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  ١998/ 5 /26بتاريخ  يدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( عام ماجستير فى العلوم الص -
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 عنوان الرسالة:
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 األبحاث العلمية المنشورة:

A. Thesis and Dissertation: 

Master Thesis: “Analysis of some selected drugs acting on the 

cardiovascular system”. 

Faculty of Pharmacy, University of Alexandria, Egypt, 1998. 

Ph.D. Dissertation: “Analysis of some drugs used in the treatment of 

cardiovascular disturbances”.      

Faculty of Pharmacy, University of Alexandria, Egypt, 2005. 

B. Papers: 

1. Spectrophotometric and Spectrofluorimetric Methods For The 

Determination of Terazosin In Dosage forms.H.H. Abdine, F.A. El-Yazbi, 

S.M. Blaih and R.A. Shaalan, Spectroscopy Letters, 31(5), 969-980, 

(1998). 

2. Spectrophotometric determination of ternary mixtures by the derivative 

ratio spectrum – zero crossing method, Fawzy A. El- Yazbi, Heba H. 

Abdine and Rasha A. Shaalan, Spectroscopy Letters, 31(7), 1403-1414, 

(1998). 

3. Spectrophotometric and Spectrofluorimetric methods for the assay of 

lisinopril in single and multicomponent pharmaceutical dosage forms. 

Fawzy A. El-Yazbi, Heba H. Abdine and Rasha A. Shaalan. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19, (1999), 819-827. 



4. Spectrophotometric methods for the determination of benazepril 

hydrochloride in its single and multicomponent dosage forms. Fawzy A. 

El-Yazbi, Heba H. Abdine and Rasha A. Shaalan. Journal Of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20, (1999), 343-350. 

5. Direct-, differential solubility- and compensatory- derivative 

spectrophotometric methods for resolving and subsequently determining 

binary mixtures of some antihypertensive drugs, H.H.Abdine, F.A. El-

Yazbi, R.A.Shaalan and S.M. Blaih, S.T.P.Pharma Sciences 9(6), 587-591, 

(1999). 

6. Spectrophotometric Determination of enalapril maleate and Ramipril in 

Dosage forms, salah M. Blaih, Heba H. Abdine, Fawzy A. El-Yazbi and 

Rasha A. Shaalan. Spectroscopy Letters, 33 (1), 91- 102, (2000). 

7. Kinetic Spectrophotometric determination of atenolol, metoprolol 

tartarate and timolol maleate in pharmaceutical preparations, Saied F. 

Belal, Rim S. Haggag, Ekram M. Hassan and Rasha A. Shaalan, Bull Fac. 

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

8. The use of an aromatic substitution reaction in the spectrophotometric 

determination of Selected Amino or Thiol Containing Drugs, Saied 

Fathalla Belal,  Rim Said Haggag and Rasha Abdel-Aziz Shaalan, Journal of 

Food and Drug Analysis, vol. 16, No. 1, (2008). ( Alexandria Univ. Award) 

9. Differential pulse polarographic Determination of clonidine 

hydrochloride and fosinopril sodium in pharmaceutical preparations 

through labelling using nitro derivatives, Rim Said Haggag, Saied Fathalla 

Belal,  and Rasha Abdel-Aziz Shaalan, Bull Fac. Pharm. Cairo Univ., 46(1), 

271-282, (2008). 

10. Derivatization with 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole for the 

spectrophotometric and differential pulse polarographic determination 

of acetylcysteine and captopril, Rim Haggag, Saied Belal and Rasha 

Shaalan, Sci Pharm. 76 : 33- 48, (2008). 

11. The use of 4- chloro- 7- nitro-2, 1,3-benzoxadiazole for the 



determination of amlodipine bezylate 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). 

