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 1999 الصيدةل بغداد املاجس تري

 ادلكتوراه

 

 2012 الصيدةل بغداد

    أ خرى

 

 

 

 

 الشهادات الجامعية

 لوريوساالبك

 السنة       القسم   الكلية الجامعة

 1993 صيدلة الصيدلة بغداد

 ماجستيرال
 السنة القسم   الكلية الجامعة

 1999 صيدالنيات الصيدلة بغداد

عنوان الرسالة 

 باللغة العربية
 السريرية لحبوب السلفاسالزين والدراسةالتصييغ 

عنوان الرسالة 

 اإلنكليزيةباللغة 
Formulation and clinical study of sulphasalazine tablets 

 د حكمت الدجيلي ،  د فاطمة علي توفيق  اسم المشرف

 دكتوراهال

 السنة القسم   الكلية الجامعة

 2012 صيدالنيات الصيدلة دبغدا

 طروحةعنوان األ

 باللغة العربية
 عن طريق الشرج لدخاإلل( كهالم متحسس  لالفلور ويوراسي -5تصييغ و تقييم )

 طروحةعنوان األ

 اإلنكليزيةباللغة 
Preparation and evaluation of 5 -fluorouracil sensitive gel for rectal administration 

 أسماعيل خليلد يحيى  اسم المشرف

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االن-1994 بغداد الصيدلة 1

 2014-2013 قسم الصيدلة الرشيد 2

 

 

 

 

 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعاً : المقررات 

1 
 صيدالنية

مستشفى أبن النفيس التعليمي 

 معمل أدوية سامراء/

1993-1994 

 1996-1994 كلية الصيدلة /جامعة بغداد صيدالنية /معيدة 2

 2008-1999 كلية الصيدلة /جامعة بغداد مدرس مساعد 3

  2019-2012 كلية الصيدلة /جامعة بغداد مدرس 4

  2019 كلية الصيدلة /جامعة بغداد أستاذ مساعد  5



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

اقير و قالع 1

 النباتات الطبية

 1996-1994 مختبر المرحلة الثالثة و الثانية

 2000-1999 مختبر الصيدلة الصناعية الصيدالنيات 2

 2001-2000 التكنولوجية ةمختبر الصيدل الصيدالنيات 3

 2002-2001 الفيزيائية ةالصيدلمختبر  الصيدالنيات 4

 2005-2003 الفيزيائية ةمختبر الصيدل الصيدالنيات 5

 2008-2007 مختبر الصيدلة الصناعية الصيدالنيات 6

 I  II 2012-2013    الفيزيائيةصيدلة  الصيدالنيات 7

 I  II 2013-2020الصيدلة  تكنولوجية الصيدالنيات 8

 Quality Assurance Diploma الصيدالنيات 9

course nd2 

 

 2015-2020 

  

 

 Absorption of Drugs Diploma الصيدالنيات  2016

Course st1 

2016-2019 

  

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ، األطاريح)خامساً:  

 السنــةالطالب/   مـــالقس ةرسالالاألطروحة أو  اسم ت

 تاريخ المناقشة 

1.   Preparation and evaluation of Naproxen In 

situ ocular pH sensitive gel  

 

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 داؤودبيداء يونس 

2016 

2.  Preparation of sodium fusidate topical gel 

using different gelling agents   

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 سعدون عبد هللارؤى 

21/10/2017 



 

 

 

 

 

 

 

3.  Formulation and In-vitro Evaluation of 

Fexofenadine HCl   as a Mucoadhesive 

Ophthalmic Gel 

 

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 أ ايد عزيزهبة 

6/12/2017 

 

4.   Preparation and evaluation of Acyclovir 

Microsponge for topical use   

 الصيدالنيات

 ماجس تري

 

 نور يوسف فريد

12/12/2018 

 
5.  Preparation and evaluation of paromomycin 

topical film   

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 كرمي خضري

21/11/2018 

6.  Preparation of bromhexine HCl gummies 

 

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 غادة محمد

2/3/2019 

 

7.  Formulation and evaluation of preservative 

free soluble granules of Salbutamol Sulphate 

 الصيدالنيات

 دبلوم عايل

 رسل محيد عداي 

11/9/2019 

 

8.  Formulation and evaluation of sumatriptan as 

mucoadhesive thermosensitive in situ 

intranasal gel  

 الصيدالنيات

 ماجس تري

 حسني اكظم جواد 

9/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 العنوان ت
 التارخي

 السنــة/
 انعقادهاماكن 

نوع 

 املشاركة 

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

ل العلمي الثامن مبناس بة اليوبي املؤمتر  .1

 املايس

23-24 

/2/2011 

 دادجامعة بغ-لكية الصيدةل 

 

