
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    محمد السويعدي  سارة هاشم محيبس:       ـم ـــــــــاالســ

  23/10/1986 : تاريخ الميـالد 

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

      ماجستير علوم مختبرية سريرية  صيدلة/:      صــالتـخـص

  جامعة بغداد\تدريسية في كلية الصيدله :       ه ــــــالوظيف

   مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

          جامعة بغداد / كلية الصيدلة:       عنوان العمل

 phsarahhashim@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة درجة العلميةال

 بكالوريوس

 

 2009\7\15 الصيدلة  بغداد

 7/2/2018 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012-2010 دائرة مدينة الطب صيدالني سريري  1

 2015-2012 جامعة بغداد/كلية الصيدلة معيدة  2

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

الى حد   2018\2\7من  بغداد كلية الصيدلة 1

 االن

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 7/2/2018منذ  جامعة بغداد/كلية الصيدلة (مدرس مساعد) ةسييتدر  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2018الفصل الثاني/ الكيمياء الحياتية / مرحلة ثالثة العلوم المختبرية السريرية  1

 2018االول/الفصل  الكيمياء السريرية / مرحلة خامسة  العلوم المختبرية السريرية 2

 2019الفصل الثاني / التشريح / مرحلة اولى  العلوم المختبرية السريرية 3

 2019الفصل االول/ الكيمياء السريرية / مرحلة خامسة العلوم المختبرية السريرية 4

 2020الفصل الثاني / الكيمياء الحياتية / مرحلة ثالثة العلوم المختبرية السريرية 5

الفصل االول والثاني  تدريب المختبرات / المرحلة الخامسة ية السريريةالعلوم المختبر 6

 2020-2019لسنة 

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ت المؤتمراسادساً:  

نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

ندوة عن االستخدام غير المنطقي  23

 للدواء

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2016

دورة تطبيقات جهاز االمتصاص   1

 الذري  

 

مركز بحوث السوق  2018

 وحماية المستهلك

 مشارك

2 Google scholar and 

research gate  

مركز التطوير والتعليم  2018

 المستمر

 مشارك

كيفية كتابة البحوث واستخدام  3

 برامج االستالل

 مشارك كلية الصيدلة 2018

 مشارك كلية الصيدلة 2018 الترقيات العلمية 4

دورة التاهيل التربوي واللغة   6

 العربية

 مشارك المستمر مركز التعليم 2018

 مشارك مدينة الطب 2018 مؤتمر مدينة الطب 7

المؤتمر الوطني امكافحة افة  8

 المنشطات

مركز البحوث النفسية/  2018

 وزارة الصحة

 مشارك

دورة في كيفية تحضير اللقاح  13

 البكتيري

كلية العلوم /قسم التقنيات  2018

 االحيائية

 مشارك

 مشارك كز المعرفةمر 2018 النتائج االحصائية 14

الشركة العراقية للتقنيات  2018 الزرع النسيجي 16

 االحيائية

 مشارك

 مشارك كلية الصيدلة 2018 المكمالت الغذائية مالها وما عليها 17

 مشارك كلية الصيدلة 2019 الترقيات العلمية 5

ندوة االرشاد النفسي من التنظير  9

 الى الممارسة العلمية

 مشارك دلةكلية الصي 2019

 مشارك الجامعة التقنية الوسطى 2019 مؤتمر البحوث التطبيقية 10

 مشارك كلية الطب 2019 مؤتمر الدراسات العليا 11

دورة في كيفية الية نشر وتصميم  12

 البحث العلمي

 مشارك مركز التعليم المستمر 2019

 مشارك كلية اليرموك الجامعة 2019 اعداد السجالت االجرائية 15

ندوة عن البحث العلمي واليه النشر  22

 في المجالت العالمية 

 

 

 

ار العال العالميه ذات معامل التأثير افك

 ومقترحات 

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2016\4\11



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات  21

 العليا 

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2016\5\11

قبل البحوث االكاديميه ندوة في مست 26

 في مجال العقاقير والنباتات الطبية

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2014\11\11

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2015\4\25 ندوة عن النظام الناقل للدواء 25

 حضور دائرة مدينة الطب 2016\12\21 مؤتمر العلمي العالمي لمدينة الطب 20

رشاد النفسي من التنظير ندوة عن اال 18

 الى الممارسة العملية

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2019\4\29

ندوة عن واقع صرف االدوية في  24

 العراق

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2015\12\29

ندوة علمية عن المكمالت الغذائية ما  19

 لها وما عليها

 حضور امعه بغدادج\كليه الصيدله  2018\12\29

 googleدارة الصفوق االلكترونية  20

glassroom بطريقة احترافية 

 حضور التعليم المستمر 06/05/2020

لمواد النانوية وتأثيراتها البيئية  21

 والطبيعية

19-

21/4/2020 

 حضور خارج الجامعة

 في البحوث ونشر كتابة الية شهادة( 22

 البيانات قواعد ضمن الداخلة المجالت

 العالمية

 حضور التعليم المستمر 31/03/2020

23 Conducting, Writing and 

Publishing a Medical 

Manuscript 

 حضور كلية الصيدلة  16/05/2020

24 Applying the Molecular 

Modeling Tools for Tackling 

COVID-19 

 حضور كلية الصيدلة 13/06/2020

25 The Role of Avifavir in the 

Treatment of Corona Virus 

 حضور كلية الصيدلة 27/6/2020

26 Roadmap to the 

Development and 

Regulatory Approval of a 

New Drug 

 حضور كلية الصيدلة 22/5/2020

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

بدورة كوكل سكولر/مركز التعليم المشاركة  2019-2018 عضو في اللجنة االمتحانية

 2018المستمر

 



