
 

 

 

 

 

 

 

 انغٍشِ انزاتٍّ
 

 

 

 

 عثٓاٌعايش خانذ عهً     :  ـى ـــــــــاالعــ

 اندُغٍح : انعشاقٍح

  4/8/1980 : تاسٌخ انًٍـالد 

 يتضٔخح انحانح انضٔخٍح :

  3  ذد األٔالد  :ــعـــ

     (   انظٍذالٍَاخ  ياخغتٍش طٍذنح ):     ضــانتـخـظ

      07811143347:    انٓاتف انُقال

 samerkhalidali@gmail.com كتشًَٔ :انثشٌذ إالن

 اللغــات . 

              انعشتٍح 

   االَكهٍضٌح 

 

 .أٔالً : انًؤْالخ انعهًٍح   

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2003 الصيدلة بغداد

 2020 الصيدلة بغداد املاجستري

    أخرى

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشٓاداخ اندايعٍح

 انثكهٕسٌٕط

 انغُح       انقغى   انكهٍح اندايعح

 2003 طٍذنح انظٍذنح تغذاد

 ًاخغتٍشان
 انغُح انقغى   انكهٍح اندايعح

 2020 طٍذالٍَاخ انظٍذنح تغذاد

عُٕاٌ 

انشعانح تانهغح 

 انعشتٍح

 تحضٍش ٔتقٍى انظهة انًُتشش انًًتض نذٔاء االتٕسفاعتاتٍٍ

 كانغٍٕو عهى شكم اقشاص

عُٕاٌ 

انشعانح تانهغح 

 االَكهٍضٌح

Preparation and Evaluation of Solid Dispersion 

Adsorbate of Atorvastatin Calcium as a Tablet 

Dosage Form 

 ا.و اًٌاٌ تكش حاصو انخضٍشي  اعى انًششف

 

 ثاٍَاً : انتذسج انٕظٍفً . 

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الىظٍفت ث

 2004-2005 الحسٍن التعلٍمً فً ذي قار / الناصرٌتمستشفى  صٍدالنً 1

 2005-2007 مركز صحً سٍد دخٍل / الناصرٌت صٍدالنً تدرج 2

مستشفى الحسٍن التعلٍمً فً ذي قار /الناصرٌت  صٍدالنً ممارس 3

 االناصرٌتااللناصرٌت

2012-2007 

  2012-2020 مستقٍل من الىظٍفت  ممارسصٍدالنً  4

5 

 محاضر 

 جامعت العٍن / كلٍت الصٍدلت 

 جامعت العٍن /كلٍت التقنٍاث الطبٍت والصحٍت

 جامعت ذي قار / كلٍت الصٍدلت

 

 

 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، : ثالثا 

اجلائزة أو شهادة  أو كتاب الشكر ت

 التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 2020 العنيجامعة -كلية الصيدلة  كتاب شكر وتقدير من رئيس اجلامعة  .1

 

 انذٔساخ  ساتعا : 

فً  2197تانعذد انفعال حغة كتاب تاٌٍذ انًشاسكح  يٓاساخ ٔطشائق انتذسٌظحاطم عهى شٓادج يشاسكح فً دٔسج  -1

يؤعغح انعشاقح نهثقافح ٔانتًٍُح ٔانثٕسد االنًاًَ نهتذسٌة ٓا تانتً أقايانتاٍْم انتشتٕي ضًٍ تشَايح  2020/1/23

 .ٔاالعتشاساخ ٔيشكض انتًٍُح نهذساعاخ ٔانتذسٌة 

انخاطح تحًهح انشٓاداخ  2020/6/8فً  7/54/35تانعذد  36 حاطم عهى شٓادج يشاسكح فً دٔسج انهغح انعشتٍح -2

 ٌش ٔانتعهٍى انًغتًش فً خايعح ري قاس.انعهٍا انتً أقايٓا يشكض انتطٕ

انخاطح  2020/6/8فً  7/54/34تانعذد  47حاطم عهى شٓادج يشاسكح فً دٔسج انتأٍْم انتشتٕي ٔاألكادًًٌ -3

 تحًهح انشٓاداخ انعهٍا انتً أقايٓا يشكض انتطٌٕش ٔانتعهٍى انًغتًش فً خايعح ري قاس

 

 انثحٕث انًُشٕسج : خامسا 

 كمشتر  .1

 عايش خانذ عهً

 اًٌاٌ تكش حاصو

Solubility and dissolution 

enhancement of Atorvastatin 

Calcium using solid dispersion 

adsorbate technique 
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