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 عمز صبئت صبنح عجبص انظعْذُ     :       ـم ـــــــــاالطــ

  1894-12-24           : ربرّخ انمْـالد 

 مزشًج           انحبنخ انشًجْخ :

 ًاحذ          ذد األًالد  :ــعـــ

 مظهم          :   انذّـــــــــــبنخ

 صْذالنْبد:             صــانزـخـص

 صْذنِ :       و ــــــانٌظْف

 مبجظزْز         انذرجخ انعهمْخ :

     جبمعخ ثغذاد-كهْخ انصْذنخ:            عنٌان انعمم

  الٌّجذانعمم   :         ىبرف

  01513910919:        انيبرف اننقبل

 omarpharma2007@gmail.com  كززًنِ :انجزّذ إالن

 .أًالً : انمؤىالد انعهمْخ  

 

 التاريخ ت ـــالكلي الجامعت لذرجت العلميتا

 ثكبنٌرٌّص

 

 2006 الصيذلت بغذاد

 2014 الصيذلت بغذاد انمبجظزْز

 هانذكزٌرا

 

   

    أخزٍ

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنْبً : انزذرج انٌظْفِ . 

 

 ثبنثبً : انزذرّض انجبمعِ . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكليت(  الجهت ث

 ولحذ االن 2014 بغذاد كليت الصيذلت 1

 

 راثعبً : انمقزراد انذراطْخ انزَ قمذ ثزذرّظيب. 

 خـــــانظن بدحـــــانم مـــانقظ د

 2011-2008 المختبر-لفيسياويتالصيذلت ا الصيذالوياث 1

 2015-2014 المختبر-الصيذلت التكىىلىجيت الصيذالوياث 2

 ولحذ االن 2015 المختبر-الصيذلت الصىاعيت الصيذالوياث 3

 

 :انزِ أشزف عهْيب( انزطبئم  ،االطبرّح  )خبمظبً:  

 انظنــخ مـــانقظ خزطبنان األطزًحخ  أً  اطم د

1 Formulation and in-vitro 

Evaluation of 

Rosuvastatin Calcium 

Niosomes 

 

 2014-2013 الصيذالوياث

 

 الى -الفترة مه  الجهت الىظيفت ث

 2008-2007 وزارة الصحت صيذلي متذرب 1

 ًسارح انزعهْم انعبنِ ًانجحث انعهمِ صيذلي ممارش 2

 

 االن ولحذ 2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 انزِ شبرك فْيب.انعهمْخ ًاننذًاد انمؤرمزاد طبدطبً:  

 نٌع انمشبركخ  ىبمكبن أنعقبد خ ــانظن عنٌان ان د

) ثحث / ثٌطزز 

 حضٌر(

 مستمع كيت الصيذلت 2016 نذًح رٌعْخ حٌل طزطبن انثذُ 1

 

 . االخزٍ ألنشطخ انعهمْخ طبثعب : ا 

 خبرج انكهْخ داخم انكهْخ

 اليىجذ حضٌر فِ انظمنبراد انعهمْخ قظم انصْذالنْبد

 

أً رطٌّز ثبمنب: انمشزًعبد انجحثْخ فَ مجبل انزخصص نخذمخ انجْئخ ًانمجزمع  

 . انزعهْم

 انظنخ اننشز محم أطم انجحث د

1  
 STUDY THE SUSTAIN RELEASE EFFECT OF 

DIFFERENT POLYMERS USED IN THE 

FORMULATION OF ASPIRIN-ROSUVASTATIN 

TABLETS 

 2015 الهىذ

2  
 EFFECT OF NATURAL AND SYNTHETIC POLYMERS 

ON THE PROPERTIES OF CANDESARTAN 

CILEXETIL MATRIX TABLET PREPARED BY DRY 

GRANULATION 

 2016 الهىذ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .انمحهْخ ًانذًنْخ انيْئبد انعهمْخ عضٌّخ  :ربطعب 

   اليىجذ   

     

 ً شيبداد انزقذّز. انجٌائش كزت انشكز ، عبشزاً:  

انجبئشح أً شيبدح  كزبة انشكز أً د

 انزقذّز

 انظنخ انجيخ انمبنحخ

 2015 جامعت بغذاد-كليت الصيذلت كتاب شكر 1

 2015 جامعت بغذاد-كليت الصيذلت كتاب شكر 2

 2016 جامعت بغذاد كتاب شكر 3

 

 .أً انمززجمخ انكزت انمؤنفخ: حبدٍ عشز 

 طنخ اننشز أطم انكزبة د

 اليىجذ اليىجذ 1

 

 بد .ــثبنِ عشز :انهغ 

        انعزثْخ      

       االنكهْشّخ 

 

 

 

 

 

   CD ملحىظت : يتم تسليم وسخت على  


