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 بكالوريوس العلوم الصيدلية دور يونيو عام  ١۹۹٤بتقدير عام امتياز مع مرتبةالشرف ( -حاصلة على المركز األول على مستوى الدفعة)  -كلية الصيدلة  -جامعة
االسكندرية .
 ماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) عام بتاريخ ١998/ 5 /26كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية .
عنوان الرسالة:
"تحليل بعض األدوية المختارة التى تؤثر على القلب و األوعية الدموية”.
”“Analysis of some selected drugs acting on the cardiovascular system

 دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) بتاريخ 2005/9/١2كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية .
عنوان الرسالة:
"تحليل بعض األدوية المستخدمة فى عالج اضطرابات الجهاز الدورى".
”“Analysis of some drugs used in the treatment of cardiovascular disturbances
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1. Spectrophotometric and Spectrofluorimetric Methods For The
Determination of Terazosin In Dosage forms.H.H. Abdine, F.A. El-Yazbi,
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hydrochloride and fosinopril sodium in pharmaceutical preparations
through labelling using nitro derivatives, Rim Said Haggag, Saied Fathalla
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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،
و العاملينICTP)  ساعة خالل شهرين (أكتوبر٤8  مدة الدورة، جامعة االسكندرية- )
)2008

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

 -ورشة عمل عن التقرير السنوى للمقرر – وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة –

جامعة األسكندرية فى  23يونيو .2008

 دورة تدريبية عن األداء المعملى و تأكيد الجودة)(Laboratory performance and Quality assurance
مركز التكنولوجيا الطبية  -معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية فى الفترة -2٧
 29يونيو .2009
 دورة تدريبية عن الطرق غير التقليدية لتعظيم نتائج التجارب وﺍلدراسات العملية.)(Non Conventional Methods for Optimization in Experimental Studies

 جامعة االسكندرية فى  ١6فبراير  .20١0كلية الصيدلة -دورة تدريبية و ورشة عمل عن أساسيات و تطبيقات كروماتوجرافيا السائل ذات األداء

العالى ) (HPLCو كروماتوجرافيا الغاز ) (GCفى الكيمياء الحيوية و الطبية  -مركز
التكنولوجيا الطبية  -معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية فى الفترة ١5-١2

إبريل .20١0
 دورة تدريبية و ورشة عمل عنReferences and data management using endnote-X4

مركز التكنولوجيا الطبية  -معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية فى الفترة – 2١
 22مﺍيﻮ.20١١
 -دورة تدريبية و ورشة عمل عن

Basic statistical Techniques using SPSS

مركز التكنولوجيا الطبية  -معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية فى الفترة - ١5
 ١6فبراير.20١2
 دورة تدريبية و ورشة عمل عنBasic Electrophoresis techniques in Protein Research
مركز التكنولوجيا الطبية  -معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية فى الفترة من ٧ – 6
مارس .20١3

 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.

 حضور و اجتياز العديد من الدورات التدريبية التى ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاءهيئة التدريس و القيادات ) (FLDCبجامعة االسكندرية:

 oالتدريس الفعال ) (T1فى الفترة  28-25يونيو .2005
 oمهارات التفكير ) (P1فى الفترة  ١6-١١يونيو.2005
 oأساليب البحث العلمى ) (T4فى الفترة  30يوليو 2-اغسطس .2005
 oأخالقيات المهنة ) (P4فى الفترة  6-8أغسطس.2005
 oمهارات االتصال) (I2فى الفترة  ١2-9يوليو .2005
 oالجوانب المالية و القانونية فى الفترة  29يونيو ١ -يوليو .20١0
 oالنشر الدولى للبحوث العلمية فى الفترة  3١ - 2٧يوليو .20١0

 oالساعات المعتمدة فى الفترة  25-23يوليو.20١0
 oاعد ددداد المشد ددروعات التنافسد ددية لتمويد ددل البحد ددوث فد ددى الفت د درة  20-١8مد ددايو
. 20١0
 oاستخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة  ١١-9مارس .20١0
 oتنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة  26-2٤أغسطس .20١0
 oاالدارة الجامعية فى الفترة  9و ١0ديسمبر .20١3
 oالتعلم االلكترونى فى الفترة  30و  3١اغسطس . 20١٤
 oادارة المراجع العلمية فى الفترة  25و  26فبراير .20١5
 oادارة الفريق البحثى فى الفترة  ٤و 5مارس . 20١5
 oنظم االمتحانات و تقويم الطالب فى الفترة  ١8و  ١9مارس .20١5
 oادارة األزمات و الكوارث فى الفترة  25و  26مارس .20١5

المواقع التي قمت بزيارتها :


األنشطة:

بيان باألنشطة التدريسية و البحثية و الجامعية
أوال :األنشطة التدريسية
 المشاركة فى االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالبالفرقة األولى  -كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية .

