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 ية:الدراس لمؤهالتا     ا

  بتقاااايك ي ااااي يديتصااااي يياااا يي تبااااييي1991بكاااايوس اسصيدوةااااكيوييسدولصيصاااايويدوةااااكيوصيييس يكس كااااسي ااااي
 جييعييدإلسك ي ايي.ي–دوش ف)حيةليي لىيدوي ك يدألسلي لىييستسىيدويفعي(يكلصييدوةكيويي

 ي–،يكلصييدوةكيوييي1996ييكسيي28ييجستك يفىيدوعلس يدوةكيوصيي)كصيصيويتحلكلصييةكيوصي(يفى
يدإلسك ي ايي.جييعيي

 : عنوان الرسالةو     

 "تحليل بعض المركبات البنزينويدية في مستحضراتها الصيدلية"

"Analysis of certain benzenoid compounds in their   pharmaceutical 

preparations" 

 كيوييكلصاييدوةاي2002أب اا يي30يكتس دهيدوفلسفييفىيدوعلس يدوةكيوصيي)كصيصيويتحلكلصييةاكيوصي(يفاىي
 جييعييدإلسك ي ايي.ي–

 : وعنوان الرسالة

 "التحليل اآللى لبعض األدوية المضادة لألكسدة و تصلب الشرايين"

“Instrumental analysis of some antioxidant and antiarteriosclerotic 

drugs" 

 

 :لغاتال

 دوف  سصييسيدإل جلك اي

 الخبرات المهنية:



 : التدرج الوظيفى

 .21/9/1991جامعة اإلسكندرية اعتباراً من  –كلية الصيدلة  -الكيمياء التحليلية الصيدلية  معيدة بقسم -

جامعددة اإلسددكندرية اعتبدداراً مددن  –كليددة الصدديدلة  -مدددرم مسدداعد بقسددم الكيميدداء التحليليددة الصدديدلية  -

3/7/1996 . 

 . 28/5/2002كندرية اعتباراً من جامعة اإلس –كلية الصيدلة  -مدرم بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  -

جامعدددة اإلسدددكندرية اعتبددداراً مدددن  –كليدددة الصددديدلة  -بقسدددم الكيميددداء التحليليدددة الصددديدلية  أسدددتاس مسددداعد -

25/8/2009 . 

 .31/3/2015جامعة اإلسكندرية اعتباراً من  –كلية الصيدلة  -بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاس  -

اعتباراً مدن  فارومجامعة  – و التصنيع الدوائي كلية الصيدلة -الصيدلية  و التحليليةبقسم الكيمياء أستاس  -

1/9/2015. 

 اعتبداراً مدن فدارومجامعدة  – و التصنيع الددوائي كلية الصيدلةالمدير التنفيذي لمجمع البحوث الدوائية ب -

 .10/2016إلى  4/2016

 :اإلشراف على الرسائل العلمية

 :رسائل الماجستير

أخصائي أبحاث و  -اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية / رشا عبد المنعم السكري -1

 :بعنوان -رقابة بشركة اإلسكندرية لألدوية

 تقدير بعض العقاقير في مستحضرات  تطبيق الطرق الكروماتوجرافية لمطابقة و "

 ."صيدلية متعددة المكونات

“Application of chromatographic methods to the identification and 
determination of some drugs in multi – component pharmaceutical 
preparations”. 

 

أبحيثييأخةيئيي-دويالح دإلش دفي لىي سيوييدوييجستك يدوخيةييبيوةكيويي/يأسييييأحيييإب دهص ي-2
 :بع سدن -وأليسصييدوعيويصيي-ب-في كسبش كيي

 ."الصلة ذات عقاقير ومركباتهارق المطيافية و الكروماتوجرافية لمطابقة و تقدير بعض التطبيق الط "

“Application of spectroscopic and chromatographic methods to 

the  identification and determination of some drugs and their 



related compounds.” 

 9/10/2012و قد تم الحصول على الدرجة في 

ةكيال صييبقطيعيي-دإلش دفي لىي سيوييدوييجستك يدوخيةييبيوةكيال صيي/ي اليأحييييب سكيدو سبيي-3
ي: بعنواني-دألبحيثيبيوش كييدألس بصييدوية اييولة ي يتيدويسدئصي

.طيفضوئية"و  رها بإستخدام طرق كروماتوجرافية تقدير بعض العقاقير في وجود نواتج تكسي"   

“ Determination of some drugs in presence of their degradation    

products using chromatographic and spectrometric methods.” 

 

 .15/11/2011و قد تم الحصول على الدرجة في 

ةكيوييبقطيعييحيسيي بييدوستي يإب دهص ي جيييدإلش دفي لىي سيوييدوييجستك يدوخيةييبيوةكيوي/ي -4
 : بعنواني-اييولة ي يتيدويسدئصيعيي يدويدألبحيثيبش كي

 ."أدوية الجهاز الهضمي المختارةبعض "دراسة تحليلية على 

"Analytical studies on some selected drugs acting on the      

gastrointestinal tract". 

 

 .16/9/2013و قد تم الحصول على الدرجة في 

بش كييةكيوييي-إسال يخيصصيسيو ييحييييبيوةكيويي/يدإلش دفي لىي سيوييدوييجستك يدوخيةي-5
 : بعنواني-تصي شييوة ي ييي تجيتيدوع يصييبيوةحي

 ."المستحضرات الصيدالنية و تقديرهافي  سواغات الصيدالنيةبعض ال"التعرف على  

"Identification and determination of certain pharmaceutical   excipients in 

drug products". 

 



جييعيي-يعكيةيبكلصييدوةكيويي-هيك يدوب يصسي/يييص دإلش دفي لىي سيوييدوييجستك يدوخيةييبيوةكيالي-6
 :بعنوان ي-يي هس 

  "" تحليل بعض المركبات العضوية المحتوية على عنصر الكبريت و ذات األهمية الصيدلية 

"Analysis of certain organosulphur compounds of pharmaceutical importance ". 

 .25/11/2014و قد تم الحصول على الدرجة في 

 :  رسائل الدكتوراه

وياي صيدويساي ييدي-دإلش دفي لىي سيوييدويكتس دهيدوخيةييبيوييجستك ي/ي شيي بييدوع ا يأحيييشعالني-1
ي: بعنواني-جييعييدإلسك ي ايي-كلصييدوةكيويي-بقس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصي

 ي"ألدوية المستخدمة في عالج اضطرابات الجهاز الدور "تحليل بعض ا

“Analysis of some drugs used in the treatment of cardiovascular 

disturbances”. 

