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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

صيدله

1991

الماجستير

بغداد

صيدلة

1001

الدكتوراه

ستراثكاليد

صيدلة

1012

1

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

صيدالنيه متدربة

وزارة الصحة

1991-1991

1

معيده

كلية الصيدلة-بغداد

1991-1991

2

استاذ مساعد

كلية الصيدلة-بغداد

2008-1001

2

مدرس  /دكتور

كلية الصيدلة-بغداد

-2008ولحد االن

1
1

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

معيده/كلية الصيدلة

بغداد

1991-1991

2

استاذ مساعد/كلية الصيدلة

بغداد

1009-1001

3

مدرس/كلية الصيدلة

بغداد

-1012ولحد االن

4
5
6
7
1

1

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

الصيدالنيات

صيدلة تكنلوجية-عملي

1001-1001

1

الصيدالنيات

صيدلة حياتية-عملي

1009-1001

2

الصيدالنيات

مبادئ صيدله-عملي

1009-1001

2

الصيدالنيات

صيدلة تكنلوجية-نظري

1009-1001

1

الصيدالنيات

حسابات صيدالنية-نظري

 1012ولحد االن

6

الصييدالنيات

تصميم دواء /دبلوم الدراسات العليا

1011-1011

7

الصيدالنيات

امتصاص الدواء/دبلوم دراسات عليا

1017-1011

خامسا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1
2
3
4
5
6
7

العنوان
مهرجان جامعة ستراثكاليد
مؤتمر النانوتكنلوجي
مؤتمر النانوتكنلوجي
ندوة فرع الصيدالنيات
مؤتمر كلية التربية
مؤتمر التكنلوجيا والعلم
ندوة معامل التاثير للمجالت

مكان أنعقادها

السنــة
1011
1011
1012
1011
1011
1011
1011

نوع المشاركة

المملكة المتحدة بريطانيا بوستر
بوستر
اسبانيا
المملكة المتحدة بريطانيا بوسترحضور)
محاضرة
باب المعظم
بحث ومحاضرة
باب المعظم
محاضرة
برلين  /المانيا
مشاركة
باب المعظم

( بحث  /بوستر

العالمية

2

سادسا :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

عضو في لجنة تطبيق اجراءات ضمان الجودة مشاركات في انجاح مؤتمر ضمان الجودة
في كلية التربية ابن رشد

في فرع الصيدالنيات

سابعا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

تصييغ معلق المترونيدازول والدايلكسنايد

الموصل لعلوم الصيدلة

1001

2

تحضير معلق الينسون والزعتر للجلد

العراقية لعلوم الصيدلة

1007

3

دراسة استقرارية الفروسيماسد بمختلف

العراقية لعلوم الصيدلة

1001

االشكال الصيدالنية

hghahgاشكاله

2

1011

مجله الكنترول رليز

فعالية العالج بالحويصالت الغير متأينه
لالمفوترسين

4

Journal of Controlled
Release

The efficacy of aerosol
treatment with non-ionic
surfactant vesicles containing
amphotericin B in rodent models
of leishmaniasis and pulmonary
aspergillosis infection.

السنة

محل النشر

اسم البحث

ت

1011

المجلة االميركية للتكنلوجيا

تحضير نويسومات الدكلوفيناك كنظام نقل

5

American journal of

Formulation of ادوية فموي

pharmatech research

Diclofenac Sodium Niosomes as
Oral Drug Delivery System

1011

مجلة مؤتمر كلية التربية

استخدام التكنلوجيا في تطوير التعليم العالي

والعلوم النفسية

1

6

1011

مجلة مؤتمر برلين للعلوم

تطوير حويصالت الجمسيتابين لعالج

والتكنلوجيا

سرطان الرئة عن طريق االستنشاق

Proceedings of 25th

FORMULATION DEVELOPMENT OF اال

IASTEM International

A NON-IONIC SURFACTANT VESICLES OF

Conference, Berlin,

7

GEMCITABINE FOR PULMONARY

Germany, 16th July 2016,
Delivery

ISBN: 978-93-86083-57-9

1011

International journal

تحضير الكبسوالت المجهرية لسلفات

of applied

الحديد لعالج فقر الدم

pharmaceutics

1

8

ثامنا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو

الجهة المانحة

السنة

1

التقديرمنتسبي
قدير /لكافة
شكر وتشهادة

وزير التعليم العالي

1012

كلية الصيدلة
1

شكر وتقدير  /بحث

كلية التربية ابن رشد

2016

ومحاضرة في
2

مؤتمر
شكر وتقدير /نشر بحث في

رئاسة جامعة بغداد

1011

مجلة American journal
of PharmaTech
Research
2

شهادة تقديرية
عالمية

مؤتمر برلين للعلوم والتكنلوجيا
International conference of
science and technology
Management,BerlinGermany

7

1011

2016

رئاسة جامعة بغداد

 بحث/ شكر وتقدير

5

ومحاضرة في
مؤتمر مؤتمر برلين للعلوم
والتكنلوجيا
International
conference of science
and technology
Management,BerlinGermany
1011

رئاسة جامعة بغداد

 نشر بحث في/شكر وتقدير
International مجلة
journal of applied
pharmaceutics

1

6

تاسعا :اللغــات .
 عربي


انكليزي

9

