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     بسمة زهير محمد ناجي :       ـم ـــــــــاالســ

       في الصيدلة السريرية دكتوراه:       صــالتـخـص

 ة الصيدلة /جامعة بغداديلكفي مدرس :       ه ــــــالوظيف

 دكتوراه   الدرجة العلمية :

            كلية الصيدلة /جامعة بغداد   :   عنوان العمل

    

  iq@copharm.uobaghdad.edunaji.Basma. كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة لدرجة العلميةا

 بكالوريوس

 

 2000 الصيدلة بغداد

 2006 الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2018 الصيدلة ت فورتموندي 

    أخرى

 ي .تدرج الوظيفثانياً : ال 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001-2000 العام مستشفى النور صيدالنية متدربة 1

 2002-2001 ادعة بغدكلية الصيدلة/جام معيدة 2

 2006 -2014 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس مساعد 3

 نو لغاية اال 2018 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس 4

mailto:Basma.naji@copharm.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االناية غو ل 2001 بغداد كلية الصيدلة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008-2007 نظري -جتمعيدلة المص الصيدلة السريرية 1

 غاية االنو ل 2018, 2008-2007 نظري -العالجات الصيدلة السريرية 2

 2014-2006 مليع -الصيدلة السريرية السريريةدلة الصي 3

 2014 -2001 تدريب المستشفيات يةالسرير الصيدلة 4

 2014-2009 مليع -المناطرة الدوائية يريةة السرالصيدل 5

 و لغاية االن 2019-2018 نظري -المناطرة الدوائية الصيدلة السريرية 6

 2020 - 2018 العالي طلبة الدبلوم -العالجات الصيدلة السريرية 7

 و لغاية االن 2018 ليالعا لدبلومة اطلب -اطرة الدوائيةمنال الصيدلة السريرية 8

 2021 -2020 لبة الماجستيرط -العالجات الصيدلة السريرية 9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح الا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندواتالمؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

جامعة /كلية الصيدلة 2002 السادس لكلية الصيدلة/جامعة بغداد العلمي المؤتمر 1

 بغداد
 حضور

جامعة /كلية الصيدلة 2008 لكلية الصيدلة/جامعة بغداد بعالمؤتمر العلمي السا 2

 دادبغ
 حضور

جامعة ال/كلية الصيدلة 2010 يةرالمستنصجامعة اللكلية الصيدلة/ ألولالمؤتمر العلمي ا 3

 لمستنصريةا
 حضور

منظمة الصحة  /د لألدويةجيورشة عمل لبرنامج الحكم ال 4

 العالمية
 حضور القاهرة/ مصر 2010

 معةجا/صيدلةكلية ال 2011 لكلية الصيدلة/جامعة بغداد ثامنالمؤتمر العلمي ال 5

 بغداد
 حضور

ة مدينة دائرة صح 2011 ابع للصيدلة السريريةلرا المؤتمر العلمي 6

 الطب/ وزارة الصحة
 حضور

منظمة الصحة  /د لألدويةجيورشة عمل لبرنامج الحكم ال 7

 العالمية
 حضور القاهرة/ مصر 2011

 حضور اسطنبول/ تركيا 2011 الوعائية مؤتمر األمراض القلبية 8

جامعة /كلية الصيدلة 2011 ئيةدواناطرة الندوة الم 9

ة فرع الصيدل /بغداد

 السريرية

تحضير و 

 مشاركة
منظمة الصحة  /د لألدويةجيلبرنامج الحكم الورشة عمل  10

 العالمية
 حضور العراق /أربيل 2012

ة مدينة دائرة صح 2012 للصيدلة السريرية خامسلا المؤتمر العلمي 11

 الطب/ وزارة الصحة
 بحث القاء

جامعة ال/كلية الصيدلة 2013 يةرالمستنصجامعة اللكلية الصيدلة/ ثانيلالمؤتمر العلمي ا 12

 نصريةلمستا
 حضور

 /الندوة التخصصية لفرع الصيدلة السريرية/ كلية الصيدلة 13

 جامعة بغداد
جامعة /كلية الصيدلة 2013

 بغداد
تحضير و 

 مشاركة
 حضور العراق /بغداد 2013 صيادلة العراق لمؤتمر العلمي الرابع عشر لنقابةا 14

المارات الشارقة/ ا 2013 يةء العراقيين العالملجمعية األطبا لمي التاسعالمؤتمر الع 15

 حدةالعربية المت
 حضور

 بوستر جستر/ المملكة المتحدة 2015 كة المتحدةملتقى حركية الدواء/ الممل 16

نوتنغهام/ المملكة  2016 ةانية الوالدية البريطمر السنوي لمنظمة األمراض القلبيالمؤت 17

 المتحدة
القاء بحث + 

 بوستر
 حضور لندن/ المملكة المتحدة 2017 مؤتمر الصيدلة السريرية 18

 حضور ر/ المملكة المتحدةليست 2017 ب الجينيمؤتمر حول الط 19

جامعة /كلية الصيدلة 2018 ة زهيرد. بسم /ل بحث الدكتوراهمحاضرة حو 20

 بغداد
 القاء محاضرة

ة و العقاقير و الندوة المشتركة لفرعي الصيدلة السريري 21

 النباتات الطبية
جامعة /صيدلةكلية ال 2018

 بغداد
 حضور

-مالمحاضرة العلمية لفرع الصيدلة السريرية حول برنامج فار 22

 دي
جامعة /صيدلةكلية ال 2018

 بغداد
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ة ورشة عمل حول آلية التقدية للدراسات العليا عبر المنظوم 23

