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: المؤهالت العممية:  انياًال 
.  مع مرتبة الشرفامتياز بتقدير 1991دور يونيو - جامعة اإلسكندرية - كمية الصيدلة - بكالوريوس العموم الصيدلة - 1
(  28/5/1996)جامعة اإلسكندرية -كمية الصيدلة  (عقاقير)ماجستير فى العموم الصيدلية - 2

                        "دراست كيميائيت لبعض النباتاث التي  تنتمى للعائلت المركبت  " :عنوان الرسالة     
   “ Phytochemical study of some plants belonging to family Compositae"  3 -  دكتوراه فى

 (  27/2/2001)                                     جامعة اإلسكندرية–كمية الصيدلة  (عقاقير  )العموم الصيدلية 
 :عنوان الرسالة    

 "دراست كيميائيت لبعض النباتاث التى  تنتمى للعائلت النرجسيت    "   
    “Phytochemical study of some plants belonging to family Amaryllidaceae  "  

 

 :الوظائف التى شغمتها:  ال اًال 
 .23/9/1991 جامعة اإلسكندرية إعتبارًا من- كمية الصيدلة - معيدة بقسم العقاقير - 1
 . 11/7/1996       جامعة اإلسكندرية إعتبارًا من - كمية الصيدلة - مدرس مساعد بقسم العقاقير - 2
 .28/3/2001  جامعة اإلسكندرية إعتبارًا من- كمية الصيدلة - مدرس بقسم العقاقير - 3
  .6/2006    جامعة اإلسكندرية إعتبارًا من - كمية الصيدلة - أسـتاذ مسـاعد بقسـم العقاقير - 4
 

 :المؤتمرات العممية: رابعاًال 
: شاركت فى المؤتمرات اآلتية

جميورية مصر - اإلسكندرية  - 2000 أكتوبر 27-25 لمعموم الصيدلية والتكنولوجيا ي الثانيمؤتمر اإلسكندرية الدول- 1
. العربية 

 والذى نظمتو مكتبة اإلسكندرية باالشتراك 2002 أكتوبر 21-19 فى العموم والتكنولوجيا يءمؤتمر األخالق والمباد- 2
. جميورية مصر العربية - اإلسكندرية  - MURSمع 



  

الجمعية نظمتو مكتبة اإلسكندرية باالشتراك مع   و الذي2003 مايو  DNA 50 exhibition  18-21مؤتمر - 3
. جميورية مصر العربية - اإلسكندرية  - البريطانية

 و الذي عقد في شرم 2008 نوفمبر 3 – أكتوبر 31المؤتمر األورومتوسطي األول لمنواتج البحرية و الطبيعية - 4
. الشيخ

 
 :ورش العمل والندوات :خامساًال 

 .21/5/2003-18 جامعة اإلسكندرية – بكمية الصيدلة HPLCحضور دورة تدريبية و ورشة عمل عن - 1

 .22/5/2006-20 جامعة اإلسكندرية –كمية الصيدلة " طرق تقييم التدريس"ورشة عمل بعنوان - 2

 ) كمية التمريض جامعة اإلسكندرية –حضور ندوة في إطار التوعية عن مشروع التطوير المستمر والتأىيل لإلعتماد -3
 .2/12/2007. (د كمال إمام .د فاروق عبد القادر، أ.أ
المشاركة فى حضور دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والتى نظميا مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -4

 .( دورة12 )والقيادات بجامعة اإلسكندرية برعاية وزارة التعميم العالى

 (ِ عزة عبد القادر/د.أ) جامعة اإلسكندرية      –حضور ندوة و ورشة عمل بعنوان توصيف المقررات كمية الصيدلة - 5
19/6/2008. 

 (نورىان الفناكي/د.أ ) جامعة اإلسكندرية           –حضور ندوة و ورشة عمل بعنوان تقرير المقررات كمية الصيدلة - 6
23/6/2008. 

جامعة -  كمية اإلسكندرية –حضور اجتماع لعرض التقرير األول لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لإلعتماد - 7
 .21/7/2008. (د سونيا ،ا، د كمال إمام.أ)اإلسكندرية 

 – 31/10. المشاركة في مؤتمر األورومتوسطي األول لمنواتج البحرية و الطبيعية المنعقد بمدينة شرم الشيخ - 8
4/11/2008 .
 

 :ي والعمميالنشاط المهن: ساًال ساد
 .1991عضو فى نقابة الصيادلة المصرية منذ عام - 1
.  لمعموم الصيدليةاإلسكندرية مجمة عضو فى- 2
، حضور معظم الدورات و الندوات عمى مستوى الكمية- 3
-  الفرقة األولى بكمية الصيدلة - (نظرى و عممي )النباتات الطبية والعقاقير العام مقررات مادةاالشتراك فى تدريس - 4

. جامعة اإلسكندرية
جامعة -  الفرقة الثانية بكمية الصيدلة  -(عممي)النباتات الطبية و العقاقير العاممادة مقرراتاالشتراك فى فى تدريس - 5

. اإلسكندرية
جامعة - الرابعة بكمية الصيدلة   الفرقة- (نظرى و عممي ) التطبيقى العقاقير مقررات مادةاإلشتراك فى تدريس - 6

