
اميمة جابر شعبان فرج د.  
:البريدي العنوان  

+                    2035227491و  +201006938120اتف:والهأرقام   

omimagaber@yahoo.com. البريد اإلليكترونى  

1970/ 1/10 تاريخ الميالد: مصرية الجنسية:   

أطفال 4متزوجة و  الحالة اإلجتماعية: سارية الصالحية رخصة القيادة:   

 

 المؤهالت الدراسية:

  )جامعـة  -كلـية الصـيدلة  -2008 أكتوبر-دكتوراه الفلسـفة في العلوم الصـيدلية )كيمياء صـيدلية

   .اإلسكـندرية

  جامعـة  -كلــية الصـيدلة  - 2005اكتوبر  – الصـيدلية )كيمياء صـيدلية(ماجسـتير العلوم

 اإلسكـندرية.

 اللغات:

 العربية 

 االنجليزية 

 الخبرات المهنية:

  يوليو اعتبارا من  االسكندرية جامعة –كلية الصـيدلة  -أسـتاذ مساعد بقسـم الكيمـياء الصـيدلـية

2014. 

 حتى  2008 جامعة اإلسكـندرية  اعتبارا من –كلية الصـيدلة  -بقسـم الكيمـياء الصـيدلـية  مدرس

2014. 

  جامعة اإلسكـندرية  اعتبارا من  –كلية الصـيدلة  -مدرس مساعد بقسـم الكيمـياء الصـيدلـية

 .                                     2008حتى  2005

 حتى  1993 جامعة اإلسكـندرية  اعتبارا من –كلية الصـيدلة  -بقسـم الكيمـياء الصـيدلـية  ةمعـيد

2005. 
 

 األبحاث العلمية المنشورة:

1. Synthesis of Thiazlo[4,5-d]pyrimidine Derivatives as Potential Antimicrobial    

Agents, Nargues S. Habib, Raafat Soliman, Alaa A. El-Tombary, Soad A.  El- Hawash 

and Omaima G. Shaaban, Arch Pharm Res, 30, No. 12, 1511-1520 (2007).  

 

2. Synthesis of Tetrahydrobenzothieno[2,3-d]pyrimidine and  Tetrahydro-

benzothieno[3,2-e]-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine Derivatives as Potential 
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Antimicrobial  Agents, Raafat Soliman, Nargues S. Habib, Alaa A. El-Tombary, Soad 

A.  El- Hawash and Omaima G. Shaaban, Sci Pharm. 77, 755–773 (2009). 

 

3. Synthesis and biological evaluation of novel series of thieno[2,3-d] pyrimidine 

derivatives as anticancer and antimicrobial agents, Nargues S. Habib , Raafat Soliman, 

Alaa A. El-Tombary , Soad A. El-Hawash ,Omaima G. Shaaban, Med Chem Res, 22, 

3289-3308 ( 2013 ). 

 

4. Synthesis and Biological Evaluation of Some Novel Thieno[2,3-d] pyrimidine 

Derivatives as Potential Anti-inflammatory and Analgesic Agents , Alaa A. El-

Tombary, Soad A.M. El-Hawash, Nargues S. Habib, Raafat Soliman, Ibrahim M. El-

Ashmawy ,Omaima G. Shaaban, Med Chem, 9, 1099-1112 ( 2013 ). 

 

5. Design, synthesis and biological evaluation of some novel thienopyrimidines and 

fused thienopyrimidines as anti-inflammatory agents, Ola H. Rizk, Omaima G. 

Shaaban, Ibrahim M. El-Ashmawy, , Eur. J. Med. Chem., 55 , 85-93 (2012). partially 

presented in  The 16 th SCI / RSC Medicinal Chemistry Symposium. Churchill College, 

Cambridge, UK, 11-14 September 2011, poster P.2. 

 

6. Synthesis and biological evaluation of thieno [2/,3/:4,5] pyrimido[1,2-

b][1,2,4]triazines and thieno[2,3-d][1,2,4] triazolo[1,5-a]pyrimidines as anti-

inflammatory and analgesic agents, Hayam M.A. Ashour, Omaima G. Shaaban, Ola 

H. Rizk, Ibrahim M. El-Ashmawy,  Eur. J. Med. Chem.,  4, 341–351(2013). presented 

in Zing Conferences, Medicinal Chemistry Conference. Lanzarote, Spain, 2-5 March 

2012. 

 

7. Synthesis of Some 4,5-Dihydrothieno[3,2-e][1,2,4]Triazolo[4,3-a] Pyrimidine-2-

Carboxamides as Anti-Inflammatory and Analgesic Agents, Omaima G. Shaaban, Ola 

H. Rizk, Aida E. Bayad , Ibrahim M. El-Ashmawy, The Open Med Chem j, 7, 49-65  

(2013).  

