
 

:بياواث اإلتصال  
 

كاريه مجدي جزجس مزقص : اإلسم   
 

 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، ، الصيدلة  مدرس بقسم الكيمياء:الوظيفت 

 جامعة فاروس

 

067 :رقم التليفون الداخلى   

  

 karin_guirguis8@hotmail.com: البزيد اإلليكتزووى 

 

 C210: رقم الغزفت 
 

الدكتورة كارٌن مجدي جرجس هً حالٌا محاضرة فً قسم الكٌمٌاء   
.  الدوائً ، جامعة فاروس باإلسكندرٌةوالتصنٌعالصٌدلٌة فً كلٌة الصٌدلة 

الكٌمٌاء التحلٌلٌة )وحصلت على درجة الدكتوراه فً العلوم الصٌدلٌة 
كان عنوان رسالة الدكتوراه . من كلٌة الصٌدلة جامعة اإلسكندرٌة (الصٌدلٌة

تقدٌر بعض المكونات الصٌدلٌة الفعالة والمستخدمة كمضادات  "هو 
كما حصلت على درجة الماجستٌر فً  ".  لاللتهابات او باسطات للعضالت

من كلٌة الصٌدلة ، جامعة  (الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة)العلوم الصٌدلٌة 
 المختارة الصٌدلٌة المركبات بعض تحلٌل "اإلسكندرٌة وكان عنوان الرسالة 

 ".الهٌكلٌة العضالت إضطرابات و اإللتهابات لعالج
فً العلوم الصٌدلٌة من كلٌة الصٌدلة ، . حصلت على درجة البكالورٌوس

 .(بتقدٌر ممتاز مع مرتبة الشرف)جامعة اإلسكندرٌة 
بدرجة كلٌة قدرها  (شهادة أبٌتور)تخرجت من المدرسة األلمانٌة باإلسكندرٌة 

102٪. 

 والتصنٌع سنوات فً  كلٌة الصٌدلة 10باإلضافة إلى عملها األكادٌمً لمدة 

:السيزة الذاتيت   



 كمعٌدة و من 2013-2008من ). الدوائً ، جامعة فاروس باإلسكندرٌة

 حتى اآلن كمدرس فً 2018 كمدرس مساعد ومن دٌسمبر 2013-2018

 الدوائً ، جامعة فاروس والتصنٌعقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة ،  كلٌة الصٌدلة 

 كصٌدلً فً قسم 2008هً عملت من أبرٌل إلى أغسطس  (. باإلسكندرٌة

 .البحث والتطوٌر فً شركة برج للصناعات الدوائٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر
لجنة :  الدوائًوالتصنٌعكما أنها عضو فً اللجان المختلفة فً  كلٌة الصٌدلة 

 (اللجنة الفنٌة)، لجنة األنشطة الطالبٌة  (معٌار الجهاز االداري)ضمان الجودة 
كما شاركت . الطالب و التعلٌم وشئون االكادٌمً االرشاد لجنة ولجنة المؤتمرات، 

 الدوائً ، جامعة والتصنٌعمع لجنة المؤتمرات فً تنظٌم مؤتمركلٌة الصٌدلة 

الذي  (PUA- ICAPS)فاروس الدولً األول حول التقدم فً العلوم الصٌدالنٌة 

كما حضرت بنجاح . 2015 أكتوبر 29 إلى 27عقد فً  جامعة فاروس من 

 Internationalباالضافة الً حضور. بعض حلقات العمل فً تطوٌر التعلٌم

Scientific Conference 9
th

-First HU  و  لكلية الصيدلة جامعة القاهرة 

SDP Conferenceفي جامعة هليوبوليس . 
هً متعلمة ذاتٌة ، لدٌها مهارات إدارة الوقت الجٌدة وٌمكن أن تعمل تحت 

 .الضغط

 Validated Spectrophotometric Methods for the 

Determination of Nabumetone in Tablets 

Dosage Form Using Three Dinitrobenzene 

Reagents. (Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences, volume 4 

issue 4, 2013) 

 Validated Selective HPLC–DAD Method for the 

Simultaneous Determination of Diclofenac 

Sodium and Lidocaine Hydrochloride in 

 :األبحاث المىشورة 



 

Presence of Four of Their Related Substances 

and Potential Impurities. ( Acta 

Chromatographica, 2015) 

 Stability-indicating spectrophotometric methods 

for the simultaneous determination of 

Lornoxicam and its oxidative degradation 

product. Application to degradation kinetics and 

assay of pharmaceutical dosage forms. ( Der 

Pharma Chemica, 2014, 6(6):39-49) 
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