
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

                انتظار جاسم محمد رشيد العكام:     االســــــــــــم 

 1962 : تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

           دكتوراه في الصيدلة:       صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 ستاذ مساعد أ  الدرجة العلمية :

                      جامعة بغداد –كلية الصيدلة :     لعنوان العم

 :    هاتف العمل

  drentidhar@copharm.uobaghdad.edu.iq :البريد إاللكتروني 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة

  1985-1984 ل سامراءوفي معممستشفى الكرامة  صيدالنية متدربة 1

 1989-1985 امعة بغدادج -كلية الصيدلة صيدالنية / معيدة 2

 1992-1990 امعة بغدادج -كلية الصيدلة طالبة ماجستير 3

  9/2013-1992 امعة بغدادح -كلية الصيدلة مدرس مساعد )تدريسي( 4

 2013-2009 امعة بغدادح -كلية الصيدلة طالبة دكتوراه )تفرغ جزئي( 5

6 

 

 مدرس دكتور )تدريسي(

 

 

  2020/2/15-9/2013 امعة بغدادح -كلية الصيدلة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المناصب االدارية االخرى: نياثا

 

 

 : التدريس الجامعي . ثالثا 

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

 االن -1985 بغداد  امعة بغدادج –كلية الصيدلة  1

    2016 -2013 ةهلياليرموك الجامعة االكلية  قسم الصيدلة  2

 2017 - 2016 كلية أصول الدين الجامعة االهلية قسم الصيدلة  3

  2020 – 2017 بغداد للعلوم الطبية االهلية قسم الصيدلة  4

 19/20الكورس االول  ةالصيدل ةجامعة الفراهيدي االهلية/كلي قسم الصيدلة 5 

 

 

 15/2/2020 امعة بغدادح -كلية الصيدلة استاذ مساعد )تدريسي( 7

 

 
 لىا -الفترة من  الجهة المنصب

المر االداري حسب ا امعة بغدادج -كلية الصيدلة مدير وحدة التأهيل والتوظيف  1

 9/8/2015في  3350

وتأكيد الكتاب في 

 ولغاية 24/8/2015

 4/ 11/ 2017 

ولغاية  2017/  10/  10 امعة بغدادج -كلية الصيدلة مدير وحدة التعليم المستمر 2 

2019/4/28 

-18/10/2017 امعة بغدادج -كلية الصيدلة رئيس اللجنة االمتحانية 3

25/2/2018 

سؤول شعبة مدير التسجيل )م 4

 شؤون طلبة الدراسات االولية(

ولحد  2018/  2/  25 امعة بغدادح -كلية الصيدلة

 االن



 

 

 

 

 

 

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعا 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1996 -1992 الصيدلة التكنولوجية )المرحلة الثالثة( الصيدالنيات 1

2001-2004 

2009- 2020  

 

 
الصيدلة الحياتية والفارماكوكاينتك )المرحلة  الصيدالنيات 2

 الرابعة( 

1997 

 1999 -1998 مبادىء الصيدلة )المرحلة االولى( الصيدالنيات 3

 2000 الصيدلة الصناعية )المرحلة الرابعة( الصيدالنيات 4

 2009 -2005 الصيدلة الفيزياوية )المرحلة الثانية( الصيدالنيات 5

2013 - 2016 

 
  2017-2015 تقانة أحيائية صيدالنية )المرحلة الخامسة( الصيدالنيات 6

)دبلوم مستحضرات التعقيم والخليط الوريدي  الصيدالنيات 7

 sterile product & IVعالي(

admixture 

2015 - 2020 

  حركية الدواء المتقدم )دبلوم عالي( الصيدالنيات 8

Advanced Pharmacokinetic 

 

2016- 2020  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرفت عليها: خامسا 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

م تحضير وتقييم خارج الجس 1

لتحاميل البايروكسيكام االعتيادية 

 والمجوفة  

Formulation and in- vitro 

evaluation of piroxicam 

conventional and hollow 

suppositories. 

