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  التعليم: 

 الكٌمٌاء )الحصول علً درجة الدكتوراه فً العلوم الصٌدلٌة : 2018 ًىفوبر

 ، كلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة(الصٍدلٍتالتحلٌلٌة 

  الكٌمٌاء )الحصول علً درجة الماجستٌر فً العلوم الصٌدلٌة : 2013ٌولٌو

 ، كلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة(الصٍدلٍتالتحلٌلٌة 
  بكالورٌوس فً العلوم الصٌدلٌة، كلٌة الصٌدلة، الحصول علً: 2007ٌولٌو 

 (درجة ممتاز مع مرتبة الشرف)جامعة اإلسكندرٌة 
 : 2006/2007  كلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة السنة الدراسٌة الرابعة

 ( جٌد جداالتقدٌر)
 : 2005/2006 ةكلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة السنة الدراسٌة الثالث 

 ) ممتازالتقدٌر)
 : 2004/2005 ًةكلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة السنة الدراسٌة الثان 

 ( جٌد جداالتقدٌر)

 : 2003/2004  كلٌة الصٌدلة، جامعة اإلسكندرٌة السنة الدراسٌة األولى

 ) ممتازالتقدٌر)
 : 2002/2003  ممتازالتقدٌر)كلٌة الصٌدلة، جامعة طنطا اعدادي صٌدلة ( 
  102 بمجموع شهادة الثانوٌة االلمانٌة أبٌتور :2002ماٌو٪ 
 1988 – 2002:  ًالودرضت األلواًٍت فً اإلضكٌدرٌتدراضت ف 

 

 اللغات: 

 (اللغت األم)اللغت العربٍت 

 (قراءة والكتابت هوتاز)اللغت اإلًجلٍسٌت 

 (قراءة والكتابت هوتاز)اللغت األلواًٍت 

 

 

 



  

 

 التاريخ الوظيفي:  

 كلٍت الصٍدلت والتصٌٍع الدوائً، جاهعت فاروش، هدرش : االى  إلى 2018 دٌطوبر

 .الصٍدلت بقطن الكٍوٍاء

  كلٍت الصٍدلت والتصٌٍع الدوائً، جاهعت  : 2018ًىفوبر  إلى 2013أغططص

 .فاروش، هدرش هطاعد بقطن الكٍوٍاء التحلٍلٍت والصٍدلت

  كلٍت الصٍدلت والتصٌٍع الدوائً ، جاهعت  : 2013 إلى ٌىلٍى2008هي ضبتوبر

 .فاروش، هعٍد بقطن الكٍوٍاء التحلٍلٍت والصٍدلٍت

  للصٌاعاث الدوائٍت، صٍدلً فً قطن برج  :2008 إلى أغططص 2008ابرٌل 

 .البحث و التطىٌر

 .(التىاصل، العول الجواعً، حل الوشكالث)الوهاراث الوكتطبت 

  األوروبٍت للصٌاعاث الدوائٍت ، العاهرٌت، شركتالتدرٌب الصٍفً فً  : 2006ٌىلٍى 

 اإلضكٌدرٌت

 تدرٌب صٍفً فً صٍدلٍت ألٍكص، الطراي، : 2004،2005،2006أغططص

 اإلضكٌدرٌت

 

 

 مهارات شخصية: 

فرٌق ،  القدرة علً حل المشكالت، التعلم الذاتً، مهارات فً  مهارات االتصال، العمل

 .إدارة الوقت الجٌد والعمل تحت الضغط

 

 المؤتمرات:  

 First Conference on Sustainable Development in Pharmaceutical Sciences (First 

HU-SDP Conference)  22/12/2018جاهعت هلٍىبىلٍص  
 9

th
 International Scientific Conference, 26/4/2018-25 ,جاهعت القاهرة ,كلٍت الصٍدلت  

 First PUA International Conference on Advances in Pharmaceutical Sciences (1st 

PUA- ICAPS) 29/10/2015-27 ,جاهعت فاروش  ,كلٍت الصٍدلت.  

 

 أوراق بحثية:   

 

 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 

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) 

 
 


