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  الحسن  د. نضال خزعل مرعىاالسم: 

   انثىالجنس: 

 اللقب العلمي : استاذ 

لمكتب االقليمي لصيادلة الشرق االوسط في منظمة الصجة العالمية واالتحاد كستنان في الهيئة التنفيذية  لممثلة صيادلة العراق و ايران و افغانستان و با  -
 2018العام لصيادلة العالم منذ  

    2015منذ    لدوائية في وزارة الصناعة و المعادناستشارية في الصناعة ا-
 2018عضو لجنة خبراء الصيدالنيات بكليات الصيدلة في العراق منذ    -

 2017-2015و    2012-2003الجامعة المستنصرية .من    –رئيس قسم الصيدالنيات كلية الصيدلة    -

 2003-2002جامعة بغداد.من    –مقرر قسم الصيدالنيات كلية الصيدلة    -
 2017-2015الجامعة المستنصرية.من    –مدير المكتب االستشاري كلية الصيدلة    -
 2018مسؤولة الترقيات العلمية في كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية منذ    -
 و لحد االن  2006الجامعة المستنصرية(.منذ    –عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية )كلية الصيدلة    -

 و لحد االن  2015( . منذ     world journal of pharmacyة تحرير في المجلة العالمية )عضو هيئ  -

 2016منذ  للمجالت العلمية العالمية  (  Global impact factor )  عضو مؤسسة كلوبال لمنح معامل تاثير كلوبال   -

 عضو الجمعية الطبية االمريكية  -
 

 :الدراسية   الشهادات

 

 تسلسل السادسة على الدورة.  –( من كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 1979بكلوريوس صيدلة )  -1

نباتات طبيعية( )-2  ( من كلية الصيدلة/ جامعة بغداد  1983ماجستير صيدلة)عقاقير و 

 ( من كلية الصيدلة / جامعة بغداد1997دكتوراة صيدلة )صناعة و تكنلوجية الدواء( )  -3

 قسم تكنلوجية الدواء-امعة باريس الخامسة( فى كلية الصيدلة / ج2006استاذ زائر )  -4

.  2012باحث زائر )  -5  ( فى جامعه فرينزا /ايطاليا 

 
 الجوائز والتكريم األكاديمي

 2013درع االستاذ االول فى الجامعة المستنصرية لعام   •

 2016جائزة التدريسي االول فى كلية الصيدلة لعام   •

 2017جائزة التدريسي االول فى كلية الصيدلة لعام   •

 2017ميدالية االبداع من الجامعة المستنصرية لعام   •

 كتب شكر من السيد الوزير عدد خمسة. •

الجامعة عدد •  (2020)لغاية تشرين الثاتي    27كتب شكر من السيد رئيس 

 2020لغاية شهر تشرين الثاني   75كتب شكر من السيد العميد عدد   •

   5براءات االختراع : عدد   •
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 براءات االختراع 
 1 ضير حبوب فموية انزالقية جديدة سهلة البلع للفالسارتانتح 2015

( و استخدامها كنواقل نانوية لدواء  NiO( و اوكسيد النيكل )CdSتحضير جزيئات نانوية لكبريتيد الكادميوم ) 2016

 الكالريثرومايسين و الباكليتاكسيل 

2 

ا 2017  3 نفي الصق مخاطي لدواء اونداسترون هايدروكلورايدتطبيق تقنية المستحلب النانوي لتحضير و تقييم جل نانوي 

البرونايسوم )كمسحوق( لتحضير اقراص سريعة الذوبان في الماء لدواء دوتاستيرايد 2018  4 تطبيق تقنية 

ن تطبيق تقنية الكبسول المصغرة لتحضير شرائح تحوي مادة الديكساميثازون فوسفات الصوديوم قابلة للزرع في جسم االنسا 2020
 اثناء العمليات الجراحية 