 حضور

تفعيل التعاون بني ورشة معل   .2

 ادلوائية اجلامعات والرشاكت واملصانع

 دادجامعة بغ-لكية الصيدةل  23/3/2011

 

 حضور

الرابع عرش  واملهيناملؤمتر العلمي   .3

 لنقابة الصيادةل

 خريف 2012
 اندي الصيد

 حضور

4.  
 همرجان يوم اللكية

 –لكية الصيدةل  2013

 جامعة بغداد

 حضور

دورة التعلمي املس متر/مزج ال دوية   .5

 الرسطانية

1052 

23/3/2013 

 –الصيدةل لكية 

 جامعة بغداد

 حمارض

يف  ودورهاالتكنولوجيا احلديثة   .6

 تطوير ادلواء

 لكية الصيدةل 11/4/2013

 اجلامعة املستنرصية

 حضور

 ال دويةحتضري دورة التعلمي املس متر/  .7

 البيطرية

1168  

4/3/2014 

 لكية الصيدةل

 جامعة بغداد-

 حمارض

8.  
 اليوم العريب للتقييس

25/3/2014 

 

اجلهاز املركزي للتقييس 

 النوعية والس يطرة

 حضور

9.  
يف تقليل دور الصيديل الرسيري 

ال خطاء العالجية يق املستشفيات 

 والطموحالعراقية بني الواقع 

8/4/2014 
 لكية الصيدةل

 اجلامعة املستنرصية

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

10.  PPIs role in acid related 

disorders (Astra Zenca) 
19/9/2014 

 ة مكقاعة احل

 مطعم عيون بغداد 

 حضور

11.  Drug Delivery Systems 

DDS 

25/4/2015 

 
 امعة بغدادج-لكية الصيدةل 

منظم و 

 حمارض

12.  
 واقع رصف ال دوية يف العراق

29/12/2015 
 امعة بغدادج-لكية الصيدةل 

 حضور

ة املؤمتر العلمي ال ول لدلراسات ال ولي  .13

 يف لكية الصيدةل

5/2016 
 بغدادامعة ج-لكية الصيدةل 

 حضور

14.  
 املعادن كنظام انقل لدلواء اس تخدام

جلامعة ا-لكية الصيدةل 25/10/2016

 املستنرصية

 حضور

15.  
Modern Aspects in 

Pharmacognosy and 

Medicinal plants 

11/1/2017 

 
 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد

أ لية نظام ترمزي ال هجزة يف لكية   .16

 الصيدةل
 حضور /جامعة بغداد لكية الصيدةل 24/1/2017

17.  
Good Distribution Practice 11/3/2017 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد 

18.  
 5/4/2017 حاخلالاي اجلذعية ......الواقع و الطمو 

مركز حبوث التقنيات 

 ال حيائية/جامعة الهنرين
 حضور

و  والبوتكسالكوالجني  اس تعامل  .19

 املنظفات وأ اثرها املس تقبلية
 حضور لكية علوم بنات /جامعة بغداد 25/4/2017

20.  
 25/5/2017 ورشة معل  دليل الرتقيات العلمية

 لكية الهندسة /

 جامعة بغداد

 حضور

املؤمتر العلمي ادلويل الثالث ملعهد   .21

 ال حيائية والتقنياتالهندسة الوراثية 

25-

26/10/2017 

 

 جامعة بغداد
 حضور

22.  
 لكية الصيدةل /جامعة بغداد 1/11/2017 معا للوقاية من رسطان الثدي

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

23.  
 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد 12/12/2017 املهناج املقرتح لربانمج فارم دي

24.  
 حضور جامعة بغداد /لكية ال عالم 27/12/2017 ورشة معل الرتقيات

25.  
 21/2/2018 ورشة معل الرتقيات

جامعة بغداد/ لكية الرتبية 

 الرايضية
 حضور

26.  
Research Gate 28/2/2018 

املس متر  والتعلمي التطويرمركز 

 جامعة بغداد/
 حضور

27.  
 ورشة معل خاصة ابلرتقيات العلمية

26/3/2018 

 
 حمارض لكية الصيدةل /جامعة بغداد

ندوة ) دليل تبين املواصفات من   .28

 (ISOمنظمة 
17/4/2018 

وزارة التخطيط   اجلهاز 

 والس يطرةاملركزي للتقييس 

 النوعية

 حضور

برامج  واس تخدامكيفية كتابة البحوث   .29

 الاس تالل

24-

25/4/2018 

 