 .12/9/2005و قد تم الحصول على الدرجة في  

عيبقطيةكيال صييي- اليأحييييب سكيدو سبيدإلش دفي لىي سيوييدويكتس دهيدوخيةييبيوييجستك ي/يي-2
ي: بعنواني-دألبحيثيبيوش كييدألس بصييدوية اييولة ي يتيدويسدئصي

دوية غذية واألاألالمصدق عليها حديثا من منظمة  الصيدليةعلي بعض المركبات  ةدراسات تحليلي"
 مريكية"األ

“Analytical studies on some recently FDA-approved pharmaceutical 

compounds”. 

ي: بعنواني-أسييييأحيييإب دهص يدويالحوييدويكتس دهيدوخيةييبيوييجستك ي/يدإلش دفي لىي سيي-3

 العصبية و النفسية باستخدام طرق تحليل مختلفة صديقة األمراض" تحليل بعض أدوية 

 للبيئة " 

       “Analysis of some Neuropsychiatric disorder drugs using different    

       green analytical techniques”. 



 :المؤتمرات العلمية

 اسم المؤتمر: -1

"Fourth International Conference on Artificial Intelligence Applications". 

                   16anuary J-19 ,1996                                                                  :تاريخ المؤتمر

 بع سدن:يدوخيةييبيي سيوييدوييجستك يينييًييست بطيًيييشت كيًيدويكتس /ي  تيق  ييبحثيسيقيي  ضيدألستيذ

   

Title: The Use of Fourier Descriptors for the spectrophotometric identification 

of some benzenoid compounds. 

Mohamed A. Korany, Ezzat A. Korany, Mona M. Bedair, Ismail I. Hewala and 

Rim S. Haggag. 

 اسم المؤتمر: -2 

"The Third Annual Meeting of the Association of Colleges of Pharmacy in the 
Arab World". 

يTanta university                              :المؤتمر مكان انعقاد

      October 41-61 ,1999                                                :تاريخ المؤتمر

يييني سيوييدويكتس دهييًييست بطيًيييشت كيًيبحثيدألستيذيدويكتس /يأيصييي بييدو  دقيدوسكيةيتسيقيي  ض
      بع سدن:دوخيةييبيي

Title: Kinetic study for the hydrolysis of indapamide and its assay in tablets 

fluorimetrically. 

Omaima A. Razak, Mohamed A. Korany, Mona M. Bedair and Rim S. Haggag. 

 اسم المؤتمر: -3 

"The World Congress of Pharmacy and  Pharmaceutical Sciences, 61st      

 International Congress of FIP. 



يSingapore                                         :المؤتمر مكان انعقاد

ي        1September-6 ,2001                                                              :ؤتمرتاريخ الم

دوخيةييييني سيوييدويكتس دهييًييست بطيًيييشت كيًيبحثيدألستيذيدويكتس /يي ىييحيييبيك يدوسكيةيتقيي  ضسي
      بع سدن:يبي

Title: Polarographic and spectrophotometric determination of some drugs 

through nitrosation and study of formation of nitroso derivatives in simulated 

gastric juice. 

Omaima A. Razak, Mona M. Bedair, Saied F. Belal and Rim S. Haggag. 

 اسم المؤتمر: -4

"First Scientific Conference of Faculty of  Pharmacy Cairo University. Pharmacy 

Role in Community Health Promotion". 

ي"يجييعييدوقيه ة-"يدويؤتي يدوعليييدألسليوللصييدوةكيوي

     tEgyp-Cairo                                       :المؤتمر مكان انعقاد

 th29arch M ,2008                      :تاريخ المؤتمر

     بع سدن:يًيييشت كيًيبحثيت  ضيسيقي 

Title: Differential pulse polarographic determination of clonidine hydrochloride 

and fosinopril sodium in pharmaceutical preparations through labeling using 

nitro derivatives. 

Rim S. Haggag, Saied F. Belal and Rasha A. Shaalan. 

 م المؤتمر:اس -5

BioVision Alexandria 2008.  "New Life Sciences: From Promises to Practice". 

ييؤتي يدوبكسفكجكنيدويسوييبيكتبييدإلسك ي اي.



     Alexandria                                         :المؤتمر مكان انعقاد

   April 16-12 ,2008                                                      :تاريخ المؤتمر

 اسم المؤتمر: -6

"The First International Conference for Quality Assurance & Accreditation 

Center". 

دال تييييبكنيي"دوجسيةيسيدويؤتي يدويسوييدألسليوي ك يضيينيدوجسيةيسيدال تييييسيدوي عقييتحتي  سدن:
يدوسدق يسيدوطيسحيت".

        University  -Cairo                                     :المؤتمر انعقادمكان 

 2008April,  15                                                            :تاريخ المؤتمر

 اسم المؤتمر: -7

The International conference BioVision Alexandria 2010 organized in 

partnership with the world Life sciences forum, " New Life Sciences: Future 

Prospects". 

ييؤتي يدوبكسفكجكنيدويسوييبيكتبييدإلسك ي اي.

 Egypt-Alexandria                                     :المؤتمر مكان انعقاد

 2010April,  15-11                                                        :تاريخ المؤتمر

 اسم المؤتمر: -8

"Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy 

(Pittcon 2011 Conference and exposition)" which was held in Atlanta, Georgia, 

USA. 

   Atlanta,USA                                      :المؤتمر مكان انعقاد



 2011March,  17-13                                                       :تاريخ المؤتمر

      بع سدن:ًيييشت كًييبحثيطي قيسعكييباللدويكتس /ييقيي  ضسي

A paper was presented as a poster by Dr. Tarek Belal 

Title: Gradient HPLC-DAD Stability Indicating Determination of Miconazole 

nitrate and Lidocaine Hydrochloride in Their Combined Oral Gel Dosage Form. 

Tarek S. Belal and Rim S. Haggag. 
 

 اسم المؤتمر: -9

3rd Scientific Conference of Faculty of Pharmacy Cairo University on "Good 

Pharmacy Practice". 

يجييعييدوقيه ة-يؤتي يدوعليييدوثيوثيوللصييدوةكيويدو

  tEgyp-Cairo                                         :المؤتمر مكان انعقاد

 th26 –th 52 April  ,1220                     :تاريخ المؤتمر

     بع سدن:ييشت كيبحثي  ضقييت يسي

Title: Development and Validation of a Stability-Indicating HPLC- DAD Method 

for the Determination of Amikacin sulphate after Pre-column Derivatization 

Reaction.             

Mohamed A. Korany, Rim S. Haggag, Marwa A. A. Ragab and Ossama A. 

Elmallah.         