 المشاركة فى االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالبالفرقة الثانية  -كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية .

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى لمادة الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقةالثانية  -كلية الصيدلة  -فى العام الجامعى Course: 20١0-2009
Spetroscopy
 المشاركة فى تدريس المقررات التخصصية لطالب الدراسات العليا  -دبلوم تحليلالمكمالت الغذائية الصيدلية و مواد التجميل .

(Physicochemical analysis of Nutripharmaceuticals and Cosmetics, code:
)0907602

 المشاركة فى تقويم طالب الفرقتين األولى والثانية فى االمتحانات العملية و الشفهيةوكذلك المشاركة فى تصحيح االمتحانات النظرية لطالب الفرقتين بكلية الصيدلة -
جامعة االسكندرية .
 المشاركة فى تقويم طالب الفرقة األولى و الثانية كلية الصيدلة  -جامعة دمنهور( فىاالمتحانات الشفهية.

 المشاركة فى تقويم طالب )كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى  -جامعة فاروس( فىاالمتحانات النظرية و العملية.

 -تخصيص ساعات مكتبية معلنة لمقابلة الطالب .

 مرشد اكاديمى لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة  -جامعةاالسكندرية منذ .2009

 المشاركة فى اإلشراف على التدريب الصيفى لطالب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة –جامعة االسكندرية .

 -العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2011-2010

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية  -كلية الصيدلة  -فرع دمنهور فى العام
الجامعى . 20١١-20١0

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
التحليلية الصيدلية  2 -لطالب الفرقة الثانية  -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية
الصيدلة  -جامعة االسكندرية فى العام الجامعى . 20١١-20١0
(Pharmaceutical Analytical Chemistry-2, code: PC(306),
Complexation, Redox titrations, Introduction to statistics.
 -العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2012-2011

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية  -كلية الصيدلة فى العام الجامعى -20١١
. 20١2

 تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
 General Chemistry PHR 122لطالب الفرقة األولى  -كلية الصيدلة  -جﺍمعة
فﺍﺭﻭﺱ فى العام الجامعى .20١2-20١١

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
التحليلية الصيدلية  2 -لطالب الفرقة الثانية  -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية
الصيدلة  -جامعة االسكندرية فى العام الجامعى . 20١2-20١١

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة التحليل
االلى ( Instrumental Analysis PC 407منسﻕ ﺍلمﺍﺩﺓ) لطالب الفرقة الثانية
 -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية.

 العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2013-2012

المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة

الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية  -كلية الصيدلة فى العام الجامعى
. 20١3-20١2

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
 Analytical Chemistry 2 PHR 224لطالب الفرقة الثانية  -كلية
الصيدلة  -جﺍمعة فﺍﺭﻭﺱ فى العام الجامعى . 20١3-20١2
))Electrochemistry and applications of Redox titrations

 -العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2014-2013

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
الكيمياء التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية  -كلية
الصيدلة ) (Complexation and precipitation Titrationsفى العام
الجامعى . 20١٤-20١3

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة
 Analytical Chemistry 2 PHR 224لطالب الفرقة الثانية  -كلية الصيدلة
 جﺍمعة فﺍﺭﻭﺱ فى العام الجامعى . 2014-2013))Electrochemistry and applications of Redox titrations
 -العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2014 - 2015

 المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة الكيمياء
التحليلية الصيدلية لطالب الفرقة الثانية  -كلية الصيدلة (Complexation and
) precipitation Titrations, Gravimetric Analysisفى العام الجامعى 2014
.- 2015

 -العبء التدريسى خالل العام الجامعى : 2015 - 2016

 -المشاركة فى تدريس المقرر النظرى و االشراف على الدروس العملية لمادة التحليل

االلى ( Instrumental Analysis PC 407منسﻕ ﺍلمﺍﺩﺓ) لطالب الفرقة الثانية
 -برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية.

