
 

 السٌرة الذاتٌة

  

  

  

  

  

  

  

  

    اوالً: المؤهالت العلمٌة.

 

 مناصب االدارٌة.ثانٌاً: ال

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

 1/11/7112 كلية الصيدلة مقرر مجلس 1

    
 

 ثالثاُ: التدرٌس الجامعً.

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 -7112 كلية الصيدلة اوروك 

    
 

 

 

 

 

 سارة علً حامد السٌد :األسم
 62/8/6982 :تارٌخ المٌالد

 ماجستٌر صٌدلة :التخصص
 مدرس مساعد :اللقب العلمً
 جامعة اوروك :مكان العمل

 7777709877 :رقم الهاتف 
البرٌد 

   Sarah_alsayd@yahoo.com:اإللكترونً

 التارٌخ الكلٌة الجامعة اللقب العلمً ت
 11/7/7111 الصيدلة اوروك مدرس مساعد -1

     



 الى ( –رابعاً: المقررات الدراسٌة التً قمت بتدرٌسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة الكلٌة ت

 7111-7112 مختبر الكيمياء التحليلية الصيدلة 

 7112-7111 مختبر الفسلجة الصيدلة 

 
 

 دلةالصي
 الصيدلة 

 مختبر انسجة
 الفسلجةمختبر 

6768-6768 
6768-6769 

 6769-6768 مختبر انسجة دلةالصي 

 

 خامساً: االطارٌح او الرسائل التً اشرفت علٌها.

 السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستٌر/ دكتوراه( ت

   ال يوجد 

    

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمٌة.

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

     

     
 

 االنشطة العلمٌة االخرى.سابعاً: 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  
 

 ثامناً: المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم.

 السنة مجال النشر اسم البحث ت

1- METHOD DEVELOPMENT STUDY BY HIGH 
PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY FOR 
DETERMINATION OF SOME PRILS IN 
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS 

 7117 الكيمياء الصيدالنية

7-  STABILITY INDICATING OF GEMIGLIPTIN 
SIMULTANEOUSLY ESTIMATION IN ITS 
DEGRADATION PRODUCT IN MARKET BY 
RP-HPLC METHOD 

 7112 الكيمياء الصيدالنية

3- CHEMOTYPIC OF ROSMARINUS OFFICINALIS 
L. ESSENTIAL OILS FROM EASTERN SIDE OF 
IRAQ 

 7171 النباتات الطبية والعقاقير

2- DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A 
STABILITY-INDICATING HPLC METHOD FOR 

 7171 الصيدالنية الكيمياء



EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN IN 
TABLET DOSAGE FORM. 

 

 

 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدٌر وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة (/برائة اختراع)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدٌر ت

 7112 كلية الصيدلة كتاب شكر  

 7112 كلية التقنيات الطبية كتاب شكر  
 7112 قسم االدارية والمالية كتاب شكر 
 7112 والماليةقسم االدارية  كتاب شكر 

 7112 كلية الصيدلة كتاب شكر 
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال يوجد 

   
 

 

 

 التً ٌجٌدها. حادي عشر: اللغات

 قراءة كتابة اللغة ت

 نعم نعم االنكليزية 

    

 


