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 المؤهالت العلمية والشهادات الحاصلة عليها

 

 يدلية، كلية الصيدلة، جامعة دمشقشهادة الماجستير في الصيدلة الصناعية قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الص 5199

 ناعية، كلية الصيدلة، جامعة دمشقشهادة الدبلوم في الصيدلة الص 5116

 يدلية، كلية الصيدلة، جامعة دمشقإجازة في الصيدلة والكيمياء الص 5115

 

 يةلمالخبرات الع

 

 دمشق –إدارة صيدليتي الخاصة في قطنا  5116 - 5115

 شكال الصلبة، معمل دياموند فارما للصناعات الدوائية، دمشق،رئيس قسم األ 5112-5118آذار 

 االشراف على عمليات التصنيع كافة للمضغوطات والكبسول 
 المشاركة في وضع صيغ المضغوطات والكبسول للمنتجات الجديدة 

 
 معمل دياموند فارما للصناعات الدوائية، دمشقرئيس قسم األشكال العقيمة،  5112 9ت -5112شباط 

 للصناعات الدوائية، دمشق معمل دياموند فارماعضو في فريق التدقيق الداخلي،  5111- 5114

 شكال الصلبة، معمل دياموند فارما للصناعات الدوائية، دمشقرئيس قسم األ 5115شباط  – 5112 9ت

 مسؤول عن: للصناعات الدوائية، معمل دياموند فارما  QAعضو فريق ضمان الجودة  5111نيسان  – 5115شباط 

  عمليات التحقق من الصالحيةQualification/ Validation .في المعمل 

 ملفات التصدير للمعمل وتسجيل المنتجات الدوائية. 
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 .(، جامعة دمشق5تدريس القسم العملي لمادة التكنولوجيا الصيدلية ) 5111حزيران –شباط 

 .(، جامعة دمشق9) س القسم العملي لمادة الصيدالنياتتدري 5191 5كانون  – 5111أيلول 

 (، جامعة القلمون الخاصة.5لعملي لمادة الصيدالنيات )تدريس القسم ا 5191حزيران  – 5كانون 

 .(، جامعة دمشق5تدريس القسم العملي لمادة التكنولوجيا الصيدلية )
 (، جامعة دمشق.9تدريس القسم العملي لمادة الصيدالنيات ) 5199 5كانون  – 5191أيلول 

 (، جامعة دمشق.5القسم العملي لمادة الصيدالنيات )تدريس  5199حزيران –شباط 

 (، جامعة دمشق.9تدريس القسم العملي لمادة التكنولوجيا الصيدلية ) 5195 5كانون  – 5199أيلول 

 ، جامعة دمشق.الصناعيةالصيدلية  س القسم العملي لمادةتدري
 .للعلوم الطبية التقانة الحيوية، جامعة األندلس الخاصةتدريس القسم العملي لمادة 

الالعضوية، جامعة األندلس الخاصة للعلوم م العملي لمادة الكيمياء العامة وتدريس القس
 الطبية.

 الكيمياء التحليلية، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية.تدريس القسم العملي لمادة  5195حزيران –شباط 

 التقانة الحيوية، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية. تدريس القسم العملي لمادة 5199 5كانون  – 5195أيلول 
إعطاء محاضرات ترميمية لمادتي الصيدلة الصناعية والصيدالنيات، جامعة األندلس 

 الخاصة للعلوم الطبية.
 الالذقية إدارة صيدليتي الخاصة في الوقت الحالي – 5196آذار 

 لمادة مستحضرات التجميل، جامعة الشام الخاصة.تدريس القسم العملي  الوقت الحالي – 5195أيلول 

 

 الدورات العلمية والتدريبية

  
 الدورات التدريبية:

  التحقق من الصالحيةQualification and Validation: How to be successful (2006)  

 ( 5115دورة مدقق داخلي) 

 Process Mapping 

 ( 5115استخدام تحليل السبب الجذري إلعطاء الحلول الفعالة ) 

Effective Solution using Root Cause Analysis 

  مؤشرات األداءkey performance Indicators (2008) 

 ( 5111تحثير األشكال الصلبة وتقنية السرير الهوائي ) 

Solid Dosage- High shear Granulation and Fluid Bed Technology 

 المؤتمرات والندوات:

  ( 5112الحلول لتعقيدات اليوم من أجل صياغة أفضل ) –ندوة تحديات اإلنتاج الصيدالني 

 ( 5191مؤتمر الصيادلة العرب ) 

 ( 5194المؤتمر العلمي األول لنقابة صيادلة الالذقية )A to Z 

 ( 5195المؤتمر العلمي األول لنقابة صيادلة الالذقية )A to Z 

 (5195 -5114العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه جامعة دمشق وجامعة تشرين ) حضور 

 



 المؤلفات المنشورة:

 مقالة بحثية في المجلة العربية للعلوم الصيدالنية بعنوان:

 تحضير أقراص مضبوطة التحرر لمادة فوروسيميد باستخدام تقنية تلبيس الحثيرات

 

 المهارات الشخصية

 

 اللغات:

 العربية: اللغة األم

 اإلنكليزية: ممتازة

 األلمانية: جيدة

 

 مهارات الحاسب:

 ICDLشهادة 

 

 االهتمامات

 

 السفر، السباحة، العزف على البيانو والقراءة.

 


