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 المؤهالت الدراسية:

 الواليات المتحدة األمريكية -دكتوراه: كلية الصيدلة، جامعة والية أوهايو ال 

  :الواليات المتحدة األمريكية -كلية الصيدلة، جامعة والية أوهايو الماجستير 

 مصر - جامعة اإلسكندرية -: كلية الصيدلة بكالوريوس الصيدلة 

 اللغات:

 اللغة العربية )اللغة األم(

 اللغة االنجليزية

 الخبرات المهنية:

 المتحدة األمريكية.، الواليات بوتاتيللوأستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة والية ايداهو،• 

 أستاذ، كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر.• 

أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الطبية، كلية الطب، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية • 

 السعودية.

اإلسكندرية، ، كلية الصيدلة، جامعة فاروس في و التحليلية الكيمياء الصيدليةقسم أستاذ ورئيس • 

 مصر.

 المستشار العلمي ومؤسس شركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية، مصر.• 

 ، ومؤسس لكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز.لجنة وضع المناهجو االمتحاناتمنسق لجنة • 

 في الكيمياء". لى درجة أستاذ مساعدالدائمة لترقية ا عضو "اللجنة العلمية• 

 العلمي: الحكم• 

 "، الواليات المتحدة األمريكية.التحليليين لكيميائيينل"مجلة الرابطة الرسمية 

 س "، مجلة العلوم الصيدلية"، مصر.

 :المنح و الجوائز

" مسابقة بحثية، الواليات المتحدة في الصيدلة  Lunsford Richardson: "حاصل على جائزة• 

 األمريكية.

 ".1989نوبل للكيمياء لعام : "جائزة رشح للحصول على• 

 دوية.لألجمعية الفخرية ، ال، الواليات المتحدة األمريكية"عضو "جمعية تشي رو• 

 .للكيمياء الجمعية الفخرية، عضو "جمعية فاي المبدا إبسلون، الواليات المتحدة األمريكية"• 



 ".بحاثلألفخري الجمعية ، ال، الواليات المتحدة األمريكيةsigma xiعضو "جمعية • 

 األبحاث العلمية المنشورة:

 :وتشمل األبحاث المنشورة عددا من األوراق البحثية في

   Pharmaceutical Sciences (USA)  مجلة •

   Pharmacy & Pharmacology (UK)  مجلة •

      Pharmaceutical Sciences (Canada)  مجلة •

• Clinical Chemica Acta (USA) 

• Analytical Letters (USA) 

 :األنشطة

 لجان الكلية:

 "بالكلية المناهج وضعمنسق "لجنة • 

 كلية".بالمنسق "لجنة التعليم • 

 ".لجنة الطالب المتعثرينرئيس مجلس إدارة "• 

 ". لطالب المرحلة الجامعية ىدراسالبرنامج ال لجنة تحديثمنسق "• 

 ".اسات العليا الدرتطوير برنامج منسق "لجنة • 

 

 .في كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية ،ماجستيرالدكتوراه وال رسائل عدد من أشرف على

 

 المشاريع البحثية:

في التحليل السريري". بتمويل حوالي  "تقييم القيم المرجعية على مشروع الرئيسي مشرفال• 

 في المملكة العربية السعودية. كنولوجياالملك عبدالعزيز للعلوم والت . مدينةلاير سعودى 1000000

 

مدينة  لاير يعودى، 3000000الدوائية في البالزما". بتمويل حوالي "الرقابة  مشروع فى باحث• 

 في المملكة العربية السعودية. كنولوجياالملك عبدالعزيز للعلوم والت


