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 محمد محمود محمد  االسم:

 1974 بغداد  الوالدة:

 الصيدلة( كلية / السريرية الصيدلة اختصاص دكتورفي مساعد استاذ) اختصاص صيدلي المهنة:

 

 تعريفي: ملخص

 

 حاصل على الدكتوراه في الصيدلة السريرية من كلية الصيدلة/جامعة بغداد 

  مختص في علم الصيدلة السريرية والعالجات, العلم الذي يتعاملم مع كل ما يخص الدواء والجرع الدوائية

باالضافة الى توعية المرضى لالستخدام االمثل للدواء ومراقبة , ية لالدوية والتداخالت الدوائيةوالتأثيرات الجانب

 تأثيرات الدواء االيجابية والسلبية بعد اعطاء الدواء. 

 

 :الدراسية الشهادات

 

  2014 -دكتوراه صيدلة سريرية/كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 

  2006 -ماجستير صيدلة سريرية/كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 

  1997 -سريرية/كلية الصيدلة/ جامعة بغداد بكالوريوس صيدلة 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 كتب الشكر 

 2019جائزة االستاذ االول في الكلية/   -

 3وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ عدد  كتب شكر من السيد -

 9كتب شكر من السيد رئيس الجامعه / عدد  -

 41شكر من السيد عميد الكلية / عدد  كتب -

 1رئيس جامعة بغداد / عدد  كتاب شكر من السيد -

 1عميد كلية الصيدلة/جامعة كربالء / عدد  كتاب شكر من السيد -

 1عميد كلية الصيدلة/جامعة تكريت/ عدد  كتاب شكر من السيد -

 1كتاب شكر من رئيس قسم الصيدلة/كلية اصول الدين الجامعة /عدد  -

 1كتاب شكر من رئيس قسم الصيدلة/كلية االسراء الجامعة /عدد  -

 6/عدد  بغداد كتاب شكر من السيد عميد كلية الصيدلة/جامعة -

 1كتاب شكر من السيد رئيس مرطز بحوث السرطان/ عدد  -
 

 - 1 كتاب تثمين جهود من السيد عميد الكلية / عدد 
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 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

  الصيدلة السريريةرئيس فرع 

  ةناربعة عشر ستدريس كل مواد فرع الصيدلة السريرية / اكثر من 

 (ودكتوراه تدريس طلبة الدراسات العليا )ماجستير 

 االشراف على بحوث تخرج الطلبة ومناقشتها 

  والدكتوراه الماجستيرطلبة اطاريح رسائل واالشراف على 

 والدكتوراه تقييم اطاريح الماجستير 

  داخل العراق البحوث العلميةتقييم 

 تقييم البحوث العلمية في مجالت اجنبية رصينة خارج العراق 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 صيدلة سريرية -
 عالجات -
 مناطرة دوائية -
 مهارات تواصل -
 تدريب مستشفيات -
 مختبر صيدلة سريرية -
 الدوائي االقتصاد -
 االشراف على بحوث تخرج الطلبة ومناقشتها -

 عالجات تطبيقية -
مناطرة دوائية -  
تدريب مستشفيات -  
مشاكل بحثية -  

 

 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

 لجان: 

 )مقرر ثم رئيس اللجة االمتحانية( سنوات 4لجنة امتحانية لمدة  -

 لجنة الترقيات العلمية -

 اختصاص الصيدلة السريرية في العراقلجنة الخبراء في  -

 عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية -

 2عضو هيئة تحرير مجالت عالمية خارج العراق/ عدد  -

 عضو لجنة وزارية لتعديل مناهج كليات الصيدلة في العراق -

 ىعضو لجان وزارية للكشف على فتح كليات واقسام الصيدلة وتحديد الطاقة االستيعابية  -

 لجان مختلفة كثيرة داخل الكلية وخارجها -

 :جمعيات 
 جمعية الصيدلة السريرية -

 

 المنشورات العلمية

 

 بحوث علمية: 

 )مجالت رصينة مثل ثومسن رويتر و سكوبس( داخل العراق وخارجهعلمي منشور ث بح واحد وثالثون -

 مقاالت: 

 ومجلة الجامعة المستنصرية مقاالت علمية ودوائية في مجلة الصيدلي العراقي/نقابة الصيادلة -

 ناقد علمي في مجلتين علميتان عالميتان 

 تطوير المهارات:

 

 Certifications. 

 عدد كبير/  في ندوات علمية داخل وخارج الجامعةشهادات مشاركة  -

 Conferences. 