 

 اسم المؤتمر: -10

"38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations 

and Related Techniques (HPLC 2012), USA. 

   California,USA                                      :المؤتمر مكان انعقاد



 2012June,  21-16                                                          :تاريخ المؤتمر

      بع سدن:تيبحثًيييشت كًيي  ضقيييسيييييي

Title: Gradient HPLC-DAD Determination of Two Pharmaceutical              

Mixtures Containing the Antihistaminic Drug Ebastine.          

Rim S. Haggag and Tarek S. Belal.   

 اسم المؤتمر: -11

" International Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,   Dubai, 

UAE   

 

   Dubai, UAE                                      :المؤتمر مكان انعقاد

 2012October,  9-8                                                       :تاريخ المؤتمر

      ن:بع سدبحثييشت كيي  ضقييت ييسي

Title: Stress Degradation Study on Ribavirin and Development of a Validated Stability 

Indicating HPLC-DAD Method for its Determination in Pharmaceutical Preparations 

and Human Plasma. 

Rim S. Haggag, Saied F. Belal, Ismail I. Hewala, and Ola. A. El Rouby          

 

 اسم المؤتمر: -12

BioVision Alexandria 2014.  "New Life Sciences: The Next Decade". 

ييؤتي يدوبكسفكجكنيدويسوييبيكتبييدإلسك ي اي.

     Alexandria                                               :المؤتمر مكان انعقاد



   April 9-7 ,1420                                                          :تاريخ المؤتمر

-12جييعاااااييدإلساااااك ي اييبتاااااي ا يي-حضاااااس يدوياااااؤتي يدوعلياااااييولللصاااااييدويقاااااي يفاااااييكلصاااااييدوةاااااكيوي -13
16/9/2010. 

 

 اسم المؤتمر: -41
"6th International Scientific Conference of Faculty of Pharmacy, Cairo 

University".   

                                               :المؤتمر كان انعقادم

Cairo-Egypt , Conference Center, University Hostel, Cairo University.  

  

    th26 – th25April ,2015                                                     :تاريخ المؤتمر

       سدن:بعبحثييشت كيي  ضقييت ييس

Title: Spectrophotometric And Spectrofluorimetric Determination Of Mesna, 

Acetylcysteine And Timonacic Acid Through The Reaction With 

Acetoxymercuri Fluorescein 

Rim S. Haggag, Hadil M. Elbardisy , Dina A. Gawad , Saeid F. Belal 

   

 ر:اسم المؤتم -51
"3rd FUE International Conference of Pharmaceutical Sciences".   

  

                                               :المؤتمر مكان انعقاد

Intercontinental City Stars Hotel, Nasr City, Cairo-Egypt.  

  

   th11 – th9February ,2015                                                         .:تاريخ المؤتمر

      بع سدن:بحثييشت كيي  ضقييت ييس



Title: Stability- indicating HPLC Method for the Simultaneous Determination of 

Alverine Citrate and chlordiazepoxide in Plasma 

Rasha A. Shaalan, Rim S. Haggag, Saeid F. Belal and Mahmoud Agami 

 

 اسم المؤتمر: -16
" First PUA International Conference on Advances in Pharmaceutical Sciences 

(1st PUA- ICAPS)".   

   Pharos University in Alexandria                                            مكان انعقاد المؤتمر:

  

   th29 –th27October ,2015                                                         .:تاريخ المؤتمر

      بع سدن:بحثييشت كيي  ضقييت ييس

Title: Spectrophotometric Determination of the Sulfhydryl Containing Drug 

Mesna  

Rim S. Haggag , Dina A. Gawad , Saeid F. Belal , Hadil M. Elbardisy  

 " 2016BioVision Alexandria (BVA)"                                            اسم المؤتمر: -17

                                               :المؤتمر مكان انعقاد    

Bibliotheca Alexandrina  

  

                                          6201ril Ap 14-12                                          :تاريخ المؤتمر

      بع سدن:بحثييشت كيي  ضقييت ييس

Title: Spectrophotometric and Spectrofluorimetric Determination of Mesna, 

Acetylcysteine and Timonacic acid Through the Reaction with Acetoxymercuri 

Fluorescein 

Hadil M. Elbardisy, Rim S. Haggag , Dina A. Gawad , Saeid F. Belal.   

 ) Edition th18Euroanalysis XVIII(                                      اسم المؤتمر: -18



The European Conference on Analytical Chemistry "                                             

                                             مدينة بوردو بفرنسا  المؤتمر: مكان انعقاد   

                 th10 –th6September ,2015                                                       :تاريخ المؤتمر

      بع سدن:بحثييشت كيي  ضقييت ييس             

Title: Validated HPLC-DAD and HPLC FLU methods for simultaneous 

determination of granisetron and domperidone in pharmaceutical formulations 

and in plasma 

Rasha A. Shaalan, Rim S. Haggag , Saeid F. Belal and Mahmoud Agami   

 

 األبحاث العلمية المنشورة:

شس ًدي:يبحثينييستخلةينييني سيوييدوييجستك ،يساتييأبحايثييستخلةاييبحثًييي ي28تشي يقيئيييدألبحيثي
يني سيوييدويكتس دهي،يسبعييأبحيثيبعييدوتعككنيفييسظصفيييي صيسيأحيي ش يبحثًييبعاييدوتعكاكنيفاييسظصفايي

بعااييدوتعكااكنيفااييسظصفااييأسااتيذيي،يبيإلضاايفييإوااىيأبحاايثيأخاا ىيياايي دوااتيفااييطااس ييأسااتيذييسااي ييسيبحثااكن
 قيئيييتفةكلصييبيألبحيثيدوي شس ة.يهذهدوتحكص .يسيدولتيبييأسي

Publications abstracted from M. Pharm. Thesis : 

1- The Use of Fourier Descriptors for the spectrophotometric identification 
of some benzenoid compounds. 

Mohamed A. Korany, Ezzat A. Korany, Mona M. Bedair, Ismail I. Hewala 
and Rim S. Haggag 

Anal. Letters, 31(8), 1387-1406 (1998). 

Accepted for publication in the 4th International Conference on Artificial 
Intelligence Applications, January 16-19, (1996). 

 

2-       Extraction–spectrophotometric determination of phenytoin in capsules 
and plasma using potassium permanganate/ dicyclohexano – 24 – 
crown – 8. 

 Mohamed A. Korany, Mona M. Bedair and Rim S. Haggag. 



 Talanta, 46, 9-14 (1998). 

Publications abstracted from Ph.D. Thesis : 

3- 

 

 

 

 

4-        

Kinetic study of alkaline degradation of indapamide and its assay in 
tablets fluorimetrically. 

