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 11-الجنوبيةباريس  جامعة     
 (6010-6002)اختصاص: صيدلة سريرية  دكتوراه 
 (    6002-6002) علم األدوية ماقبل السلريري، السريري، والحرائك الدوائية : ماجستير 
        جامعة دمشق 
 (6006-6001: اختصاص صيدلة صناعية )دبلوم             

 تشرين عةجام  
 (6001-1992: في الصيدلة )إجازة          

  
 الخبرة العملية

 

 كلية الصيدلة  –جامعة تشرين   0208 – 0202
 السنة الخامسة  -تدريس مقرر الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  : 0208 – 0202    

 الرابعةالسنة  –الدواء  ومقرر الصيدلة الحيوية وحركية                                        

 ماجستير تصميم ومراقبة الدواء  -تدريس مقرر العمليات الصيدالنية  المشاركة ب: 0208 – 0200    

 ماجستير تشخيص مخبري  -: المشاركة بتدريس مقرر الكيمياء الحيوية السريرية  0208 –0202    

 ماجستير تأثير أدوية  -ميائي الحيوي المشاركة بتدريس مقرر علم األدوية الكي:  0208 –0206    

 ماجستير صيدلة صناعية  -: المشاركة بتدريس مقرر الصيدلة الحيوية  0208 –0202    

 : اإلشراف على طالب ماجستير باالختصاصات والمواضيع التالية:  0208 – 0202   

       

 عنوان البحث االختصاص
 في ترشيد استخدام الصادات الحيوية    Aريع للعقديات الحالة للدمتقييم دور اختبار التحري الس تشخيص مخبري 
 عند مرضى الداء السكري من النمط الثاني  Dدراسة مستويات فيتامين  تشخيص مخبري 

 ( في الزجاج لخالصات بعض النباتات المحليةSPFتقييم معامل الحماية الشمسي ) مراقبة دوائية 
 ترافقة مع ضبط سكر الدم لدى مرضى السكري النمط الثانيدراسة العوامل الم تأثير أدوية

 رضى السكري من النمط الثاني( لدى مhsCRPعالي الحساسية ) Cالبروتين التفاعلي دراسة مستويات  تشخيص مخبري 
 العالقة بين تعداد الكريات البيض وميكروألبومين البول لدى مرضى السكري من النمط الثانيدراسة   تشخيص مخبري 

 الدراسة والشهادات

 

                        السيرة الذاتية
 
 

راء زريقي فاالسم: د. ع  

                                       جامعة تشرين –رتبة العلمية: مدرسة في كلية الصيدلة الم

االختصاص: صيدلة سريرية      

 zriekiafraa@yahoo.com :البريد االلكتروني

  0991781864الهاتف الجوال:
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 كلية الصيدلة  –جامعة الشام الخاصة  0202 – 0208   
 مقرر المالزمة على  اإلشراف: 0202 -0208      

 

 كلية الصيدلة –جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية  0202- 0200
 الخامسةالسنة  – 0: تدريس مقرر صيدلة سريرية وعالجات 0202 –0200    

 السنة الخامسة  – 0ومقرر صيدلة سريرية وعالجات                                   
 الرابعة السنة  –: تدريس مقرر الصيدلة الحيوية وحرائك الدواء 0202 –0202    

 

     (EA2706مخبر الصيدلة السريرية ) –كلية الصيدلة  -00 –: جامعة باريس الجنوبية 0202 – 0222
 : تحضير درجة الدكتوراه0202 – 0226        

 في إطار األمراض              المعوي  P-gpموضوع البحث: دراسة التداخالت بين مثبطات السيكلواوكسيجيناز والـ                      

 األمراض المعوية االلتهابية( –المعوية )سرطان الكولون والمستقيم                           

 عملي لمقرر الصيدلة السريرية لطالب السنة الخامسة صيدلة : المشاركة بتدريس الجزء ال0202 – 0222   
          

