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ــ االســ          الجودي  كوثر خالد احمد:   ـم ـــــــ

 صيدالنيات :     صــالتـخـص

 مدرس جامعي :     ه ــــــالوظيف

 مساعد مدرس الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد  - كلية الصيدلة:    نوان العملع

 kawtharjoudi@copharm.uobaghdad.edu.iqكتروني :البريد إالل

 2005\ 5\ 21  :(الواسطي للجراحات التقويميهفى شتاريخ اول تعيين في وزارة الصحة )مست

 2006\ 3\ 11: م العالي والبحث العلمي تاريخ التعيين في وزارة التعلي

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 

 2004\ 6\ 30 الصيدلة  بغداد

 2013\ 5\ 13 الصيدلة  الواليات المتحده  -جامعة ايوا تير الماجس

   االحتسابه/ قيد الدكتورا

 

  لمتحدهالواليات ا -جامعة ايوا

 االمريكيه 

 2016\ 8\ 19 الصيدلة 

Postdoctoral research 

 بحوث ما بعد الكتوراه  

  جامعة ايوا الواليات المتحده

 االمريكيه 

 2018\1\3 الطب

Graduate Certificate 

in College Teaching 

 شهادة اهلية التعليم الجامعي 

الواليات المتحده  –جامعة ايوا  

 االمريكيه 

 13 \5 \2016 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ن ولحد اال 2006 جامعة بغداد  كلية الصيدلة   1

دراسات عليا   \كلية الصيدله  2

 PharmDوطالب 

 2013-2015 الواليات المتحده  –جامعة ايوا 

2020 

 
 2017 الواليات المتحده  –جامعة ايوا  دراسات عليا  \ طبكلية ال 3

كلية بغداد للعلوم الطبيه االهلية  4

 للصيدلة 

 2020و  2018 

 

 . رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

العلوم المختبريه السريريه  1

 جامعة بغداد  -كلية الصيدله 

 2006 تدريب المختبرات  

 2006 الكيمياء السرسريه العملي   2

 2007 الكيمياء الحياتيه العملي   3

 2010-2009-2008 المايكروبايولوجي العملي   4

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2006-2005 مستشفى الواسطي للجراحات التقويميه  صيدالني متدرب   1

فرع  \كلية الصيدلة جامعة بغداد  صيدالني  فني  2

 يه السريريهالعلوم المختبر 

2006-2013 

مدرس  \ صيدالني اختصاص 3

 مساعد

فرع  \كلية الصيدلة جامعة بغداد

 الصيدالنيات 

 د االنولح  2013
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له كلية الصيد  –الصيدالنيات 

ده  الواليات المتح -واجامعه اي

 االمريكيه 

 pharmacyمختبر الممارسه الصيدالنيه 

practice lab 

2013 

 دراسات عليا /الصيدالنيات 6

 -كلية الصيدله جامعه ايوا  –

 /الواليات المتحده االمريكيه 

 مشاركه مع استاذ الماده  

Drug delivery – transdermal 

chapter 

 

2016 

–  عليادراسات  /كلية الطب 7

الواليات المتحده   -جامعه ايوا

 االمريكيه 

Experimental Methodologies 2017 

كلية الصيدله  –الصيدالنيات  8

 بغداد جامعة 

 2018 لي  الصيدله الصناعيه العم

  /م الطبيةوعلكلية بغداد لل 9

 الصيدلة 

 5م نظري ة دوائيةمناطر

Therapeutic Drug Monitoring 

2018 

2020 

 دراسات عليا /الصيدالنيات 10

 -كلية الصيدله جامعه ايوا  –

 الواليات المتحده االمريكيه 

Ionic equilibrium – online course 2020 

كلية الصيدله  –الصيدالنيات  11

 بغداد جامعة 

 2020, 2019  1م  – نظري  مبادئ الصيدلة

 2020  1م –  نظري حسابات صيدالنية 12

 2020 3م  – لوجية عملي الصيدلة التكنو 13

 

 ال يوجد   :التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  
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 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع   ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

 المشاركة  

) بحث /  

وستر  ب

 حضور(

المؤتمر العلمي االول لكلية  1

 ية الصيدلة الجامعة المستنصر

 حضور بغداد 2010

2 Pharmaceutics Graduate 

Students Research 

Meeting (PGSRM) 

الواليات  –نبراسكا  2012

 المتحده المريكيه

 حضور

3 Health Sciences Research 

Week 

الواليات   –جامعة ايوا  2013

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

4 Holden Comprehensive 

Cancer Center (HCCC) 