12. Selective stability- indicating methods for the determination of 

clonidine hydrochloride and / or its related substance 2,6- 

dichloroaniline. Rim Said haggag, Saied Fathallah Belal, Rasha Abdel 

Aziz Shaalan ; Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 19, No. 2, 2011, 

Pages 174-182. (Alexandria Univ. Award) 

13. Selective and Stability- indicating methods for the simultaneous 

determination of Mexiletine Hydrochloride and/or Its Related 

substances, 2,6- Dimethyl phenol, Tarek S. Belal, Rim S. Haggag, and 

Rasha A. Shaalan, Journal of AOAC International, Vol. 91, No. 4, 720-

730 (2008). (Alexandria Univ. Award) 

14. Improved Spectrofluorimetric Methods for determination of 

penicillamine in capsules. Rasha A. Shaalan, Cent. Eur. J. Chem. 8(4), 

892-898, (2010). (Alexandria Univ. Award) 

15. Spectrofluorimetric and Spectrophotometric determination of 

Pregabalin in capsules and urine samples. Rasha A. Shaalan, IJBS, 6(3), 

260-267, (2010). 

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 Int., 93(4), 1192 – 1200, 

(2010). (Alexandria Univ. Award) 

17. HPLC-DAD stability indicating determination of nitrofurazone and 

lidocaine hydrochloride in their combined topical dosage form. Rasha 

A. Shaalan and Tarek S. Belal; Journal of Chromatographic Science, vol. 

48, 647-653, september 2010. (Alexandria Univ. Award). Presented in 

EAS Conference, Nov. 2009. 

18. Simultaneous Spectrofluorimetric Determination of Amlodipine 



Besylate and Valsartan in their Combined Tablets. Rasha A. Shaalan 

and Tarek S. Belal; Drug Testing and Analysis 2010, 2, 489-493, first 

published online 24 September 2010, DOI : 10.1002/dta.160. 

(Alexandria Univ. Award) 

19. 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; 

JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL VOL. 94, NO. 2, 2011. (Alexandria 

Univ. Award) 

20. Selective DAD-HPLC Methods for the Determination of Tenofovir 

fumarate and Emtricitabine in Bulk Powder and in Tablets. Mohammad 

H. AbdelHay, Azza A. Gazy, Rasha A. Shaalan and Heba K. Ashour. Acta 

Chromatographica 27(2015)1, 41–54. 

DOI: 10.1556/AChrom.27.2015.1.4(Alexandria Univ. Award) 

 

21. Gradient HPLC-DAD determination of the antihypertensive mixture of 

amlodipine besylate, valsartan and hydrochlorothiazide in their 

combined pharmaceutical tablets. Tarek S. Belal and Rasha A. 

Shaalan ; poster presentation for Pittsburgh Conference on Analytical 

Chemistry and Applied Spectroscopy (Pittcon 2011 Conference and 

Exposition); published in Journal of Liquid Chromatography & Related 

Technologies, 35: 215–230, 2012. DOI: 

10.1080/10826076.2011.597071. (Alexandria Univ. Award)  

22. Validated stability- indicating HPLC and HPTLC methods for the     

determination of Ritonavir in bulk powder and in capsules. 

Mohammad H. AbdelHay, Azza A. Gazy, Rasha A. Shaalan and Heba K. 

Ashour ; poster présentation for Pittsburgh Conference on Analytical 

Chemistry and Applied Spectroscopy (Pittcon 2012 Conference and 

Exposition) Orlando, USA, March 11-15,  2012. Journal of Food and 

Drug Analysis, Vol. 20, No. 4, 2012, Pages 963-973. 

doi:10.6227/jfda.2012200428. (Alexandria Univ. Award) 



23. HPLC-DAD Stability Indicating Determination of the Fixed-Dose 

Combination of  Diclofenac sodium and Diflunisal in Their Combined 

Dosage Form. Tarek    S. Belal and Rasha A. Shaalan ; 

10.3797/scipharm.1301-24. Scientia Pharmaceutica 2013; 81: 713–

731. 

24. Validated Stability-Indicating HPLC-DAD Method of Analysis for the 

Antihypertensive triple Mixture of Amlodipine Besylate, Valsartan and 

Hydrochlorothiazide in their Tablets.  Rasha Shaalan; Tarek S Belal; 

Fawzy  El-yazbi; Sohila M El-Onsy, 10.1016/j.arabjc.2013.04.012 

Arabian Journal of Chemistry. 