 

 دبلوم عالي /2016 الصيدالنيات

تحضير وتقييم خارج الجسم  2

لالسايكلوفير كمستحلب هالمي 

 موضعي

Preparation and in-vitro 

evaluation of acyclovir as 

topical emulgel 

 

 الصيدالنيات

 

 دبلوم عالي /2017

تحضير وتقييم خارج الجسم  3

 لتحاميل النابروكسين لالطفال

Preparation and in-vitro 

evaluation of naproxen 

pediatric suppositories 

 / دبلوم عالي 2018 الصيدالنيات

ة تحضير وتقييم خارج الجسم لماد 4

 كشرائح فموية اللوراتادين

Preparation and in- vitro 

evaluation of loratadine 

oral strips 

 / دبلوم عالي 2018 الصيدالنيات

تصييغ وتقييم خارج الجسم  5

لمضغوط الكلوبيدوكريل بايسلفيت 

 السائل المصلب

Preparation and in-vitro 

evaluation  of Clopidogrel 

Bisulfate  liquisolid 

compact 

 ماجستير /2018 الصيدالنيات



 

 

 

 

 

 

 

تحضير وتقييم خارج الجسم  6

 للكلورفينيرامين كفلم فموي سريع

 الذوبان

Preparation and in-vitro 

evaluation of 

chlorpheniramine 

maleate as fast dissolving 

oral film 

 / دبلوم عالي 2019 الصيدالنيات

سم تصييغ وتقييم خارج الج 7

لجسيمات االتروكانازول العائمة 

 بشكل كبسوالت

Formulation and in-vitro 

evaluation of Itraconazole 

floating microparticles as 

capsules 

 ماجستير /2020 الصيدالنيات

حاليا أشرف على أطاريح طالبين  8

 ماجستير وطالبدبلوم 

ومازالت لم  2020 الصيدالنيات

 تنتهي بعد

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.اسادس 

 العنوان ت
 التاريخ

 السنــة/
 مكان انعقادها

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1.  
 مهرجان يوم الكلية

 –كلية الصيدلة  2013

 جامعة بغداد

 حضور

تحضير دورة التعليم المستمر/  .2

 األدوية البيطرية

1168  

4/3/2014 

 كلية الصيدلة

 عة بغدادجام-

 محاضر

3.  

دورة تدريبية )االستالل والتدقيق 

اللغوي للبحوث ورسائل 

الماجستير والدكتوراه ومشاريع 

 التخرج لطلبة الصفوف المنتهية(

19/11/2014 
قاعة مركز  –جامعة بغداد 

 التطير المستمر

 مشارك

دورة تدريبية )االستالل والتدقيق   .4

اللغوي للبحوث ورسائل 
18/1/2015 

كلية الهندسة  –جامعة بغداد 

 الخوارزمي

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

وراه ومشاريع الماجستير والدكت

  التخرج لطلبة الصفوف المنتهية(

5.  Drug Delivery Systems 

DDS 

25/4/2015 

 
 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

منظم و 

 محاضر

6.  
 7/9/2015 ورشة عمل حول نظام الجودة

قسم ضمان  –جامعة بغداد 

 الجودة واالداء الجامعي
 حضور

7.  
دورة تدريبية/ دورة تأهيل 

المختبرات وفق المواصفات 

 ISO17025)) الدولية

1-5/11/2015 
مركز  –جامعة بغداد 

 النطوير
 حضور

8.  