 

 8. Synthesis of some oxadiazolyl, pyrazolyl and thiazolyl derivatives of    thiophene-2-

carboxamide as antimicrobial and anti-HCV agents, Ola H. Rizk, Omaima G. 

Shaaban, Abeer E. Abdel Wahab , presented in The XIV European Symposium on 

Organic Reactivity (ESOR 2013). Prague, Czech Republic, 1-6 September 2013, poster 

p. 38. 

 

 9. Design and synthesis of some new 1,2,4- triazolo[4,3-a] quinoxaline derivatives as 

potential antimicrobial agents, Maryam A.Z. El-Attar, Omaima G Shaaban, Rasha Y 

Elbayaa, Nargues S Habib, Soad AM El-Hawash and Abeer E Abdel Wahab, The Open 

Med Chem j, 5, 489-495 (2015), presented in the V International Conference on 



Environmental, Industrial and Applied Microbiology- BioMicroWorld 2013, madride, 

Spain. 2-4 October 2013 page 436. 

  

  10. New 3-cyano-2-substituted pyridines induce apoptosis in MCF 7        breast cancer 

cells, Ahmed Malki, Mona Mohsen, Hassan Aziz, Ola Rizk, Omaima Shaaban, 

Mohamed El-Sayed, Zaki A. Sherif  and Hayam Ashour, Molecules, 21(2), 230, ( 

2016).        

 

 المهارات التقنية:

 

 إجادة استخدام الحاسب اآللي فى برامج الكتابة المختلفة و الرسم الكيميائي و كذلك اإلنترنت 

 

 المهارات الفردية:

 .المتعلم الذاتي 

 .فريق العمل ومهارات القيادة 

 .مهارات جيدة فى إدارة الوقت، ويمكن العمل تحت الضغط 

 

 خبرات التدريب:

 ( مركز إعداد القادة  2005 يونيهأساليب البحث العلمى ،- .)جامعة األسكندرية 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2005)يونيه التدريس الفغال 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2006مهارات األتصال الفعال )أكتوبر 

 ( مركز إعداد القادة  2006 أبريلأخالقيات واداب املهنة ،- .)جامعة األسكندرية 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007أستخدام التكنولوجيا ىف التدريس )مايو 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007)مايو األساليب احلديثة يف التدريس 

 جامعة األسكندرية(. - ، مركز إعداد القادة 2012 مايو) إدارة فريق حبثي  

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2013تقييم التدريس )ديسمرب 

 جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2012 أبريل) املشاريع البحثية التنافسية 
 كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية.2012ديسمبر  ورشة عمل تعليق ختامي ، 

 

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

  "المؤتمر العلمي األول لجودة التعليم "الجودة من خالل التميز واالبتكار 

 جامعة القاهرة(. - كلية العالج الطبيعى - 2009 يوليو 29-30) 



 Zing conferences Medicinal Chemistry conference  ( Synthesis and biological 

evaluation of novel thieno[2,3-d]pyrimidines, thieno[2',3':4,5] pyrimido[1,2-

b][1,2,4]triazines and thieno[2,3-d][1,2,4] triazolo[1,5-a]pyrimidines as anti-

inflammatory and analgesic agents).  

     .مارس أسبانيا 2-5   

 

 First PUA international conferences on advances in pharmaceutical sciences,  كلية الصيدلة و

  2015.أكتوبر ،, 27-29جامعة فاروس, اإلسكندرية،PUA ICAPS st1 التصنيع الدوائي

 Positive thinking workshop, 2016 أبريل 12 ,كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس. 

 

 

 :األنشطة

  جامـعة  – و التصنيع الدوائى الصـيدلةكلية فى قسم الكيمياء  1مقرر كيمياء عضوية منسق

 فاروس

 و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةبوحدة ضمان الجودة  المدير التنفيذي لمعيار البرامج التعليمية – 

 فاروسجامـعة 

  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلة رابعةالرئيس كنترول الفرقة 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  - االكلينيكيةشئون طالب الصيدلة عضو لجنة 

  عضو فى الفريق التنفيذى لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لألعتماد(CIQAP) - كلية

 األسكندرية. جامـعة  –الصـيدلة 

 األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -لحنة المتابعة الداخلية  عضو. 

 كلية  -( -البرامج التعليمية-يار الطالب و الخريجونعضو لجنة كتابة الدراسة الذاتية )مع

 .األسكندريةجامـعة  –الصـيدلة 

 األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -قسم الكيمياء الصيدلية  – زمات والكوارثعضو لجنة األ. 

  عـضو بالنقـابة العـامة لصـيادلة مصر 

 