Omaima A. Razak, Mohamed A. Korany, Mona M. Bedair and Rim S. 
Haggag. 

Presented in the Third Annual Meeting of the Association of Colleges of 
Pharmacy in the Arab World 14-16 October 1999, Tanta university, and 
published in the Arab Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(6), 73-86 
(2000). 

Polarographic and spectrophotometric determination of some drugs 
through nitrosation and study of formation of the nitrosoderivatives in 
simulated gastric juice. 

Omaima A. Razak, Mona M. Bedair, Saied F. Belal and Rim S. Haggag. 

Presented in the World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences, 61st International Congress of FIP, Singapore, (2001). 

5- Spectrophotometric and polarographic determination of enalapril and 
lisinopril using 2,4-dinitrofluorobenzene. 

Omaima A. Razak, Saied F. Belal, Mona M. Bedair, Nahla, S. Barakat and 
Rim S. Haggag 

J. Pharm. Biomed. Anal., 31, 701-711 (2003). 

6-    The utilization of copper(II)phosphate for the anodic stripping 
voltammetric assay of alendronate sodium, desferrioxamine mesylate 
and lisinopril. 

Omaima A. Razak, Saied F. Belal, Mona M. Bedair and Rim S. Haggag 

Talanta , 59, 1061-1069 (2003). 

7- Spectrophotometric stability- indicating assay of enalapril and study of 
its degradation. 

Omaima A. Razak, Saied F. Belal, Mona M. Bedair, Nahla S. Barakat and 
Rim S. Haggag 

Bull. Fac. Pharm. Cairo Univ., 42(1), 243-249 (2004). 



8- Polarographic determination of fenofibrate and bezafibrate in 
pharmaceutical preparations and their bioactive forms in plasma. 

Omaima A. Razak, Saied F. Belal, Mona M. Bedair and Rim S. Haggag 

Bull. Fac. Pharm. Cairo Univ., 42(1), 251-257 (2004). 

 

Publications presented for promotion to assistant professor of 

pharmaceutical analytical chemistry : 

9- Application of cathodic square wave polarography and   
spectrophotometry to the determination of the cytoprotective 

agent amifostine (WR-2721) in vials and spiked human plasma  

after complexation with copper(II)phosphate. 

Rim S. Haggag 

Bull. Fac. Pharm. Cairo Univ., 47(1), 201-209 (2009). 

10- Selective and stability-indicating methods for the simultaneous   
determination of mexiletine hydrochloride and/or its related   
substance: 2,6-dimethylphenol. 

Tarek S. Belal, Rim S. Haggag, and Rasha A. Shaalan 

J. AOAC International, 91(4), 720-730 (2008). 

11- Derivatization with 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxdiazole for the 
spectrophotometric and differential pulse polarographic determination 
of acetylcysteine and captopril. 

Rim S. Haggag, Saied F. Belal, and Rasha A. Shaalan 

Sci. Pharmaceutica, 76, 33-48 (2008). 

12- The use of an aromatic substitution reaction in the spectrophotometric 
determination of selected amino or thiol containing drugs. 

Saied F. Belal, Rim S. Haggag and Rasha A. Shaalan 

J. Food and Drug Analysis, 16(1), 26-33 (2008). 

13- Differential pulse polarographic determination of clonidine   

hydrochloride and fosinopril sodium in pharmaceutical preparations    



through labeling using nitro derivatives. 

Rim S. Haggag, Saied F. Belal and Rasha A. Shaalan 

Bull. Fac. Pharm. Cairo Univ., 46(1), 271-282 (2008) (Special Issue). 

14- Kinetic spectrophotometric determination of atenolol, meteprolol    

tartarate & timolol maleate in pharmaceutical preparations. 

Saied F. Belal, Reem S. Haggag, Ekram M. Hassan and Rasha    

A. Shaalan 

Bull. Fac. Pharm. Cairo Univ., 42(2), 359-370 (2004). 

15- The use of 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxdiazole for the determination of 
amlodipine besylate and heptaminol hydrochloride in dosage forms. 

Rim S. Haggag, Saied F. Belal and Rasha A. Shaalan 

Mansoura J. Pharm. Sci., 25(1), 22-30 (2009). 

Publications after appointment as assistant professor of pharmaceutical 

analytical chemistry : 

16- Validated HPLC determination of the two fixed dose combinations 

(Chlordiazepoxide Hydrochloride and Mebeverine Hydrochloride; 
Carvedilol and Hydrochlorothiazide) in their Tablets. 

Rim S. Haggag, Rasha A. Shaalan, and Tarek S. Belal 

J. AOAC International, 93(4), 1192-1200 (2010). 

17- Gradient HPLC-DAD stability indicating determination of lidocaine 
hydrochloride and cetylpyridinium chloride in two combined oral gel 
dosage forms. 

Tarek S. Belal, Rasha A. Shaalan and Rim S. Haggag 

J. AOAC International, 94(2), 503-512 (2011). 

18- Selective Stability-Indicating Methods for the Determination of Clonidine 
Hydrochloride and/or its Related Substance, 2,6-Dichloroaniline. 

Rim Said Haggag, Saied Fathalla Belal and Rasha Abdel-aziz Shaalan 



J. Food and Drug Analysis, 19(2), 174-182 (2011). 

19- Gradient HPLC-DAD stability indicating determination of  Miconazole 
nitrate and Lidocaine Hydrochloride in their combined oral gel dosage 
form. 

Tarek S. Belal and Rim S. Haggag 

J. Chromatogr. Science, 50(5), 401-409 (2012). 
doi:10.1093/chromsci/bms019 

 Presented as a poster in Pittcon 2011 conference, Atlanta, Georgia, USA 
on March 13-17, 2011. 

20- Gradient HPLC-DAD Determination of Two Pharmaceutical Mixtures 
Containing the Antihistaminic Drug Ebastine. 

Rim S. Haggag and Tarek S. Belal 

J. Chromatogr. Science, 50(10), 862 – 868 (2012). 

doi: 10.1093/chromsci/bms082  

Presented as a poster in the 38th International Symposium on High    

Performance Liquid Phase Separations and Related techniques         (HPLC 

2012), Anaheim, California, USA, June 16-21, 2012. 

21- A validated stability-indicating DAD-HPLC method for determination       

of  pentoxifylline in presence of its pharmacopeial related substances.    
Mohamed A. Korany, Rim S. Haggag, Marwa A.A. Ragab, and  

Osama A. Elmallah 

Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 51, 211–219, (2013). 

22- Stability-Indicating HPLC-DAD Determination of Ribavirin in Capsules and 
Plasma. 