دورة تدريبية على 

 LC/MS/MSجهاز

Spectrophotometer  

من قبل شركة كارل كوب االلمانية 

(دارمشتات -المانيا /  

مدة عشرة أيام 

(21/10-5/12 

لكتاب ) حسب ا

في  3590

1/11/2015 

من قبل شركة كارل كوب 

 -االلمانية / المانيا

 (دارمشتات

 حضور

9.  
Modern Aspects in 

Pharmacognosy and 

Medicinal plants 

11/1/2017 

 
 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

آلية نظام ترميز األجهزة في كلية   .10

 الصيدلة
 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد 24/1/2017

11.  
أقامة ورشة عمل وحدة التأهيل 

والتوظيف )تأهيل وتطوير الخريج 

 الى سوق العمل(

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد 1/2/2017
مقيم و 

 مشارك

 دورة تدريبية حتمية للتدريسيين  .12

Research gate 
1/3/2017 

جامعة بغداد/ مركز التطوير 

 المستمر والتعليم
 حضور

13.  
 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد 12/12/2017 فارم دي المنهاج المقترح لبرنامج

14.  
Research Gate 28/2/2018 

 التطوير والتعليممركز

 المستمر /جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل خاصة بالترقيات   .15

 العلمية

26/3/2018 

 
 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

كيفية كتابة البحوث دورة تعليمية   .16

 لواستخدام برامج االستال

24-

25/4/2018 

 

 دورة تعليم المستمر

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

وحدة التعليم 

المستمر في 

كلية الصيدلة/ 

 قاعة الرازي

)كمحاضر 

ومقيم للدورة 

كونه مدير 

وحدة التعليم 

المستمر في 

 الكلية(



 

 

 

 

 

 

 

17.  
 research gateدورة شبكة 

للتواصل العلمي االكاديمي  و  

 البحثي

12/6/2018 

د/ قاعة مركز جامعة بغدا

 التطوير والتعليم المستمر

 

 مشارك

18.  
دورة كيفية ملئ أستمارة التسجيل 

 في 

Google Scholar 

12/8/2018 

جامعة بغداد/قاعة مركز 

 المستمر التطوير والتعليم
 مشارك

19.  
 سالمة اللغة العربية

18-

22/11/2018 

 دورة تعليم المستمر

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد
 مشارك

20.  
Google classroom  8-9/12/2019 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد 

 TOT 20دورة إعداد المدربين   .21

 CEU 2ساعة و 

  21من 

/12/2019 
 حضور كلية الصيدلة /جامعة بغداد

22.  
 االول المؤتمر الدولي االفتراضي

 للتعلم اإللكتروني 

leLVC@2020 

 الفريق الوزاري )افتراضي(  8-16/5/2020
 حضور 

 

ورة االفتراضية الدولية للتعليم الد  .23

 الصيدالني 

تموز  12-13

2020 

كلية الصيدلة /جامعة بغداد 

 افتراضي 

 حضور 

 

24.  
 ورشة التعليم المدمج الثانية 

 لأيلو 1-6

2020  

فريق الوزاري للتعلم 

 اإللكتروني 
 حضور 

25.  

المشاركة في المؤتمرات العلمية 

والندوات والدورات التدريبية  و 

 1ل لغاية االن ))+ورش العم

مشاركة  2ويبنار)الكتروني( + 

ورش حضور فعلي واحدة في 

 16الكلية والثانية في الجامعة + 

 ورشة الكنرونية(

   

26.  

أقامة ثالث ورش عمل للتعريف 

بنظام المقررات ولتعليم المرشد 

كيفية ملئ استمارة المقررات 

وتوجيه االستاذ المرشد للطالب 

 )مدير التسجيل(

 23/9/2019في 

 5/10/2019و 

و 

27/10/2019 

وحسب الكتاب 

في  4707

29/10/2019 

 مقيم للورشة كلية الصيدلة /جامعة بغداد

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : األنشطة العلمية األخرى .  