Annual Research Retreat   

الواليات   –جامعة ايوا  2013

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

5 Pharmaceutics Graduate 

Students Research 

Meeting (PGSRM) 

الواليات  –جامعة ايوا   2013

 ريكيهالمتحده الم

عرض بحث  

 علمي 

6 Center for  nd22

Biocatalysis and 

Bioprocessing (CBB) 

Annual Conference 

الواليات  –جامعة ايوا     2013

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

7 American Association of 

Pharmaceutical Scientists 

(AAPS) Annual Meeting 

and Exposition 

الواليات   –شيكاغو  2013

 المتحده االمريكيه

 حضور 
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8 Annual James F.  thThe 16

Jakobsen Graduate 

Conference 

الواليات  –جامعة ايوا   2014

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

9 Holden Comprehensive 

Cancer Center (HCCC) 

Annual Research Retreat 

الواليات  –جامعة ايوا   2014

 ريكيهالمتحده الم

عرض بحث  

 علمي 

10 Pharmaceutics Graduate 

Students Research 

Meeting (PGSRM) 

الواليات   –شيكاغو  2014

 المتحده االمريكيه

عرض بحث  

 علمي 

11 Annual Melanoma 

Symposium 

الواليات  –مدينة ايوا   2014

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

12 Controlled Release 

Society (CRS) Annual 

Meeting 

الواليات   –شيكاغو  2014

 المتحده االمريكيه

عرض بحث  

 علمي 

13 Nanovaccine Initiative 

Annual Meeting 

الواليات المتحده  –ايميز  2015

 االمريكيه 

عرض بحث  

 علمي 

14 Holden Comprehensive 

Cancer Center (HCCC) 

Annual Research Retreat 

الواليات  –جامعة ايوا   2015

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

15 Drug Delivery 

Symposium at the 

Midwest Regional 

Meeting of the American 

Chemical Society (ACS) 

-ميسوري-سانت جوزيف 2015

 الواليات المتحده االمريكيه 

عرض بحث  

 علمي 

16 Center for Immunology 

and Immune Based 

Diseases Annual Retreat 

الواليات  –جامعة ايوا   2015

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 
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17 American Association of 

Pharmaceutical Scientists 

(AAPS) Annual Meeting 

and Exposition 

 –فلوريدا  –اورالندو  2015

 الواليات المتحده االمريكيه 

عرض بحث  

 علمي 

18 Health Research Science 

week 

الواليات  –جامعة ايوا   2016

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

19 8th Annual UI Health 

Sciences & Engineering 

Women Faculty Career 

Development Conference 

الواليات   –مدينة ايوا  2016

 المتحده االمريكيه

 حضور

20 Health Research Science 

week 

الواليات  –جامعة ايوا   2017

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

21 Holden Comprehensive 

Cancer Center (HCCC) 

Annual Research Retreat 

الواليات  –جامعة ايوا   2017

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

22 Immunology Seminar 

Series 

الواليات  –جامعة ايوا   2017

 المتحده المريكيه

عرض بحث  

 علمي 

حول   ندوة فرع العقاقير الطبيه 23

 مرض السكري 

جامعة   –كلية الصيدله  2018

 دادبغ

 حضور

المؤتمر الدولي الثاني لكلية  24

 المصطفى الجامعه 

 حضور بغداد 2018

االدوية "ندوة علمية بعنوان  25
  المغشوشة"

 محاضر الطبية  للعلوم بغداد  كلية   2018

"   التعليم المستمر  ورشة عمل 26
استخدام برامح  كتابة البحوث و 

 االستالل"

الصيدلة جامعة   كلية   2018 

 بغداد 

 ضرمحا

تطور علم الصيدلة  "ندوة علمية  27
ن صحة المري ي تحسي 

 ض" ودوره فن

 محاضر اليرموك الجامعة  كلية 2018
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بوي واللغة دورة  28 التأهيل التر
 العربية 

