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 المؤهالت الدراسية:

  جامعة  –كلية الصيدلة  2009سبتمبر –صيدالنيات دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية تخصص
 اإلسكندرية.–االسكندرية 

 جامعة  –كلية الصيدلة  1998 اغسطس –لية تخصص صيدالنيات الماجستير فى العلوم الصيد
 االسكندرية.-االسكندرية 

  كلية الصيدلة  1989بكالوريوس في العلوم الصيدلية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف دور مايو– 
 االسكندرية.-جامعة االسكندرية 

 1984اإلنجليزية  للراهبات خريجة مدرسة القلب المقدس 

 اللغات:

 )اللغة العربية )اللغة االم 
 )اللغة االنجليزية ) بطالقة 
 )اللغة الفرنسية )جيدة 

 الخبرات المهنية:

 بعد  2017سبتمبر ، من  سكندريةباال جامعة فاروس  -بكلية الصيدلة مشارك(  ذ)استا مساعد ذاستا
 2017الحصول غلى الترقية بجمهورية مصر العربية مارس 

 2016للعام الدراسى  جامعة االسكندرية  -بكلية الصيدلة  -بقسم الصيدالنيات االنتداب للتدريس-
2017 
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 الترم  -االكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا –بكلية الصيدلة  -االنتداب للتدريس بقسم الصيدالنيات
 2017-2016للعام الدراسى   -الثانى

 جامعة الملك  -بكلية الصيدلةبقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  مشارك(  ذ)استا مساعد ذاستا
 2016الى سبتمبر  -2016السعودية، الفترة من يناير اللملكة العربية  -جدة-عبد الغزيز

 ( ذاستامدرس  )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة الملك عبد العزيز  مساعد

 2016الى يناير  -2012سبتمبر المملكة العربية السعودية اعتبارا من -جدة –
 الى  -2009الفترة من سبتمبر  سكندريةباال جامعة فاروس -بكلية الصيدلة مساعد(  ذمدرس )استا

 2012سبتمبر 
 الى سبتمبر  -2006الفترة من سبتمبر  سكندريةباال جامعة فاروس -مدرس مساعد بكلية الصيدلة

2009 
 جامعة االسكندرية -بكلية الصيدلة صيدلى اول( -صيدلى ثانى –) صيدلى ثالث  مساعد باحث- 

 2006و حتى  1989

 األبحاث العلمية المنشورة:

1. Gihan S Labib, Overview on zein protein: a promising pharmaceutical 

excipient in drug delivery systems and tissue engineering. Expert Opinion on 

Drug Delivery, accepted for publication on 29th of June, 2017 

2. Abeer Ahmed Kassem, Gihan Salah Labib. Flash dissolving sublingual 

Almotriptan Malate lyotabs for management of migraine. International 

journal of pharmacy and pharmaceutical sciences: Article in press, 2017 

3. Gihan S Labib, Ragwa M Farid. Osteogenic effect of locally applied 

Pentoxifylline gel: In vitro and In vivo evaluation. Drug delivery; 22(8): 

1094–1102, 2015. DOI:10.3109/10717544.2014.884193 

4. Gihan S Labib. Novel Levocetirizine HCl tablets with enhanced palatability:    

synergistic effect of combining taste modifiers and effervescence 

technique. Drug design, Development and therapy; 9, 5135–5146, 2015 

DOI:10.2147/DDDT.S92245 

5.  Gihan S Labib, Hibah M. Aldawsaria. Innovation of Natural Essential 

Oils Loaded Orabase for Local Treatment of Oral Candidiasis. Drug design, 

Development and therapy, 9, 3349–3359, 2015. DOI: 

10.2147/DDDT.S85356 



6. Bayan Darwesh , Gihan S. Labib.Pharmacy automation in King Abdulaziz 

University hospital : A genuine pilot treatise in the female section. Asian 

Journal of Pharmaceutical and Health Sciences;5(2), 1223- 1229, 2015  

7. Hibah M. Aldawsaria, Gihan S Labib. Quality Control Assessment .Of 

Locally Manufactured Aspirin Tablets In Comparison To Globally Produced 

Generics. Inter. J. Pharma & Biosci;6(1), 558- 566, 2015 

8. Hibah M. Aldawsaria, Shaimaa M. Badr ElDin, Gihan S. Labib, Amal 

H. ElKamel. Design and Formulation of topical hydrogel integrating 

lemongrass loaded nanosponges with enhanced antifungal effect: in vitro/in 

vivo evaluation. International Journal of Nanomedicine; 10, 893-902, 2014  

9. Hibah M. Aldawsaria, Abeer Hanafy, Gihan S. Labib, and Jihan M. 

Badr. Hypoglycemic activities of Plicosepalus acacia and Plicosepalus 

curviflorus extracts in comparison to their solid lipid nano suspension 

formulations. Z NATURFORSCH C; 69c, 391 – 398, 2014 

10. Hala H. Yassin, Mahmoud Gamal Salloum, Gihan S. Labib. Microscopic 

analysis and radiodensometric evaluation of the effect of topical 

Pentoxifylline around integrated dental implants. Egyptian Dental Journal; 

60(3) , 3199- 3206, 2014 

11. Gihan S Labib, Hibah M Aldawsari, Shaimaa M Badr-Eldin. 

Metronidazole and Pentoxifylline films for the local treatment of chronic 

periodontal pockets: preparation, in vitro evaluation and clinical assessment. 