25. Validated Stability-Indicating HPLC-DAD Method of Analysis for the 

Antihypertensive binary Mixture of carvedilol and Hydrochlorothiazide 

in Tablet dosage forms. Tarek S Belal; Rasha Shaalan; Fawzy  El-yazbi; 

Sohila M El-Onsy, Chromatographia (2013) 76:1707–1720DOI 

10.1007/s10337-013-2537-0. (Alexandria Univ. Award) 

26. 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 Vol. 3 (07), pp. 038-047, July, 2013 Available 

online at http://www.japsonline.com DOI: 10.7324/JAPS.2013.3708. 

27. Simple spectrophotometric methods for determination of tenofovir 

fumarate and emtricitabine in bulk powder and in tablets. Mohammad 

H. AbdelHay, Azza A. Gazy, Rasha A. Shaalan and Heba K. Ashour. 

Journal of Spectroscopy Volume 2013, Article ID 937409, 7 pages 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/937409. 

28. Application of a new simple spectrophotometric method for 

determination of the binary mixtures of hydrochlorothiazide with 

either carvedilol or losartan potassium in tablets dosage forms. Tarek s 

Belal, Rasha A Shaalan, Fawzy A El Yazbi and sohila M El-Onsy.  Der 

Pharma Chemica, 2014, 6(4):120-129. 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/937409


29. Validated HPTLC methods for determination of some selected 

antihypertensive mixtures in their combined dosage forms. Rasha A 

Shaalan, Tarek s Belal, Fawzy A El Yazbi and sohila M El-Onsy. Bulletin 

Facult Pharmacy Cairo Univ (2014), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bfopcu.2014.07.001. 

30. 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. 

EUROANALYSIS XVIII (The European Conference on Analytical 

Chemistry) 2015, held in Bordeaux, France, 6th - 10th September 2015. 

 

 

 المهارات التقنية:

 

  

 المهارات الفردية:

  

 خبرات التدريب:

 : الدورات التدريبية و ورش العمل

دورة تدريبية و ورشة عمل عن كيفية تحويل المقررات الدراسية الى صورة الكترونية  -
 بعنوان:

Microsoft E- content Development training ، مشروع تدريب هيئة التدريس  
(ICTPو العاملين ساعة خالل شهرين )أكتوبر  ٤8جامعة االسكندرية، مدة الدورة  -( 
2008)  

http://dx.doi.org/10.1016/j.bfopcu.2014.07.001


جامعة  –وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة  –ورشة عمل عن توصيف المقررات  -
 . 2008يونيو  ١9األسكندرية فى 

 –وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة  – التقرير السنوى للمقررورشة عمل عن  -
 .2008يونيو  23ى جامعة األسكندرية ف

             دورة تدريبية عن األداء المعملى و تأكيد الجودة -

(Laboratory performance and Quality assurance) 

-2٧جامعة االسكندرية فى الفترة  -معهد البحوث الطبية  -مركز التكنولوجيا الطبية  
.2009يونيو  29  

  .لدراسات العمليةالتعظيم نتائج التجارب ودورة تدريبية عن الطرق غير التقليدية  -
(Non Conventional Methods for Optimization in Experimental Studies) 

كلية الصيدلة  .20١0فبراير  ١6 فى جامعة االسكندرية -   
 

 ذات األداء دورة تدريبية و ورشة عمل عن أساسيات و تطبيقات كروماتوجرافيا السائل -
مركز  -فى الكيمياء الحيوية و الطبية (GC)  و كروماتوجرافيا الغاز (HPLC) العالى 

 ١5-١2جامعة االسكندرية فى الفترة  -معهد البحوث الطبية  -التكنولوجيا الطبية 
 .20١0إبريل 

 

  دورة تدريبية و ورشة عمل عن -
References and data management using endnote-X4 

 – 2١ جامعة االسكندرية فى الفترة  -هد البحوث الطبية مع -مركز التكنولوجيا الطبية 
.20١١وماي 22  

 

 دورة تدريبية و ورشة عمل عن -



Basic statistical Techniques using SPSS 

- ١5 الفترة  جامعة االسكندرية فى -معهد البحوث الطبية  -مركز التكنولوجيا الطبية 
.20١2فبراير ١6  

  دورة تدريبية و ورشة عمل عن -

Basic Electrophoresis techniques in Protein Research    

 ٧ – 6 من الفترة جامعة االسكندرية فى -معهد البحوث الطبية  -مركز التكنولوجيا الطبية 
.20١3مارس   

 

 دورة تدريبية و ورشة عمل عن -

“How to improve the quality of separation?” 

