية وا ستنساخ

  الخاص بالمكتبة.
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 وحدة مجانية التعليم

تعمل على تجهي  ا ساتذة وطلبة الدراسات ا ولية والعليا بالكتب المنهجية طيلة العام الدراسي وتقوم باسترجاعها 

الى مكتب السيد العميد لتسنى له  المنهجية وتقديمهاحصائيات عن الكتب نهاية العام لتهيئتها للعام المقبل، وعمل ا

 اجراء ال  م.

 لجنة الترقيات العلمية

 إليهمخبراء الترقية العلمية وارسال البحوث  كليتنا، واختيارتعمل على مناقشة الترقية الواردة من قبل تدريسي 

مكافأة اجور المقومين العلميين الداخليين  ا ختصاص، وصرفبعد المداولة مع اعضاء اللجنة من ذوي 

 والخارجيين، وتكون البحوث المقدمة للترقية العلمية منشورة في مج ت علمية رصينة.

 المختبر التعليمي

 ويشمل

 .مختبر التحاليل المرضية: إلجراء التحاليل المرضية كافة 

  لطلبة الدراسات العليا.المتقدمة: مختبر التحاليل الصيد نية  
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 مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية

 للعلوم المستنصرية مجلة) تحت اسم 2004سنة  فيالعلمية  مجلتها المستنصرية الجامعة- الصيدلة كلية استحد ت

 . (الصيد نية

الترقية  أل راض المج ت المعتمدةوتعد من  (ISSN: 1815-0993)الدولي التالي  الترقيم وقد حصلت على

 العلمية ألنها مجلة محكمة. 

  اآلتي:ويمكن ا ط ع على اعداد المجلة المنشورة على موقع المجلة ا لكتروني وعلى الرابط 

/http://mjops.com إضافة الى موقعها على نطاق الجامعة المستنصرية على الرابط 

http://ajps.uomustansiriyah.edu.iq  

 .عددا وعشرين    ةعشر مجلدا في  سبعة 2017عام صدر عن المجلة منذ تأسيسها حتى كانون األول من 

 العربية الدول بعض على وكذل  العلمية والمكتبات العراقية والجامعات الصيدلة كليات على المجلة وتو ع

 والقطاع الدولة دوائر قبل من المحكمة العلمية المجلة هذه اقتناء كبيرعلى واقبال اشترا  وهنا  وا جنبية

  .الخاص

 

  

http://mjops.com/
http://ajps.uomustansiriyah.edu.iq/
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  :تتبع له الشعب والوحدات األتية العلمية:معاون العميد للشؤون  ثانياً: 

 التسجيل شعبة 

تعد من الشعب األساسية في الكلية حيث يتم من خ لها التواصل مع الطلبة والخريجين منذ دخولهم للكلية وحتى 

، عمل بهم من خ ل لجنة استقبال الطلبةبعد تخرجهم، ومن مهامها  تسجيل الطلبة الجدد وتنظيم الملفات الخاصة 

صدار تأييدات الفحص والمعالجة الطبية الخاصة بالطلبة، الهويات لهم، متابعة تنق ت الطلبة من الكلية واليها، ا

ت ويدهم بكتب تؤيد استمرارهم في الدراسة، متابعة  يابات الطلبة، متابعة اللجان ا نضباطية وما يصدر عنها 

والرسوب والغياب وترقين القيد والفصل  باإلنذاراتمن قرارات تتعلق بالطلبة المخالفين، اصدار ا وامر الخاصة 

 انضباطية، واخيراً اصدار و ائق التخرج للطلبة الخريجين بالدرجات وباللغتين العربية وا نكلي ية . ألسباب

  وتضم ك  من :شعبة البحث والتطوير

 وحدة الدراسات العليا 

وتهدف إلى تحقيق  ،سيد معاون العميد للشؤون العلميةوترتبط بمكتب ال ،2010أسست وحدة الدراسات العليا عام 

جودة ومستوى عالي للنهوض بالمستوى العلمي. ومن مهامها اعداد خطة القبول في الدراسات العليا عن طريق 

متابعة الضوابط والتعليمات التي تصدر من الو ارة والجامعة وكذل  متابعة الطلبة من حيث ا جا ات الدراسية 

مة الطالب في الحصول على المعلومات وإصدار ومواعيد انتهائها والتمديدات الدراسية الممنوحة لهم وتسهيل مه

