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M.A. Alkhaldi 1, N. Ouerfelli 1,3 

1 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
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Fragmentation and semi-
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 للبيئه و الموارد الطبيعيه
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of Trimebutine Maleate at a 
carbon paste electrode 

المؤتمر العلمى الثالث  9

عشر للجمعيه العلميه 

الصيدله فى الوطن لكليات 

جامعه مصر للعلوم و  - العربى

 التكنولجيا 

 6مدينه 
مصر -اكتوبر  

  Characteristic of membrane 
sensors for the 
selective determination of 
some 
anti-histaminic 
pharmaceutical 
formulations 

المؤتمر العلمى الدولى  10

الثامن للبيئه و التطوير و 

-المعلوماتيه كليه العلوم جامعه  

  -االزهر

 –مصر 

 القاهره

  Electrochemical behavior 
and determination 
of Cilostazol in pure and in 
pharmaceutical 
formulations 
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مركز الملك عبد هللا 

 الحضارى 

بمدينه الجبيل 
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 السعوديه

   

المؤتمر السعودى الدولى  12
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جامعه الملك فهد 

 للبترول و المعادن 

    الدمام

 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   كليه العلوم –لجنه التعليم االلكترونى 
 
 

 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 1-كيمياء غير عضويه CHEM-231 تدريس
 2 كيمياء تناسقيه CHEM-333 تدريس
 3 كيمياء العناصر االنتقاليه CHEM-232 تدريس

 4 كيمياء الالنثانيدان CHEM-435 تدريس

 6 اطياف غير عضويه  CHEM-436 تدريس

 CHEM-203 General Chemistry-1 7 تدريس

 8 نظريه المجموعات  CHEM-434 تدريس

 9 التلوث البيئى CHEM-271 تدريس

 10 بحث التخرج   تدريس

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  العلمى  مناهج البحث CHEM-474 تدريس 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

: تدرس الصفات الكيميائيه و الفزيائيه و خامات و مركبات و تتطبيقات و استخداما العناصر  1-كيمياء غير عضويه

 ( S,Pالفئه االساسيه ) المجموعات االساسيه بالجدول الدورى للعناصر 
1 

 2 الكيمياء التناسقيه : تدرس تسميه و خواص و نظريات تركيب و شكل المركبات المعقده 



 

اء العناصر االنتقاليه : تدرس خامات و صفات و خواص و طرق استخالص و مركبات و استخدامات العناصر كيمي

 dالفئه -االنتقاليه بالجدول الدورى 
3 

كيمياء الالنثانيدات : تدرس صفات و خامات و طرق استخالص و مركبات و استخدامات عناصر اللنثانيدات و 

 Fئه الف-االكتينيدات بالجدول الدورى 
4 

اطياف غير عضويه : تدرس اطياف المرئى و االشعه فوق البنفسيجيه و االشعه تحت الحمراء و طيف الرنين النووى 

 المغناطيسى للمركبات الغير عضويه و كيفيه التعرف عليها باستخدام تلك االطياف 
5 

General Chemistry-1  تدرس المبادئ االساسيه فى الكيمياء و تركيب الذره و نظرياتها و الحسابات الكيميائيه و :

  انواع التفاعالت وون المعادالت و كتابتها و التركيب الذرى و صفات الجدول الدورى و تسميه المركبات 
6 

 7 و تطبقاتها فى المركبات الكيمائيه  نظريه الجموعات : تدرس التماثل و نظريات التماثل و عناصر و عمليات التماثل

 8 التلوث البيئ : يدرس كيمياء تلوث البيئه و تلوث الهواء و الماء و التربه و انواع التلوث الصناعى و كيفيه المعالجه 

 9 بحث التخرج : يدرس كيفيه عمل و كتابه بحث التخرج بشكل علمى و منهج بحثى 

 
 
 
 
 

 الماجستير والدكتوراةاإلشراف على رسائل 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
جامعه  -كليه العلوم   2004