- ر مركز التعليم المستم 2019

 جامعة بغداد

 حضور

- ر مركز التعليم المستم Google Scholar  " 2019"  دورة  29

 جامعة بغداد

 حضور

اضية دن 30 دولية وة علمية افتر
ي  بعنوان

" التعليم الصيدالنن
 عتمادية كليات الصيدلة"وا

الصيدلة جامعة   كلية 2020

 بغداد 

 محاضر

ي   عديد ال 31
اضية فن من الندوات االفتر

ي  
ونن    مجال التعليم االلكتر

- ر مركز التعليم المستم 2020

   جامعة بغداد

 حضور 

ي مجال ندوات  32
اضية فن افتر

ي لامعوقات 
ونن ي   تعليم االلكتر

فن
ي ظ كليات الصيدلة 
ل جاحة  فن

 (3) ونا كور 

2020 FIP حضور 

من المؤتمرات  (13) العديد  33
والندوات وورش العمل العلمية 

ي مج
اضية فن ة ميت عل اال االفتر

  ة مختلف

كليات صيدلة في   2020

   تلفةخجامعات عراقية م 

 حضور

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 لية داخل الك

 2010المساهمه في االعداد لليوم العلمي للكليه 

 2018االشراف على مختبر الدراسات العليا في فرع الصيدالنيات 

ضمن مختبر   الشرق االوسط ةتنظيم رحله علميه لطلبة المرحله الرابعه لزيارة معمل ادوي

 2018الصيدله الصناعيه 

عددا من االساتذة من  امعة بغداد كلية الصيدلة ج تستضيف فيهاندوة علمية افتراضية دولية تنظيم 

 2020معات عربية وفي الواليات المتحدة االمريكية كليات الصيدلة في جا
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 لية الك خارج

الواليات   –جامعة ايوا  –شراف على مخيم كشفي لطلبة المدارس المتوسطه في كلية الصيدله اال

 2012المتحده االمريكيه  

 Graduate المؤتمر السنوي يائزه ضمن البحوث المشاركه فعضو تحكيم الختيار بحوث الف

Students Research Meeting (PGSRM),   2013  الواليات المتحده االمريكيه –ايوا   

 American Association for Pharmaceutical Scientist (treasurerصندوق ) امين 

 جامعة ايوا   طالبي فيلفرع الل

والذي يقدمه   Building our Global Communityنامج التدريبي المشاركه في اعمال البر

 2015و  2014الواليات المتحده   –مكتب الطلبه والباحثين االجانب في جامعة ايوا 

 American Association for Pharmaceuticalتنظيم ورشة عمل ضمن فعاليات 

Scientist Student Chapter    للتعريف ببرنامجEndNote  تعاون مع مكتبة الجامعة  بالو

 2014الواليات المتحده االمريكيه  –في جامعة ايوا 

 Graduate Studentsعضو تحكيم الختيار بحوث الفائزه ضمن البحوث المشاركه في 

Research Meeting (PGSRM),  2014  الواليات المتحده االمريكيه –شيكاغو 

لغه العربيه تصميم ملصقات ترحيبيه باللغه العربيه وترجمة الدليل السياحي لمدينه ايوا الى ال

 2014الواليات المتحده االمريكيه  –بالتعاون مع مكتب الطلبه والباحثين االجانب في جامعة ايوا 

واليات المتحده ال –المساهمه في اعمال البرنامج الترحيبي بالطلبه االجانب الجدد في جامعة ايوا  

 2017-2016و  2016-2015للعامين الدراسيين  االمريكيه
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 Bridging Domestic and Global Diversityالمساهمه في فعاليات البرنامج التدريبي 

(diversity and leadership training program)  الواليات المتحده   –جامعة ايوا

 2016االمريكيه 

    AAPS PhamSciTech                     جالت علمية عالمية منها لم  reviewerمقيم علمي 

BioMed Research International 

Human Gene Therapy 

 

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

 .   التعليم

 السنة  النشر  محل أسم البحث  ت 

1 The effect of Typhoid fever on cytokines 

(IL6 and 8) and C-reactive protein 

concentration  

Journal of 

Advanced Medical 

Research 

2012 

2 Cancer in Iraq Encyclopedia of 

Cancer and Society, 

Second Edition 

(Sage) 

2014 

3 Applying biodegradable particles to 

enhance cancer vaccine efficacy 

 

Immunol Res. 2014 

4 Development and Evaluation of 

Biodegradable Particles Co-loaded with 

Antigen and the Toll-like Receptor 

Agonist, Pentaerythritol Lipid A, as a 

Cancer Vaccine 

 J Pharm Sci 2016 
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5 Surface engineering tumor cells with 

adjuvant-loaded particles for use as 

cancer vaccines 

Journal of 

Controlled Release 

2017 

6 Nanocrystal Technology as a Tool for 

Improving Dissolution of Poorly Soluble 

Drugs 

Journal of Global 

Pharma Technology 

2019 

7 Recent Advances in Polymeric Implants,  AAPS 

PharmSciTech 

2019 

8 Determinants of National Drug Products 

Acceptance Among Patients and 

Pharmacists: A Mixed Method Study 

J Generic Med 2020 

9 Barriers to healthcare access for Arabic-

speaking population in an English-

speaking country.  