Rim. S. Haggag, Saied F. Belal, Ismail I. Hewala, and Ola. A. El Rouby 

 J. Chromatogr. Science, 52(5), 493-500 (2014). 

doi:10.1093/chromsci/bmt067   

Presented and included in the conference proceedings at the 

International Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 



Dubai, UAE, October 8th – 9th, 2012. 

23- A validated stability-indicating HPLC method for simultaneous 
determination of Silymarin and Curcumin in various dosage forms. 
Mohamed A. Korany, Rim S. Haggag, Marwa A.A. Ragab, and  Osama A. 
Elmallah  

Arabian Journal of Chemistry, article published online 2013.06.021        

http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.06.021  

24- Simultaneous Determination of Hyoscine, Ketoprofen and Ibuprofen 

in Pharmaceutical Formulations by HPLC – DAD. 

Rasha A. Shaalan, Rim S. Haggag, Saeid F. Belal and Mahmoud Agami 

Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(07), 038-047, (2013). 

doi: 10.7324/JAPS.2013.3708 

25- Liquid Chromatographic Determination of Amikacin sulphate after Pre-
column Derivatization. 

Mohamed A. Korany, Rim S. Haggag, Marwa A. A. Ragab and      

Osama A. Elmallah         

J. Chromatogr. Science, Advance Access published September 4, 2013 

 doi:10.1093/chromsci/bmt126 

52(8), 837- 847 (2014). 

 Presented as a poster at the 3rd Scientific Conference of Faculty of    

Pharmacy Cairo University on "Good Pharmacy Practice". 

April 25th – 26th, 2012. 

26- Kinetic Investigation of Pentoxifylline Based on Non-Parametric Linear 
Regression of Derivative and Convoluted Derivative Chromatographic and 
Spectrophotometric Responses. 

Mohamed A. Korany, Rim S. Haggag, Marwa A.A. Ragab, Osama A. 
Elmallah 

J. Liq.Chromatogr.&Rel. Technol. 37(4), 475-497 (2014). 

doi:10.1080/10826076.2012.745151. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.06.021


 Publications after appointment as professor of pharmaceutical 

analytical chemistry : 

27- Spectrophotometric determination of the sulfhydryl containing drug 
mesna. 

Rim S. Haggag , Dina A. Gawad , Saeid F. Belal , Hadil M. Elbardisy Bulletin 
of Faculty of Pharmacy, Cairo University, (2015). 

(2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.bfopcu.2015.12.002. 

Presented as a poster at the First PUA International Conference on 
Advances in Pharmaceutical Sciences (1st PUA- ICAPS). 

October 27th– 29th, 2015. 

28- Spectrophotometric and spectrofluorimetric determination of mesna, 
acetylcysteine and timonacic acid through the reaction with 

acetoxymercuri fluorescein 

Rim S. Haggag, Dina A. Gawad, Saeid F. Belala and Hadil M. Elbardisy 

Analytical Methods, 8, 2479-2493, (2016). 

DOI: 10.1039/c5ay02279g 

 Papers submitted for publication: 

1- Development of an HPLC- DAD method for monitoring N-nitroso 

aceclofenac in simulated gastric juice and study of the inhibitory effect of 

natural blocking agents on endogenous nitrosation. 

Rim. S. Haggag, Saied F. Belal, Ismail I. Hewala, and Ola. A. El Rouby 

 

 

 المهارات التقنية:

  لتحليل األدوية في المستحضرات الصيدلية المختلفة باستخدام استنباط طرائق دالة على الثبات

التحليل اآللي الضوئي أو اللصفي و كذلك التحليل الكهروكيميائي و كروماتوجرافيا السائل سات 

 الضغط العالي.

  تحليل األدوية و المواد سات الصلة في القوالب و األشكال الصيدلية المختلفة و كذلك في السوائل

 ة.البيولوجي

 .دراسة حركية الدواء 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bfopcu.2015.12.002


 .تحليل المركبات الصيدلية عن طريق االشتقاق الكيميائي 

   

 المهارات الفردية:

  

 خبرات التدريب:

 الدورات التدريبية و ورش العمل

تاا يدجتصااي يدث تاايي شاا ةييس ةيتي ابصااييوت يصااييقااي دتيأ ضاايويهكئااييدوتااي اصيدوتااييك ظيهااييي كاا يت يصااييقااي دتي
،يبيإلضايفييإواىييس دتيسيس عي يا يأخا ىي(FLDC)سيدوقصييدتيبجييعييدإلساك ي اييأ ضيويهكئييدوتي اصي

ييت س ي:

جييعاييدإلسااك ي اييخاالليدوفتاا ةيي–يشا سعيت يصااييقاي دتيأ ضاايويهكئاييدوتااي اصيي–يإدارة البحث  العلمثثيي-1
4-7/6/2005. 

جييعاييدإلساك ي اييي–يش سعيت يصييقي دتيأ ضايويهكئاييدوتاي اصيي–يياالتجاهات الحديثة في التدريسي-2
 .19/7/2005-16خالليدوفت ةي

جييعااييدإلسااك ي اييخااالليي–يشاا سعيت يصاييقااي دتيأ ضاايويهكئااييدوتاي اصيي-يأخالقيثثات و اداب المهنثثة -3
 .8/8/2005-6دوفت ةي

جييعاييدإلساك ي اييي–يش سعيت يصييقي دتيأ ضيويهكئييدوتاي اصيي-ياستخدام التكنولوجيا في التدريس -4
 .27/9/2005-24خالليدوفت ةي

جييعاييي–يشا سعيت يصاييقاي دتيأ ضايويهكئاييدوتاي اصيي-يإعداد كتابة البحو  العلمية و نشثرها دوليثا  ي-5
ي.30/8/2007-28دإلسك ي اييخالليدوفت ةي

جييعاييدإلساك ي اييخاالليدوفتا ةيي–يش سعيت يصاييقاي دتيأ ضايويهكئاييدوتاي اصيي-يإعداد مشروع بحثي -6
ي.18-20/9/2007



جييعاااييي–يشااا سعيت يصاااييقاااي دتيأ ضااايويهكئاااييدوتاااي اصيي-يالجثثثودة فثثثي العمليثثثة التدريسثثثية معثثثاييري-7
ي.15/7/2012-14دإلسك ي اييخالليدوفت ةي

جييعااييدإلسااك ي اييخااالليي–يشاا سعيت يصااييقااي دتيأ ضاايويهكئااييدوتااي اصي -نظثثم السثثاعات المعتمثثدة ي-8
ي.19/7/2012-18دوفت ةي

