
  

نهي سليمان السالمونيد.   1 

 

 

 

الذاتية السيرة  

 

السالموني علي حسن سليمان نهى   
  الصيدالنيات مدرس

باإلسكندرية، فاروس جامعة التصنيع الدوائي، و الصيدلة كلية  

مصر اإلسكندرية،  

Noha.soliman@pua.edu.eg : اإللكتروني البريد   

 تليفون: 002-03-3877-111

 

 

 بيانات شخصية: 

أنثى النوع:  

مصرية: الجنسية  

ةمتزوج: االجتماعية الحالة  

3891/13/13: الميالد تاريخ  

مصر اإلسكندرية،: الميالد مكان  

515 الشرقية، الدور الخامس العمارة لوران، عارف، السالم عبد .ش 242: المنزل عنوان  

5953985 11 2: +المنزل هاتف رقم  

145 21 01 1311 2: +الجوال رقم  

 

 :اللغات

 (بطالقة) االنجليزية 

 (األم اللغة) العربية 

 

 :العلمية الدرجات

 دراسه لبعض : "الرسالة عنوان .2135 اإلسكندرية، جامعة الصيدلة، كلية ،(الصيدالنيات) الصيدلية العلوم في دكتوراه

 ."ناألنظمة الحديثة لتوصيل الدواء للعي

 صياغة و توصيف : "الرسالة عنوان .2133 اإلسكندرية، جامعة الصيدلة، كلية ،(الصيدالنيات) الصيدلية العلوم في ماجستير

 ."بعض األنظمة البلمرية الالصقة الموصلة للدواء

 اإلسكندرية، جامعة الصيدلة، كلية ،(32ال ترتيبال" )الشرفمع مرتبة  امتيازتقدير " الصيدلية العلوم في بكالوريوس 

2115. 

 للبنات النصر كلية من تخرج (E.G.C.)  2115 ،٪88.4 جموعبم . 

 

 :مهنيةال خبرةال

 فاروس جامعة ،الدوائي والتصنيع الصيدلة كلية الصيدالنيات، قسم الصيدالنيات، مدرس: اآلن حتى - 2135 مايو 

 .باإلسكندرية

 سكندريةباإل فاروس جامعة ،الدوائي والتصنيع الصيدلة بكلية الصيدالنيات بقسم مساعد مدرس: 2135 مايو - 2133 نوفمبر. 

 ريةباإلسكند فاروس جامعة ،الدوائي والتصنيع الصيدلة بكلية الصيدالنيات بقسم معيد: 2133 نوفمبر - 2110 سبتمبر. 

 اإلسكندرية. جامعة الصيدلة، كلية الصيدالنيات، بقسم )دوام وقتي( معيد: 2110 يناير - 2115 سبتمبر 

 :اإلسكندريةب فاروس جامعةب ،الدوائي التصنيع و الصيدلة كلية في التالية، اللجان في عضو

 2130-2135 المؤتمرات؛ لجنة. 



  

نهي سليمان السالمونيد.   2 

 

 2130-2135 التفاعلي؛ متابعة التعلم لجنة. 

 2130-2135 أخرى؛ جامعات من المحولين للطالب لجنة المقصات. 

 اآلن حتى - 2110 ؛الكونترول لجنة. 

 اآلن حتى - 2110. الجودة ضمان لجنة. 

 2135-2134. الصيدالنيات لقسم" الدوائية البحوث مجمع" في توصيل الدواء وحدة. 

 

 :التعليمية األنشطة

 :الحاضر الوقت - 2135 مايو

 ةكلي في الجامعية، المرحلة لطالب الصيدالنيات بقسم المقررات التالية محاضرات وتدريس إعداد في المساهمة كمحاضر

 .باإلسكندرية فاروس جامعةب ،دوائيال والتصنيع الصيدلة

 Sterile Pharmaceutical Preparations – PHR 413 

 Drug Dosage forms I – PHR 212 

 Advanced Pharmaceutics – PHR 514 

 Pharmaceutical Manufacturing Processes – PHR 502 

 5th Year Graduation Project – PHR 600 

 

 .في أشارك ،محتوي العلمي للمقرراتال محتوىال إعداد في مشاركتي بجانب مقرراتال هذه لجميع

 .الدروس أو/  و العملية جلساتال على واإلشراف إعداد

 .تحريريةال االمتحانات إعداد

 .مقرر يتم تدريسة لكل" ملف المقرر" إعداد

 راتالمقر تقارير ،ات المهارات للمقرراتمصفوف ،المقرراتتوصيفات  ذلك في بما ،مقرر لكل الجودة ضمان متطلبات إعداد

 .للمقررات األسبوعية تقاريرالو

 

 ".في الصيدليات االهلية الصيفي التدريب" فترة خالل الطالب على اإلشراف إلى باإلضافة

 

 :2135 مايو - 2133 رنوفمب
 الصيدلة كلية في الجامعية، المرحلة لطالب ،للمقررات التالية العملي الجزء وتدريس إعداد في مساعد مدرسك المساهمة

 .باإلسكندرية فاروس جامعةب ،دوائيال والتصنيع

 Physical pharmacy – PHR 211 

 Drug Dosage Forms I – PHR 212  

 Drug Dosage Forms II – PHR 312 

 Pharmaceutical Technology – PHR 404 

 Library and Drug Information – PHR 403 

 

 الصيدلة كلية يف "في الصيدلية النموزجية الصيفي التدريب" أثناء الجامعية المرحلة طالب تدريس في المشاركة إلى باإلضافة

 .باإلسكندرية فاروس جامعةب ،دوائيال والتصنيع

 

 :2133 نوفمبر - 2110 سبتمبر

 نيعالتص و الصيدلة كلية في الجامعية، المرحلة لطالب التالية للمقررات العملي الجزء وتدريس إعداد في المساهمة كمعيدة

