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 تسىد عثذ انعسٌس أتىطانة
االسكىذرٌح -مصطفى كامم -ش اسامح ته زٌذ 5 8انثرٌذي انعىىان  

  09003420075 اذف8ىانهأرقاو 

Bassant.abotaleb@pua.edu.eg 

Bassantabotaleb@yahoo.com  
 انثرٌذ اإلنٍكررووى8

 

9761-6-9ذارٌخ انمٍالد8 مصرٌح انجىسٍح8   

أعسبانحانح اإلجرماعٍح8 فعالرخصح انقٍادج8   

 

 انمؤهالخ انذراسٍح8

  7102-جايعح االسكُذسيح-انصيذنحدكرىساج فً انعهىو انصيذنيح )صيذالَياخ( يٍ كهيح 

 7102-جايعح االسكُذسيح-فً انعهىو انصيذنيح )صيذالَياخ( يٍ كهيح انصيذنح ياجسريش 

 7112يىَيى -جايعح االسكُذسيح-تكانيشيىط فً انعهىو انصيذنيح  يٍ كهيح انصيذنح 

 انهغاخ8

 انهغح انعشتيح: انهغح االو 

 انهغح االَجهيضيح: انرحذز تطالقح 

 شَسيح و االنًاَيح: تسيظ انهغح انف 

 انخثراخ انمهىٍح8

 ً7102جايعح فاسوط تاالسكُذسيح  فصم ستيع  -ذوائًكهيح انصيذنح و انرصُيع ان -قسى انصيذالَياخ يذسط ف-

 انً االٌ- 7102

 جايعح االسكُذسيح -تكهيح صيذنح و يًرحٍ شفىي خاسجً جايعح فاسوط-يًرحٍ شفىي داخهً فً كهيح انصيذنح 

7102 

 7102-7102جايعح فاسوط تاالسكُذسيح   -كهيح انصيذنح و انرصُيع انذوائً -فً قسى انصيذالَياخ يساعذ يذسط  

 7112و  7112-7112جايعح االسكُذسيح نًذج عاييٍ جايعييٍ يٍ   -كهيح انصيذنح -يعيذ فً قسى انصيذالَياخ-

7112 

 7112نًسرشفياخ جايعح االسكُذسيح يٍ  صيذنً فً انًسرشفً انجايعً انجذيذ )انًسرشفً انرعهيًً( انخاضغح-

 )ذكهيف حكىيً( 7102

  ٍ7112صيذنً فً انًسرشفً انشئيسً انجايعً  )انًسرشفً انًيشي( انخاضغح نًسرشفياخ جايعح االسكُذسيح ي-

قسى يشرشياخ انًسرهضياخ انطثيح وانخاصح تششاء كم انًسرهضياخ انطثيح نكم  –)ذكهيف حكىيً(  7112

 يسرشفياخ جايعح االسكُذسيح و اعذاد انًُاقصاخ

 7107-7112االسكُذسيح يٍ  -يصطفً كايم -صيذنً تصيذنيح االياساخ 

 األتحاز انعهمٍح انمىوىرج8

 االداء انصيذالًَ واالكهيُيكً القشاص انجهيًيثشايذ . تسُد أتىطانة ,يجذي حهًً, َىال خهف هللا, صانح خهيم

انعهىو االساسيح و انرطثيقيح  انًرقذيح  يؤذًش انشائذج.انراتع ل ®انجُيسح انًصُعح يحهيال يقاسَرا تاقشاص االياسيم

 .  7107َىفًثش  9-2تًُ سىيف و انجايعح انسىيذيح. انغشدقح, يصش يٍ  نعانًً االول انًُظى يٍ قثم جايعحا

 

mailto:Bassant.abotaleb@pua.edu.eg
mailto:Bassantabotaleb@yahoo.com


2 |  P a g e
 

  تسُد أتىطانة ,يجذي حهًً, َىال خهف هللا, صانح خهيم. االداء انصيذالًَ واالكهيُيكً القشاص انجهيًيثشايذ

انشائذج.انراتع ل يؤذًش انرقذو فً انعهىو انصيذالَيح انعانًً  ®انجُيسح انًصُعح يحهيال يقاسَرا تاقشاص االياسيم