 خارج الكلية

1.  
عضو في لجنة امتحان الرصانة للكليات االهلية 

 2016-2015للعام 

 24/5/2016في  2073حسب الكتاب 

2.  
سير االمتحانات الوزارية في كلية أشراف على 

  اصول الدين/ قسم الصيدلة

 1/6/2019في  2450حسب الكتاب 

 

 داخل الكلية

عضو في / ي الدوائي العمل فى المكتب االستشار  .1

 مجلس المكتب االستشاري الدوائي

عضو مجلس المكتب االستشاري 

في  5889الدوائي حسب الكتاب 

في  3839والكتاب  14/12/2014

12/9/2015 

  في لجان الجردعضو   .2

حسب  18/10/2017و  2015/2016 عضو في اللجنة االمتحانية    .3

 3632الكتاب 

 ولحد االن 2014  تقييم بحوث المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية  .4

عضوة في لجنة الفرع الخاصة لغرض تطبيق   .5

اجراءات االعتمادية وضمان الجودة واعداد 

 التقارير 

 2016 /8/3في  1087اب حسب الكت

 2018/  1/  21ولغاية 

و  20/10/2018و  29/9/2018 لجنة استالل بحوث لغرض الترقية  .6

3/4/2019 

حسب  9/10/2019و  20/2/2019 لجنة مقاصة عضو   .7

 4386الكتاب 



 

 

 

 

 

 

 

المساهمة في تقييم البحوث العلمية و األطاريح   .8

 في ذات االختصاص

 االن -2014

ئلة لالمتحان التنافسي خبيرة في وضع االس  .9

 الخامسةللمرحلة 

 2018/  6/  10في  2065حسب الكتاب 

األشراف ومناقشة مشاريع التخرج لطلبة   .10

 المرحلة الخامسة

 2013 - 2020 

مختبر الدراسات العليا/ فرع مسؤول   .11

 الصيدالنيات

10/12/2016 

الدبلوم العالي  الماجستير و طلبة على األشراف  .12

 ة في كلية الصيدل

 االن -2016  

أطاريح الماجستير و الدبلوم مناقشة وتقييم   .13

 كلية الصيدلة / جامعة بغداد  العالي

 

 

 االن - 2014

وضع األسئلة وتصليح الدفاتر للمتقدمين   .14

 للدراسات العليا 

 االن – 2015

وم لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا )الدبل  .15

 جستير والدكتوراه(ماوال

 2707الكتاب  حسب 23/6/2019

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

امتصاص الجسم للباربجيوريتات من االنف  1

ارج الجسم فى خ -باستخدام طريقة داخل

 الجرذان

Nasal uptake of barbiturates in 

rats using in vivo- in situ technique 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

1994 



 

 

 

 

 

 

 

تحضير وتقييم اقراص فوارة لعقار الديازيبام  2

الباريدوكسين هايدروكلورايد ,

 الدايمينهايدرينيت وااليبوبروفين,

Formulations and in vitro 

evaluations of an effervescent 

dosage form for diazepam, 

pyridoxine hydrochloride, 

dimenhydrinate and ibuprofen 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

1998 

 

 

 

 

 

ئية واالنسيابية تحضير وتقييم الخصائص الفيزيا 3

 للكلوترايمازول للمستحلب الجيالتيني

- Preparation and evaluation of 

physical and rheological properties 

of clotrimazole emulgel 

 

المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

2011 

 

 

 

لتعيين  حساسة ودقيقة طريقة ظهور واثبات 4

االتورفاستاتين والروزوفاستاتين في بالزما 

المعكوس لجهاز  باستخدام الطور الفأر

الكروماتوكرفي ذو الضغط العالي للسائل بكشف 

 فوق البنفسجي

Development and validation of a 

sensitive and accurate method for 

determination of atorvastatin and 

rosuvastatin in rat plasma by 

reversed- phase high performance 

liquid chromatography with UV. 

detection 

International Journal 

of Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences (India) 

2013 

اليوريكول والطعام مع جرع مختلفة من  تأثير 5

السامافيورانتين على معلمات حركية الدواء 

 الثانوية بوضع بيانات االدرار

Effect of uricol® and food with 

different samafurantin® doses on 

secondary pharmacokinetic 

parameters by applying urinary 

data 

Drug Invention Tody 2018 

مقال مراجعة عن استيراتيجيات لتحسين توصيل  6

 االنف للدواء

A review on strategies for 

improving nasal drug delivery 

systems 

Drug Invention Tody 2018 



 

