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 تبريخ الحيبة العلمية والىظيفية

نجىي صالح الذين الشبعر / للذكتىرة 

 جبمعة اإلسكنذرية – كلية الصيذلة –األستبر بقسم العقبقير 

 
  نجوى صالح الدين الشاعر:االسم   

 أستاذ بقسم العقاقير :الوظيفة الحالية  
 

  :الحبلة اإلجتمبعية: أوالً 

 الغربية – 1952 يوليو 24: تاريخ ومحل الميالد - 1
 .متزوجة ولديها ثالثة أبناء - 2

 

  :المؤهالت العلمية: ثبنيبً 

 1975 جامعة اإلسكندرية دور يونيو –بكالوريوس فى العموم الصيدلية من كمية الصيدلة  -1
. بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف 

 جامعة اإلسكندرية فى –من كمية الصيدلـة  (عقاقيـر)ماجستير فى العموم الصيدليـة  -2
  :وعنوان الرسالة 19/11/1979

“A study of Different Evaluation Methods of Certain Crude 

Drugs and their Preparations” 

 "دراسة لمطرق المختمفة لتقييم بعض العقاقير ومستحضراتها"

جامعة ويمز بكارديف  –من كمية الصيدلـة  (عقاقيـر)دكتوراه فى الفمسفة فى العموم الصيدليـة  -3
  :وعنوان الرسالة 24/12/1984 فى (إنجمترا)بالمممكة المتحدة 

“Biotransformation in plant tissue culture” 

" التحول الحيوى باستخدام زراعة األنسجة النباتية"
 



  :الىظبئف التً شغلتهب: ثبلثبً 

 . 3/12/1975 جامعة اإلسكندرية من –معيدة بقسم العقاقير بكمية الصيدلة  -1
  .9/1/1980 جامعة اإلسكندرية من –مدرس مساعد بقسم العقاقير بكمية الصيدلة  -2

  .31/12/1984 جامعة اإلسكندرية من –مدرس بقسم العقاقير بكمية الصيدلة  -3

 .29/12/1998 جامعة اإلسكندرية من –أستاذ مساعد بقسم العقاقير بكمية الصيدلة  -4

 .28/6/2006 جامعة اإلسكندرية من –أستاذ بقسم العقاقير بكمية الصيدلة - 5    
. 26/8/1990 وحتى 16/7/1985 منحت إجازة خاصة لرعاية الطفل اعتبارًا من  :ممحوظة

 

  :المؤتمرات العلمية والنذوات: رابعبً 

:  أشتركت المتقدمة فى حضور المؤتمرات والندوات اآلتية 
أشتركت ببحث فى ندوة كيمياء النباتات الطبية فى الدول العربية تحت إشراف مكتب  -1

اليونسكو اإلقميمى لمعموم والتكنولوجيا مع أكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا المركز القومى 
وعنوان  1978 ديسمبر 5-3 جامعة اإلسكندرية فى الفترة من –لمبحوث كمية الصيدلة 

 : البحث
“Microdetermination of Total and Non-Phenolic  

Alkaloids in Ipecac and its Preparations” 

 .وهو بحث من رسالة الماجستير 
 : بعنوان Bathأشتركت فى حضور المؤتمر المنعقد فى المممكة المتحدة فى مدينة  -2

“Plant Tissue Culture and Biotransformation” 
  1983وذلك فى مارس 

أشتركت فى حضور المؤتمر المصرى البريطانى الثانى لمعموم الصيدلية المنعقد فى  -3
 : بعنوان 1991 نوفمبر 12-9اإلسكندرية فى الفترة من 

“Second Anglo Egyptian Conference of Pharmaceutical Sciences” 

أشتركت فى حضور المؤتمر الدولى لمعموم الصيدلية والتكنولوجيا المنعقد فى اإلسكندرية فى  -4
 . 1995 مارس 25-22الفترة من 

أشتركت فى حضور مؤتمر تطوير الدراسات العميا والبحث العممى بجامعة اإلسكندرية فى  -5
  .1998 فبراير 16-15الفترة من 

أشتركت فى حضور مؤتمر الدراسات العميا والبحوث الطبية عمى مشارف القرن الواحد  -6
  .1998 إبريل 2-1والعشرين فى الفترة من 



أشتركت فى مؤتمر اإلسكندرية الدولى الثانى لمعموم الصيدلية والتكنولوجيا فى الفترة من  -7
 . باإلسكندرية 2000 أكتوبر 25-27

أشتركت ببحث فى المؤتمر الدولى األول لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية تحت  -8
 . بالقاهرة 2003 مارس 26-24فى الفترة من  (نحو دواء آمن وفعال)شعار 

  :وعنوان البحث

“Isolation structural assignment and estimation of the  

  Main flavanolignans of Silybum marianum grown in Egypt” 

أشتركت ببحث فى المؤتمر الدولى الثانى لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية تحت  -9
.  بالقاهرة 2005 مارس 9-7فى الفترة من  (األبحاث التطبيقية وصناعة الدواء)شعار 

  :وعنوان البحث
“Chemical constituents and Hypoglycemic effect of Juniperus 

phoenicea Part I” 

:  بعنوانأشتركت بالحضور فى مؤتمر عممى بمكتبة اإلسكندرية   -10
“Biotechnology and sustainable development (16-19)  

  March, 2002” 

:  بعنوانأشتركت بالحضور فى مؤتمر عممى بمكتبة اإلسكندرية   -11
“Ethical and social responsibilities in science and technology  

  (19-20) October, 2002”. 