 دورة تعلمي املس متر

 لكية الصيدةل /جامعة بغداد
 حمارض

30.  
 2018/5/5 ورشة معل خاصة ابلرتقيات العلمية

لكية الرش يد  /قسم الصيدةل 

 اجلامعة
 حمارض

 العلمي الثالث املؤمتر العاملي  .31

Innopharm3 

22-

23/10/2018 

 

Gala Academy 

Goa/ India 
 حمارض

32.  
 سالمة اللغة العربية

18-

22/11/2018 

 دورة تعلمي املس متر

 لكية الصيدةل /جامعة بغداد
 مشارك

الشائعة يف رصف  ال غالط  .33

 املضادات احليوية

الثاين ترشين  18

2018 

 لكية الصيدةل /جامعة بغداد

 
 حضور

34.  Power of Acid Control 

symposium 
 حضور نقابة الصيادةل /بغداد 22/12/2018

35.  
 ورشة معل شعبة الرتقيات العلمية

 1919س/12

/2/2019 
 حضور لكية الطب /جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

طرق وتطبيقات دراسات التوافر   .36

 والتاكفؤ احليوي
6/3/2019 

 الندوة العلمية اخلامسة

لكية الصيدةل /اجلامعة 

 املستنرصية

 حضور

37.  
 حمارض الصيدةل /جامعة بغدادلكية  8/4/2019 ورشة معل الرتقيات

38.  
 16/4/2019 ورشة معل الرتقيات

جامعة بغداد/ لكية الرتبية 

 الرايضية
 حضور

النفيس من التنظري اىل  االإرشادندوة   .39

 املامرسة العملية
 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد 29/4/2019

40.  
 5/5/2019 لية تدقيق اعامتدية اجملالت العلميةأ  

قاعة همدي حنتوش / لكية 

 جامعة بغدادالهندسة / 
 حضور

41.  
Google classroom  8-9/12/2019 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد 

 TOT 20دورة اإعداد املدربني   .42

 CEU 2ساعة و 

  21من 

/12/2019 
 حضور لكية الصيدةل /جامعة بغداد

43.  
نشاء كيفية دارة اإ  الصفوف وتفعيل واإ

  االإلكرتونية

Google Classroom 

 حضور  المتميي حسن عيل حسن د 26/3/2020

 تفعيل تواجه اليت املعوقات تشخيص  .44

 املتاحة واحللول االإلكرتوين التعلمي
 حضور  المتميي حسن عيل حسن د 28/3/2020

عداد/  الرابعة العمل ورشة  .45  اإ

 االإلكرتونية الاختبارات
 حضور  المتميي حسن عيل حسن د 1/4/2020

نشاء  .46 دارة اإ  االإلكرتونية الصفوف واإ

Google Classroom وتفعيلها 
 حضور  المتميي حسن عيل حسن د 15/4/2020

47.  
عمل للت ادلويل الافرتايضاملؤمتر 

 االإلكرتوين 

leLVC@2020 

  (افرتايض)لوزاري الفريق ا 2020أ اير  8-16
 حضور 

 

48.  Roadmap to the 

Development and 

Regulatory Approval of a 

 2020أ اير  22
 د خادل الكناين م  

 )افرتايض(

 حضور 

 



 

 

 

 

 

 

 

New Drug  

49.  
  تطبيق اس تخدام

Google Forms 

عداد يف االإلكرتونية الاختبارات اإ  

 حضور المتميي حسن عيل حسن د 4/6/2020

50.  Applying the Molecular 

Modelling Tools for 

Tackling COVID-19 

حزيران  13

2020 
 حضور  م د أ ايد عبد عيل جياد 

51.  Innovative Paediatric Oral 

Drug Delivery System  
 2020متوز  9

 م لينا مراد 

 )افرتايض(
 حضور

ادلورة الافرتاضية ادلولية للتعلمي   .52

 الصيدالين 

متوز  12-13

2020 

 لكية الصيدةل /جامعة بغداد

 افرتايض 

 حضور 

 

للتعلمي  ال ول املؤمتر العلمي   .53

 و ادلراسات العليا الصيدالين 
 2020  أ ب 5-7

لكية الصيدةل /جامعة 

 افرتايض املستنرصية 

 حضور 

 