 

 

 

 

 

 

تصييغ وتقييم خارج الجسم لمضغوط  7

 السائل المصلب الكلوبيدوكريل بايسلفيت

Preparation and in-vitro 

evaluation  of Clopidogrel Bisulfate  

liquisolid compact 

Iraqi J Pharm Sci 2019 

 لجسيمات الجسم خارج وتقييم تصييغ 8

 العائمة االتروكانازول

Formulation and in-vitro 

evaluation of itraconazole floating 

microparticles 

Iraqi J Pharm Sci 2020 

المرضى  فيمتالزمات الشيخوخة الشائعة  9

 الذين يحضرون العيادة في مدينة الطبالمسنين 

Common geriatric syndromes in 

elderly patients attending clinic in 

medical city.  

The Iraqi 

Postgraduate Medical 

Journal 

2020 

تصييغ وتقييم خارج الجسم لتحاميل  10

 البايروكسيكام التقليدية والمجوفة

 

Formulation and in-vitro 

evaluation of piroxicam 

conventional and hollow 

suppositories 

 

IJDDT 2020 

وضع الطريقة المحّورة والمثبتة للكروماتوكرفي  11

ذات الضغط العالي للسائل بكشف فوق البنفسجي 

لتحديد كمية الستريزين في البالزما البشري 

 لدراسات حركية الدواء

Applying of a modified and 

validated high-performance liquid 

chromatographic/ ultraviolet 

method for quantification of 

cetirizine in human plasma for 

pharmacokinetics studies 

Drug Invention Tody 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعا 

       

 ديركر ، الجوائز  و شهادات التقعاشراً: كتب الش 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1987 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 1

 1992 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 2

 1992 جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2009 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 4

 4/11/2013 امعة بغدادج -كلية الصيدلة منح قدم لمدة سنة واحدة 5

 21/1/2014 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شهر لكافة منتسبي الكلية منح قدم 6

 1/2/2014 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 24/2/2014 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 7

 18/3/2014 معة بغداداج -كلية الصيدلة ومنح قدم شكر وتقدير 8

21/1/2014 

 
 27/1/2016 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 9

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 10

 العلمي

18/8/2016 

 23/10/2016 جامعة بغداد شكر وتقدير 11

 28/11/2016 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 12

 29/11/2016 وك االهليةجامعة اور شكر وتقدير 13



 

 

 

 

 

 

 

 26/11/2017 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 14

 26/12/2017 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 15

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 16

 العلمي

10  /1  /2018 

 30/1/2018 جامعة بغداد منح قدم 17

 2018/  3/  13 عة بغدادامج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 18

 2018/  5/  7 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 19

 2018/  6/  24 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 20

 7/11/2018 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 21

 3/1/2019 جامعة بغداد شكر وتقدير 22

 15/1/2019 معة بغدادجا -كلية الصيدلة منح قدم لمدة شهر 23

 21/1/2019 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 24

 21/1/2019 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 25

 12/6/2019 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 26

اقية المجلة العر -كلية الصيدلة شكر وتقدير 27

 للعلوم الصيدالنية

1/2/2020 

 8/2/2020 امعة بغدادج -كلية الصيدلة ديرشكر وتق 28



 

 

 

 

 

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 29

 العلمي

6/5/2020 

 23/6/2020 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 30

 29/7/2020 جامعة بغداد شكر وتقدير 31

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 32

 العلمي

11/8/2020 

 13/9/2020 امعة بغدادج -كلية الصيدلة م لمدة شهرمنح قد 33

وزارة التعليم العالي والبحث  تثمين جهود 34

 العلمي

23/9/2020 

 29/9/2020 امعة بغدادج -كلية الصيدلة شكر وتقدير 35

 
    

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 :اللغــات .ثاني عشر 

 العربية 

 االنكليزية        

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