 

 

 

 

 

 

 

-Research ID-Publonsالمشاركة بدورة 2019 التدريب الصيفيمتابعة عضو في لجنة 

ORCID /2019 مركز التعليم المستمر 

 

 التعليم المستمر 
 عضو في لجنة متابعة نظام اللجنة االمتحانية

2018-2019 

يل المشاركة بدورة طرائق التدريس والتاه

 مركز التعليم المستمر/التربوي

 2019  

 
االشراف على مشاريع تخرج طلبة المرحلة 

 2019-2018 الخامسة

شبكة  للتواصل العلمي المشاركه بدورة 

مركز /Research Gateاالكاديمي والبحثي 

 مناقشة مشاريع تخرج طلبة المرحلة الخامسة 2018 التعليم المستمر

2019 

لتدريس/مدينة الطب اجتيازاختبارصالحية ا

2018 

دورة صالحية اللغة وضبط القران /  2019تدريس طالب الكورس الصيفي المكثف 

 مشارك

عضو لجنة تدريب المختبرات للمرحلة الخامسة  

2018 
 دورة سالمة اللغة العربية / مشارك

 
  2020-2019 عضو في اللجنة االمتحانية

االشراف على مشاريع تخرج طلبة المرحلة 

 2020-2019 الخامسة
 

 مناقشة مشاريع تخرج طلبة المرحلة الخامسة

2020 
 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 comparative Study of Blood Levels of 

Manganese, some 

Macroelements and Heavy Metals in Obese 

and Non-Obese 

Polycystic Ovary Syndrome Patients 

 2017 العراق

2  

 Assessment of Some Trace Elements in 

Obese and Non-Obese Polycystic Ovary 

Syndrome (PCOS) 

 2017 الهند

3  

 Impact of Hyperthyroidism on Biochemical 

Markers of Bone Metabolism 

 2019 الهند



 

 

 

 

 

 

 

4 Hormonal and Mineral Imbalance Effect on Bone 

Resorption in Predialysis Iraqi Patients with Chronic 

Kidney Disease 

 2020 الهند 

5 Evaluation of Some Inflammatory Cytokines and 

Glycated Hemoglobin in Uncontrolled Type 2 

Diabetes Mellitus with Nephropathy 

 2020 الهند

6 Assessment of some inflammatory biomarkers in 

children with febrile seizure and bacterial meningitis 

 2020 الهند

7 The role of electrolytes and inflammatory 

biomarkers in the development of febrile seizure in 

children 

 2020 الهند

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير ومنح قدم للمنجز  1

العلمي وحجم التقدم الذي شهدته الكليه 

 علمية الجادةعلى صعيد البحوث ال

 2014\3\18 امعة بغدادج\عميد كلية الصيدلة

للجهود المبذولة في كتاب شكر و تقدير  2

 ةاالمتحانات العملية لطلبة معادلة الشهاد

 10/1/2015 امعة بغدادج\عميد كلية الصيدلة



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر لحصول جامعه بغداد على  3

 50مراتب متقدمه )من بين افضل 

 جامعه عربيه(

 2016\8\18 س الوزراءمكتب رئي

للجهود المبذولة في كتاب شكر و تقدير  4

اللجنة االمتحانية على مدى العام 

 2018-2017الدراسي 

 7/11/2018 امعة بغدادج\عميد كلية الصيدلة

كتاب شكر من رئيس الجامعة تثميا  5

للجهود المبذولة في الحصول على 

المرتبة االولى في دورة طرائق 

 التدريس

 2018 بغدادجامعة 

كتاب شكر و تقدير لمتابعة التدريب  6

 الصيفي للمرحلتين الثالثة والرابعة

 2019\9\21 امعة بغدادج\عميد كلية الصيدلة

للجهود المبذولة في كتاب شكر و تقدير  7

اللجنة االمتحانية على مدى العام 

 2020-2019الدراسي 

 30/6/2020 امعة بغدادج\عميد كلية الصيدلة

ا وتقدير تثمينا للجهود المبذولة في شكر 8

 اداء المهام التدريسية

 29/7/2020 رئيس جامعة بغداد

 11/8/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكرا وتقدير 9

 6/5/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكرا وتقدير 7

 15/12/2020 وكاله عميد كلية الصيدلة شكرا وتقدير الكمال سجالت المختبرات 8

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   انكليزي            

 عربي             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