54.  
 أ يلول  6-1 التعلمي املدمج الثانية ورشة 

فريق الوزاري للتعمل 

 االإلكرتوين 
 حضور 

55.  
The end of student 

information systems and 

the rise of learning portals  

 2020أ يلول  14

Jack Miller  

للتعمل برعاية الفريق الوزاري 

  االإلكرتوين

 حضور 

56.  
 الافرتاضية ورشة العمل 

International GMPs and 

Quality Assurance  

ترشين ال ول  29

2020  
Agon   حضور 

 

 

 

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج اللكية

  عضو اللجنة الفنية االستشارية لمواد التجميل والمنظفات  .1



 

 

 

 

 

 

 

 3/8/2015    1681 لالتجمي الميكروبية لموادعضو اللجنة الفنية لوضع الحدود   .2

3.  
في  /20/12اإلداري :ل/ األمر للبحوث الصناعيةعضو هيئة تحرير المجلة العراقية 

4/3/2018 

4.  
وم أشراف على سير االمتحانات الوزارية في كلية بغداد للعل

 الطبية

 1/6/2019في   2451

 

 داخل اللكية

 و الثاين ال ولل الفص 2008-2007 جلنة امتحانية  .1

/قسم  واملاجس تري ادلبلومطلبة  تس مينا رارشاف عىل اإ   .2

 الصيدالنيات

2013-2017 

 24/4/2016يف   1783الكتاب املرمق  عضو جلنة الرتقيات   .3

يف ذات  ال طارحي و املسامهة يف تقيمي البحوث العلمية  .4

 الاختصاص

 
  ةال رشاف ومناقشة مشاريع التخرج لطلبة املرحةل اخلامس  .5

   مناقشة وال رشاف طلبة ادلبلوم العايل يف لكية الصيدةل  .6

لكية الصيدةل / جامعة بغداد  ال طارحي وتقيميمناقشة   .7

 املستنرصية  واجلامعة

 

 

 
 2015منذ  يا ادلفاتر للمتقدمني لدلراسات العل  وتصليحوضع ال س ئةل   .8

 9/9/2020يف  1886 مقرر فرع الصيدالنيات   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشات العلمية 
 

  مناقشة الطالب الصفة  االنعقادمكان  االنعقادتاريخ 
الصيدلة كلية  8/12/2015

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .1 دبلوم زينب جواد كاظم



 

 

 

 

 

 

 

-كلية الصيدلة 11/7/2016

الجامعة 

 المستنصرية

مناقش و 

 مصحح

  .2 ماجستير مصطفى رعد عبد الباقي

كلية الصيدلة  22/10/2016

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .3 دبلوم ليلى عبد الحسين علوان

كلية الصيدلة  29/10/2016

 بغدادجامعة /

مناقش و 

 مصحح

  .4 دبلوم هبة محمد سوزة

كلية الصيدلة  31/10/2016

 جامعة بغداد/

  .5 دبلوم بيداء يونس داود مشرف

كلية الصيدلة  31/1/2016

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .6 دبلوم رافد عبد الرسول عباس

كلية الصيدلة  21/1/2017

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .7 ماجستير زينب  أحمد صادق

كلية الصيدلة  1/3/2017

 جامعة بغداد/

  .8 ماجستير غادة حامد ناجي مناقش

كلية الصيدلة  14/10/2017

 جامعة بغداد/

  .9 دبلوم ليث جواد عبد الرضا مناقش

كلية الصيدلة  21/10/2017

 جامعة بغداد/

  .10 دبلوم سعدون عبد هللارؤى  مشرف

كلية الصيدلة  21/10/2017

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .11 دبلوم كاظم حسين جعفر

كلية الصيدلة  26/11/2017

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .12 ماجستير نزار عويش جاسم

كلية الصيدلة  11/12/2017

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .13 ماجستير علي محمد إحسان

كلية الصيدلة  6/12/2017

 جامعة بغداد/

مشرف و 

 مصحح

  .14 دبلوم عزيز أيادهبة 

كلية الصيدلة  23/12/2017

 جامعة بغداد/

مناقش و 

 مصحح

  .15 ماجستير منار عدنان تمر

كلية الصيدلة  10/10/2018

 جامعة بغداد/

  .16 دبلوم هبة منير فيصل مناقش

كلية الصيدلة  21/11/2018

 جامعة بغداد/

 مشرف

 