5 

تطبيق الكبسوالت الدقيقة المكونة من تغليف راتنج التبادل االيوني المحمل بالسلفاساالزين بمادة البولي الكنك كاليكولك اسد  2020
 للعالج بالخثرة 

6 

 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 لية الصيدلة /جامعة بغداد  معيدة في ك •

 1982نذ عضوة هيئة التدريس م •

 2016منذ  استاذ في الصيدالنيات / صناعة و تكنلوجية الدواء   •

   2018عضو لجنة خبراء الصيدالنيات بكليات الصيدلة في العراق منذ   •

 في الصيدلة    دكتوراهو    ماجستيرطالب    34 على   االشراف   •

 انية لطلبة الماجستير والدكتوراه  امتحلجنة    74 رئيس وعضو   •

 2005الجامعة المستنصرية( منذ    –لمستنصرية للعلوم الصيدالنية )كلية الصيدلة  عضو هيئة تحرير مجلة ا •

 2013(  منذ     world journal of pharmacyعضو هيئة تحرير في المجلة العالمية ) •

 2016التاثير للمجالت العلمية الرصينة منذ  عضو في مؤسسة كلوبال العالمية لمنح معامل   •

 2015في وزارة الصناعة و المعادن منذ  استشاري في الصناعة الدوائية   •

 نانو , التوافر والتكافؤ الحيوي  و البايوتكنلوجيمجال انظمة نقل الدواء وتصميم االشكال الدوائية , تقنية ال  يخبرات علمية ف •
 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 الصيدلة الصناعية . •
 حياتية.الصيدلة ال •
 الصيدلة التكنولوجية. •
 الصيدلة الفيزياوية. •
 مبادىء الصيدلة والحسابات الصيدالنية. •
 تقنية حياتية صيدالنية  •

متقدمة. •  صيدلة تكنولوجية 
متقدمة. •  صيدلة حياتية 
 انظمة نقل الدواء المتقدمة والبايوتكنولوجي. •
 مواضيع مختارة. •
 عملية معدل التفاعالت   •
متقدمة   •  صيدلة صناعية 

 

 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

 عضو نقابة صيادلة العراق. •

 الجمعية الطبية االمريكية  عضو •
لعالمية  ممثلة صيادلة العراق و ايران و افغانستان و باكستنان في الهيئة التنفيذية  للمكتب االقليمي لصيادلة الشرق االوسط في منظمة الصجة ا •

 2018واالتحاد العام لصيادلة العالم منذ  

 2005الجامعة المستنصرية( منذ    –عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية )كلية الصيدلة   •

 2013(  منذ     world journal of pharmacyعضو هيئة تحرير في المجلة العالمية ) •

 2016منذ    عضو في مؤسسة كلوبال العالمية لمنح معامل التاثير للمجالت العلمية الرصينة •
 

 



 
 
 

 لمنشورات العلمية ا

 Research title Place of publication Year 

1 Isolation of the antimicrobial alkaloid 
stemmadenine from Iraqi Rhazya stricta 

American journal of natural products, 
vol.51 (1),(1988),p.189. 
 

1988 

2 Screening of indigenous Iraqi plants for 
alkaloids and antimicrobial activity 

Iraqi Pharm. Sci, vol.2 (2), (1989), 
p.82. 
 

1989 

3 Antimicrobial activity of Iraqi Plantago 
lanceolata 

Iraqi J. Pharm. Sci., vol.2 (1), (1989), 
p.23. 
 

1989 

4 Utilization of nicotinamide as a 
complexing agent in the formulation of 
diazepam oral solution. I 

Iraqi J. Pharm. Sci. vol. 9, (1998), p. 
73. 

1998 

5 Alhagi graecorum extract as a mouthwash 
gargle 

Ibn Al-Haitham J. for pure and App. 
Sci., vol. 12(3), (1999), p.1 
 

1999 

6 Comparative bioavailability study between 
the new formulated diazepam oral 
solution and the commercially available 
diazepam solution (Valium Roche). II 

Iraqi J.Pharm.Sci. vol.11, (2000), 
p.100  
 

2000 

7 Factors affecting the in vitro diffusion of 
diclofenac sodium from ointments 

Iraqi Journal of pharmacy (Mosul), 
vol.1 (1),(2001) ,p.62. 
 

