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اىعيًَ  الثاوىيت اىشهادةحصيج عيى  :الشهاداث العلميت الحائشة عليها

  2111فً عاً بحَص 

عاً  فً جاٍعت حشسٌِ فً بَعده جٍد اىقعٌ اىدوائً ٍِ ميٍت اىصٍدىت إجاسة في الصيدلتٌخيىها 

1002. 

حصييج عييى  1001وحخيى  1002ٍيِ حٍيذ تحََيج دزاظيخً  ظافسث إىى دوىت زوظيٍا 1002 )

 . (شهادة اىيغت اىسوظٍت ٍِ ٍعهد اىيغاث اىخابع ىجاٍعت فىىغاغساد اىطبٍت اىحنىٍٍت

فىىغيياغساد اىطبٍييت جاٍعييت فيعيي ت فييً اىنٍٍَيياو اىحٍىٌييت و اىحٍىٌييت اىعييسٌسٌت ٍييِ  شهههادة دكتههىراي

قعييٌ اىنٍٍَيياو اىحٍىٌييت و اىحٍىٌييت ّجييصث فييً و اىخييً ت  ( 1001)  زوظييٍا اىحنىٍٍييت فييً جَهىزٌييت

 ىْ ط اىجاٍعت.  ٍِاىخابع   و قعٌ اىعَىًسٌسٌتازك ٍع قعٌ األدوٌت و األدوٌت اىعسٌسٌت باىخشاىع

عنعٍت فعو ٍضاداث األمعدة فً َّاذس حٍىٌيت ٍتخي يت ححيسفي فٍهيا عَيٍياث : عىىان األطزوحت

و اىخيً ماّيج ححيج إشيساا وشازة ) .ىحسة بىجىد ٍعادُ ٍخغٍسة اىشيحْتتمعدة اىشحىً باىجروز ا

 .(اىصحت اىسوظٍت و وشازة اىخعيٌٍ اىعاىً اىعىزٌت

قاٍج األطسوحت عيى رالد ٍعيخىٌاث ليىٌيت ٍتخي يت )جصٌ,ٍيت  لالٌيا اىيدً  ماٍيو اىجعيٌ اىحيً(  

 ٍتخي ت. عيٍَتً ٍجالث ّنيٍصٌت فباىيغخٍِ اىسوظٍت و اإل مقاالث 9بىشز لاله هرٓ اى خسة قَج 

ليياله فخييسة اىدزاظييت قَييج باإلشييساا عيييى اىجىاّيية اىعَيٍييت ىَييادة اىنٍٍَيياو اىحٍىٌييت فييً اىجاٍعييت 

 اىَرمىزة بنيٍت اىصٍدىت و طة األظْاُ ىَدة عاً دزاظً ماٍو.

و حخيى بداٌيت  1001عد عىدحً إىى ظىزٌا شاوىج ٍهْت اىصٍدىت فً ٍدٌْت اىَتيسً اى ىقياًّ ٍيِ ب

)ظييْت راٍّييت طيية  عيييى اىجىاّيية اىعَيٍييت ىَييادة اىنٍٍَيياو اىحٍىٌييتْ ط اىىقييج تشييسفج و بيي 1002

بشسي( فً جاٍعت اىبعذ  ٍادة اىنٍٍَاو اىحٍىٌيت اىعيسٌسٌت )ظيْت لاٍعيت ةيٍدىت( و ٍيادة األدوٌيت 

 )ظْت راىزت طة بشسي( بْ ط اىجاٍعت.

( و وشازة اىصحت PhD in Biochemistryو ٍِ وشازة اىخعيٌٍ اىعاىً )حٌ حعدٌو شهادحً فً م

 مرىل حصيج عيى حقٌٍٍ اىْخاس اىعيًَ بْخٍجت ٌسقى . .(شهادة حشتٍص ٍتبسي)اىعىزٌت 

فيً  مَدزض ٍخ يس تقىً بخدزٌط ٍادحً اىنٍٍَاو اىحٍىٌت و اىنٍٍَاو اىعسٌسٌت  1021- 1002ٍِ 

 .اىحىاغ اىتاةت ىيصٍدىت و اىخجٍَوميٍت اىصٍدىت فً جاٍعت 



ائيية عٍَييد ميٍييت اىصييٍدىت ىيشييةوُ اإلدازٌييت و اىطييال  فييً ّ ييط حصيييج عيييى ٍْصيية إدازي ّ

 اىجاٍعت 

 ICDLحصيج عيى شهادة قٍادة اىحاظى  
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