  .17 دبلوم كريم خضير عبيس

كلية الصيدلة  21/11/2018

 جامعة بغداد/

  .18 دبلوم محمد جوادأحمد  مناقش

كلية الصيدلة  26/11/2018

 جامعة بغداد/

  .19 ماجستير االء ضياء نور مناقش

كلية الصيدلة  28/11/2018

 جامعة بغداد/

  .20 دبلوم زهراء غالب حيدر مناقش

كلية الصيدلة  28/11/2018   .21 دبلوم مروة عباس وناس مناقش



 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد/

كلية الصيدلة  8/12/2018

 جامعة بغداد/

زينب عبد المحسن هادي  مناقش

 راضي

  .22 ماجستير

كلية الصيدلة  12/12/2018

 جامعة بغداد/

  .23 ماجستير نور يوسف فريد مشرف

-كلية الصيدلة 27/12/2018

الجامعة 

 المستنصرية

  .24 ماجستير صادق جعفر صادق  مناقش

كلية الصيدلة  24/2/2019

 جامعة بغداد/

  .25 دبلوم عالء رستم محمد مناقش

كلية الصيدلة  2/3/2019

 جامعة بغداد/

  .26 دبلوم غادة محمد مهدي مشرف

كلية الصيدلة  11/9/2019

 جامعة بغداد/

  .27 دبلوم رسل محمد عداي مشرف

كلية الصيدلة  9/10/2019

 جامعة بغداد/

  .28 ماجستير  حسين كاظم جواد مشرف

كلية الصيدلة  14/9/2019

 جامعة بغداد/

  .29 دبلوم  شذى محمد عبيد  مناقش 

كلية الصيدلة  27/10/2019

 جامعة بغداد/

  .30 ماجستير  نور عبد هللا سعدون  مناقش

كلية الصيدلة  30/10/2019

 جامعة بغداد/

  .31 دبلوم  امل عبد هللا محمد مناقش

كلية الصيدلة  13/11/2019

 جامعة بغداد/

  .32 دبلوم  زهراء جابر محمد  مناقش

كلية الصيدلة  16/11/2019

 جامعة بغداد/

  .33 ماجستير  إيهاب دحام حمودي  مناقش

كلية الصيدلة  3/2020/

 جامعة بغداد/

  .34 ماجستير  عبد القادر بشير   طه مناقش

كلية الصيدلة  14/10/2020

 جامعة بغداد/

  .35 ماجستير   هبة راضي محسن مناقش

كلية الصيدلة  14/11/2020

 جامعة بغداد/

  .36 دكتوراه ضياء رحيم جودة  مناقش

 

 

 

 

 

  تقييم بحوث الماجستير  كلية الصيدلة  رقم الكتاب و التاريخ    

  .1 جنان محمد محسن جامعة بغداد 29 4/1/2015

  .2 عالء محمد باقر  جامعة بغداد 587 31/1/2015

  .3 خضير جاسم  حسانإ جامعة بغداد 4361 17/10/2015

  .4 حيدر كاظم دريس جامعة بغداد 4395 18/10/2015



 

 

 

 

 

 

 

  .5 عالء عبد الجبار هاشم  جامعة بغداد 5248 8/12/2015

  .6 هبة صباح صبري الجامعة المستنصرية 2946 16/10/2016

  .7 مصطفى عكلة كاظم جامعة بغداد 4184 5/11/2016

  .8 حامد جبار حسن جامعة بغداد 4515 27/11/2016

  .9 ورود حميد نعمان جامعة بغداد 5153 31/12/2016

  .10 علي عماد عبد المهدي الجامعة المستنصرية 343 25/1/2017

  .11 محمد جاسم نعمة الجامعة المستنصرية 3759 19/11/2017

  .12 سري عبد هزاع جامعة بغداد 3245 2/10/2017

  .13 نور محمد داود جامعة بغداد 3304 4/10/2017

  .14 مينا شهاب احمد جامعة بغداد 395 28/1/2018

  .15 إسماعيلمنى يحيى  جامعة بغداد 3001 4/9/2018

  .16 زينب علي حسين  جامعة بغداد 3205 18/9/2018

  .17 آمنة مصطفى محمد جامعة بغداد 3204 18/9/2018

  .18 حيدر حسين عبد الجبار جامعة بغداد 3268 22/9/2018

  .19 نهى محمد عبد الخالق  الجامعة المستنصرية 1038 15/3/2020

 

 على مشاريع التخرج  اإلشراف 

 