 .ر الجامعية واإلدارية الخاصة بهماألوام

  وحدة الشؤون العلمية 

ريسي وبح ي ذات افاق علمية تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي للم   التدريسي وصو ً إلى تحقيق م   تد

، وا رتقاء بالمستوى بين كليتنا والكليات األخرى علميوالتنسيق ال واألكاديمي، وتحقيق ا ستقرار العلمي واسعة

العلمي للنشر والتوجه نحو النشر والتعليم ا لكتروني الذي يعمل على تسهيل انجا  الترقيات العلمية ومعام ت 

التفرغ العلمي للتدريسيين فض ً عن تبني المشاريع التي من شأنها تحديث المناهج وتطويرها للدراسات األولية 

 عليا.وال

 وحدة البعثات والعالقات الثقافية 

وا جا ات الدراسية  العليا،من مهام الوحدة اصدار األوامر اإلدارية المتعلقة بالمباشرة وا نفكا  في الدراسات 

من قسم الشؤون اإلدارية في الجامعة بالنسبة للطلبة المقبولين داخل  الجامعية الصادرةمستندين إلى األوامر 

انتهاء ا جا ات الدراسية  العراق، ومتابعةمديرية البع ات والع قات ال قافية للطلبة المقبولين خارج  نالعراق، وم

ومعرفة  الكلية،عن متابعة البع ات وال ما ت التي ترد الى  المبتع ين فض ً ومتابعة  للطلبة،والتمديدات الممنوحة 

 فيها.التدريسيين الذين تنطبق عليهم الشروط لغرض الترشي  

 التعليم المستمر شعبة

تهدف الشعبة إلى تهيئة الفرص لمنتسبي الكلية من ا ساتذة والموظفين للمشاركة بالنشاطات العلمية المتنوعة     
ضمن خطة موضوعة مسبقا تشمل )المحاضرات العلمية، ورش العمل، والدورات التدريبية، والحلقات النقاشية( 

ه النشاطات في كليات الجامعات العراقية األخرى ودوائر الدولة المختلفة والتي إضافة إلى المشاركة في م ل هذ
 تصل إلى الشعبة من مرك  التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية.    

 تضم شعبة التعليم المستمر عدداً من الوحدات وهي:
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الصادر والوارد الى الشعبة( وتو يقه تقوم بمتابعة المراس ت الرسمية )تسجيل البريد  الوحدة اإلدارية: -1
الكترونياً، وطبع الكتب الرسمية وا ع م عن الدورات واجراء ا تصا ت المتنوعة بشأن العمل ا داري 

 والمالي.

تعنى بتخطيط البرامج التدريبية كـ)الدورات ، ورش العمل ، الحلقات النقاشية...( وتهيئتها  وحدة التدريب: -2
دار السنة وفي مختلف ا ختصاصات الصيد نية والعلمية وا دارية وفقاً لمتطلبات العمل وتنفيذها على م

 األكاديمي والوظيفي.

تعتبرهذه الوحدة نقطة انط ق معرفي وعلمي متجدد وحلقة وصل بين الكلية والمجتمع، إذ  وحدة التطوير: -3
لعمل على تلبيتها من خ ل تقديم المقترحات يصب عملها في تحديد إحتياجات المجتمع التدريبي والتطويري وا

الخاصة بالنشاطات التدريبية المتنوعة وانجا  التقارير الفنية لجميع النشاطات المنج ة والتي من شأنها أن تطور 
 أداء الكلية بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام.

حدي ة في مجا ت الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات تهدف الوحدة إلى استخدام التكنولوجيا ال وحدة ابن سينا: -4
في العملية التعليمية، وبذل  يتحول التعليم من النظام التقليدي إلى النظام المتطور، وبناء مكتبة افتراضية تضم 

 المواد التعليمية في موقع الكلية لتفيد كل من الطالب والتدريسي. 