2001 

8 Some factors affecting the stability of rutin 
in buffered aqueous extract of the plant 
Alhagi graecorum 

Ibn Al-Haithem J. for pure and 
App.Sci, vol. 18, no.1 (2005) 
 

2005 

9 Topical preparations from the Iraqi plant 
Aloe vera and their efficacy in skin 
infections 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), vol.2, 
no.1 (2005). 
 

2005 

10 Factors affecting the diffusion of 
meloxicam from different bases 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), vol.2, 
no.2 (2005). 
 

2005 

11 Formulation and preliminary clinical 
evaluation of cimetidine topical 
preparations 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), vol.4, 
no.1 (2007), p.86. 
 

2007 

12 Preparation, evaluation and dissolution 
behaviors of water   soluble drug loaded 
PLGA microspheres 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), vol.4, 
no.1 (2007), p.23. 

2007 

13 New drug delivery system of diclofenac 
sodium for its application in therapeutic 
embolization strategy. 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), vol.4, 
no.1, (2007). 
 
 

2007 



 
 
 

14 Comparative study for the transport of 
hydrophilic drugs through Caco-2 cells 
monolayer 

Tikrit journal of pharmaceutical 
science (TJPS) vol. 5, no.2 (2009). 
 

 

2009 

15 Development of stable formulations and 
quality control studies of diclofenac 
sodium ophthalmic drops 

Arab Journal of Pharmaceutical 
Science, vol. 3, no. 9 (2009) (Syria). 

2009 

16 Quick pharmaceutical steps for 
preliminary evaluation of mutual prodrug 

 

Al-Mustansiriya journal of 
pharmaceutical science (AJPS), (2011) 
 

 

2011 

17 Few factors affecting the buoyancy and 
release of theophylline from 
hydrodynamically balanced delivery 
system 

International Journal for Sciences 
and Technology, vol.6, no.4 

(2011), pp. 85-94. 

 

2011 

18 Development of delivery system for 
transferrin using chemical modification 
approach 

Basra journal of veterinary 
research.vol.11. (1) 2012, 197-213.  

 

 

2012 

19 Preparation and evaluation of salbutamol 
liposomal suspension using chloroform 
film method 

Mustansiriya Medical Journal, vol.11 
(2), (2012). 

 

2012 

20 Factors affecting the sustained oral 
delivery of Mefenamic acid from floating 
in situ gelling formulation 

American journal of Pharm Tech 
Res(AJPTR), (2013); 3(3), 830-844. 

2013 

21 Optimization and evaluation of time 
programmed press coated tablets for 
Atenolol 

world journal of pharmaceutical 
science (2013): 1(4), 130-137. 

 

2013 

22 Inquiries for setting up bioequivalence 
center: with fast track in the main aspects 
in biopharmaceutics and pharmacokinetics 

1st edition (2013), published by Dar 
Al-Koutob, Baghdad/Iraq.  (Book)  

 

2013 
Book 

23 Formulation and evaluation of 
Trifluoperazine Hydrochloride 
orodispersible tablets 

International journal of pharmacy 
and pharmaceutical sciences  (2014); 
6(1), 294-300 

2014 

24 Formulation and In vitro evaluation of 
buccal mucoadhesive tablets of 
Promethazine HCl 

International journal of 
pharmaceutical sciences review and 
research (IJPSRR) , (2014); 

 

2014 

25 Phytochemical study of the Iraqi Beta 
vulgaris leaves and its clinical applications 
for treatment of different dermatological 
diseases 

World journal of pharmacy and 
pharmaceutical sciences, (2014); 3(8), 
5-19.  