Held during the Euroanalysis 2015 Conference held in Bordeaux, 

France, 6th – 10th September 2015. 

 

تنمية قدرات أعضاء  مركز ينظمها التى التدريبية الدورات حضور و اجتياز العديد من -
 :بجامعة االسكندرية  (FLDC)هيئة التدريس و القيادات

o الفعال التدريس (T1) 2005يونيو  28-25 فى الفترة. 

o  مهارات التفكير(P1)  2005يونيو ١6-١١فى الفترة. 

o أساليب البحث العلمى (T4)  2005اغسطس  2-يوليو 30فى الفترة.  

o أخالقيات المهنة (P4)  2005أغسطس 8-6فى الفترة. 

o مهارات االتصال (I2) 2005يوليو  ١2-9فى الفترة. 

o  20١0يوليو  ١ -يونيو 29الجوانب المالية و القانونية فى الفترة. 

o 20١0يوليو  3١ - 2٧للبحوث العلمية فى الفترة  النشر الدولى. 



o  20١0يوليو 25-23الساعات المعتمدة فى الفترة. 

o  مدددددايو  20-١8اعدددددداد المشدددددروعات التنافسدددددية لتمويدددددل البحدددددوث فدددددى الفتدددددرة
20١0 . 

o  20١0مارس  ١١-9 فى الفترةاستخدام التكنولوجيا فى التدريس. 

o  20١0 غسطسأ  26-2٤فى الفترة تنظيم المؤتمرات العلمية. 

o  20١3ديسمبر  ١0و 9االدارة الجامعية فى الفترة. 

o 20١٤اغسطس  3١و  30فى الفترة    التعلم االلكترونى . 

o  20١5فبراير  26و  25ادارة المراجع العلمية فى الفترة. 

o  20١5مارس  5و ٤ادارة الفريق البحثى فى الفترة . 

o  20١5مارس  ١9و  ١8نظم االمتحانات و تقويم الطالب فى الفترة . 

o  20١5مارس  26و  25ادارة األزمات و الكوارث فى الفترة . 

  

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

  

 

 :األنشطة

 بيان باألنشطة التدريسية و البحثية و الجامعية

 أوال: األنشطة التدريسية

ية الصيدلية لطالب العملية لمادة الكيمياء التحليلالمشاركة فى االشراف على الدروس  -
 . جامعة االسكندرية - كلية الصيدلة - الفرقة األولى

لية الصيدلية لطالب المشاركة فى االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء التحلي -
 . جامعة االسكندرية - كلية الصيدلة - الفرقة الثانية



المشاركة فى تدريس المقرر النظرى لمادة الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة  -
 :Course 20١0-2009فى العام الجامعى  - كلية الصيدلة - الثانية

Spetroscopy 

دبلوم تحليل  - االمشاركة فى تدريس المقررات التخصصية لطالب الدراسات العلي -
 . التجميل المكمالت الغذائية الصيدلية و مواد

(Physicochemical analysis of Nutripharmaceuticals and Cosmetics, code: 

0907602) 

 العملية و الشفهية تحاناتفى االم الفرقتين األولى والثانية طالبتقويم المشاركة فى  -
 - وكذلك المشاركة فى تصحيح االمتحانات النظرية لطالب الفرقتين بكلية الصيدلة

 . االسكندريةجامعة 

فى  )دمنهور جامعة -كلية الصيدلة  الفرقة األولى و الثانية طالبتقويم المشاركة فى  -
  .الشفهيةتحانات االم

فى ) جامعة فاروس -و التصنيع الدوائى   كلية الصيدلة( طالبتقويم المشاركة فى  -
  و العملية. تحانات النظريةاالم

 . بتخصيص ساعات مكتبية معلنة لمقابلة الطال -

جامعة  -لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة  مرشد اكاديمى -
 .2009االسكندرية منذ 

 –كلية الصيدلة تدريب الصيفى لطالب الفرقة الثالثة بلااإلشراف على المشاركة فى  -
 . جامعة االسكندرية

 : 2011-2010العبء التدريسى خالل العام الجامعى  -

  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
فرع دمنهور فى العام  - كلية الصيدلة - الثانيةالتحليلية الصيدلية لطالب الفرقة 

 . 20١١-20١0الجامعى 



 الكيمياء  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
كلية  -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -لطالب الفرقة الثانية  2 -ية الصيدلية التحليل

   . 20١١-20١0فى العام الجامعى  جامعة االسكندرية -الصيدلة 

(Pharmaceutical Analytical Chemistry-2, code: PC(306), 

Complexation, Redox titrations, Introduction to statistics. 