 عملها في جانبين هما: ويتم ل  وحدة التدريب والتطوير األكاديمي: -5
أ. التدريب والنشر ا لكتروني: مهمتها تحديد ا حتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الكلية، من 

 خ ل وضع ا ستراتيجيات التدريبية المتكاملة.
:مهمتها تكمن في العمل على تحسين القدرات  sharingب. تدريب وتطوير أكاديمي بالمشاركة  

ا كاديمية والبح ية لدى أعضاء هيئة التدريس، من خ ل عقد ورش تدريبية ولقاءات علمية  والمهارات

وجلسات حوارية ؛ لتلبية ا حتياجات الخاصة بالهيئة التدريسية، وانتقاء افضل الكفاءات المناسبة للمشاركة 

التدريب  بأداءتم ل ( والمonlineفي التدريب مع جهات متنوعة في داخل العراق خارجه على خط مباشر )

عن بعد والمؤتمرات الفيديوية والندوات واللقاءات الفيديوية المتنوعة مست مرين ا تجاه الخاص با تصا ت 

( لتع ي  جهود الشعبة في تنفيذ سياساتها وتطلعاتها ل رتقاء بمستوى   Telecommunicationعن بعد )

 لوسط الجامعي والمجتمع المحلي.الهيئة التدريبية وخلق بيئة مؤ رة ايجابية في ا
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 لدراسات والتخطيط والمتابعةشعبة ا

وتضم   ث وحدات  تعمل الشعبة على تنسيق المعلومات وترتبط ادارياً بمكتب معاون العميد للشؤون العلمية

وتهيئة  بإعدادالشعبة تقوم و ،اإلحصاءوحدة  والتخطيط،وحدة الدراسات  والمتابعة،هي: وحدة قاعدة البيانات 

كل ما يتعلق بإحصائيات الكلية حول التدريسيين والموظفين والطلبة كافة، وتقديم ادق التفاصيل حول هذه المحاور 

 ال   ة من تقارير وبيانات ونشاطات ونسب وبصورة شهرية وفصلية وسنوية.

 التربوي النفسي والتوجيه وحدة االرشاد 

أك ر تأ يرا وفاعلية ويسهم في اعداد  األكاديميةلم ألنه يجعل العملية يعتبر ا رشاد حلقة مكملة للتعليم والتع 

اجيال من الطلبة اعداداً متكام ً ويساعدهم على تحرير الطاقات الكامنة لديهم ومن واجبات هذه الوحدة عقد 

وع ا نضباط الكلية ومنتسبيها لشر  مفهوم ا رشاد من خ ل التركي  على موض دوات ت قيفية مع طلبةلقاءات ون

لدى طلبة الكلية وضرورة المحافظة على الع قة الودية بين الطالب وا ستاذ الجامعي وحث الطلبة وت قيفهم على 

 .المجتمع تأ يراً ايجابياً نافعاً المساهمة الفاعلة والتأ ير ب
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            األتية:له الشعب والوحدات  تتبع اإلدارية:معاون العميد للشؤون  :ثالثاً 

 الشعبة اإلدارية

ت أسست الشعبة اإلدارية منذ تأسيس الكلية وتعمل على انجا  األعمال اإلدارية في الكلية من ترفيعات وع وا 

 ، واصدار األوامر اإلدارية ومتابعة ملفاتام العاملين، وا شراف اليومي على دووا جا ات لمنتسبي الكلية كافة

، وا شراف على عملية المراس ت اليومية من كتب صادرة وواردة من وإلى دامتهاالموظفين والتدريسيين وا

 الكلية.

 الشعبة المالية

دات والشعب اإلدارية تقوم بتقدم الخدمات للفروع العلمية والوح حسابات العمود الفقري للكلية حيثت عد شعبة ال

 :وتتكون من الوحدات األتية

من اعمالها تنظيم واعداد رواتب الموظفين والعقود واألجور اليومية واجور البحث  :وحدة الرواتب -أ

، من  يادة أو نقصان أو استقطاعات والتقويم وإضافة المتغيرات كافة التي تطرأ على رواتب الموظفين

والبع ات والنفقات  الدراسية لإلجا اتوتنظيم صرف مستحقات الدارسين داخل العراق وخارجه 

 ة.الخاص

 تقوم بحفظ المتغيرات كافة واألوامر ا دارية الصادرة من والى الشعبة لتأمين الو ائق وحدة السجالت: -ب

 .والحقوق المترتبة بذمة الموظفين

تكون لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة متم لة بإدارة مجلس الصندوق  :وحدة صندوق التعليم العالي -ت

فروع العلمية وعضو ون العميد و  ث اعضاء من رؤساء المن السيد عميد الكلية ومعا والمتكونة

ومن اعمالها  تقديم التسهي ت المالية كافة ابتداًء من عملية قبول الطلبة واستقبالهم  ،ومقرر الصندوق

وبعد تخرجهم من خ ل جباية ا موال لضمان حقوق الطلبة ا ناء الدراسة ، كما يكون لهذا الصندوق 

بعد استقطاع حصص و ارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة  كأربا  ايرادات سنوية تو ع

 وو ارة المالية، ومن مهامها أيضا جباية األموال المتحققة من عمليات )المباشرة، الو ائق، الغرامات،

 ا يجارات(.