نوع  اسم المشروع التخرج أسم الطالب 

 المشروع

 السنة

 Formulation and evaluation of حوراء عبد الجبار   .1

paracetamol oral gel  
 2014 عملي 

 Formulation of metronidazole خليلرهام   .2

oral gel  
 2014 عملي 

 2015 نظري  Micro and Nano emulsions رجاء ثامر  .3

 2015 نظري  Liquid filled capsules عبد الرحمن نجم  .4

 Micrometrics of sachets of ضحى أياد   .5

different companies  

 2016 عملي

 Evaluation of gels of محمد راضي   .6

different companies 

 2016 عملي

 Effect of different tablet محمد علي شكر  .7

shape on friability  

 2016 عملي

 Evaluation of Vitamin E soft زينب محمد  .8

gelatin capsule  

 2017 عملي

 Pharmaceutical formulation سجى عبد االئمة   .9

of topical collagen  

 2017 نظري

 2017 نظري Transferosomes هيثم خلف  .10

 2018 عملي Formulation and evaluation عبدهللا نجم   .11



 

 

 

 

 

 

 

of Zinc sulfate chewable 

tablets 

 2018 نظري Sunscreens (facts and myths) فاطمة صباح   .12

 Different formulations of فيان عبد القادر   .13

Hyaluronic acid  

 2018 نظري

 Evaluation of paracetamol سارة عماد محمود   .14

tablets (effect of tablet 

thickness) 

 2019 عملي

 Effect of tablet shape on تقى عبد اللطيف حسن  .15

tablet properties 

 2019 عملي

سارة محمد عبد   .16

 اللطيف

Factors affecting formulation 

of gummies 

 2020 عملي 

 Taste masking of عيدانكرار حيدر   .17

Desloratadine gummies 

 2020 عملي 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2016 بغداد /العراق  لمواد التجميل  الميكروبيةالحدود  1

 2016 بغداد /العراق مواصفات التعبئة والتغليف لمواد التجميل  2

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدوليةعضوية  :تاسعا 

1.  

عضو اجلنة الفنية الاستشارية ملواد 

واملنظفات /اجلهاز املركزي التجميل 

للتقييس والس يطرة النوعية /وزارة 

 التخطيط

 2259الوزاري  ال مر

 
4/9/2012 



 

 

 

 

 

 

 

2.  
 جلنة فرعية لغرض كتابة التقيمي اذلايت

 لفرع الصيدالنيات
1961 7/4/2014 

3.  
جلنة الامتحان التنافيس لطلبة 

 املاجس تري قسم الصيدالنيات

2537 

1353 

1/6/2015 

23/3/2019 

4.  
جلنة مسؤوةل عن كتابة ال خبار 

 املمتزية لللكية
5281 9/12/2015 

 25/4/2016 1783 عضو جلنة الرتقيات العلمية  .5

6.  
عضو جلنة تدقيق الرسائل و 

لوها من خ للتأ كد منال طارحي من 

 الطائفية

1764 14/5/2017 

 20/2/2019 بال جلنة مقاصة دراسة ماجس تري  .7

 9/9/2020 1886 مقرر فرع الصيدالنيات   .8

 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

لترتيب مختبر  وتقديرشكر   .1

 الطبية  والنباتاتالعقاقير 

 1995-1-31 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

في تدريس مادة  وتقديرشكر   .2

 الطبية  والنباتاتمختبر العقاقير 

 1995-3-11 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

الممارسة تقدير للمشاركة في    .3

الميدانية الرابعة لجامعة بغداد 

في منطقة العدوانية /ناحية 

 الرشيد 

 3/8/1996 رئيس جامعة بغداد 

لغاية 

14/8/1996 

منح قدم للمشاركة في الممارسة   .4

 الميدانية الرابعة

 1996-9-9 دجامعة بغدا-كلية الصيدلة 



 

 

 

 

 

 

 

تقدير للمشاركة في الممارسة   .5

الميدانية السابعة لجامعة بغداد 

في منطقة الشيخ عبيد في 

 الرضوانية 

 

لغاية 31/7 رئيس جامعة بغداد 

12/8 /1999 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في   .6

 اللجنة االمتحانية

 2000-4-4 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

للجهود المبذولة في شكر وتقدير   .7

 اللجنة االمتحانية

 2000-4-15 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

منح قدم شهر للمشاركة في   .8

 اللجنة االمتحانية

 2000-5-7 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

منح قدم سنة للحصول على   .9

 شهادة الماجستير

 2000-9-6 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

في  شكر وتقدير للجهود المبذولة  .10

 اللجنة االمتحانية

 2000-10-25 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

 شكر وتقدير للمشاركة  .11

 

 

