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ــاالســ         علي عبد الحسين قاسم:     ـم ـــــــ

    كيمياء حياتية سريرية:          صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس      الدرجة العلمية :

        جامعة بغداد -كلية الصيدلة:        عنوان العمل

  العمل   :         هاتف

   ali.qasem@copham.uobaghdad.edu.iqكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 الصيدلة بغداد

 2006 الصيدلة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2016 الصيدلة بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2000-1999 مستشفى ابن النفيس صيدلي متدرب 1

 2002-2000 جامعة بغداد/ كلية الصيدلة معيد 2

 2012-2006 كلية الصيدلة جامعة بغداد/ مدرس مساعد 3

 

 
 

 الصورة 



 
 

 
 

 
 
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2020-2000 بغداد لية الصيدلةك 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2000 كيمياء حياتية/عملي العلوم املختربية السريرية 1

 كيمياء حياتية سريرية/عملي العلوم املختربية السريرية 2

 

 

2001-20015 

 2015-2001 تدريب خمتربات ريةالعلوم املختربية السري 3

 II 2016و   Iكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 4

 2016 صحة عامة العلوم املختربية السريرية 5

 II 2017و   Iكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 6

 2017 )دبلوم( Iكيمياء حياتية سريرية متقدمة  العلوم املختربية السريرية 7

 2017 مشكلة حبثية خاصة )دبلوم( العلوم املختربية السريرية 8

 II 2018و   Iكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 9

 )ماجستري( IIكيمياء حياتية متقدمة  العلوم املختربية السريرية 10

 

2018 

 II 2019و   Iكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 11

 )ماجستري( IIكيمياء حياتية متقدمة  تربية السريريةالعلوم املخ 12

 

2019 

 II 2020و   Iكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 13

 )ماجستري( IIكيمياء حياتية متقدمة  العلوم املختربية السريرية 14

 

2020 

 2020 (دبلوم) I متقدمةكيمياء حياتية  العلوم املختربية السريرية 15

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 مستمر -2012 جامعة بغداد/ كلية الصيدلة مدرس 4



 
 

 
 

 
 
 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

مؤشرات الكأبة والقلق واسبابهم  1
قاطع  المحتملة في مرضى السكري في

 الرصافة، بغداد، العراق
Prevalence of Anxiety and 

Depression and their 
Associated Risk Factors 

among Type 2 Diabetic 
Patients in Al-Rusafa District, 

Baghdad, Iraq 

 2017 الصيدلة السريرية

تقييم الرضا عن العالجات المعدلة  2
للمرض وجودة الحياة  لدى مرضى 

تصلب االعصاب المنتشر من النوع 
 االنتكاسي المتكرر في العراق

 

 2018 الصيدلة السريرية

 في 6 -فيتامين )د( واإلنترلوكينى مستو 3
عينة  مصل الدم والسائل الجريبي في

اللواتي  العقيمات من النساء العراقيات
 صخارج الجسم صخصابيخضعن لال

 

 2019 العلوم املخرتية السريرية

تقييم االلتزام الدوائي للمرضى لعالجات  4

الغدة الدرقية الليفوثايروكسين  مراضا
ذي قار في والكاربيمازول في محافظة 

 العراق

 

 2019 الصيدلة السريرية

 4-مستويات البروتين الرابط للريتينول 5
في المصل وعالقته مع بعض 

ة في عينة مضاعفات السكري المزمن
من مرضى السكري النوع الثاني 

 المستخدمين لعالجات مختلفة للسكري
 

 2020 لصيدلة السريريةا

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 باحث كلية الصيدلة 2007 املؤمتر العلمي السابع 1

 عضو جلنة تنظيمية كلية الصيدلة 2011 املؤمتر العلمي الثامن 2

 

 

 

 . االخرى عا : األنشطة العلمية ساب 



 
 

 
 

 
 
 

 خارج الكلية داخل الكلية

  املشاركة يف تنظيم ندوتني خاصة بفرع العلوم املختربية السريرية

  ندوات ملختلف الفروع 10املشاركة يف اكثر من 

  ندوة الكرتونية 30املشاركة يف اكثر من 

  

 

 . أو تطوير التعليمبيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة ال 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

اجلائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 2016-2000 كلية الصيدلة/جامعة بغداد 11ب شكر عدد كت 1

 2016 وزارة التعليم العالي كتاب شكر  2

 2020 زارة التعليم العاليو 3 عددكتاب شكر  3

زارة التعليم العالي/ جهاز االشراف و كتاب شكر 4

 والتقويم العلمي

2020 



 
 

 
 

 
 
 

زارة التعليم العالي/ دائرة البحث و كتاب شكر 5

 والتطوير

2020 

 2020 كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2كتاب شكر عدد  6

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 االنكليزية             

 