 الشعبة القانونية 
 صدور الكتب الرسمية )الصادرة والواردة(، ؛ حيث تقوم بمتابعة صحةفاصل اإلدارية المهمة في الكليةالم أحدتعد 

بشأن األمور التي تتعلق واإلجابة عن ا ستفسارات القانونية لمنتسبي كليتنا، ومراجعة دوائر الدولة األخرى 

والكفا ت ومتابعة السلف  ،تسبي الكلية وطلبتهاواجراء براءة الذمة لمن ،بالكلية من محاكم ومراك  شرطة

 .والقروض

 زن والتجهيزاتاالمخ شعبة

من السوق وادخالها بسندات ادخال بعد التأكد من اعدادها وكمياتها  م يتم  الشعبة باست م المواد المشتراتتقوم 

خ نها لحين الطلب عليها من قبل الفروع العلمية والوحدات والشعب اإلدارية، وتستخرج هذه المواد من المخ ن 

ارجة والجهة الخبسندات اخراج اصولية وت بيتها بموجب استمارة خاصة بذل ، كما ت بت جمع المواد الداخلة و

 ،خال وا خراج والمتبقي من المواد، وتحدث البطاقة شهرياً لمعرفة ا دالمعتمدة المخ نية المستفيدة بالبطاقات

 شعبة الخدمات والصيانةالشعب والفروع في مخ ن المستهل . من  المستهلكةوكذل  تقوم باست م وخ ن المواد 
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المولدات واجه ة التبريد والسيارات ومضخات المياه   إلص تعمل الشعبة على اجراء صيانة ميكانيكية 

عن ، وصيانة ا جه ة الكهربائية وخطوط الهواتف المتوقفة حتية والجدران وا رضيات والسقوفوالبنى الت

 .كما تقوم ب راعة النباتات الطبية، ال راعية اآلفات، والعناية بالحدائق ومكافحة العمل
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 وتضم ك ً من  :شعبة األنشطة الطالبية

بمختلف ا لعاب الرياضية واقامة  تشمل الفرق الط بية للمشاركة وحدة االنشطة الرياضة: -أ

البطو ت والدورات داخل الكلية للطلبة وا ساتذة في العاب كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة 

ار  كادر الشعبة في والمساهمة الفاعلة في ا حتفا ت والمناسبات التي تقام خارج الكلية كما يش

  التحكيم وا شراف والتدريب لجميع ا نشطة والبطو ت الرياضية.

 

بعمل معارضها السنوية داخل وتقوم والتم يل، الرسم والخط التصوير وتشمل  وحدة االنشطة الفنية: -ب 

 خارج الكلية.بمشاركة واسعة من قبل طلبة الكلية ومنتسبيها كما تشار  في المعارض التي تقام الكلية 
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الجامعة المستنصرية –في كلية الصيدلة  األوليةمنهج 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 

2 ---- Computer Sciences 503 04 1 05 

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

---- 1 English Language 503 04 1 00 

 

 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 

---- 1 English Language 503 04 1 13 

2 ---- Computer Sciences 503 04 1 14 
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 Second Year :الثانية 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 :وللفصل األا

 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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 المستنصرية الجامعة –منهج الدراسات العليا في كلية الصيدلة 

M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmacology & Toxicology 

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology I   3 
2 Molecular Pharmacology 2 
3 Advanced Physiology    3 
4 Selected Topics in Pharmacology & Toxicology  

M0504-02 

2 
5 Research Design and Biostatistics  2 
6 English - 

 Total 12 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology II 3 

2 Advanced Systemic Toxicology  3 

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 I 3 

2 Molecular Pharmacology 3 

3 Advanced Clinical chemistry  3 

4 Selected Topics in Clinical Pharmacy 2 

5 Research Design and Biostatistics - 

 Total 11 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Applied Therapeutics II   3 