جييعاييدإلساك ي اييخاالليدوفتا ةيي–قاي دتيأ ضايويهكئاييدوتاي اصيييش سعيت يصي -التخطيط اإلستراتيجيي-9
ي.16-17/7/2014

جييعااييدإلسااك ي اييخااالليي–يشاا سعيت يصااييقااي دتيأ ضاايويهكئااييدوتااي اصي -إدارة األزمثثات و الكثثوار ي-10
ي.24/7/2014-23دوفت ةي

ي–يويهكئاييدوتاي اصييشا سعيت يصاييقاي دتيأ ضا -الجوانب القانونية و المالية فثي األعمثاا الجامعيثةي-11
ي.10/8/2014-9جييعييدإلسك ي اييخالليدوفت ةي

جييعااييدإلسااك ي اييخااالليي–يشاا سعيت يصااييقااي دتيأ ضاايويهكئااييدوتااي اصي -أخالقيثثات البحثث  العلمثثيي-12
ي.14/8/2014-13دوفت ةي

ي.1993دوتييد عقيتيبكلصييدوت بصييخالليشه يسبتيب يإعداد المعلم الجامعييس ةي -13

يس ةيتي ابصييسيس شيي ي ي نيحضس يي-14

"Computers, Data Management, Database, and their applications in 

Environmental Biotechnology" 

Provided by University of Alexandria Research Center, during the period 26-31 

March, 1994. 

يقييييينيدوسكيةيي"Course specifications" توصيف المقررات حضس يس شيي ي ي ني-15
يأستيذيدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصييبيوللصييي–دألستيذيدويكتس ي/ي  ةي بييدوقيي يغي يي

ي.18/6/2008فييي



يقييييينيدوسكيةييي"Annual course reports"التقرير السنوي للمقررحضس يس شيي ي ي نيي-16
وللصييوشئسنيخييييدويجتي يست يصييدوبكئييفييسكك يدي–دألستيذيدويكتس ي/ي س هينيحسكنيف يليي

ي.22/6/2008

 جامعة –"المقارنة بين المعايير األكاديمية لكلية الصيدلة حضس يس شيي ي يبع سدنيي-17

ييقييييينيدوسكيةيدألستيذيدويكتس ييياإلسكندرية والمعايير القياسية القومية للقطاع الصيدلي" 

ي.1/4/2009بقس يدوةكيال صيتيبيوللصييفيييأستيذييتف غي– سدلييحيييخلفيهللايي

ييقييييينيرؤى في إطار ثقافة الجودة "  –" تقييم الطالب حضس يس شيي ي يبع سدنيي-18

يجييعييدإلسك ي اييفييي–أستيذيبكلصييدوت بصييي–دوسكييدألستيذيدويكتس ي/يةالحيدوخ دشيي

ي.13/5/2009

كلصاييي-لتعظثيم نتثائج التجثارب و الدراسثات العمليثةالطرق غيثر التقليديثة حضس ييس ةيتي ابصيي انيي-19
ي.16/2/2010جييعييدإلسك ي اييفييي–دوةكيويي

"Non Conventional Methods for Optimization in Experimental Studies" 

أساسثثيات و تطبيقثثات كروماتوجرافيثثا السثثائل ذات األدا  حضااس ييس ةيتي ابصااييسيس شاايي ياا ي اانيي-20
ي-ي كا يدوتل سوسجصاييدوطبصايي-في الكيميا  الحيوية و الطبيثة (GC)كروماتوجرافيا الغاز و(HPLC)  العالي

ي.15/4/2010-12جييعييدإلسك ي اييفييدوفت ةيينيي-يعهييدوبحسثيدوطبصي

يحضس ييس ةيتي ابصييسيس شيي ي يبع سدن:ي-21

Basic Statistical Techniques Using SPSS Course and Workshop,     

 .16/2/2010-15جييعييدإلسك ي اييفييدوفت ةيينيي-يعهييدوبحسثيدوطبصيي-دوتل سوسجصييدوطبصيبي ك ي
 "كيفية إعداد ورقة األسئلة لالختبارات النظرية بأنواعها حضس يس شيي ي ي نييي-22

ييقييييييي"المختلفة و كذلك طرق التقييم لالمتحان الشفوي و أعماا السنة و التدريب العملي



فاااااا عييي هاااااااس يسذوااااااكيكاااااااسيييييييي–سككااااااا يكلصااااااييدوت بصاااااااييي–ييحياااااااييدولاااااا عساااااااتيذيدواااااايكتس /يألديدوسااااااكييياااااان
ي.19/12/2010سييي16/12/2010

ي:ييبجييعييفي سصيحضس يس عيدوعي يدآلتصيي
 :   Attending the following CPD workshops and EDC new comers orientation 

1- "Orientation to PUA". Presented by: Prof. Dr. Magda El Massik at the Faculty of 

Pharmacy and   

    Drug Manufacturing C118 on 6/9/2015. 

2- "Research and postgraduate studies". Presented by: Prof. Dr. Mahmoud Mohy 

El Din at the   

     Faculty of Pharmacy and Drug Manufacturing C118 on 6/9/2015. 

3- "Registration System". Presented by: Prof. Dr. Osama El Masry at the Faculty of   

    Pharmacy and Drug Manufacturing C118 on 6/9/2015. 

4- "Academic Advising". Presented by: Dr. Ahmed Ibrahim at the Faculty of 

Engineering E344  

     on 7/9/2015. 

5- "Credit Hour System". Presented by: Dr. Osama Abdel Latif at the Faculty of 

Engineering E344  

     on 7/9/2015. 

6- "Philosophy of Teaching". Presented by: Dr. Gihan El Batouti at the Faculty of 

Engineering  

     E344 on 9/9/2015. 

7- "Learning Styles". Presented by: Dr. Riham Hazzah at the Faculty of Engineering 

E344  

     on 9/9/2015. 

8- "Interactive Modalities". Presented by: Dr. Gihan El Batouti at the Faculty of 

Engineering E344  

     on 14/9/2015. 

9- "Managing Lectures". Presented by: Dr. Sahar Abdel Moniem at the Faculty of 

Engineering  

      E344 on 14/9/2015. 

10- "Motivation and Feedback". Presented by: Dr. Gihan El Batouti at the Faculty 

of Languages  

        and Translation D017 on 8/12/2015. 

11- "Academic Integrity". Presented by: Dr. Amani Ramadan at the Faculty of 

Languages and Translation D017 on 15/12/2015. 