 . 7102اكرىتش  79-72سكُذسيح. االسكُذسيح, يصش يٍ جايعح فاسوط تاال-االول انًُظى يٍ قثم  كهيح انصيذنح

 .حانيا فً ذقذو نُشش  يقانريٍ يٍ اعًال انذكرىساج 

 انمهاراخ انرقىٍح8

   انعًم عهً جهاص الHPLC .ًانكشوياذىجشاف 

   وUV, FTIR , NIR  .ًنم ذحهيم انطيف 

 انمهاراخ انفردٌح8

  ٍانيىو(ساعح فً  07-2َشيطح فً انعًم )اعًم يا يقشب ي 

 اذًرع تانقذسج عهً انقيادج و ذُظيى انعًم و طًىحح 

 يقُعح واحة انعًم فً جًاعح 

  احة انسفش و حضىس انًؤذًشاخ وانُذواخ ووسش انعًم وحضىس يُاقشاخ انًاجسريش و انذكرىساج الكرساب

 انخثشاخ

 ًاعهى َفسً تُفس 

 ٍاجيذ فٍ انرعايم و انرىاصم يع االخشي 

 خثراخ انرذرٌة8

  7112اثُيٍ دوسج عهً انصيذنح االكهيُيكيح انًُظًح يٍ قثم َقاتح انصيادنح تاالسكُذسيح عذد . 

 7102-7102حضىس عذد يٍ وسش انعًم انخاصح تًشكض ذطىيش انرعهيى تجايعح فاسوط تاالسكُذسيح . 

  (حضىس و سش عًم عٍ ال يزكشج انُهايحEnd note ًف )فً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح. 7102 

  فً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح  7102فً  عًم عٍ انُشش انذونً و ذًىيم انًشاسيع حضىس و سش. 

  ًفً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح 7102حضىس و سش عًم عٍ انرصًيى انًهصق االكاديًً  ف. 

  ًفً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح. .7102حضىس و سش عًم عٍ ذعهى صُاعح فيذيى ف 

  فً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح.  7102عًم عٍ انيذيٍ عهً ذُسيق انكهًح انًُاسثح فً حضىس و سش 

  ًفً جايعح فاسوط تاالسكُذسيح.  7102حضىس و سش عًم عٍ اذخار انقشاس و انحم انًُاسة ف 

  ًو  االعرًاد يٍ قثم ضًاٌ جىدج  انرعهيىانًشاسكح نحصىل كهيح انصيذنح و انرصُيع انذوائً تجايعح فاسوط عه

 .7102ياسط  72االعرًاد يٍ انسهطح انىطُيح فً 

  حضىس انيىو انصيذنً انسُىي نكهيح انصيذنح جايعح فاسوط تاالسكُذسيح و االشرشاك تاالششاف عهً انطهثح نعًم

 .7102 -7102ال يالصيق و االعالَاخ داخم االحرفال فً 

   7102-7102و  7102-7102حضىس انيىو انعهًً انسُىي نجايعح فاسوط . 

   7102-7102حضىس انيىو انعهًً نقسى انصيذالَياخ انسُىي نجايعح فاسوط . 

 8انرً قمد تسٌارذها  انمىاقع

 FDA 

 WWW. Drug.com 

 WWW. Pubmed.com 

 WWW. Medscape.com 
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 WWW. Science direct.com 

 WWW.Researchgate.com 

 

 8األووطح

  ًتجايعح فاسوط تاالسكُذسيح:انًشاسكح فً نجاٌ كهيح انصيذنح و انرصُيع انذوائ 

  مىسق فى  نجىح وحذج ضمان انجىدج فى معٍار8 انمعاٌٍر االكادٌمٍح و معٍار انذراساخ

 انعهٍا.

 مىسق فى نجىح8 شؤن انطالب انخارجٍٍه 

  8االجهسج و انمخرثراخ انعهمٍحمىسق فى نجىح 

  8انرذرٌة انصٍفىمىسق فى نجىح 

  8انعهمٍح(انىواط انطالوى )نجىح مىسق فى نجىح 

  8انكىررولمىسق فى نجىح 

  االرشاد االكادٌمىفى مىسق 

 