جامعة بغداد /مركز طرائق 

 التدريس

23-12-2000 

شكر للمشاركة في دورة التأهيل   .12

 27التربوي /دورة

جامعة بغداد/مركز طرائق 

 التدريس

1-11-2000 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في   .13

 االمتحانيةاللجنة 

 2001-1-13 جامعة بغداد

 2001-1-12 امعة بغدادج-كلية الصيدلة  قدم شهر   .14

 2004-1-17 جامعة بغداد  وتقديرشكر   .15

شكر للجهود المبذولة في اللجنة   .16

 االمتحانية

 2008-4-15 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

شكر للجهود المبذولة في اللجنة   .17

 االمتحانية

 2008-8-2 دجامعة بغدا-كلية الصيدلة 

 2008-11-2 امعة بغدادج-كلية الصيدلة   وتقديرشكر   .18



 

 

 

 

 

 

 

المبذولة في  للجهود وتقديرشكر   .19

لجنة  /اللجنة الفنية االستشارية

   والمنظفاتمواد التجميل 

المركزي للتقييس رئيس الجهاز 

 النوعية  والسيطرة

 

159 

4/1/2012 

 أقامهشكر للجهود المبذولة في   .20

 دورة التعليم المستمر

 2013-3-23 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

 2013-5-20 امعة بغدادج-كلية الصيدلة  منح قدم سنة   .21

 والبحثوزارة التعليم العالي  شكر للجهود المبذولة  .22

 العلمي 

28-3-2013 

لكافة منتسبي  منح قدم شهر  .23

 الكلية 

 

 2014-1-21 امعة بغدادج-كلية الصيدلة 

المبذولة في  للجهود وتقديرشكر   .24

اللجنة الفنية االستشارية/ لجنة 

 مواد التجميل و المنظفات  

 

 

مدير عام دائرة الخدمات الفنية 

الجهاز المركزي / واإلدارية

 النوعية  والسيطرةللتقييس 

 وزارة التخطيط   

 

 

 

2840 

5/4/2016 

لحصول الجامعة  وتقديرشكر   .25

على مراتب متقدمة ضمن 

 جامعة عربية  50افضل 

 مساعد رئيس الجامعة 

  رئاسة جامعة بغداد 

23/10/2016 

24907 

للنشر في مجلة  وتقديرشكر   .26

 عالمية 

  3710ش ع  جامعة بغداد رئيس

18/6/2017 

وزارة التخطيط   الجهاز المركزي  شكر و تقدير  .27

 للتقييس و السيطرة النوعية

4433 

14/6/2017 

في مجلة  شهر للنشرمنح قدم   .28

 عالمية 

 2374 عميد كلية الصيدلة

5/7/2017 

 شكر و تقدير   .29

تقييم البحوث العلمية المقدمة 

للنشر في المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 26/12/2017 جامعة بغداد/كلية الصيدلة 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

شكر و تقدير أللقاء المحاضرة   .30

 أقامتهافي الدورة التعليمية التي 

 وحدة التعليم المستمر

 1694 كلية الصيدلة /جامعة بغداد

7/5/2018 

شكر و تقدير  لنشر بحث في   .31

 تأثيرذات معامل مجلة عالمية 

 3533ش ع /  جامعة بغدادرئاسة 

31/5/2018 

منح قدم شهر للنشر في مجلة   .32

 تأثيرذات معامل 

 2193 عميد كلية الصيدلة

25/6/2018 

  وتقديرشكر   .33

اللجنة الفنية لماد التجميل  أعمال

 (16)ل.ف. والمنظفات

 9536 وزير التخطيط 

17/10/2018 

  وتقديرشكر   .34

تقييم البحوث العلمية المقدمة 

للنشر في المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 عميد كلية الصيدلة 

 

21 

21/1/2019 

  وتقديرشكر   .35

في المجلة العراقية  بحث لنشر

 للعلوم الصيدالنية

 4 عميد كلية الصيدلة

21/1/2019 

 وتقديرشكر   .36

للجهود المبذولة في إنجاز أعمال 

 لجنة الترقيات العلمية 

  عميد كلية الصيدلة

5489 

18/12/2019 

  وتقديرشكر   .37

بحث في المجلة العراقية  لنشر

 للعلوم الصيدالنية

 رئيس هيئة التحرير 

 أ د أحمد عباس حسين 

90 

8/2/2020 

  وتقديرشكر   .38

بحث في المجلة العراقية  لنشر

 للعلوم الصيدالنية

 رئيس هيئة التحرير

 أ د أحمد عباس حسين

99 

8/2/2020 

  وتقديرشكر   .39

بحث في المجلة العراقية  لنشر

 للعلوم الصيدالنية

 652 عميد كلية الصيدلة

10/2/2020 

  وتقديرشكر   .40

في المجلة العراقية بحث  لنشر

 للعلوم الصيدالنية

 2082 عميد كلية الصيدلة

29/9/2020 



 

