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 املؤهالت العلمية  .2

 
 املرحلة

 الدراسية

تاريخ الحصول 

 عليها
 بلد الدراسة

اسم الجامعة 

 املعهد /
 التخصص اسم الكلية

 بريطانيا 2015 ماجستير

جامعة 

جالسكو 

 كالدونيا

 ألادويةعلم  العلوم الطبية

 ليبيا 2006 سبكالوريو 
جامعة 

 قاريونس
 علوم صيدالنية الصيدلة

 

 )من ألاحدث إلي ألاقدم( التاريخ الوظيفي : .3

 

 مكان العمل جهة العمل الوظيفة  م
 مدة العمل بالسنوات

 إلى سنة من سنة 

1 
منسق لجنة تطوير 

 املناهج
 كلية الصيدلة

الجامعة الليبية 

الدولية للعلوم 

 طبية ال

 آلان  02/2017

 آلان 06/2016 جامعة بنغازي  كلية الصيدلة منسق جودة 2

 كلية الصيدلة محاضر مساعد 3

 جامعة بنغازي 

الجامعة الليبية 

الدولية للعلوم 

 الطبية

 آلان 01/2016

 ألادويةرقابة  عمل تطوعي  4
مركز البحوث/ 

 جامعة بنغازي 
02/2011 04/2011 
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 12/2012 11/2008 جامعة بنغازي  كلية الصيدلة  معيد  5

 11/2008 08/2006 بنغازي  صيدلة خاصة صيدالني 6

 

 الدورات التدريبية التي حصلت عليها:  .4

 

 التاريخ  الدورة اسم م

 08/2017-07/03-30 2015-9001تطبيق نظام الجودة تباعا لاليزو  1

 23/02/2017-19 ألافرادمهارات التواصل بين  2

 05/01/2017-01 تدريب املدرب 3

 14/02/2016-13 مهارات التدريس الفعالة 4

 Nuclear Magnetic Resonance(NMR) 18-20/12/2012تدريب علي جهاز  5

6 
مهارات إلاسعافات ألاولية من وقف النزيف, نقل املريض, 

 الحقنوخياطة الجروح واستعمال 
03-10/04/2011 

7 
برنامج تدريبي بالشركة ألاوربية املصرية للدواء في مجال 

 الصناعة, رقابة وتأكيد الجودة والتغليف والتخزين الدوائي
16-20/12/2008 

 

 (العلمية وألاوراقالكتب ، البحوث النشاط العلمي)  .5

 

 م
 نوع النشاط

 اسم الورقة العلمية/الكتاب
تاريخ 

 النشر

مكان  الناشراسم 

 النشر

1 

 Ester Prodrugs of ورقة علمية

Ketoprofen: Synthesis, in 

vitro Stability, in vivo 

Biological Evaluation and in 

silico Comparative Docking 

StudiesAgainst COX-1 and 

COX-2  
Abdulmottaleb E Zetrini, Amna 

Salem Abodlal, Abir Rghigh, Eman 

Elmahdi1, Amel Hamza,Mabruk 

Salama and Salah M. Bensaber, 

2016 Current Drug 

Discovery 

Technologies 

Journal 

 السعودية
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 Reactive Dicarbonyls in ورقة علمية

removed cataractous lens 

nuclei, aqueous humor and 

plasma of senile cataract 

patients 
Soumendra Sahoo, Rashmirekha 

Sahoo 2, Eman El Mahdi ,Musa 

Abuajila Ahmad,  

2012 Journal of 

Pharmaceutical 

and Biomedical 

Sciences ماليزيا 

2 

 ,Eman El Mahdi ورقة علمية

Rashmirekha S., Musa A., Al 

Geilania and Soumendra S., 

Reactive Dicarbonyls in 

Human Cataractous Nuclei 

2008 Jamahiriya 

Medical 

Journal ليبيا 

 

 املشاركات الداخلية والخارجية : .6
 

 

.. املؤتمرات العلمية  م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها أوال