Expert Opin. Drug Deliv.; 11(6), 855- 865, 2014 

12. Noha S. El-Salamouni, Gihan S. Labib, Safaa S. El-Gamal. Bioadhesive 

Ophthalmic Inserts for Treatment of Glaucoma: In vitro-In vivo Evaluation. 

Lat. Am. J. Pharm.; 32 (10), 1457-1466, 2013 

13. Gihan S. Labib, Noha S. El-Salamouni, Safaa S. El-Gamal. Formulation 

and Evaluation of Brimonidine Tartarate Ophthalmic Gels.  Alex. J. Pharm. 

Sci.,; 25 (1), March, 2011 

14. Hala H. Yassin, Amr El.Kholy, Gihan S. Labib. The efficacy of locally 

applied Metronidazole and Pentoxifylline gels in the treatment of induced 

skin ulcers: Experimental study in rats, Egyptian Dental journal; 55, 

1665:1672, 2009 

15. Hala H. Yassin, Amr El.Kholy, Gihan S. Labib. Clinical evaluation of 

locally delivered Metronidazole and Pentoxifylline combination therapy in 

the treatment of recurrent aphthous stomatitis, Egyptian Dental journal; 55, 

1725:1731, 2009 



16. Hala H. Yassin, Amr El.Kholy, Gihan S. Labib. Comparative study of 

locally delivered Metronidazole and Pentoxifylline as adjunctive therapeutic 

agents in chronic periodontitis patients (Clinical and Biochemical study), 

Egyptian Dental journal; 55, 1815:1827, 2009 

 المهارات التقنية:

  برامج الكمبيوتر مثل:بعض  استخدام 

PowerPoint, Word, Excel, Paint…etc  

 المهارات الفردية: 

  يدوية فنيةمهارات 

 خبرات التدريب:

  :محكم في مجالت عالمية مثلInternational Journal of pharmaceutics-  

Drug development and industrial pharmacy  

 وحتى 2012جامعة الملك عبد العزيزمنذ  -عضو بلجنة االعتماد األكاديمي الكندية في كلية الصيدلة 

 2016 سبتمبر

 جامعة الملك عبد  -عضو بلجنة استحداث برنامج الدكتوراه في الصيدالنيات في كلية الصيدلة

 2013العزيز

  2015-2014جامعة الملك عبد العزيز -الصيدلةرائدة اللجنة االجتماعية في الصيدالنيات في كلية 

  2010عضو بلجنة وضع الالئحة وتطوير المناهج بكلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية-

2012  

  العمل كمشرفة قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية

2010-2011  

  2012-2010االشراف وإدارة المصنع النموذجي بكلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية  

 2012-2010عضو بلجان االمتحانات ومراجعة النتائج بكلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية  

  عضو بلجان المراجعة الداخلية باللجنة الرئيسية لضمان الجودة بكلية الصيدلة، جامعة فاروس

 2012-2011سكندرية باإل

  عضو بلجان العالقات الخارجية مع الجامعة االيرالنديةCollege Cork (UCC)   في اطار التعاون

  2012-2010بكلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية و التبادل الطالبي 

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

 2016-2012العربية السعودية من المملكة  -جدة -االعارة للعمل بجامعة الملك عبد العزبز 

  الصيدلة جامعة االسكندرية و كلية الصيدلة باالكاديمية كلية  -بقسم الصيدالنياتاالنتداب للتدريس

 2017-2016العربية للعلوم و التكنولوجيا خالل العام الدراسى 

 األنشطة:



 المشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات العلمية:

 الخامس للصيدالنيات والتوصيل الدوائي  قبول للعرض في االجتماع السنويم 1المشاركة بملخص

 2015الحديث المقام بدبي مارس 

 الخامس للصيدالنيات والتوصيل الدوائي  مقبول للعرض في االجتماع السنوي 2المشاركة بملخص

 2015الحديث المقام بدبي مارس 

  المشاركة بملخص مقبول للعرض في االجتماع السنوي للرابطة األمريكية لعلماء الصيدلة المقام

 2014بمدينة سان دييجو بالواليات المتحدة االمريكية نوفمبر 

 في المؤتمر العربي الدولي السنوي لعلوم المواد الرابع عشر المقام  المشاركة بملخص مقبول للعرض

 2014بالقاهرة نوفمبر

 2010في المؤتمر الدولي األول المقام ببيروت مايو  شاركة بملخص مقبول للعرضالم  

 5th International Conference on Pharmaceutics & Novel Drug Delivery 

Systems conference Poster presentation entitled: “Cetirizine fast dissolving 

tablets for dysphagic and pediatric patients”, held in March 16-18, 2015 at 

Crowne Plaza, Dubai, UAE. 