. اإلسكندرية



  

بكمية لثة  الفرقة الثا- (نظرى و عممي )العقاقيركيمياء مقررات مادة اإلشتراك فى تدريس تدريس - 7
. جامعة اإلسكندرية- الصيدلة 

.  والزقازيقاإلشتراك فى حضور اإلختبارات الشفيية فى جامعات وطنطا والمنصورة وقناة السويس- 8
بكمية الصيدلة لثة  الفرقة الثا-العقاقيركيمياءلمادة المشاركة في اعداد كتاب خاص بالدروس العممية - 9

 .
بكمية ل ة  الفرقة ال ا-العقاقيركيمياءلمادة المشاركة في اعداد كتاب خاص بالدروس النظرية - 10

. الصيدلة 
 العقاقير قسم-  ماجستيريضمن مقرر دراسات عميا خاص بطالب تمييدالمشاركة في تدريس التحميل الطيفي -  11

.  2005-2004 في العام الجامعي جامعة اإلسكندرية- بكمية الصيدلة 
جامعة - بكمية الصيدلة  العقاقير قسم-  ماجستيريمقرر دراسات عميا خاص بطالب تمييدالمشاركة في تدريس - 12

.  2009- 2008 في العام الجامعي اإلسكندرية
- بكمية الصيدلة  العقاقير قسم-  دبمومة النباتات الطبية مقرر دراسات عميا خاص بطالبالمشاركة في تدريس - 13

. 2009- 2008 في العام الجامعي جامعة اإلسكندرية
 

: يالنشاط الطالب: اًال سابع
 الذى تنظمو الكمية باإلشتراك مع نقابة الصيادلة لإلشراف عمى طالب الفرقة يشتراك فى برنامج التدريب الصيفاإل- 1

الثالثة أثناء تدريبيم فى الصيدليات وشركات األدوية فى األجازة الصيفية وتوجيو الطالب من الناحية العممية والتطبيقية 
 . حتى االن2002 منذ عام لإلستفادة المثمى من ىذا البرنامج

 : جتماعيًا من خاللإتوجيو الطالب - 2
(. 1994-1992)كمية الصيدلة ـ جامعة اإلسكندرية ب (Moon light)نائب رائد أسرة - 
 (.2002-2000)كمية الصيدلة ـ جامعة اإلسكندرية ب (شباب المستقبل )رائد أسرة - 
والتي كان من اىم انجازتيا عمل معرض .(2008-2006)كمية الصيدلة ـ جامعة اإلسكندرية ب (عيون مصر)رائد  أسرة - 

. كمية الصيدلة ـ جامعة اإلسكندريةبلمكتاب 
ة لطالب كمية الصيدلة ـ يساىم في النشاط اإلرشادي والتوعية الثقافية لمطالب وذلك من خالل عممو رائدًا لمجنة الثقاف- 

 .(2007)جامعة اإلسكندرية 
.  1992عام االشتراك فى السوق الخيرى بالكمية - 3
.  األشراف األكاديمى لطالب الفرقة الثالثة االشتراك فى- 4
 

: ضمان الجودة نشطة 
      و المشاركة في أعمال لجنة جامعة اإلسكندرية– وحدة ضمان الجودة بكمية الصيدلة المشاركة في أعمال - 

 .الالئحة الطالبية
 



  

 :ياإلنتاج العمم:  امناًال 
: شاركت في االشراف عميياالتى و الرسائل  فى البحوث المنشورة ييتمثل اإلنتاج العمم

 .  المنشورةمرفق قائمة بالبحوث:البحوث- 1
 :الرسائل العممية- 2
جازتها-    : رسائل تمت مناقشتها وا 
- كمية الصيدلة -  المدرس المساعد بقسم العقاقير  –ايمان شوقي أنور/ رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية - 1 

( . 2005) جامعة اإلسكندرية
: عنوان الرسالة 

" النرجسيةلعائمة ت ادراسة كيميائية لبعض نباتا"
جامعة - كمية الصيدلة -  المدرس بقسم العقاقير  –ايمان شوقي أنور / الخاصة بالماجستيردكتوراةرسالة ال- 2 

( . 2008) اإلسكندرية
: عنوان الرسالة 

" النرجسيةلعائمة ت ادراسة كيميائية لبعض نباتا"
 
 
 : اإلشراف عميهايرسائل جار- ب 
سيسيل سعيد زكى / رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية - 3 
 :عنوان الرسالة 

 "دراسة كيميائية لبعض النباتات التى تنتمى لمعائمة المركبة"
صفا محمد عبد الغفار شمس الدين/ رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية -  4   

:عنوان الرسالة     

 "دراسة فيتوكيميائية لنبات إنيوال كريثمويدز الذي ينمو في مصر " 
جامعة - كمية الصيدلة -  المدرس بقسم العقاقير –ىالة حممي زعطوط / الخاصة بالماجستيررسالة الدكتوراة  - 5

. اإلسكندرية
: عنوان الرسالة 

"  البقولية و العائمة الدفميةكيميائية لبعض النباتات التى تنتمى لمعائمةفيتو دراسة "
 

: الجوائز: تاسعاًال 
. 2006الحصول عمي جائزة الجامعة لمتشجيع العممي عام 
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