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والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة – 6102 – تحليليه كيمياء دكتوراه   
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محلل كيميائي معمل ضبط الجوده بمصنع وفرافارما - 6116-6112   
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 العلميه

لمختبرات قسم ا- لية التكنولوجياك –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  –مساعد تدريس متعاون  6101 – 6112

 العلميه

لميهقسم المختبرات الع-كلية العلوم  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  –محاضر متعاون  6106 – 6101  

رات العلميهقسم المختب- كلية التكنولوجيا –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  –محاضر متعاون  6102 – 6101  

قسم الكيمياء- كلية العلوم – جامعة امدرمان االسالميه –ر متعاون محاض 6100 – 6101  

مصنع النيل االزرق لالدويه –مشرف ضبط جوده  – 1122-1122  

لوجياجامعة السودان للعلوم والتكنو –كلية التربيه  –محاضر ورئيس شعبة الكيمياء بقسم العلوم  – 1122  

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميه –محاضر بقسم الكيمياء  – 3102  



- Babiker, Y. Abdulkhair and Mohamad, El Mukhtar (2016) Development and 

validation of a simple, quick and rugged isocratic HPLC-UV method for the 

determination of valsartan and hydrochlorothiazide in their combined 

Pharmaceutical formulations; International Journal of Innovative Science, 

Engineering and Technology; 3(6).  

- Babiker, Y. Abdulkhair and Mohamad, El Mukhtar (2016) Development and 

validation of a simple isocratic HPLCUV method for simultaneous determination of 

amlodipine besylate and losartan potassium in their combined tablet dosage forms; 

International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology; 3(7).  

 تشغيل ومعايره وصيانه وقائيه لكل من االجهزه التاليه

FTIR, HPLC, Uv –Vis spectrophotometer, Polarimeter, Refractometer, Flame 

photometer , Atomic absorption spectrophotometer , PH- meter , Conductivity 

meter ,Dissolution tester , disintegration tester, friability tester. 
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