 

 

 

 

 

 

للجهود المبذولة  وتقديرشكر   .41

البرنامج الحكومي الخاص تنفيذ 

 بالتعليم 

 وزير التعليم العالي 

 أ.د. قصي عبد الوهاب 

  208م و /

6/5/2020 

 رئيس جامعة بغداد   وتقديرشكر   .42

 حسين مرزة أ.د. عماد 

  378ع//6/8

29/7/2020 

للجهود المبذولة  وتقديرشكر   .43

-2019النقاد العام الدراسي 

  الضياع من  2020

 وزير التعليم العالي 

  نبيل كاظم عبد الصاحب أ.د. 

  532/ 2د م 

11/8/2020 

 عميد كلية الصيدلة  ر منح قدم لمدة شه  .44

 هاشم كاظم د. سرمد  م.أ. 

1898  

13/9/2020  

  وتقديرشكر   .45

تقييم البحوث العلمية المقدمة 

للنشر في المجلة العراقية للعلوم 

 الصيدالنية

 عميد كلية الصيدلة 

 

2082 

29/9/2020 

46.     

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   



 

 

 

 

 

 

 

2   

 

 

 البحوث المنشورة ثاني عشر : 

 ك مشتر  .1

Hanan J Kassab 

KhalilYehia I  

5-Fluorouracil 

Mucoadhesive 

Liquid 

Suppository 

Formulation and 

Evaluation 
  

 

 

World Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

Vol 3, 

Issue 9, 

2014. 119 

2014 

 مشترك  .2

أ.م. د. موفق محمد 

 غريب

 .حنان جالل كساب .د م

 ص. محمد شامل

Study of some 

variables 

affecting 

product 

properties of 

Felodipine 

nano 

precipitation 

 

 

 Int. J. Pharm. 

Sci. Rev. Res. 

42(2), January - 

February 2017; 

Article No. 47, 

Pages: 265-268 

Scopus 

Q3  

2016 

  (0.193) 

 

 مشترك  .3

  كساب جالل حنان.د.م

 توماس مراد لينا. م

 جابر الهادي عبد صبا. م

Development 

and physical 

characterization 

of a periodontal 

bio-adhesive 

gel of 

Gatifloxacin.  

 

International 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutics. 

2017; 

9(3): 

31-36 

Scopus 

Q2 

(0.194)  

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3157152761196703013&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3157152761196703013&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3157152761196703013&btnI=1&hl=en


 

 

 

 

 

 

 

 مشترك  .4

 م. هالة طالل

  كساب جالل حنان.د.م

Preparation and 

Characterization 

of Econazole 

nitrate Inclusion 

Complex for 

Ocular Delivery 

System 

International 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutics.  

2018 (May) 

Vol 10 Issue 3  

175-181  

Scopus 

Q2 

(1.45)  

 نور يوسف فريد   .5

  كساب جالل حنان.د.م

 

Studying the 

effect of 

variables on 

Acyclovir 

Microsponge  

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Science  

Vol 27 Issue  

2(Dec), 2018 

مجلة 

عراقية 

 محكمة 

 بيداء يونس داوود   .6

 حنان جالل كساب 

Preparation and 

in vitro 

evaluation of 

Naproxen as a 

pH  sensitive 

ocular in-situ 

gel 

International 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutics. 

2019 (May) 

Vol 11 Special 

Issue 2 ; 37-44 

Scopus 

Q1  

(1.35) 

 الكوفي  حسين كاظم   .7

 م.د.حنان جالل كساب

Formulation and 

Evaluation of  

Sustained 

Release 

Sumatriptan  

mucoadhesive 

intranasal in-situ 

gel " 

 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Science  2019  

Vol 28 (Dec) 

Issue 2  

مجلة 

عراقية 

 محكمة

د. انتصار الرماحي )رئيس   .8

باحثين أقدم(، أ.م. د. ميسون 

عبد الزهرة مرداو، االء 

االسدي)باحث(، سوسن 

 الموسوي)باحث(، 

USE OF 

HUMAN 

UMBILICAL 

CORD SERUM 

TO TREAT 

ANIMAL SKIN 

Iraqi Journal of 

Pharmaceutical 

Science  2019 

(Dec) 

Vol 28 Issue 2   

مجلة 

عراقية 

 محكمة



 

 

 

 

 

 

 

رونق احمد)باحث(،    

اسراء إسماعيل)باحث(، 

 دورس السلطاني)باحث(

BURNS 

 