 .باإلسكندرية فاروس جامعةب ،الدوائي

 Physical pharmacy – PHR 211 

 Drug Dosage Forms I – PHR 212  

 Drug Dosage Forms II – PHR 312 

 Pharmaceutical Technology – PHR 404 
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 Library and Drug Information – PHR 403 

 Cell and Molecular Biology – PHR 171 

 Botany and Medicinal Plants – PHR 141 

 Biochemistry I – PHR 374 

 Anatomy and Histology – PHR 178 

 Pharmacognosy I – PHR 242 

 

 الصيدلة كلية يف "في الصيدلية النموزجية الصيفي التدريب" أثناء الجامعية المرحلة طالب تدريس في المشاركة إلى باإلضافة

 .باإلسكندرية فاروس جامعةب ،دوائيال والتصنيع

 

 :2110 يناير - 2115 سبتمبر

 كلية في" ةالثاني السنة" الجامعية المرحلة لطالب الصيدالنيات بقسم العملية جلساتال تدريس في كمعيدة )دوام وقتي( المساهمة

 .اإلسكندرية جامعة الصيدلة،

 

 :الجامعية المرحلة في التدريب

 السعودية العربية المملكة جدة، ،2112 يوليو 29-38 وباقدو في الفترة عرفان مستشفى الدكتور صيدلية" في تدريب. 

 مصر اإلسكندرية،. 2112 أغسطس ساعة، 321 لمدة" لألدوية فاركو شركة" في التدريب. 

 مصر اإلسكندرية،. 2114 أغسطس، 35 - يوليو 3 ،"صيدلة األمير" في تدريب. 

 

 االبحاث المنشورة: 

 Effect of Sterilization on the Physical Stability of Brimonidine-loaded Solid Lipid 

Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers. Noha S. El-Salamouni, Ragwa M. 

Farid, Amal H. El-Kamel and Safaa S. El-Gamal. International Journal of Pharmaceutics, 

496 (2015); 976 – 983. 

 Formulation and Evaluation of Brimonidine Tartrate Ophthalmic Gels. Noha S. El- Salamouni, 

Jihan S. Labib, Safaa S. El-Gamal and Vivian F. Naggar. Alexandria Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 25 (1), (2011); 1-8. 

 

 Bioadhesive Ophthalmic Inserts for Treatment of Glaucoma: InVitro-In Vivo Evaluation. 

Gihan S. Labib, Noha S. El-Salamouni & Safaa S. El-Gamal. Lat. Am. J. Pharm. 32 (10); 

(2013). 

 

 االهتمامات البحثية: 

 الصياغات الدوائية الالصقة 

 صياغات توصيل الدواء للعين 

 النانوني( الدهون الحاملة ذات التركيبو  جزيئات نانونية صلبة الدهون) ذات األساس الدهنيات نانونية صياغ 

 انظمة توصيل الدواء الفموية 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303112
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303112
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303112
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303112
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303112
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03785173
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 :المؤتمرات في المشاركة

 : بملصق المشاركة

 In-vivo Evaluation of Brimonidine Tartrate Ophthalmic Gels for Treatment"  المشاركة بملصق بعنوان:

of Glaucoma", Noha S. El-Salamouni, Gihan S. Labib and Safaa S. El-Gamal  في الؤتمر الدولي االول

 . 2135 ،اكتوبر 28-28من  ،معة فاروسلكلية الصيدلة و التصنيع الدوائي جا

 

 المشاركة بالحضور:  

 في مكتبة االسكندرية.   2130 ،ابريل  34-32في  "Biovision Alexandria (BVA) 2016 Conference"حضور 

 

 حضور ورش عمل: 

 ورشة عمل "Continuous Professional Development (CPD) Course in Pedagogy", a six-

module program 2131-2132 ،في جامعة فاروس باالسكندرية.  

 

  ورشة عمل"Scientific writing workshop"   مقدمة من أ.د. احمد المالح و أ.د. دعاء أحمد في كلية الصيدلة و

  .2135 ،يوليو 8 ،التصنيع الدوائي بجامعة فاروس باالسكندرية

 

 ورشة عمل"Tips for exam questions"   مقدمة من أ.د. ايهاب الحلو في كلية الصيدلة و التصنيع الدوائي بجامعة

   .2135 ،ديسمبر 21 ،فاروس باالسكندرية

 

 ورشة عمل "How to communicate effectively with your students"  في كلية الصيدلة و التصنيع الدوائي

  .2130 ،مارس 9 ،بجامعة فاروس باالسكندرية

 

 اعداد استراتيجيات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب بعنوان: " -مقدمة من أ.د. نورهان فناكي  ورشة عمل

 .   2135 ،سبتمبر 2 ،في جامعة فاروس باالسكندرية" التعليم و التعلم

 

 االمتحانات و تقويم الطالبنظم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب بعنوان: " -مقدمة من أ.د. نورهان فناكي  ورشة عمل" 

 2135 ،سبتمبر 8 ،في جامعة فاروس باالسكندرية

 

 االشراف علي الرسائل العلمية: 

في كلية الصيدلة و  "دراسة لبعض أنظمة توصيل الدواء في تجويف فم الألطفال"االشراف علي رسالة ماجستير بعنوان:  

.بجامعة فاروس باالسكندرية التصنيع الدوائي  

 

 :المتخصصة المجالت تحرير هيئة في كعضو اركةالمش

 ".Journal of Drug "محرر 

 

 :التالية المهنية لمجالتل المقدمة بحوثلل كمراجع مشاركةال

 Journal of Bioequivalence and Bioavailability  

 Journal of Nanomedicine and Nanosurgery 

 Journal of Advanced Research 

 Current Drug Delivery 