 حلوان 
Electrochemical and spectrochemical 

studies on some anti-hypertensive 
 فاطمه مقداد-ماجستير

  
1 

جامعه  -كليه الصيدله 2005

 القاهره

Analytical study of some antispasmodics 
drug 

نسرين  -دكتوراه

 ابوطالب 

2 

جامعه  –كليه العلوم  2005

 القاهره 

Physicochemical and analytical studies on 
some Flouroquinolones 

 3 منال الشال  –دكتوراه 

جامعه  -كليه العلوم 2006

 عين شمس 

Development of new electrochemical and 
spectrochemical methods for study and 
determination of some antidepressant drug 
substances in their pharmaceutical 
preparations 

شعبان عبد  –دكتوراه 

 اللطيف 
4 

جامعه  –كليه العلوم  2007

 بنها 
Chemical and analysis studies of some 
antihystamnic drug 

احمد  –ماجستير 

 حمدى 
5 

جامعه  –كليه العلوم  2009

 القاهره 
Sensors electrochemical average of some 
drugs 

اسماء  –ماجستير 

 حمدى 
6 

جامعه –كليه العلوم  2011

 بنها 
The use of oxides of nanometer 
technologies in electrolysis of some drugs in 
the picture in pure and lotions 

 7 حسن وهدان  -دكتوراه

جامعه  –كليه العلوم  2013

 حلوان 
Electrochemical and chromatography  study  
of some drugs 

رشا  -ماجستر

 الجوهرى 
8 

 Ion-selective electrode for determination of كليه العلوم  2014
some antihypertensive drug   

 9 ياسر المنوفى -دكتوراه

 



 

 المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

  

 المهمات اإلدارية
 

 # من إلى المنصب الجهة
–هيئه البحوث الدوائيه 

 مصر 
-الدوائيه ابحوث بهيئة العناصر تحليل شعبه رئيس

 مصر
2009 2009 1 

– الدوائيه البحوث هيئه

 مصر
 بهيئه التحليليه للكيمياء  الفرعيه الشعبه رئيس

  الدوائيه البحوث
2009 2009 2 

 3 2010 2011 اليمن-اروى الملكه جامعه الصيدله قسم رئيس جمهوريه اليمن 
– الدوائيه البحوث هيئه

 مصر

 4 2011 2012 بالهيئه التحليليه للكيمياء  الفرعيه الشعبه رئيس

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
عضو بالشعبه العامه للكيمياء  مصر –هيئه الرقابه و البحوث الدوائيه 

 الصيدليه 
2016 2005 1 

 2 2005 2016 عضو شعبه الكيمياء التحليليه  مصر  -هيئه الرقابه و البحوث الدوائيه

 3 1985 2016 عضو نقابه العلميين  مصر 
عضو الجمعيه المصريه للكيمياء  مصر –جامعه القاهرق 

 التحليليه 

2016 1990 4 

 

 
 

 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(

 



 

 
 

 آخر تحديث

7\12\2016 

 التاريخ الجهة الدورات  م
 اتمام الدورات االساسيه فى الحاسب االلى بمركز الكمبيوتر  1

DOS-WINDOS95-WIN WORD-EXCEL        
جامعه –كليه الصيدله 

 القاهره

الى  2/7/1998من 

13/8/1998 

جامعه –كليه العلوم  قسم الكيمياء –اتمام دوره تدريبيه فى التحليل الحرارى  2

 القاهره
 

 2000مارس  9-6من        

 

-Sigmaالمركز الدولى  اتمام دوره تدريبيه فى التحليل الكروماتوجرافى   3
Aldrich   

     2003مارس 11-10من       

باكادميه السادات للعلوم  –اتمام دوره فى االنترنت  4

 االداريه

 8/6/2005الى  25/2

 دوره تدريبيه فى مجال  5
       Extraction and Electrophoresis     DNA and RNA, 

Structure 
      

 –هيئه البحوث الدوائيه 

 مصر

 5/2005فى 
 

6 QMS ISO 9001 /:2008    Awareness    Jan. / 2012   
 دوره تدريبيه 

 –هيئه البحوث الدوائيه 

 مصر 

2012 

7 QSM ISO 9001/ : 2008   Documentation and 
Implementation 2012  

 

 –هيئه البحوث الدوائيه 

 مصر

2012 