 

2014 

26 Development and in vitro/in vivo 
evaluation of floating in situ gelling oral 
liquid extended release formulation of 
Furosemide 

UK journal of pharmaceutical and 
biosciences,(2014);  2(5),1-12. 

2014 

 



 
 
 

 
27 In vitro/in vivo evaluation and 

bioavailability study of Amitriptyline 
hydrochloride from the optimized oral fast 
dissolving films 

UK journal of pharmaceutical and 
biosciences, (2014), vol.2(6), 32-42. 
 

2014 

28 Optimization and evaluation of 
metoclopramide HCl as mucoadhesive 
buccal patch 

UK journal of pharmaceutical and 
biosciences, (2015), vol.4, 79-99.  
 
 

2015 

29 Preparation and Comparative Evaluation 
of Fe+2/Fe+3 and Mg+2/Fe+3 LDHs as 
Promising Nanocarriers for Class II and 
Class IV Drugs 

Journal of Natural Science 
Research,(2015), Vol.5, No.14,126-
137. 

2015 

30 New Easily Swallowed Tablets with 
Slippery Coating for the Antihypertensive 
Drug Valsartan 

UK Journal of Pharmaceutical and 
Biosciences, (2015), Vol. 3(5), 09-19. 
 

2015 

31 Loading of clarithromycin and paclitaxel 
on synthesized CDS/NIO nanoparticles as 
promising nanocarrieres 

International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences, (2016), 
vol.8(5), 322-333. 
 

2016 

32 Comparative bioavailability 
(bioequivalence) study for fixed dose 
combination tablet containing amlodipine, 
valsartan and hydrochlorothiazide using a 
newly developed HPLC-MS/MS method 

International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences, (2016), 
vol.8(7), 296-305. 

2016 

33 Efficacy of preparation of time 
programmed double pulse press coated 
tablet containing fixed dose combination 
of montelukast sodium and levocetrizine 
dihydrochloride for treatment of 
nocturnal asthma 

International journal of 
pharmaceutical sciences review and 
research (IJPSRR), (2016);41(2),306-
311 
 

2016 

34 Comparative study between liquisolid 
compacts, liquisolid microsystem and solid 
dispersion technology for the preparation 
of immediate release nicardipine tablets 

International journal of 
pharmaceutical sciences review and 
research, (2017);43(1), 116-126. 
 

2017 

35 Efficacy of combination solid dispersion 
technology on dissolution performance of 
nalidixic acid and cefdinir 

Asian J. Pharm. Clin. Res., (2017); 
10(4),394-401. 

2017 

36 Application of the new oroslippery 
technology in the preparation of enteric 
slippery coated tablet for naproxen 

International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences, (2017); 
9(6), 198-204 
 

2017 

37 New easily swallowed tablets with 
slippery coating 

1st edition (2017), published by 
Lambert Academic Publishing, 
Germany, pp1-201 (Book) 

2017 
Book 

38 Design and characterization of oroslippery 
buoyant tablets for ranitidine 
hydrochloride 

Asian J Pharm Clin Res, (2018); 11(1), 
143-149. 

2018 



 
 
 

39 Effect of different mucoadhesive polymers 
on release of ondansetron HCl from 
intranasal mucoadhesive in situ gel 

AJPS, (2017); 17(2), 76-85. 
 

2017 

40 A newly modified HPLC method for 
estimation of dutasteride in prepared 
niosomes 

AJPS, (2017); 17(2),104-111.  
 

2017 

41 Application of Nanoemulsion Technology 
for Preparation and Evaluation of 
Intranasal Mucoadhesive Nano- In-situ Gel 
for Ondansetron HCl 

Journal of Global Pharma Technology, 
2018;10(03):431-442. 

2018 

42 Application of Proniosomal Powder 
Technology to Prepare Fast Water 
Dissolving Tablets for Dutasteride 

Journal of Global Pharma Technology, 
2018;10(03):916-927 

2018 

43 Absolute and relative bioavailability study 
for the newly developed nasal 
nanoemulsion in situ gel of Ondansetron 
HCl in comparison to conventionally 
prepared in situ gel and intravenous 
dosage forms 

International journal of applied 
pharmaceutics, 2018; 10(5):105-109.        