 : 2012-2011ريسى خالل العام الجامعى العبء التد -

  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
-20١١فى العام الجامعى   كلية الصيدلة - الثانيةالتحليلية الصيدلية لطالب الفرقة 

20١2 . 
  تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة 

122 General Chemistry PHR  ةجامع - كلية الصيدلة -األولى لطالب الفرقة 
 .20١2-20١١فى العام الجامعى  فاروس

 

 الكيمياء  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
 كلية -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -لطالب الفرقة الثانية  2 -التحليلية الصيدلية 

   . 20١2-20١١فى العام الجامعى  جامعة االسكندرية -الصيدلة 

 التحليل  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
لطالب الفرقة الثانية  )منسق المادة(    Instrumental Analysis PC 407االلى 

 جامعة االسكندرية. -كلية الصيدلة  -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -

 : 2013-2012العبء التدريسى خالل العام الجامعى  -

  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
فى العام الجامعى   كلية الصيدلة - الثانيةالكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة 

20١2-20١3 . 



  تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة المشاركة فى
Chemistry 2 PHR 224 Analytical  كلية  -الثانية لطالب الفرقة

 . 20١3-20١2فى العام الجامعى   فاروس ةجامع - الصيدلة

Electrochemistry and applications of Redox titrations)) 

 

 : 2014-2013العبء التدريسى خالل العام الجامعى  -

  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
كلية  - الثانيةالكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة 

فى العام   (Complexation and precipitation Titrations)الصيدلة
 . 20١٤-20١3الجامعى 

  تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة المشاركة فى
Chemistry 2 PHR 224 Analytical  كلية الصيدلة -الثانية لطالب الفرقة 

 . 2014-2013فى العام الجامعى   فاروس ةجامع -

Electrochemistry and applications of Redox titrations)) 

 : 2014 - 2015العبء التدريسى خالل العام الجامعى  -

  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
 Complexation and)كلية الصيدلة -التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية 

precipitation Titrations, Gravimetric Analysis)  2014فى العام الجامعى 

- 2015. 
 : 2015 - 2016العبء التدريسى خالل العام الجامعى  -

التحليل  المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة -
لطالب الفرقة الثانية  )منسق المادة(    Instrumental Analysis PC 407االلى 

 جامعة االسكندرية. -كلية الصيدلة  -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -



 ثانيا: األنشطة البحثية   

 : شراف على الرسائل العلميةاإل

المشاركة فى االشراف على رسالة السيدة الماجستير/ هبة كمال عاشور  المدرس  -
  جامعة االسكندرية - كلية الصيدلة - الكيمياء التحليلية الصيدلية)حاليا( بقسم 

للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم  الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( 
 . 20١١ يوليو نوقشت  - 200٧بتاريخ سبتمبر 

 عنوان الرسالة:

 "دراسة تحليلية لبعض األدوية المختارة و المستخدمة فى عالج األمراض الفيروسية."

"Analytical study of some selected antiviral drugs." 

 

 

 

 محمد األنسى محمود محمد سهيلة /نيةالصيدالفى االشراف على رسالة المشاركة  -
جامعة  – كلية الصيدلة - الكيمياء الصيدليةبقسم  المدرس المساعد )حاليا( – أمين

 )كيمياء تحليلية صيدلية( ول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدليةللحص دمنهور
 .20١3نوقشت يونيو   - 20١0بتاريخ سبتمبر 

 عنوان الرسالة:

 "تحليل بعض األدوية المختارة و المستخدمة فى تنظيم و عالج اضطرابات الجهاز الدورى."

