
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزه انذاريو
 

 

 

 

 حنبٌ جالل نعٌو كضبة     :       ـى ـــــــــاالصــ

  15/12/1790 : ربريخ انًيـالد 

 يززًجخ انحبنخ انزًجيخ :

  2  ذد األًالد  :ــعـــ

  انًضيحيخ :   انذيـــــــــــبنخ

       انصيذالنيبد:       صــانزـخـص

 رذريضيخ:      و ــــــانٌظيف

     يذرس  عهًيخ :انذرجخ ان

            غذادجبيعخ ث –كهيخ انصيذنخ :     عنٌاٌ انعًم

  انعًم   :        ىبرف

      09701475911:    انيبرف اننقبل

 hanandurayd@yahoo.com           hanan70k@gmail.comكززًني :انجزيذ إالن

 .أًالً : انًؤىالد انعهًيخ   

 

 انتبسٌخ ت ـــكهٍان انجبيؼت انذسجت انؼهًٍت

 ثكبنٌريٌس

 

 1993 انصٍذنت بغذاد

 1999 انصٍذنت بغذاد انًبجضزيز

 هانذكزٌرا

 

 2012 انصٍذنت بغذاد

    أخزٍ

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنيبً : انزذرج انٌظيفي . 

 

 

 ثبنثبً : انزذريش انجبيعي . 

 انى -يٍ انفتشة   انجبيؼت )انًؼهذ / انكهٍت(  انجهت ث

 االٌ-1994 بغذاد انصٍذنت 1

 2014-2013 لغى انصٍذنت ٍذانشش 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 انى -انفتشة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

1 
 صٍذالٍَت

يغتشفى أبٍ انُفٍظ انتؼهًًٍ 

 /يؼًم أدوٌت عبيشاء

1993-1994 

 1996-1994 ؼت بغذادكهٍت انصٍذنت /جبي /يؼٍذةصٍذالٍَت  2

 2008-1999 كهٍت انصٍذنت /جبيؼت بغذاد يذسط يغبػذ 3

  2016-2012 كهٍت انصٍذنت /جبيؼت بغذاد يذسط 4



 

 

 

 

 

 

 

 راثعبً : انًقزراد انذراصيخ انزَ قًذ ثزذريضيب. 

 خـــــانضن بدحـــــانً ىـــانقض د

 1996-1994 يختبش انًشحهت انثبنثت و انثبٍَت بلٍش و انُببتبث انطبٍتمانؼ 1

 2000-1999 يختبش انصٍذنت انصُبػٍت انصٍذالٍَبث 2

 2001-2000 يختبشانصٍذنت انتكُىنىجٍت انصٍذالٍَبث 3

 2002-2001 يختبشانصٍذنت انفٍضٌبوٌت انصٍذالٍَبث 4

 2005-2003 يختبشانصٍذنت انفٍضٌبوٌت انصٍذالٍَبث 5

 2008-2007 يختبش انصٍذنت انصُبػٍت انصٍذالٍَبث 6

 I  II 2012-2013صٍذنت انفٍضٌبوٌت     انصٍذالٍَبث 7

 I  II 2013-2016تكُىنىنىجٍت انصٍذنت  انصٍذالٍَبث 8

     Quality Assurance انصٍذالٍَبث 9

Diploma 

 

 2015   2
nd

 course   

2016   2
nd

 course   

 

2016 

  Absorption of Drugs  

Diploma  

2016   1
st
 Course  

 

 :انزي أشزف عهييب( انزصبئم  ،االطبريح  )خبيضبً:  

 انضنــخ ىـــانقض خزصبنان زًحخ  أً األط اصى د

1  Preparation and evaluation  of Naproxen In 

situ ocular  pH sensitive gel (Diploma Thesis) 

 

 2016-2015 انصٍذالٍَبث

2    

3    

4    



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

 

 

 انزي شبرك فييب.انعهًيخ ًاننذًاد انًؤرًزاد صبدصبً:  