ثانيا :األنشطة البحثية
اإلشراف على الرسائل العلمية :
 المشاركة فى االشراف على رسالة السيدة الماجستير /هبة كمال عاشور المدرس(حاليا) بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  -كلية الصيدلة  -جامعة االسكندرية

للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)
بتاريخ سبتمبر  - 200٧نﻭقشﺕ يﻭليﻭ . 20١١
عنوان الرسالة:
"دراسة تحليلية لبعض األدوية المختارة و المستخدمة فى عالج األمراض الفيروسية".
""drugs. Analytical study of some selected antiviral

 المشاركة فى االشراف على رسالة الصيدالنية /سهيلة محمد محمود األنسى محمدأمين – المدرس المساعد (حاليا) بقسم الكيمياء الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة
دمنهور للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)
بتاريخ سبتمبر  - 20١0نوقشت يونيو .20١3
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

 -المشاركة فى االشراف على رسالة الصيدلﻲ /محمﻭﺩ عبﺩ ﺍلستﺍﺭ  -الصيدلى بشركة

ﺍلعﺍمﺭية لألدوية للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية

صيدلية) بتاريخ سبتمبر  – 20١0نوقشت سبتمبر 20١3
عنوان الرسالة:
"ﺩﺭﺍسﺍﺕ تحليلية علﻲ بعض أدوية ﺍلجهﺍﺯﺍلهضمﻲ المختارة".
” Analytical studies on some selected drugs acting on the gastrointestinal
”tract.

 -المشاركة فى االشراف على رسالة الصيدالنية /مﺭﻭﻲ محمﺩ ﺭشﺍﺩ  -الصيدلى

بشركة فاركو لألدوية للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء
تحليلية صيدلية) بتاريخ سبتمبر  - 20١0نوقشت نوفمبر20١٤

عنوان الرسالة:
" طرق تحليلية متقدمة لتعيين المكونات القليلة و الضئيلة فى المستحضرات الصيدلية".
” Analytical techniques for determination of minor and trace constituents in
”pharmaceuticals.

 المشاركة فى االشراف على رسالة الصيدلى /محمد سمير محمود نصر -للحصولعلى درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) بتاريخ اكتوبر
.20١3
عنوان الرسالة:
" دراسة تحليلية لبعض المضادات الحيوية من مجموعة البيتا الكتام"

""Analytical study of some selected B - Lactam Antibiotics.
المشاركة فى االشراف على رسالة الماجستير /محمﻭﺩ عبﺩ ﺍلستﺍﺭ  -المدرس

-

المساعد بجامعة فاروس للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء
تحليلية صيدلية) بتاريخ يناير. 20١5

عنوان الرسالة:
 Chromatographic and electrophoretic or electro-kineticmethods for the analysis of some drugs or pharmacologically
active materials belonging to different pharmacological classes
طرق الكروماتوغرافﻲ و الكهربﻲ أو حركﻲ الكهربﻲ لتحليل بعض األدوية أو المواد
الصيدالنية الفعالة التﻲ تنتمﻲ الى مجموعات دوائية مختلفة.

 المشاركة فى االشراف على رسالة الماجستير  /سهيلة محمد محمود األنسى محمدأمين – المدرس المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة دمنهور
للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) بتاريخ
سبتمبر .20١٤
عنوان الرسالة:
 Quantitative determination of some drugs used for thetreatment of cardiovascular diseases and associated disorders


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

ثالثا :األنشطة الجامعية

 عضو بمجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة االسكندريةمن فبراير  200٧و حتى اآلن .

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

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

 عضو فى لجنة إعداد نتيجة الفرقة الرابعة خالل ﺍلفتﺭﺓ ، 200٧-2006حتﻲ 20١3– .20١٤

 عضو فى الفريق التنفيذى لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد )(CIQAPبكلية الصيدلة – جامعة االسكندرية  -حيث شاركت فﻲ أعمال اللجان اآلتية :
لجنة الدراسات العليا- .
لجنة التعليم و التعلم- .
و قد شاركت أثناء عملى فى هدذه اللجدان فدى توصديف برندامج الماجسدتير و المقدررات
( ،كيميد دداء تحليليد ددة صد دديدلية)المتخصصد ددة لدرجد ددة الماجسد ددتير فد ددى العلد ددوم الصد دديدلية
باإلضددافة إلددى العديددد مددن األنشددطة األخددرى المتعلقددة بأعمددال هددذه اللجددان و ذلددك فددى
الفترة من . 20١١ - 2008