 

 

 :المواقع التي قمت بزيارتها 

  

 

 :األنشطة

يالمحاضرات العامة و الندوات

ييقييييينيدوسكييدألستيذيدويكتس /ي بييدوع ا ي أنفلونزا الخنازير"حضس ي يسةيبع سدن:"يي-1

ي10/10/2009بتي ا يي-أستيذييتف غيبقس يدوةكيال صيتيبيوللصيي-ةيوح

لالمتحانثثات ياألسثثئلةصثثياغة  -لمجثثاالت الثثتعلم المختلفثثة "وسثثائل التقثثويميحيضاا ةيبع ااسدن:ييحضااس ي-2
ي.30/10/2010جييعييدإلسك ي اييفييي–"يفييكلصييدوةكيوييالتحريرية

يفييكلصييي"حماية حقوق الملكية الفكرية و مصادرها"يحيض ةيبع سدن:ييحضس ي-3

يي-يقييييينيدألستيذيدويكتس /ي بييهللاييسعيي انيدويكني-إلسك ي ايجييعييدي–دوةكيويي

ي.27/10/2010فييي–جييعييدإلسك ي اييي-دويش فيدوعي ي لىييكتبيب دودتيدالخت دع

 ة لفحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين القواعد العامة الجديدحضس ييحيض ةيبع سدن:"يي-4

يستيذيدويكتس /ييحيييألديدوسكيييقييييين لشغل وظائف األساتذة و األساتذة المساعدين"

ي.6/1/2010دألستيذيدويتف غيبقس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصييبيوللصييفيييق  ي

ي.2010/ي16/9-14دويؤتي يدوعليييولللصييبتي ا يييجيس ييينيدويحيض دتيفييحضس  -5

يحضس ييحيض ةيبع سدن:ي-6

Application of IR Spectroscopy in Pharmaceutical Industry     



 ئصصيقس يدولصيصيويدوةكيوصييبيوللصييفييي-أيصيييأبسيدوسفيستيذيدويكتس /يألديدوسكيةييقييييين
يييييي.11/12/2010

 الجودة المفقودة في منظومة ضمان الجودة و االعتماد: أين   حضس ي يسةيبع سدن:"يي-7

ي-كلصيييييدوةكيويي- يدوةكيال صيتقسي-ةيوحي لييخلك يقييييينيدوسكييدألستيذيدويكتس /ي "نحن؟
ي.25/2/2012جييعييدإلسك ي اييبتي ا ي

سييبفي سصيبجييعيييعكيهي–وييجستك /ييك د يديفس ىيكييليكس صييقي يينيديSeminarحضس ي -8
ي–بقي ييدويؤتي دتيي16/2/2013بيوش كييدألس سبصييبتي ا ي–دوييجستك ي/ي اليأحييييب سكيدو سبىي

 -Ocean Chemistryجييعييدإلسك ي اييسيذوكي نيدويسدضص يدآلتصي:يي-دوةكيوييكلصيي-دويب ىيدوقيص 
Forensic toxicology ي.ي

   على حل الصراعات الشخصية داخل  اإلسالميةتأثير القيم ”حضس ي يسةيبع سدن:"يي-9

يإيد ة يئاابي ئااصصييجلااصيي-حلياايدوسااكييدواايكتس /يشاا انيحسااني باايصييقيياايييااني“المصثثريةالمؤسسثثات 
ي.24/11/2012سيي8/11وأليسصييبتي ا يي ييش كيتيفي كسيجيسي

ي.22/2/2014بتي ا يFaculty Research Day  حضس يي-10

حضس يدو يسةيدويقييييينيأس ةي"شبيبيةح"ي ني"غعيدويسدويفايييةا يسييس يدوةاصييوييفاييإطاي يي-11
يدوجهسييدوقسيصييدويبذسوييويحي بييهذهيدوييي سيت".ي

يحضس ييحيض ةيبع سدن:ي-12

"Modern advances in the use of polysaccharide-based chiral selectors in HPLC 

analysis"     

يكلصييييي-قس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-هيك يييه يشلبيدويكتس /ييةيقييييينيدوسكيي

ي.23/6/2014جييعييدإلسك ي اييبتي ا يي-دوةكيويي

     "The Capstone Experience in Action Learning" حضس ييحيض ةيبع سدن:ي-13



يكلصييي-قس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-هيك يييه يشلبيدويكتس /ييةيقييييينيدوسكي

ي.25/6/2014جييعييدإلسك ي اييبتي ا يي-دوةكيويي

يحضس ييحيض ةيبع سدن:ي-14

"Stacking as a versatile online pre-concentration technique in Microemulsion 

micellar electrokinetic chromatography (MEEKC)"  

يكلصييي-قس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-هيك يييه يشلبيدويكتس /ييةيقييييينيدوسكيي

 15/6/2015جييعييدإلسك ي اييبتي ا يي-دوةكيويي

يتحكيم األبحا : 

يتحكص يدوعيكييينيدألبحيثيوليس ايتيدوعليصييدآلتصي:يت 

 Journal of AOAC international.  
 Pharmaceutica Analytica Acta. 

 American journal of chemistry. 

 Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University. 

 Arabian journal of chemistry 

 Journal of chromatographic science 

 Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly  
                       (Chem Ind. Chem. Eng. Q.) 

 Journal of Theoretical Chemistry. 
 International journal of spectroscopy  

 

 عضوية هيئات تحرير الدوريات العلمية:

 عضو هيئة تحرير في الدوريات العلمية العالمية اآلتية:

 Pharmaceutica Analytica Acta (OMICS Publishing Group), from December 
2011. 

 American Journal of Chemistry (Scientific and Academic Publishing), from 
December 10th 2011. 



  International Journal of Clinical Pharmacology & Toxicology (IJCPT) SciDoc 
Publishers. 

 SM Analytical and Bioanalytical Techniques   
 

 شروعات البحثية:الم

يدويشي كييفيييش سعيبحثييييسليينية يسقيي  يدوبحثيدوعليييبجييعييدإلسك ي اييبع سدن:

"Counterfeit medicines in Egypt: 

Analysis of the current situation and enhancement of the pharmacist 

contribution to national combating efforts"   (HLT-11) 

Alexandria University Research Fund (AURF) 

Research Enhancement Program (ALEX REP) 2011-2012 

 أخرى  أنشطة جامعية

يجييعييدإلسك ي اييي ذيكس كسيي–كلصييدوةكيوييي- ضسيبيجلصيقس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-

ي.ي2002

يجييعييدإلسك ي اييفييدوعي يي-يويكلصييدوةكي-أيكنييجلصيقس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-

ي.2007ي-2006دوجييعي

يإوىيكسوكسيي2008جييعييدإلسك ي اييفييدوفت ةيينيكسوكسي–كلصييدوةكيوييي-أيكنييجلصيدوللصيي-