نٌع  ىبيكبٌ أنعقبد خ ــنانض عنٌاٌ ان د

 انًشبركخ 

) ثحث / 

ثٌصزز 

 حضٌر(

انًىئًش انؼهًً انثبيٍ بًُبعبت   .1

 انٍىبٍم انًبعً 

 كهٍت انصٍذنت  2011

 جبيؼت بغذاد-

 يشبسن

 –كهٍت انصٍذنت  2013 يهشجبٌ ٌىو انكهٍت  .2

 جبيؼت بغذاد

 يشبسن

دوسة انتؼهٍى انًغتًش/يضج األدوٌت   .3

 انغشطبٍَت

 – ٍذنتكهٍت انص 2013

 جبيؼت بغذاد

 يحبضش

انتكُىنىجٍب انحذٌثت و دوسهب  فً   .4

 تطىٌش انذواء 

 كهٍت انصٍذنت  2013

 جبيؼت انًغتُصشٌتان

 يشبسن

تحضٍش دوسة انتؼهٍى انًغتًش/  .5

 االدوٌت انبٍطشٌت 

 كهٍت انصٍذنت 2014

 جبيؼت بغذاد- 

 يحبضش

6.   

 انٍىو انؼشبً نهتمٍٍظ

2014 

 

 

انجهبص انًشكضي 

و انغٍطشة نهتمٍٍظ 

 انُىػٍت

 يشبسن

/29/12 والغ صشف األدوٌت فً انؼشاق  .7

2015 

جبيؼت -كهٍت انصٍذنت 

 بغذاد

 يشبسن



 

 

 

 

 

 

 

انًإتًش انؼهًً األول نهذساعبث   .8

 األونٍت فً كهٍت انصٍذنت

جبيؼت -كهٍت انصٍذنت  5/2016

 بغذاد

 يشبسن

/25/10 أعتخذاو انًؼبدٌ كُظبو َبلم نهذواء  .9

2016 

ؼت انجبي-كهٍت انصٍذنت

 انًغتُصشٌت

 يشبسن

 

 . االخزٍ صبثعب : األنشطخ انعهًيخ  

 

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

أششاف ػهى عًٍُبساث طهبت انذوبهىو                

 و انًبجغتٍش /لغى انصٍذالٍَبث

بسٌت نًىاد عتشجُت انفٍُت االهػضى ان

 انتجًٍم وانًُظفبث

ػضى انهجُت انفٍُت نىضغ انحذود  ػضى نجُت انتشلٍبث 

 انًبٌكشوبٍت  نًىاد انتجًٍم 

1681    3/8/2015  

انًغبهًت فً تمٍٍى انبحىث انؼهًٍت   و 

 االطبسٌح  فً راث األختصبص

 

األششاف ويُبلشت يشبسٌغ انتخشج نطهبت 

 انًشحهت انخبيغت

 

يُبلشت واألششاف  طهبت انذبهىو انؼبنً فً 

 كهٍت انصٍذنت 

 

شت و تمٍٍى األطبسٌح كهٍت انصٍذنت يُبل

 /انجبيؼت انًغتُصشٌت 

 

 

أً رطٌيز ثبينب: انًشزًعبد انجحثيخ فَ يجبل انزخصص نخذيخ انجيئخ ًانًجزًع  

 . انزعهيى



 

 

 

 

 

 

 

 انضنخ اننشز يحم أصى انجحث د

1    

2    

3    

4    

 

 .انييئبد انعهًيخ انًحهيخ ًانذًنيخ عضٌيخ  :ربصعب 

   ٍُت االشتبسٌت نًىاد انتجًٍم و انًُظفبث /انجهبص انًشكضي نهتمٍغظ و ػضى انجُت انف

   انغٍطشة انُىػٍت /وصاسة انتخٍطٍظ

  فشػٍت نغشض كتببت انتمٍٍى انزاتً نفشع انصٍذالٍَبث نجُت   

    2/12/2015    5281نجُت يغىؤنت ػٍ كتببت األخببس انًتًٍضة نهكهٍت 

 د انزقذيز.ً شيبدا انجٌائز كزت انشكز ، عبشزاً:  