 5th International Conference on Pharmaceutics & Novel Drug Delivery 

Systems conference Poster presentation entitled: Surfactant free emulsion 

stabilized by in-stu aggregates formed from natural components”,    held in 

March 16-18, 2015 at Crowne Plaza, Dubai, UAE. 

 AAPS Annual Meeting and Exposition held in San Diego, USA. Poster 

presentation entitled “Innovation of Natural Essential Oils Loaded Orabase 

for Local Treatment of Oral Candidiasis”, held in San Diego, 2-6 November 

2014 (Poster # T2111). 

 14th Arab International Conference of Material science” Materials for 

Biomedical Application. Poster presentation entitled “Osteogenic Effect of 

Locally Applied Pentoxyfilline Gel: In Vitro and In Vivo Evaluations”, held 

in Cairo, December 2013.   

 1st international conference of Beirut. Poster presentation entitled 

“Comparative study on the characteristics of conventional films and drug-

loaded  microspheres film formulations containing Pentoxifylline or 

Metronidazole”, held in Beirut, May 2010 

 ادة معتمدة من الناشر الدولى الحصول على شهElsevier  للمشاركة في دورة مقامة عن بعد بعنوان 

'Options in article publishing: open access or a traditional journal?' by Els 

Bosma, October 2014 



  الحصول على شهادة معتمدة من الناشر الدولىElsevier وان للمشاركة في دورة مقامة عن بعد بعن

“First Pharmacy Research Day” held in King Abdulaziz University hospital 

on the 6th of February 2014 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحضور  -الحصول على شهادة معتمدة من مركز تطوير التعليم الجامعي 

“Ninth Forum Academic Output for academic year 2014” held by the center for 

teaching and learning development, 2-6-2014 

   :الحصول على شهادة معتمدة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة لحضور دورة 

 “Exam Blueprint” held in King Abdulaziz University, Faculty of medicine on 

November 26, 2013 

 2013 ل في التعليم العالي" مركز تطوير التعليم الجامعيدورة "تصميم المقررات والتدريس الفعا 

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة لحضور  -الحصول على شهادة معتمدة من مركز تطوير التعليم الجامعي 

 “Guarantee and Observation Quality of Teaching and Learning Processes” 

 9-13/2/2013 

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة -ركز ضمان الجودة الجامعيالحصول على شهادة معتمدة من م

 لحضور  

Web Endnote as a reference Management Software” on the25th of December 

2012 

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة لحضور  -الحصول على شهادة معتمدة من مركز تطوير التعليم الجامعي 

“Effective Teaching” Held from 18-19 of December 2012 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحضور  -الحصول على شهادة معتمدة من مركز تطوير التعليم الجامعي 

 “Use of SPSS program in the analysis of questionnaires”” Held on 30 

September 2012 

 المشاركة في دورة:   الحصول على شهادة معتمدة من جامعة فاروس باإلسكندرية للحضور و 

 “Continuing Professional Development (CPD) Program in teaching and 

learning delivered by the Institute of International Education” 2012 

 المشاريع البحثية المدعمة:

 ألمملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز بجدةب باحث رئيسي في الدراسة العلمية المتميزة   

 :بعنوان)  D1435-666-166رقم )

”Innovation of Natural Essential Oils Loaded Orabase for Local Treatment of 

Oral Candidiasis”   

 ألمملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز بجدةب باحث رئيسي في الدراسة العلمية المتميزة  

 :بعنوان ) D1435-665-166رقم )

“Novel Levocetirizine HCl tablets with enhanced palatability: synergistic effect 

of combining taste modifiers and effervescence technique  

  رقم    ألمملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز بجدةبباحث رئيسي في الدراسة العلمية المتميزة

(1434D-012-166 ( بعنوان:  



“Preparation and in-vitro evaluation of Metronidazole and Pentoxifylline films 

for the treatment of chronic periodontal pockets “ 

 أنشطة خدمة المجتمع

  بكلية الصيدلة  للجنة الثقافيةتصميم وتنفيذ حلقة تدريبية للطالبات بكلية الصيدلة لتعلم فنون الكروشيه تابع- 

    ألمملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز بجدةب

 والقيام  ألمملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز بجدةب -بكلية الصيدلة رائدة للجنة االجتماعية

بتنظيم األنشطة والرحالت الطالبية التي تهدف لخدمة المجتمع كزيارة دور المسنين وااليتام ومرضى 

 الزهايمر وتقديم الخدمات لهم ومساعدة المحتاجين بتقديم بعض السلع االستهالكية لتعزيز روح العطاء.  

 

 

 


