
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

      عبير كاظم جمعه :       ـم ـــــــــاالســ

       ماجستير في الصيدلة السريرية:       صــالتـخـص

 مدرس مساعد في كلية الصيدلة /جامعة بغداد:       ه ــــــالوظيف

    مدرس مساعد   الدرجة العلمية :

            دكلية الصيدلة /جامعة بغدا   :   عنوان العمل

 abeer.wissam@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 الصيدلة بغداد

 2016 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 دار التمريض الخاصمدينة الطب /  متدربةصيدالنية  1

 التخصصية

2010-2009 

 2010-2013 كلية الصيدلة/جامعة بغداد معيدة 2

 2016-2020 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس مساعد 3

4    

 

  لصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   ةالجامع )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2010-2020 بغداد كلية الصيدلة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011-2010 مختبر العقاقير العقاقير والنباتات الطبية 1

 2011-2020 لصيدلة السريريةمختبر ا الصيدلة السريرية 2

 /20162020 المناطره الدوائية الصيدلة السريرية 3

 2011-2020 تدريب المستشفيات الصيدلة السريرية 4

 2011 لمستشفياتل الصيفي تدريب الصيدلة السريرية 5

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2020 التدريب الصيفي الصيدلة السريرية 6

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( ائل الرس ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Lactating milk component: probiotics and 

Nutritional components 

 2017 الصيدلة السريرية

2 Letrozole versus clomiphene citrate in poly 

cystic ovary syndrome  

 2017 الصيدلة السريرية

3 Assessment of Knowledge, Attitude and Opinion 

of Drug Misuse and Abuse by Iraqi 

Undergraduate Pharmacy Students 

 2019 الصيدلة السريرية

4 OFF LABEL DRUGS USED IN PEDIATRICS: 

REVIEW ARTICLE 

 

 

 2020 الصيدلة السريرية

5 Eradication of H.pylori:new therapeutic regimen and 

natural product 

 2020 الصيدلة السريرية

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور مدينة الطب 2015 مؤتمر مدينة الطب السنوي 1

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2015 ندوة فرع الصيدلة السريرية 2

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2016 ندوة ضمان الجودة  3



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2016 ندوه د.سالم وحيد 4

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2016 ندوة فرع الصيدلة السريرية 5

 حضور مدينة الطب 2016 مؤتمر مدينة الطب السنوي 6

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2016 عقاقير والنباتات الطبيةندوة فرع ال 7

 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2018 ندوة فرع الصيدلة السريرية 8

 حضور مدينة الطب 2018 مؤتمر مدينة الطب السنوي 9

 فرع الصيدلة السريرية ندوة مشتركة 10

 فرع العقاقير والنباتات الطبيةو
 حضور دكلية الصيدلة/جامعة بغدا 2019

محاظرة العلمية لفرع الصيدلة  11

 السريرية عن الفارم دي

 حضور كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2018

مؤتمر البورد العراقي لالختصاصات  12

 الطبية
 حضور كلية الطب  2019

 حضور مدينة الطب 2019 مؤتمر مدينة الطب السنوي 13

 حضور مدينة الطب 2020 السنويمؤتمر مدينة الطب  14

 حضور كلية الطب  2020 مؤتمر كلية الطب جامعة بغداد 15

مؤتمر كلية الصيدلة الجامعة  16

 المستنصرية
 حضور الكتروني 2020

 حضور الكتروني 2020 الكوفةمؤتمر كلية الصيدلة الجامعة  17

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 يةخارج الكل داخل الكلية

ورشة عمل الكترونية للتعليم المستمر بصفة 

 محاضر عنعنوانها

 دورة طرائق التدريس

 دورة باحث كوكل العلمي  off label drug use benefit and riskعنوانها 

 دورة اللغة العربية دورة كوكل كالس روم

 دورة تقويم االداء اللغوي 

 (TOT)دورة تدريب المتدربين 

 مصادر بطريقة مندليدورة كتابة ال 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

. عليمأو تطوير التثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع    

   

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Evaluation of the Efficacy and Safety of Methoxy 

Polyethylene Glycol Epoetin-Beta in Comparison to 

Epoetin Alfa in Hemodialysis Patients with Renal 

Anemia 

المجلة االمريكية للعلوم 

  الدوائي
2015 

2 COST-EFFECTIVENESS OF METHOXY 

POLYETHYLENE GLYCOLEPOETIN 

Β VERSUS EPOETIN ALFA IN THE TREATMENT  

HEMODIALYSIS PATIENTS WITH RENAL 

ANEMIA 

لة العالم لألبحاث مج

 الصيدالنية
2016 

3 OFF LABEL DRUGS USED IN PEDIATRICS: 

REVIEW ARTICLE 

 

 في مجلة االتجاهات العالمية

 )للنشر مقبول( العلوم الصيدالنية
2020 

4 Knowledge, Awareness and Attitude of pharmacy 

students towards Epilepsy in Iraq 
التحديث الطبي 

 القانوني
 )للنشر مقبول(
 

 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية  عضوية :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 وزارة التعليم كتاب شكر من وزير التعليم العالي  1

 2018 موزارة التعلي كتاب شكر من وزير التعليم العالي  2

 2019 جامعة بغداد كتاب شكر من عميد كلية الصيدلة 3

 2020 وزارة التعليم كتاب شكر من وزير التعليم العالي  4

 2020 وزارة التعليم كتاب شكر من وزير التعليم العالي  5

 2020 وزارة التعليم كتاب شكر من وزير التعليم العالي  6

 2020 بغدادجامعة  كتاب شكر من رئيس الجامعة 7

 2020 اصول الدين كتاب شكر من عميد كلية الصيدلة 8

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

 االنكليزية    

  

 

 

 

 

  