انجبئزح أً  كزبة انشكز أً د

 شيبدح انزقذيز

 انضنخ انجيخ انًبنحخ

وصاسة انتخطٍظ   انجهبص انًشكضي  شكش و تمذٌش 

 نهتمٍٍظ و انغٍطشة انُىػٍت 

2840 

5/4/2016 

 2014-1-21 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت  يُح لذو شهش  1

 2013-3-28 انبحج انؼهًً وصاسة انتؼهٍى انؼبنً و  شكش نهجهىد انًبزونت 2

 2013-5-20 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت  يُح لذو عُت  

شكش نهجهىد انًبزونت فً ألبيت  

 هٍى انًغتًشؼدوسة انت

 2013-3-23 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 



 

 

 

 

 

 

 

ئً   وصاسة انتخطٍظ و انتؼبوٌ األًَب شكش و تمذٌش  

انجهبص انًشكضي نهتمٍٍظ و انغٍطشة 

 انُىػٍت 

 

159  

4/1/2012 

 2008-11-2 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت  شكش و تمذٌش  

شكش نهجهىد انًبزونت فً انهجُت  

 األيتحبٍَت

 2008-8-2 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

شكش نهجهىد انًبزونت فً انهجُت  

 األيتحبٍَت

 2008-4-15 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

 2004-1-17 جبيؼت بغذاد شكش و تمذٌش  

 2001-1-12 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت  لذو شهش  

شكش وتمذٌش نهجهىد انًبزونت  

 فً انهجُت االيتحبٍَت

 2001-1-13 جبيؼت بغذاد

شكش نهًشبسكت فً دوسة انتأهٍم  

 27انتشبىي /دوسة

 2000-11-1 جبيؼت بغذاد/يشكض طشائك انتذسٌظ

 شكش و تمذٌش نهًشبسكت 

 

 

 2000-12-23 ئك انتذسٌظجبيؼت بغذاد /يشكض طشا

شكش وتمذٌش نهجهىد انًبزونت  

 فً انهجُت االيتحبٍَت

 2000-10-25 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

يُح لذو عُت نهحصىل ػهى  

 شهبدة انًبجغتٍش

 2000-9-6 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

يُح لذو شهش نهًشبسكت فً  

 انهجُت االيتحبٍَت

 2000-5-7 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

شكش وتمذٌش نهجهىد انًبزونت  

 فً انهجُت االيتحبٍَت

 2000-4-15 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 



 

 

 

 

 

 

 

شكش وتمذٌش نهجهىد انًبزونت  

 فً انهجُت االيتحبٍَت

 2000-4-4 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

يُح لذو نهًشبسكت فً انًًبسعت  

 انًٍذاٍَت انشابؼت

 1996-9-9 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

شكش و تمذٌش فً تذسٌظ يبدة  

يختبش انؼمبلٍش و انُببتبث 

 انطبٍت 

 1995-3-11 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

شكش و تمذٌش نتشتٍب يختبش  

 انؼمبلٍش و انُببتبث انطبٍت 

 1995-1-31 جبيؼت بغذاد-كهٍت انصٍذنت 

 

 .أً انًززجًخ انكزت انًؤنفخ: حبدٍ عشز 

 زصنخ اننش أصى انكزبة د

 2016 انحذود انًبٌكشوبٍت نًىاد انتجًٍم  1

 2016 يىاصفبث انتؼبئت وانتغهٍف نًىاد انتجًٍم  2

3   

4   

5   

6   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بد .ــثبني عشز :انهغ 

  انؼشبٍت             

 االَكهٍضٌت   

  

 

 

 

 

 

   CD يهحىظت : ٌتى تغهٍى َغخت ػهى  


