
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

        فاديه يعقوب كاظم جاسم الحمداني:    ـم ـــــــــاالســ

  31/3/1970 : تاريخ الميـالد 

 همسلم  :   الديـــــــــــانة

         صيدله سريريهدكتوراه :     صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

     أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

            جامعة بغداد /كلية الصيدلة:     عنوان العمل

       اليوجدالعمل   :   هاتف

      07710640392:    الهاتف النقال

 fadia.jassem@copharm.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1993 الثالثه على الدوره /الصيدلة بغداد

 1999 فرع الصيدله السريريه/الصيدلة بغداد الماجستير

 2001 الصيدله بغداد مدرس مساعد

 2009 الصيدلة بغداد مدرس

 أستاذ مساعد

 

 2013 الصيدلة بغداد

 2017 تنميه المهارات والتطوير المهني كاردف/المملكه المتحده دبلوم

 هالدكتورا

 

 2019 دكتوراه صيدله سريريه/الصيدلة كاردف/المملكه المتحده

 
 

 ورة  الص



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

امعة ج-لية الصيدلة ك     -لمرحلة الرابعة ا-صيدلة المجتمع و الصيدلة السريرية النظري تيتدريس ماد 

 . 2013ولغاية   2005منذ تشرين االول  بغداد

  .   2008ولغاية  1999السريرية العملي منذ تشرين األول  ةالتدريس في مختبر الصيدل 

 ائية،تدريس مادة تدريب المستشفيات) في مستشفيات : الجراحات التخصصية، الكرامة ,العلوية النس 

منذ تشرين األول    امعة بغدادج    -كلية الصيدلة  -لمرحلة الخامسةا-النعمان، ، ابن النفيس، مدينة الطب(

  .  2013ولغايه  1993

 .2013ولغاية 2008تدريس مادة حركية الدواء للمرحلة الخامسة الكورس الثاني منذ  

ى شهاده الحصول علوكليه الصيدله/جامعه كاردف  في المملكه المتحده  في األلتحاق بدراسه الدكتوراه 

 .2019من جامعه كاردف عام في الصيدله السريريه الدكتوراه 

  الصيدله/جامعه بغدادالرجوع للتدريس في كليه  

 2020-2019تدريس طلبه المرحله الخامسه ماده المناطره العالجيه للعام  

  2020-2019وماده السمنار للعام IIتدريس طالب الماجستير في الصيدله السريريه ماده عالجات متقدمه  

 2020/2021العام الدراسي  III ماده )عالجات متقدمهتدريس طلبه الدكتوراه بدء  

 

 فيها. تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات دساً: سا 

 خمسه منها مشاركه ببحوث 12داخل العراق عدد المشاركة بمؤتمرات 

   (ه ببحثمشارك وأيطاليا عدد 4عدد مشاركه ببوستر )بريطانيا  5مؤتمرات خارج  العراق عدد         

 

 البحوث العلمية المنشورة سابعا :  

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1993-1992 بغداد التعليميمستشفى  صيدالنيه 

 1999-1993 جامعة بغداد /كلية الصيدلة ه/معيد هصيدالني 1

 اعد/ماجستير/م مس هصيدالني 2

 مساعد

 2009-1999 جامعة بغداد /كلية الصيدلة

 2013-2009 جامعة بغداد /كلية الصيدلة مدرس / هصيدالني 3

 لغايه اآلن  2013 جامعة بغداد /كلية الصيدلة أستاذ مساعد 4



 

 

 

 

 

 

 

 7محليا عدد  -1

انيا وملخص أضافه الى مشاركه بملخصات بحوث في ثالث مؤتمرات داخل بريط 1عالميا عدد  -2

 بحث في أيطاليا

 المملكه المتحده/لمشاركه بمشروع مشترك بين جامعه كاردف والحكومه الويلزيه ا -3

 

 النشاطات العلمية االخرىثامنا:  

 )المجله العراقيه للعلوم الصيدالنيه( مقيم علمي 

 ( المجلة األفريقية للصيدلة وعلم األدوية.1مقيم علمي للمجالت العالميه:         

   ( مجلة شؤون تنظيم األدوية الصيدالنية   2

 

 .الماجستيروالدبلوم لطلبة مناقشات لجنة عضو و رئيس

 2015-2014األشراف على بحوث طالب المرحله النهائيه لكليه الصيدله/جامعه كادرف 

 في فرع الصيدله السريريهعضوه اللجنه العلميه 

 عضوه لجنه استالل في فرع الصيدله السريريه

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  2012-2010ه اللجنه األستشاريه للصيدله السريريه في وزاره الصحه عضو -1

 2012-2010مسؤوله التعليم المستمر في كليه الصيدله عام  -2

 في الجمعيه الصيدالنيه الملكيه/المملكه المتحده عضوه -3

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

  الجهة المانحة

  كلية الصيدلة 8عدد  كتاب شكر 1

  جامعة بغداد 4عدد  كتاب شكر 2

 3عدد  كتاب شكر 3

 

  وزارة التعليم العالي

  مدير عام مستشفى بغداد التعليمي 1كتاب شكر عدد  



 

 

 

 

 

 

 

  الصحه وزاره 1كتاب شكر عدد  

  