ي.2009

ي.ي2006ي ذي ي ييي(ك ت سليدوف قييدوثي صي)ي ضسيفييوج ييإ يديي تكجييدوف قييدوثي صيي-

ي.2008/2009سيت يصييدوبكئييفييدوعي يدأللييصييي ضسيفييوج ييشئسنيخييييدويجتي يي-



ي.جييعييدإلسك ي اي–بكلصييدوةكيوييي ضسيدوف اقيدوت فكذييوسحيةيضيينيدوجسيةي-

يكلصييي- ضسيفييوج ييدولصييسصيتيدوي بثقييينييجلصيقس يدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصيي-

يجييعييدإلسك ي اي.ي-دوةكيوي

ي جيجصيتيدوي بثقييينييجلصيقس يدولصيصيويدوتحلكلصيي ضسيفييوجينيج ييدألجه ةيسيدوي-

يجييعييدإلسك ي اي.ي-كلصييدوةكيويي-دوةكيوصي

ي ضسيفييدولج ييدوف صييدويتخةةييبسض يدويسدةفيتيدوف صييسيدوقصيييدوتقيك اييسيدوتأيكنيي-

يدالبتيدئييوليشت ايتيبيوللصييولب  ييجيدوعييي.

يدويسدةفيتيدوف صييسيدوقصيييدوتقيك اييسيدوتأيكنيي ضسيفييدولج ييدوف صييدويتخةةييبسض ي-

يدالبتيدئييوليشت ايتيبيوللصييوب  ييجيدوةكيوييدإلللك صكصي.

ي.2012/2013 ضسيفييوج ييشئسنيدوتعلص يسيدوطالبيوب  ييجيدوةكيوييدإلللك صكصييولعي يدوجييعييي-

ي ضسيسيأيكنيوج ييدويختب دتيسيدألجه ةيدوعليصييبيوللصي.ي-

ي.2012/2013ي سقيدإل شيييدأللييصيييبب  ييجيدوةكيوييدإلللك صكصييولعي يدوجييعيي يئبيي-

ي.2011-2010ي سقيويق  دتيب ديجيدوي دسيتيدوعلصييبيوقس يولعي يدوجييعييي-

 ضسيفييوج ييسض يسصيسييدوقس يدويدخلصييفييإيد ةيدوحةصيدوعيلصييسيقسد ييدوتعييا ييا يدوطاالبيسيي-
  .دوي بثقييينييجلصيدوقس

 .2014-2013 ضسيفييوج ييتظلييتيدوف قييدوثي صييدوتيبعييول ت سليدوف قييدوثي صييفييدوعي يدوجييعييي-

  (.2010دويشي كييفييتعيك يالئحييدوي دسيتيدوعلصييب ظي يدوسي يتيدويعتييةي)ي-

يدو اييةيدوعليصييسدإلش دفي لىييجيس ييينيطالبيدوف قييدألسوى.ي-

ي–لىيدوتي ابيدوةصفييوطالبيدوف قييدوثيوثييبكلصييدوةكيوييدويشي كييفييدإلش دفي ي-



ي.ي2007جييعييدإلسك ي اييي ذي ي ي

سيي2012/2013سيي2011/2012دويشي كييفييدويؤتي يدوعليييولقس يوأل سد يدوجييعصيي-
2013/2014. 

 : عضوية الهيئات المهنية

                     American Chemical Society ي ضسيفييدوجيعصييدألي اكصييوللصيصيوي-

ي1991 ضسيدو قيبييدوعييييوةصييوييية يي ذي ي يي-

 1991 ضسيدو قيبييدوف  صييولةصييوييبيإلسك ي اييي ذي ي يي-

 جييعييدإلسك ي ايي– ضسيب ييييأ ضيويهكئييدوتي اصيي-

صيدوجييعاايي يئاابي ئااصي-ب ئيسااييأ.ي.يةاايكقي بااييدوسااال يتسفكااقيفاايي دبطااييأسدئاا يدوثي سصااييدوعييااي  ضااسي-
ي4789ت يإشهي يدو دبطييكجيعصييأهلصييتحتي ق يي(يسيقي119 وشئسنيدوي دسيتيدوعلصييسيدوبحسثي) ق يدوقكي

ي.2000وس يي

 األنشطة الطالبية

 :جييعييدإلسك ي اييي-فييكلصييدوةكيوييدويشي كييفييدأل شطييدوطالبصيي نيط اقي اييةيدألس يدآلتصيي-ي

 2010/2011يدوجييعييعي لويFriends  دئييأس ةيدألةيقيويي-

 2011/2012 يدوجييعييلعيويTARGET دئييأس ةيي-

 الجوائز و التكريم:

 ياانيقيئيااييدويجااالتيي%50دوحةااسلي لااىييكيفااأةيدوجييعااييوتشااجص يدو شاا يدوعليااييضااينيأ لااىي
يدويفه سيي يويصًيييدخ يدوتخةصيوخيسييأبحيث.

 

 شاا احيييدوحةااسلي لااىييكيفااأةيدوجييعااييوتشااجص يدو شاا يدوعليااييضااينlower 50%ياانيقيئيااييي
 دويجالتيدويفه سيي يويصًيييدخ يدوتخةصيوثالثييأبحيث.



 

 دوحةسلي لىيجيئ ةيأفض يبسست يBest Poster Awardفييدولصيصيويدوتحلكلصييدوةكيوصييفاييي
 .2008بجييعييدوقيه ةيدوذيي قييفيييي صيي-دويؤتي يدوعليييدألسليوللصييدوةكيوي

 

 يويصيدوعييسسس يدإلي دجيفييدو 

Who's Who in Science and Engineering 2011-2012 – 11th Edition, 2012-2013 

and 2014. 

 يدوعيويصيييسسس يدإلي دجيفييدو
2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century- 2011-Cambridge-England. 

 ىييفعييكلصييدوةكيويوتحقكقيدوي ك يدألسلي ليدوحةسلي لىيشهييةيتقيك ييني ييييدوةصييوي-
 .1991جييعييدإلسك ي ايي ي ي

 وتحقكاقيدوي كا يي1986س د ةيدوت بصاييسيدوتعلاص يفايي كاييدوعلا ي اي يدوحةسلي لىيشاهييةيتقايك يياني
 دألسليفييدوثي سصييدوعيييي لىييستسىيدوجيهس اييشعبيي لييي لس .ي
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oknJVeCmW_pUvBnbu50ppLnnZhq4HVNiBKGQWaqAV7qwnSQmGdHcs8mM5mjmlEqOGdMVZrhvtA
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