2 Advanced Clinical Pharmacokinetics  

M04014 

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  

M04022 

3 

3 Advanced Organic Chemistry  3 

4 Molecular pharmacology 2 

5 Research Design and Biostatistics  2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Drug Delivery   3 

2 Product Development   3 

3 Instrumentation 3 

4 Selected Topics in nanotechnology and 

Biotechnology 

2 

5 Special Problem 1 

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 / 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 Research Design and Biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit 

(Hr.) 1 Heterocyclic Chemistry  3 

2 Instrumentation 3 

3 Selected Topics in nanotechnology 

and Biotechnology M0504-402 

3 

4 Identification of Organic Compounds  

M0105 

2 

5 Special Problem  1 

6 Seminar 2 

 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 / 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 clinical chemistry 3 

2 Clinical immunology and general virology 

M0301 

3 

3 Diagnostic microbiology and parasitology 2 

4 Molecular pharmacology 3 

5 Research design and biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pathophysiology  

M0305 

2 

2 Advanced Clinical Biochemistry  

M0306 

2 

3 Clinical Immunology  2 

4 Hospital Laboratory Training  

M0307 

3 

5 Selected topics in nanotechnology 

and Biotechnology 
2 

6 Special Problem  1 

7 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
 الدراسية واألعوام الجنس حسب الصيدلة كلية في المقبولين الطلبة أعداد :1 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 35 45 80 

2010-2011 18 41 59 

2011-2012 20 48 68 

2012-2013 41 73 114 

2013-2014 25 72 97 

2014-2015 33 72 105 

2015-2016 47 86 133 

2016-2017 44 95 139 

2017-2018 51 125 176 
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 في كلية الصيدلة حسب الجنس والسنين الدراسية وجودينالطلبة المعداد : ا2 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 172 329 501 

2010-2011 178 344 522 

2011-2012 192 401 593 

2012-2013 224 416 640 

2013-2014 198 401 599 

2014-2015 195 399 594 

2015-2016 204 444 648 

2016-2017 254 508 762 

2017-2018 284 560 844 
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حسب الجنس والسنوات الدراسية : اعداد الطلبة الخريجين من كلية الصيدلة3جدول   

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 20 39 59 

2010-2011 27 58 85 

2011-2012 24 58 82 

2012-2013 35 100 135 

2013-2014 34 68 102 

2014-2015 38 62 100 

2015-2016 24 63 87 
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 اعداد التدريسيين في الكلية حسب األلقاب العلمية :4 جدول

أستاذ  استاذ الدراسية السنة
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 المجموع

2009-2010 2 10 22 59 93 

2010-2011 1 13 21 62 97 

2011-2012 2 17 24 59 102 

2012-2013 2 21 40 45 108 

2013-2014 2 22 39 45 108 

2014-2015 1 26 41 48 116 

2015-2016 3 24 38 61 126 

2016-2017 3 29 38 64 134 

2017-2018 5 27 36 62 130 
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 : اعداد التدريسيين في الكلية حسب الشهادة5جدول 

 المجموع ماجستير دكتوراه السنة الدراسية

2009-2010 30 63 93 

2010-2011 28 69 97 

2011-2012 30 72 102 

2012-2013 35 73 108 

2013-2014 35 73 108 

2014-2015 38 78 116 

2015-2016 40 86 126 

2016-2017 42 92 134 

2017-2018 43 87 130 
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 ية وحسب الجنسل: اعداد الموظفين في الك6 جدول

 المجموع اناث ذكور  السنة الدراسية

2009-2010 67 74 141 

2010-2011 63 84 147 

2011-2012 90 101 191 

2012-2013 99 119 218 

2013-2014 99 116 215 

2014-2015 92 108 200 

2015-2016 78 95 173 

2016-2017 84 99 183 

2017-2018 82 94 176 
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 المقبولين في كلية الصيدلة وحسب الجنس لدراسات العليا: اعداد طلبة ا7 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2011-2012 4 6 10 

2012-2013 7 9 16 

2013-2014 5 13 18 

2014-2015 11 14 25 

2015-2016 10 16 26 

2016-2017 26 25 51 

 34 20 14 )ماجستير( 2017-2018

 6 4 2 )دكتوراه( 2017-2018

 186 107 79 المجموع
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