Pharm Pract 

(Granada) 

2020 

 

 . ات العلمية المحلية والدولية الهيئ ية عضو : تاسعا 

1. AACR: American Association for Cancer Research 

2. AAPS: American Association of Pharmaceutical Scientist 

3. CRS: Controlled Release Society 

4. Trainee membership in HCCC (Holden Comprehensive Cancer 

Center), University of Iowa Hospitals and Clinics 

5. Center for Immunology and Immune Based Diseases, University of 

Iowa, Carver College of Medicine  
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أو ت 

 2005 مستشفى الواسطي  الموكله   شكر وتقدير انجاز االعمال 1

شكر وتقدير للجهود المبذوله في تقديم   2

 العالج والخدمات للمرضى

 2005 مستشفى الواسطي 

االعداد لليوم  كتاب شكر للمشاركة في  3

 العلمي للكليه 

 2010 الصيدلة جامعة بغدادكلية 

بعثه دراسيه للحصول على شهادة   4

معة ايوا جا –الماجستير من كليه الصيدله 

الواليات المتحده االمريكيه في اختصاص 

 الصيدالنيات  

Full Scholarship to enroll in the 

M.Sc. program in the division of 

Pharmaceutics and Transitional 

Therapeutics at the College of 

Pharmacy, University of Iowa  

 اللجنه العليا لتطوير التعليم في العراق

Higher Committee for 

Education Development 

(HCED)  

2011 

مساعد رئيس الجامعه للشؤؤن   كتاب شكر لنشر بحث علمي   5 

 جامعة بغداد – العلميه

2013 

مدفوعة التكاليف للحصول   زماله دراسيه 6

على شهادة الدكتوراه من كليه الصيدله  

 الواليات المتحده االمريكيه  –جامعة ايوا 
Full Scholarship to enroll in the  

PhD program in the division of 

Pharmaceutics and Transitional 

Therapeutics at the College of 

Pharmacy, University of Iowa 

  – جامعة ايوا –كلية الصيدله 

 الواليات المتحده االمريكيه 

2013 
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تدريس ضمن  الالجائزة السنويه للتميز في  7

)شهاده تقديريه  رسه الصيدالنيهر الممامختب

   و جائزه ماليه(

Annual Pharmacy Practice 

Laboratory Teaching Assistant 

Excellence Award 

  – جامعة ايوا –كلية الصيدله 

 الواليات المتحده االمريكيه 

2013 

 جائزه للسفر وحضور مؤتمر علمي  8

Travel award by the Graduate 

Student Senate at the University 

of Iowa for attending the 

Controlled Release Society 

meeting,  

 -طالب الدراسات العليا    مجلس شيوخ

ايوا   المتحده    –جامعة  الواليات 

 االمريكيه 

2014 

جائزه مقدمه تقديرا للنشاط في خدمة الطلبه  9

-2014والباحثين االجانب للسنه الدراسيه 

2015 

Student International Advocate 

awarded by the Office of 

International Students and 

Scholar Services at the 

University of Iowa for the 

academic year 2014-2015 

مكتب الطلبه االجانب في جامعة  

 الواليات المتحده االمريكيه  –ايوا 

2015 

ه ا 10 ن العشر شح ضمن المتنافسي  الوائل التر
وع الدراسات   ضمن مسابقه عرض مشر

ي ثالثة  دقائق فقط
ي تنظمها  العليا فن

والتر
الجامعة لجميع طلبة الدراسات العليا من  

 )جائزه ماليه( كافة االختصاصات 
Finalist competitor in the 

University of Iowa 2016 3-

Minutes Thesis competition 

الواليات المتحده   –جامعة ايوا 

 ه المريكي ا

2016 
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جائزه المشاركه االفضل باختيار الحضور   11
وع الدراسات   ضمن مسابقه عرض مشر

ي ثالثة  دقائق فقط
ي تنظمها  العليا فن

والتر
الجامعة لجميع طلبة الدراسات العليا من  

 كافة االختصاصات 
 )شهاده تقديريه وجائزه ماليه(   

People’s choice award in 

University of Iowa 2016 
3-Minutes Thesis competition 

الواليات المتحده   –جامعة ايوا 

 االمريكيه 

2016 

ي مساب 12
وع الجائزه االوىل فن قه عرض مشر

ي ثالثة  دقائق فقط 
  الدراسات العليا فن

ي تنظمها الجامعة لجميع طلبة 
والتر

 الدراسات العليا من كافة االختصاصات  
 )شهاده تقديريه وجائزه ماليه(   

First place winner in University 

of Iowa 2016 
3-Minutes Thesis competition 

الواليات المتحده   – جامعة ايوا

 االمريكيه 

2016 

زماله دراسيه صيفيه من كلية الدراسات  13
ي جامعة ايوا  العليا 
 لطلبة الدراسات العليا فن