2018 

44 Preparation and evaluation of famotidine 
nanosuspension 

AJPS, (2018):18(2),13-23. 2018 

45 Application of liquisolid technology to 
enhance the dissolution of cefixime from 
its oral capsules 

International journal of applied 
pharmaceutics, 2018; 10(5):214-219    

2018 

46 Preparation and in vitro evaluation of 
montelukast sodium oral nanoemulsion 

International journal of applied 
pharmaceutics, 2018; 10(5):49-53.        
 

2018 

47 Preparation, evaluation and clinical 
application of safflower cream as topical 
nutritive agent 

Asian J Pharm Clin Res, 2018; 11(8): 
1-3. 
 

2018 

48 Optimization and in vitro evaluation of the 
release of class II drug from its 
nanocubosomal dispersion 

International Journal of Applied 
Pharmaceutics, 2019; 11(2): 86-90.  
 
 

2019 

49 In vitro Evaluation of the Effect of Using 
Different Gelling agents on the Release of 
Erythromycin from a Nanocubosomal gel 

AJPS, (2019):19(1),34-43 2019 

50 Preparation and Evaluation of 
Microencapsulated Dexamethasone 
Sodium Phosphate Using Double Emulsion 
Method 

AJPS, (2019):19(1),1--11 2019 

51 Preparation and in vitro evaluation of 
implantable film containing 
microencapsulated sustained release 
dexamethasone sodium phosphate 

International journal of 
pharmaceutical research (IJPR), 
(2019): 11(3), July –September, 332-
336. 

2019 

 
 



 
 
 

 
52 Preparation and in Vitro Evaluation of 

Soya Lecithin Based Nano Transfersomal 
Dispersion for Loxoprofen Sodium 

AJPS, (2019):19(4), 102-115. 2019 

53 Variables affecting sulfasalazine - ion 
exchange resin complexation 

AJPS, (2019):19(4), 140-150 2019 

54 Efficacy of Gelling Agents on The In Vitro 
Release and Physical Properties of 
Loxoprofen Sodium Gel Containing Ultra 
Elastic Vesicles 

International journal of drug delivery 
technology, 2019: 9(4);671-677 

2019 

55 Application of PLGA-ion exchange resin 
microcapsules of sulfasalazine for 
embolization therapy 

Journal of contemporary medical 
sciences(JCMS), (2019):5(5),264-273 
September-October 

2019 

56 In-Vivo evaluation of implantable film 
containing microencapsulated sustained 
release dexamethasone sodium 
phosphate 

Journal of contemporary medical 
sciences(JCMS), (2019):5(8),325-331 
December. 

2019 

57 Overview on nanoemulsion as a recently 
developed approach in drug 
nanoformulation 

Research J. Pharma. and Tech. 
(2019):12(11),1-7 November 

2019 

58 An Overview on Oroslippery Technique as 
A Promising Alternative for Tablets used in 
Dysphagia 

Research J. Pharm. and Tech. 
(2019):12(9),4545-4549 

2019 

59 Intravitreal Implantable Film Containing 
Ketorolac Tromethamine Microsponges In 
Vitro/In Vivo Correlation 

Sys Rev Pharm 2020; 11(5): 313- 321 2020 

60 Identification and Quantitation of 
Phospholipid Binding Sites in Lipid Drug 
Conjugate Pharmacosomes using Model 
Drug 

Sys Rev Pharm 2020; 11(5): 458 – 463 2020 

61 Utilization of natural stabilizer to prepare 
liposomal conjugate for the newly 
developed aptamer 

Sys Rev Pharm 2020; 11(7): 32-50 2020 

62 Preparation and in-vitro evaluation of 
cilostazol self-emulsifying drug delivery 
system 

AJPS, (2020):20(1); 13-30. March 2020 

63 Characterization and optimization of 
oral solid supersaturable self-
emulsifying drug delivery system of 
cilostazol” 