 لكترونيةاأل
 حضور جامعة بغداد 2018

جامعة /كلية الصيدلة 2019 غير األنتقالية محاضرة حول األمراض 24

 بغداد
 حضور

جامعة /كلية الصيدلة 2019 ورشة عمل خاصة بالترقيات العلمية 25

 بغداد
 حضور

جامعة /كلية الصيدلة 2019 لنفسيا اإلرشاد لجنة ندوة 26

 بغداد
 حضور

جامعة /كلية الصيدلة 2019 ندوة حول نظام المقررات 27

 بغداد
 حضور

 حضور جامعة بغداد 2019 طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهمعمل عودة  ورشة 28

 حضور بغداد 2019 مؤتمر دائرة صحة بغداد/الكرخ السنوي الثامن 29

 حضور مدينة الطب/بغداد 2019 الطب مؤتمر مدينة 30

 حضور لية الطب/ جامعة بغدادك 2019 لكلية الطب/ جامعة بغداد عشر المؤتمر السنوي الثامن 31

الورشة التدريبية األفتراضية "طرق عمل الصف األلكتروني  32

 ألستبانة األلكترونيةاي و طرق عمل -من أكوكل كالسروم في 
ر/ مركز التعليم المستم 2020

 جامعة بغداد
 حضور

 Recent trends in in“ أللكترونيةالورشة ا   33

development of new biopharmaceutical 

delivery systems in battle against COVID-19 

infection” 

جامعة /الصيدلةكلية  2020

 بغداد
 حضور

 Conducting, writing and“ أللكترونيةالورشة ا 34

publishing a medical manuscript” 
جامعة /الصيدلةكلية  2020

 بغداد
 حضور

35 International webinar of pharmacy 

education and certification of accreditation 

council for pharmacy education 

جامعة /الصيدلةكلية  2020

 بغداد
 حضور

 امعةالمؤتمر األفتراضي العالمي األول لكلية الصيدلة/ الج 36

 المستنصرية
جامعة ال/الصيدلةكلية  2020

 المستنصرية
 حضور

 Off-label drugs use: Benefits “ أللكترونيةالورشة ا 37

and risks” 
جامعة /الصيدلةكلية  2020

 بغداد
 حضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 ةخارج الكلي داخل الكلية

 2008التربوي ل هيالتأدورة  2019دورة اعداد المدربين 

 2008دريسيين دورة اللغة العربية للت Google Classroom 2019دورة التعليم االلكتروني 

دورة تدريبية "مبادئ األحصاء الحيوي باستخدام نظام 

SPSS 2020 
 الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوبدورة 

2008 

 2018دورة سالمة اللغة العربية  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. عليمأو تطوير التالبحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات    

   

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Evaluation of the Predisposing Factors for 

Recurrent Respiratory Tract Infections in Iraqi 

Pediatric Patients. 

 

مجلة المستنصرية للعلوم 

 الصيدالنية
2014 

2 Personalized dosing of medicines for 

children. 
 

Journal of Pharmacy 

and Pharmacology. 
2017 

3 Personalized warfarin dosing in children 

post-cardiac surgery. 
Pediatric Cardiology. 2019 

 

 .ية والدولية الهيئات العلمية المحلعضوية  :تاسعا 

 ( ويةلجيد لألدالحكم ا) لصحة العالميةيذ برنامج منظمة االمشرفة على تنف ةلجنالضو ع

   2012-2010 العراقية مع وزارة الصحة بالتعاون

       

 و شهادات التقدير. الجوائز الشكر ،  كتبعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2001 ور العاممدير مستشفى الن كتاب شكر 1

 2001 ور العامشفى النمدير مست كتاب شكر 2

 2008 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2009 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 4

 2009 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 5

 2010 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 6

 2011 ادجامعة بغد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 7

قي في المستشار الثقافي العرا كركتاب ش 8

 لندن/المملكة المتحدة
2014 

 2014 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 9

 2019 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 10

 2019 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 11

 2014 بغدادرئيس جامعة  كتاب شكر 12



 

 

 

 

 

 

 

قي في مستشار الثقافي العراال كركتاب ش 13

 لندن/المملكة المتحدة

2014 

 2014 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 14

 2019 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 15

 2019 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 16

 2020 جامعة بغداد /عميد كلية الصيدلة كتاب شكر 17

 2020 يةعلوم الصيدالنعراقية للالمجلة ال كتاب شكر 18

عليم العالي و البحث وزير الت كتاب شكر 19

 العلمي

2020 

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 20

عليم العالي و البحث الت وزير كتاب شكر 21

 العلمي

2020 

عليم العالي و البحث وزير الت كتاب شكر 22

 العلمي

2020 

لعالي و وكيل وزير التعليم ا كتاب شكر 23

 البحث العلمي

2020 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر لكتابأسم ا ت

  ال يوجد 1

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

 االنكليزية   

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