  جامعة ايوا – دراسات العلياكلية ال

 مريكيه الواليات المتحده اال  –

2016 

ي مسابقة 14
ن فن  كتاب شكر لالداء المتمت 

ي ثالثة  
وع الدراسات العليا فن عرض مشر

ي تنظمها الجامعة   3MTدقائق فقط 
والتر

لجميع طلبة الدراسات العليا من كافة  
 االختصاصات

الواليات   –رئيس جامعة ايوا 

 المتحده االمريكيه 

2016 

ي مسابقة غالف  15
المجله  الجائزه الثانيه فن

ي للعلوم الع
لميه ضمن االسبوع البحت 

ي جامعة ايوا )جائزه 
الصحيه والطبيه فن

 ماليه وشهاده تقديريه(
2nd place winner for the Carver 

College of Medicine Health 

Sciences Research Week Cover 

Art Contest 

الواليات   – جامعة ايوا  –كلية الطب 

 المتحده االمريكيه 

2017 
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ي جائزه افضل  16
ضمن المؤتمر  بوستر بحت 

السنوي لمركز هولدن الشامل البحاث 
 الشطان )جائزه ماليه وشهاده تقديريه( 

 
Travel award for poster 

presentation, Holden 

Comprehensive Cancer Center 

(HCCC) Annual Research 

Retreat; Iowa City, Iowa, June 

2017 

مركز هولدن الشامل البحاث  

الواليات   – جامعة ايوا –الشطان 

 المتحده االمريكيه 

2017 

ي دورة طرائق  المرك / كتاب شكر  17
ي فن
ز الثانن

  دريسالت
مساعد رئيس الجامعه للشؤؤن  

 جامعة بغداد – العلميه
2018 

ي دورة   الولز االمرك / شكر كتاب  18
اللغة  فن

   بيةالعر 
 2018 جامعة بغداد   – رئيس الجامعه

ة  / كتاب شكر  19 ضمن ندوة تقديم محاضن
  االدوية المغشوشة""علمية بعنوان 

 2018 للعلوم الطبية  بغداد  كلية  – ميدالع

ة علمية / كتاب شكر  20 ضمن   تقديم محاضن
كتابة  "   التعليم المستمر  ورشة عمل

 استخدام برامح االستالل" ث و البحو 

 2018 الصيدلة جامعة بغداد  كلية  – ميدالع

ة  / كتاب شكر  21 ضمن ندوة تقديم محاضن
تطور علم الصيدلة ودوره  "علمية بعنوان 

ن صحة المري ي تحسي 
 ض"فن

 2018 اليرموك الجامعة  كلية  – ميدالع

يم علمي لمجالت  قالعمل كم / كتاب شكر  22
   رصينة

عه للشؤؤن  مساعد رئيس الجام

 جامعة بغداد – العلميه

2020 
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اضية   / كتاب شكر  23 تنظيم ندوة علمية افتر
ي  دولية بعنوان

" التعليم الصيدالنن
 عتمادية كليات الصيدلة"وا

 2020 الصيدلة جامعة بغداد  كلية  – ميدالع

ي التعليم العاىلي  ب شكر كتا 24  رئاسة جامعة بغداد  جميع منست 

حث العلمي  والبلتعليم العالي زير او 

 ( 2)عدد 

2020 

عت   كتاب شكر تدريس مقرر علمي  25
نت   للدراسات العليا االنتر

  –ايوا جامعة  –كلية الصيدلة 

 المتحدة الواليات 

2020 

 

 . أو المترجمة  الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

1 Book chapter entitled “Engineering the surface of 
cells using the biotin-avidin interaction” in the 
Book “Micro- and Nanoengineering of the Cell 
Surface” (Elsevier).  

2014 

2 Production of biodegradable particles loaded with 
TLR adjuvants, book chapter in the book titled 

hods and Protocols Met“Vaccine Adjuvants: 
Springer)( 

2016 

 

 ات . ــثاني عشر :اللغ  

             العربية ✓

     االنكليزية ✓

 

 