Research J. Pharma. and Tech. 
(2021):14(6);1-6  June 

2021 

64 “Utilization of soluplus for the 

preparation of oral liquid 
supersaturable self-emulsifying drug 
delivery system of cilostazol”  

Journal of natural remedies, 

(2021): 22 (1); 262-274 may 

2021 

65 “Highlights on polymeric micelles as 

versatile nanocarriers for drug 

Al Mustansiriyah Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 2021, 

2021 
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 تطوير المهارات :

 علمي داخل و خارج العراق   و ندوة و ورشة عمل مؤتمر 73 -

 اشراف على الدراسات العليا : -
 32ماجستير 

 7دكتوراه  

 تقييم بحوث:

 4تقييم اطروحة دكتوراه   

 10تقييم اطروحة ماجستير  
 34تقييم بحوث الغراض الترقية العلمية  

  41مية  تقييم بحوث الغراض النشر في المجالت العل

 74رئيس و عضو لجنة مناقشة اطاريح و رسئل دراسات عليا  

 8رئيس و عضو  لجنة امتحان شامل طالب الدكتوراه  

 

 تقدير : و الكتب الشكر  -

, رئيس الجامعة و عميد كلية   107من السيد الوزير 

 المؤتمرات و الندوات و الدورات:

 ( )بحث مقبول(.1983)  االردن-الندوة العلمية لصناعة الدواء فى عمان  -1

 ( )مشاركة  بالحضور(.1983مؤتمر شركة اكديما للصناعات الدوائية فى الوطن العربى فى بغداد )-2

 ( )القاء بحث بعنوان: ادوية مضادة للسرطان من   نباتات عراقية(.                                           1986الندوة العلمية لمجلس البحث العلمى )-3

 ( )القاء بحث بعنوان: مسح للنباتات العراقية للبحث عن القلويدات (.1986المؤتمر العلمى لكلية الصيدلة / جامعة بغداد )-4

 ()بحث مقبول(.1986المؤتمر العلمى العربى الرابع للعلوم البايولوجية فى تونس )-5

لقاء بحث بعنوان:   تاثير العومل النفسية على المستوى الدراسى ( )ا1987مؤتمر المحاور التربوية فى كلية الصيدلة / جامعة بغداد )-6

 للطالب(.                                                   

فى كلية الصيدلة / جامعة بغداد )-7  (.1987دورة الكروماتوكرافيا 

 (.1987دورة التاهيل التربوى / طرائق التدريس فى جامعة بغداد )-8

 ()مشاركة بالحضور(.1988االنسجة النباتية فى كلية الصيدلة / جامعة بغداد )ندوة زراعة -9

 ( )مشاركة بالحضور(.1998المؤتمر العلمى الرابع لكلية الصيدلة / جامعة بغداد )-10

 ( )مقررة جلسة(.2000المؤتمر العلمى الخامس لكلية الصيدلة / جامعة بغداد )-11

 (.2001العرب فى الجزائر ) المؤتمر الرابع التحاد الصيادلة-12

 ( )عضوة  اللجنة التحضيرية(.2001الندوة العلمية االولى لصناعة االدوية فى كلية الصيدلة / جامعة بغداد )-13

 ( )المشاركة بالحضور(.2002الندوة العلمية العاشرة فى كلية الصيدلة / جامعة الموصل )-14



 ( )مقررة جلسة(.2002معة بغداد )المؤتمر العلمى السادس لكلية الصيدلة / جا-15

 ( )مشاركة بالحضور(.2002المؤتمر المهنى و العلمى الحادي عشر لنقابة صيادلة العراق )-16

و التكنلوجية  -17 الجلسة السادسة التحاد كليات الصيدلة فى الوطن العربى و المؤتمر العلمى االول لكلية الصيدلة فى جامعة عجمان للعلوم 
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