"Analysis of some selected drugs used in the treatment and 

management of cardiovascular disorders" 

 



 الصيدلى بشركة - د الستاربمحمود ع /ليدالمشاركة فى االشراف على رسالة الصي -
)كيمياء تحليلية  للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية لألدوية العامرية
 20١3نوقشت سبتمبر  – 20١0 سبتمبربتاريخ   صيدلية(

 عنوان الرسالة:

 ."المختارة الجهازالهضمي بعض أدوية علي تحليلية  دراسات"

” Analytical studies on some selected drugs acting on the gastrointestinal 

tract.” 

 

الصيدلى  - مروي محمد رشادالمشاركة فى االشراف على رسالة الصيدالنية/  -
)كيمياء  للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية لألدوية فاركو بشركة

 0١٤2نوقشت نوفمبر  - 20١0بتاريخ سبتمبر   تحليلية صيدلية(

 عنوان الرسالة:

 ."طرق تحليلية متقدمة لتعيين المكونات القليلة و الضئيلة فى المستحضرات الصيدلية "

” Analytical techniques for determination of minor and trace constituents in 

pharmaceuticals.” 

 

ول للحص -صرمحمد سمير محمود ن /لىالصيدفى االشراف على رسالة المشاركة  -
 اكتوبربتاريخ  )كيمياء تحليلية صيدلية( على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية

20١3. 

 عنوان الرسالة:

 المضادات الحيوية من مجموعة البيتا الكتام"دراسة تحليلية لبعض  "



" "Analytical study of some selected B - Lactam Antibiotics. 

المدرس  - د الستاربمحمود عالمشاركة فى االشراف على رسالة الماجستير/  -
)كيمياء  للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية المساعد بجامعة فاروس

 . 20١5تحليلية صيدلية(  بتاريخ يناير

 عنوان الرسالة: -
- Chromatographic and electrophoretic or electro-kinetic 

methods for the analysis of some drugs or pharmacologically 
active materials belonging to different pharmacological classes 

 المواد أو لتحليل بعض األدوية الكهربي حركي أو الكهربي و الكروماتوغرافي طرق 
 التي تنتمي الى مجموعات دوائية مختلفة. الفعالة الصيدالنية

 

 محمد األنسى محمود محمد سهيلة / الماجستير فى االشراف على رسالةالمشاركة  -
 جامعة دمنهور – كلية الصيدلة - الصيدلية الكيمياءبقسم  المدرس المساعد – أمين

 بتاريخ )كيمياء تحليلية صيدلية( ول على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدليةللحص
 .20١٤سبتمبر 

 عنوان الرسالة:

- Quantitative determination of some drugs used for the 
treatment of cardiovascular diseases and associated disorders 

     المستخدمة لعالج أمراض الجهاز الدورى و ما  األدوية لبعض الكمى التقدير
 يصاحبها من اضطرابات

 ثالثا: األنشطة الجامعية



جامعة االسكندرية  –كلية الصيدلة  - التحليلية الصيدليةعضو بمجلس قسم الكيمياء  -
 . و حتى اآلن 200٧ من فبراير

 جامعة االسكندرية –كلية الصيدلة  - أمين مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية -
 .2008 – 200٧ فى العام الجامعى

كلية  - المنبثقة من مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية عضو فى لجنة المعامل -
  .جامعة االسكندرية –الصيدلة 

 20١3 حتي،  200٧-2006الفترةخالل  و فى لجنة إعداد نتيجة الفرقة الرابعةعض -
– 20١٤. 

 (CIQAP)ى لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد ذالفريق التنفي عضو فى -
 :حيث شاركت في أعمال اللجان اآلتية  - جامعة االسكندرية –كلية الصيدلة ب

 لجنة الدراسات العليا. - 

 لجنة التعليم و التعلم. -   

و قد شاركت أثناء عملى فى هدذه اللجدان فدى توصديف برندامج الماجسدتير و المقدررات 
(المتخصصددددة لدرجددددة الماجسددددتير فددددى العلددددوم الصدددديدلية  صدددديدليةكيميدددداء تحليليددددة  (   ،

و ذلددك فددى  باإلضددافة إلددى العديددد مددن األنشددطة األخددرى المتعلقددة بأعمددال هددذه اللجددان
 الفترة من 2008 - 20١١ .

 