 الثانية للماجستير( ةأشهر )خالل السن 2بحثي:  ستاج: 0226 – 0222   
 المعوي  P-gpالموضوع: دراسة التداخالت بين مثبطات السيكلواوكسيجيناز والـ        

 جائزة الفائز تكريم ب –الحصول على المرتبة األولى في الماجستير         

 ستاج بحثي: شهران )خالل السنة األولى للماجستير(: 0222 – 0222
 mdr1الموضوع: دراسة الحرائك الدوائية للديجوكسين عند الفئران الطبيعية والمنزوعة المورثة       

 
 باريس   –مشفى انطوان بكلير  :0202 – 0222

 شهر في مخبر الكيمياء الحيوية أ 6 –ستاج تدريب مهني                  

 
 كلية الصيدلة –جامعة دمشق  0220 – 0220

   صناعية لطالب السنة الثالثةالمشاركة بتدريس الجزء العملي لمقرر الصيدلة ال               

 

 دمشق  –معمل دوائي )تاميكو(  0220 – 0220

 ية شهران: تحضير بعض األشكال الصيدالن –تدريب مهني            

 

 دمشق –مشفى األسد  – 0220 – 0220
 شهر في مخابر التحاليل الطبية  –ستاج تدريب مهني               

  
 المهام الموكلة

  (8102-8102فرع الالذقية ) –رئيسة قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية في كلية الصيدلة جامعة الشام الخاصة 
 (8102-8102) يا الصيدلية في كلية الصيدلة جامعة تشرينرئيسة قسم الصيدالنيات والتكنولوج 
  8102حتى نيسان  8108مديرة وحدة ضمان الجودة في كلية الصيدلة/ جامعة تشرين من تموز 

 اللغات
 اللغة األماللغة العربية : 
 اللغة االنكليزية: مستوى جيد جداً كتابة ومحادثة 
 اللغة الفرنسية: مستوى ممتاز كتابة ومحادثة 
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 الخبرات االضافية
  شهادةICDL 
  شهادة دولية مدقق رئيسي ألنظمة الجودة 

 واألبحاث العلمية لكتـب والمـؤلفـاتا   ا 
 

  :أبحاث علمية منشورة في مجالت محكمة عالميًا 
 Cyclooxygenase inhibitors downregulate P-glycoprotein in human colorectal Caco-2 cell line 
           Zrieki A, Farinotti R, Buyse M.    
           Pharm Res. 2008 Sep;25(9):1991-2001. Epub 2008 Jun 26. 
 Cyclooxygenase-2 inhibitors prevent trinitrobenzene sulfonic acid-induced P-glycoprotein 

up-regulation in vitro and in vivo 
            Zrieki A, Farinotti R, Buyse M. 
           European Journal of Pharmacology 636 (2010) 189-197 
 D Hypovitaminosis in Syrian Type 2 Diabetes Mellitus Patients: Lack of Relationship with   
       Glycemic Control 

      Razan Ibrahim, Mohammad Imad Khayat, Afraa Zrieki 
      Research J. Pharm. and Tech. 11(12): December 2018 

 :المشاركة في مؤتمرات علمية عالمية 
 :Postersمنشورات حائطية  -

«Cyclooxygenases inhibitors downregulate P-glycoprotéine in vitro and in vivo     
               Zrieki A, Farinotti R, Buyse M. 

 )المدرسة الصيفية( 8112ارك، حزيران كوبنهاجن، الدانم      
 «Cyclooxygenases Inhibitors Downregulate P-Glycoprotein In Human Colorectal 
Adenocarcinoma Cells». 

                Zrieki A, Farinotti R, Buyse M. 
 ()أسبوع األمراض الهضمية 8112سان دييجو، الواليات المتحدة االمريكية، أيار   
 
 Oral presentation عرض شفهي  -

« Les inhibiteurs des cyclooxygenases induisent une down-régulation de la P-glycoprotéine in 
vitro et  in vivo». 

              Zrieki A., Farinotti, R., Buyse, M 
 )نادي دراسة الخاليا الظهارية الهضمية( 8112تولوز، فرنسا، أذار  

  
 

  


