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 IC3شهادة اإلنترنت والحوسبة األساسٌة 

 احمد منصور كاظم دحام الزبٌدي

 3حٌث حصلت على درجة البكالورٌوس فً الصٌدلة )بكالورٌوس(. وعملت كصٌدالنً مقٌم لمدة  2004
سنوات فً الصٌدلة المجتمعٌة والرعاٌة الصحٌة األولٌة ثم أكملت  3سنوات فً المستشفٌات التعلٌمٌة ثم 

ذلك عملت كصٌدالنً  بعد 2013الدبلوم العالً فً الصٌدلة السرٌرٌة فً كلٌة الصٌدلة جامعة بغداد عام 

سنوات ، كما عمل محاضًرا فً الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة فً كلٌة طب  3فً المستشفٌات التعلٌمٌة لمدة  سرٌري

. أنهٌت درجة الماجستٌر فً العلوم الصٌدالنٌة )ماجستٌر( 2015-2013العراق بٌن  -األسنان / جامعة واسط

دائرة صحة فً سرٌري  . أعمل كصٌدل2019ًالعراق -ةفً الصٌدلة من كلٌة الصٌدلة / الجامعة المستنصرٌ

عمل حالٌا محاضرا بقسم الصٌدلة فً كلٌة الكوت ابالعراق وصٌدلً مجتمعً فً القطاع الخاص.  واسط
 العراق.-ةالجامع

 

 االدارة الصٌدالنٌة 

 .2019العراق عام -الجامعة المستنصرٌةكلٌة الصٌدلة /  ماجستٌر صٌدلة ، علوم صٌدالنٌة 2015-2018

 االكلٌنٌكٌةالسرٌرٌة كلٌة الصٌدلة / جامعة بغداد دبلوم عالً فً الصٌدلة  2011-2013

 درجة البكالورٌوس فً الصٌدلة كلٌة الصٌدلة / جامعة بغداد 1999-2004

 

العراق.شهادة مشاركة فً  -من الجامعة التكنولوجٌة  2011أغسطس IC3  28شهادة اإلنترنت والحوسبة األساسٌة 

 -جامعة بغداد  -من مجمع المدٌنة الطبٌة وكلٌة الصٌدلة  2013نٌسان  25الندوة العلمٌة للصٌدلة االكلٌنٌكٌة فً 

دائرة صحة  من 2013تشرٌن الثانً  26-24المناظٌر العراق.شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً لجراحة 

التً عقدها  2016أٌار  7شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة الرابعة فً  العراق. -وكلٌة الطب جامعة واسط  واسط 

العراق بعنوان: اقتصادٌات الدواء وعالقته بتحسٌن -قسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة / كلٌة الصٌدلة / الجامعة المستنصرٌة
التً عقدها قسم الصٌدلة  2017أٌار  24شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة السادسة فً  نوعٌة حٌاة المرٌض.

العراق بعنوان: أخالقٌات ممارسة الصٌدلة فً العراق: المبدأ -اإلكلٌنٌكٌة / كلٌة الصٌدلة / الجامعة المستنصرٌة
المشاركة فً  العراق. -من جامعة واسط 2020سبتمبر  6المشاركة فً دورة واختبار إتقان الكمبٌوتر فً  والتطبٌق.

شهادة مشاركة فً ورشة عمل  العراق. -من جامعة واسط 2020سبتمبر  7دورة واختبار إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة فً 

من قبل كلٌة الصٌدلة / الجامعة  2021حزٌران  1بعنوان: اجراءات السالمة فً المختبرات التعلٌمٌة ، فً 

من  2021تموز  1وأنواعها واختالفاتها فً  19-شهادة مشاركة فً ندوة بعنوان: لقاحات كوفٌد  العراق.-المستنصرٌة

شهادة مشاركة فً ورشة عمل بعنوان: اختٌار المجلة الصحٌحة  العراق.-قبل كلٌة الصٌدلة / الجامعة المستنصرٌة

 العراق.-ة المستنصرٌةمن قبل كلٌة الصٌدلة / الجامع 2021تموز  11للبحث العلمً بتارٌخ 

 

 الملوية عدوى على للقضاء الثالثي كالريثروميسين عالج مقابل الثالثي الموكسيفلوكساسين تأثيرعالج

 .الجسم كتلة ومؤشر للعمر بالنسبة البوابية

 اللغة العربٌة )اللغة االصلٌة(

 اللغة االنجلٌزٌة : قراءة وكتابة

  009647711983553 رقم الهاتف

 البرٌد االلكترونً
ahmed.m.kazem@alkutcollage.edu.iq 

 ذكر  الجنس

  25/12/1980: تارٌخ التولد

 : متزوجالحالة االجتماعٌة

 : كوت محافظة واسط العراق السكن

 عراقً الجنسٌة
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Ahmed Mansur Kadhim Alzoubaidi 

2004 where I got Bachelor's degree in pharmacy (B.Sc). And worked as a resident 
pharmacist for 3 year in teaching hospitals and then 3 year in community pharmacy and 
primary health care and then complete High Diploma post graduate in clinical pharmacy 
at college of pharmacy university of Baghdad in 2013 after that I worked as clinical 
pharmacist in teaching hospitals for 3 year, also worked lecturer of clinical pharmacology 
at college of Dentistry/ Wasit University- Iraq between 2013-2015. I finished Master 
degree in pharmaceutical science (MSc.) degree in Pharmacy at college of pharmacy \ 
Mustansiriyah University-Iraq 1n 2019. I work as clinical pharmacist at Wasit health 
directory-Iraq and community pharmacist in private sector. Currently work as lecturer at 
Pharmacy Department at AL-Kut University College- Iraq. 

2015-2018  Master Degree (MSc) in pharmacy, pharmaceutical science 

College of pharmacy \ Mustansiriyah University-Iraq in 2019.  

2011-2013  College of pharmacy / Baghdad University High Diploma in Clinical Pharmacy 

1999-2004  College of pharmacy / Baghdad University Bachelor Degree (BSc) in Pharmacy 

Clinical pharmacy, pharmacotherapy, hospital training, TDM, pathophysiology, physiology. 

Internet and computing core certification IC3 28 August 2011 from University of Technology 
Certification Of participation in the Scientific Symposium of Clinical Pharmacy, in 25 April 2013 
from Medical City Complex& college of pharmacy-Baghdad University-Iraq. Certification Of 
participation in the Scientific international conference for Laparoscopic surgery, 24-26 November 
2013 from Wasit Health Directory &College of Medicine Wasit University-Iraq. Certification Of 
participation in the 4

th
 Scientific Symposium in 7 May 2016 held by the department of Clinical 

Pharmacy/ College of Pharmacy/ Mustansiriyah University-Iraq entitled: pharmacoeconomics and 
its relation to improve the patient

'
s quality of life.Certification Of participation in the 6

th
 Scientific 

Symposium in 24 May 2017 held by the department of Clinical Pharmacy/ College of Pharmacy/ 
Mustansiriyah University-Iraq entitled: Ethics of pharmacy practice in Iraq: principle and practice. 
And many others. 

 

Effect of Moxifloxacin-Triple Therapy Versus Clarithromycin-Triple Therapy for the 
Eradication of Helicobacter Pylori Infections Regarding to Age and BMI. 

Computer skill 

Pharmaceutical administration 

 

  

Arabic (native); English 

Phone No. 009647711983553 

 Email ahmed.m.kazem@alkutcollage.edu.iq 

 Sex male 

Birthday 25/12/1980 

Social status married 

Residence Kut, Wasit governorate, Iraq.  

Nationality , Iraqi 

Language Arabic (native); English 