 2015مشاركة في مؤتمر الصيادلة العالمي / المانيا/  -



 2002مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة بغداد /   -

 2005مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة بغداد /   -

 2008مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة بغداد /   -

 2011الصيدلة / جامعة بغداد / مشاركة في مؤتمر كلية   -

 2014مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة بغداد /   -

 2010مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية /   -

 2012مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة المستنصرية /   -

 2002مشاركة في مؤتمر مدينة الطب للصيدلة السريرية /   -

 2006مشاركة في مؤتمر مدينة الطب للصيدلة السريرية /   -

 2008مشاركة في مؤتمر مدينة الطب للصيدلة السريرية /   -

 2013مشاركة في مؤتمر مدينة الطب للصيدلة السريرية /   -

 2015مشاركة في مؤتمر مدينة الطب للصيدلة السريرية /   -

 2015ستنصرية / مشاركة في مؤتمر كلية الطب / الجامعة الم  -

 2018مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة المستنصرية /  -

 2020مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة المستنصرية /  -

 2021مشاركة في مؤتمر كلية الصيدلة / جامعة بغداد /  -
 

 

 Workshops. 

 كبيرمشاركة في ورشات عمل مختلفة ومحاضرات التعليم المستمر /كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية/ عدد  -

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

Name Of. Person 

Mustansiriyah University – College of Pharmacy 
Mobile: +9647816871131 

Email: phd_pharm@email.com 

PERSONAL SUMMARY: 

 

 Lecturer at College of Pharmacy/ University of Al-Mustansiriyah 

 Ph.D. Clinical Pharmacy/College of Pharmacy/ University of Baghdad 

 Specialist in clinical pharmacy and therapeutics, a branch that deal with drug therapy 
information, doses, adverse effects, drug-interactions. In addition to patient education, 
pharmacoeconomics and therapeutic drug monitoring. 
 

EDUCATION: 

 

 Ph.D. Clinical Pharmacy/College of Pharmacy/ University of Baghdad-2014 
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 M.Sc. Clinical Pharmacy/College of Pharmacy/ University of Baghdad-2006 

 B.Sc.  Clinical Pharmacy/College of Pharmacy/ University of Baghdad-1997 
 

 

ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 Letter of thanks from the head of Mustansiriyah University/ 7 

 Letter of thanks from the dean of pharmacy college/ 38 

 Letter of thanks from the head of Baghdad University/ 1 

 Letter of thanks from the head of the dean of pharmacy college/University of Karbala/1 

 Letter of thanks from the head of the dean of pharmacy college/University of Tikrit/1 

 Letter of thanks from the head of the dean of pharmacy college/University of 
Baghdad/1 

 Letter of thanks from the head of pharmacy department college/University college of 
Usolaldeen/1 

 Letter of thanks from the head of pharmacy department college/University college of 
Al-Israa/1 

 Letter of valuation efforts from the dean of pharmacy college/1 
 
 

 

ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 

 Teaching all clinical pharmacy syllabus / more than 16 years 

 Teaching postgraduate clinical pharmacy syllabus 

 Supervision on students graduation projects 

 Supervision on master degree & PhD students 

 Reviewer of many of MSc & PhD thesis 

 Reviewer of many local and international scientific journals 

 Editorial board member of “ Al-Mustansiriyah journal of pharmaceutical sciences 
(AJPS)” 

 Member in graduation committee of the study of board in clinical pharmacy 

 Academic advisor. 
 

COURSES TAUGHT: 
 

Undergraduate Graduate 

- Clinical pharmacy 
- Therapeutics 
- Therapeutic drug monitoring 
- Communication skills 
-Hospital training 
- Clinical pharmacy (practice) 
- Supervision on students graduation  
projects 

- Hospital training 
- Selected topics 
- Pharmacoeconomics 

 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

 

 Committee 
       - Examination committee for 4 years 



       - A lot of committees inside and outside my college 
        

 Clinical pharmacy association 
 

PUPLICATIONS: 

 

 Papers: 
- 31 papers published inside Iraq and outside (Scientific journals, like Thomson Reutter 
& scopus) 

 Scientific reviewer in two international journals 

 Many scientific & medical articles in Iraqi pharmacist journal. 

PROFFESSIONALDEVELOPMENT 

 

 Certifications: 
- Certificates from different seminars inside and outside the University/ 42 

 

 Conferences: 
- Conference of international pharmacist association/ Germany/ 2015 
- Conference of college of pharmacy /University of Baghdad/ 2002 
- Conference of college of pharmacy /University of Baghdad/ 2005 
- Conference of college of pharmacy /University of Baghdad/ 2008 
- Conference of college of pharmacy /University of Baghdad/ 2011 
- Conference of college of pharmacy /University of Baghdad/ 2014 
- Conference of college of pharmacy /University of Al-Mustansiriyah/ 2010 
- Conference of college of pharmacy /University of Al-Mustansiriyah/ 2012 
- Conference of college of medicine /University of Al-Mustansiriyah/ 2015 
- Conference of clinical pharmacy/Baghdad medical city / 2002 
- Conference of clinical pharmacy/Baghdad medical city / 2006 
- Conference of clinical pharmacy/Baghdad medical city / 2008 
- Conference of clinical pharmacy/Baghdad medical city / 2013 
- Conference of clinical pharmacy/Baghdad medical city / 2015 
 
 
 
 
 
 

 Workshops: 
- Different workshops and lectures / college of pharmacy/ University of Al-
Mustansiriyah/ 8 

 

 