1 

The effect oxycodone “hillbilly heroin” on 

guinea pig myenteric plexus- longitudinal 

**, *, Jane NallyElmahdi MohamedIman . muscle

Angus M. Shaw** and Sharron Dolan 

Libyan conference on Pharmacy Practice  stThe 1

) LCPP st1( 

 بنغازي/ليبيا 29-30/07/2017

2 

Libyan community pharmacy staff responses to 

Adel . over the counter hypnotic medicine

Farage Almismaery, Abdullah  Abdulsalam,

Huwid Maghoud ,Iman ElmahdiAlamami,  

Libyan conference on Pharmacy Practice  stThe 1

)LCPP st1( 

 بنغازي/ليبيا 29-30/07/2017

3 

Integrating pharmacy practice into first year 

Iman 1Salma A. Bukhatwa, 1. D curriculm-Pharm

Hwuida Maghoud, 1Elzahra Buzariba, 1Elmahdi, 

Hana A. Habib 1Asma Buanz, 2Nairouz Alathram, 1

and others Saad, 

Libyan conference on Pharmacy Practice  stThe 1

)LCPP st1( 

 بنغازي/ليبيا 29-30/07/2017

4 

Quantitative assay of reactive dicarbonyl in 

removed nucleus of cataractous lenses by using 

spectrophotometry with 

2,4_dintrophenylhydrazine. Iman Elmahdi , 

Rashmireka S. , Dr.Musa A., Dr.Hana  A., 

Dr.Soumendar  S. 

 international chemistry conference  thThe 10 

 بنغازي/ليبيا 18-21/12/2007

5 

Evaluating of quantity of reactive dicarbonyl 

(MeG) in remove catarctous nuclei aqueous 

humor of eye and plasma of Libyan cases by 

using U,V visible spectrophotometry with 

2,4_dinitrophenylhydrazine. Iman Elmahdi , 

Rashmireka S. , Dr.Musa A., Dr.Hana A., 

Dr.Soumendar S.   

scientific congress of the association of  thThe 11

 طرابلس/ليبيا 07-09/2007
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pharmacy collages in Arab  world 

..الندوات واملحاضرات م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها ثانيا

1 
محاضرة توعية عن نقص فيتامين د أسبابه و أعراضه 

 و عالجه
02/12/2017 

سيدي خليفة/ 

 ليبيا

2 
توعية عن نقص فيتامين د أسبابه و أعراضه محاضرة 

 و عالجه/ ملعلمي املدارس
 بنغازي/ ليبيا 21/10/2017

.. ورش العمل م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها ثالثا

1 

إلقاء ورشة عمل للمعيدين وطلبة الدراسات العليا 

وأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب البشري جامعة 

 بنغازي 

 ليبيا/بنغازي  25-26/10/2017

2 

إلقاء ورشة عمل للمعيدين وطلبة الدراسات العليا 

وأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب الصيدلة جامعة 

 بنغازي 

 بنغازي/ليبيا 10-11/09/2017

..امللتقيات العلمية م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها رابعا

    

 

 العضويات:  .7

 عضوية اللجان: .أ
 

 اللجنة اسم م
 اللجنةفترة عمل 

 إلى  من 

 آلان 02/2017 بكلية الصيدلة املناهجمنسق لجنة تطوير  1

 آلان 01/2018 رئيس لجنة التوظيف بكلية الصيدلة  2

 عضوية الجمعيات: .ب

 مقر الجمعية  الجهة التابعة لها الجمعية  الجمعية  اسم م

 - - - 

 

 ألاوسمة والجوائز والشهادات  .8

   املعلمين / وزارة التعليم والتربية.شهادة تقدير من نقابة  .أ

 شهادة تقدير من مكتب الجودة كلية الطب البشري/ جامعة بنغازي.   .ب

 شهادة تقدير من كلية الصيدلة / الجامعة الدولية.   .ج
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 شهادة تقدير من كلية الصيدلة / جامعة بنغازي  بخصوص تنظيم اليوم العلمي. .د

 .....الخ() مثل مهارة استخدام الحاسوب, : املهارات .9

 

 مهارات التواصل مع ألافراد. .أ

 مهارات إلالقاء للعروض الشفهية والحائطية. .ب

 chem-sketch, prism, Minitab, and power :مهارات الحاسوب واستعمال بعض البرنامج منها .ج

lab. 

 Chemical analysis, Western blotting technique, Polymerase chain): منهاا مهاارات معملياة .د

reaction technique, Isolated tissue bioassay). 
إلاباااااااداع والاااااااتعلم مهاااااااارة تنظااااااايم الوقااااااات والتخطااااااايل املنطقاااااااي و تصاااااااميم التجاااااااارب و الدقاااااااة و  .ه

 املستمر.

 آخري  .10
 

 

 My website:  http://pharmimeno2006.wix.com/iman 
 