 : بعنوانأشتركت بالحضور فى مؤتمر عممى بمكتبة اإلسكندرية  - 12
“Biovision Alexandria (3-6) April 2004”. 

  :بعنوان القصر العينى بالقاهرة –أشتركت بالحضور فى مؤتمر بكمية الطب - 13
“Challenges in Higher Education and Scientific Research Forum 

21-22 March 2006” 
 

 :   النشبط المهنً والعلمً :خبمسبً 

  .1975عضو فى نقابة الصيادلة منذ عام  -1

 .عضو فى نادى أعضاء هيئة التدريس  -2

 " .المجنة العممية"عضو فى جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية  -3

 .عضو فى مجمة اإلسكندرية لمعموم الصيدلية  -4

 .تشارك فى التأليف الجماعى لكتاب العممى والنظرى لطالب الفرقة الثالثة  -5



تساهم فى النشاط اإلرشادى والتوعية الثقافية لمطالب من خالل عممها كرائدة ألسرة  -6
(Navigator) وأشرف عمى الرحالت الترفيهية والثقافية لمصانع األدوية المختمفة بالقاهرة 

 .واإلسكندرية 

 وعممت كمعيدة لطالب ELTSأثناء دراستى لمدكتوراه بالمممكة المتحدة أجتزت امتحان  -7
 .كمية الصيدلة بجامعة ويمز بكارديف فى مادة العقاقير 

تشارك فى تدريس مقرر كيمياء العقاقير لطالب الفرقة الثالثة كما شاركت فى تدريس مقرر  -8
 .العقاقير العام والنباتات الطبية لطالب الفرقة األولى والثانية 

أضافت منهج زراعة األنسجة النباتية ضمن مقرر عال فى العقاقير لطالب الماجستير بقسم  -9
 جامعة اإلسكندرية وذلك بمجرد عودتها من المممكة المتحدة –العقاقير بكمية الصيدلة 

  .1985-1984وحصولها عمى الدكتوراه عام 

تقوم بتدريس منهج زراعة األنسجة النباتية واستخداماتها فى العمميات الحيوية وذلك ضمن  -10
 . جامعة اإلسكندرية –مقرر كيمياء العقاقير لطالب الفرقة الثالثة بكمية الصيدلة 

لطالب دكتوراه ليبى الجنسية بكمية  (298و ن )قامت بالتدريس لمقرر دراسات خاص  -11
  .2005-2004 سابا باشا خالل الفصل الدراسى األول –الزراعة 

 

  :اإلنتبج العلمً: سبدسبً 

.  يتمثل اإلنتاج العممى فى البحوث المنشورة والرسائل التى تشارك فى اإلشراف عميها 
. مرفق قائمة بالبحوث المنشورة  : البحوث –أ 

  :الرسائل العلمية - ب
 صيدالنية باحثة بقسم –جيهان بدر / أشرفت عمى رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة - 1

 : جامعة اإلسكندرية وهى بعنوان –العقاقير بكمية الصيدلة 
Further investigation on the quinonoid contents of Crucianella 

maritime growing in Egypt 

 " .دراسة تكميمية لممحتويات الكينونية لنبات الكروشيانيال الذى ينمو فى مصر"
(. 1999) وقد تم مناقشة الرسالة 

 شيماء محمد حسن سالم / أشرفت عمى رسالة الماجستير الخاصة باآلنسة  -2

دراسة كيميائية لبعض نباتات جنس الميميموتس العائمة البقمية التى تنمو فى   :"بعنوان
 "  مصر

 .(2007)وقد تم مناقشة الرسالة   



نيفين محمد حسن برغوث  / نسة باآلأشرفت عمى رسالة الماجستير الخاصة      3- 
تقدير كمى لبعض مشتقات األحماض الكربوكسيمية فى المستحضرات الصيدلية   : "بعنوان

"            لبعض العقاقير
 .(2006)وقد تم مناقشة الرسالة 

 ليبى –صالح عمى محمد أعبيد اهلل / أشرفت عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس    4- 
 : بعنوان جامعة اإلسكندرية –الجنسية وذلك بكمية الزراعة 

“Effect of honey bee worker products and some natural 

phytocompounds on the inhibition of induced mutagenicity 

and carcinogenicity by some chemical compounds” 

تأثير منتجات شغالة نحل العسل وبعض المركبات الطبيعية النباتية عمى الحد من التأثير "
 "المطفر والمسرطن لبعض المركبات الكيميائية

 .(2007)وقد تم مناقشة الرسالة     
 

 

  :ورش العمل والذورات المخصصة لتنمية قذرات أعضبء هيئة التذريس: سببعبً 

 قامت بالحضور والمشاركة فى ورش العمل التى أقيمت فى الكمية وذلك ضمن برنامج 
 : وهى (HEEPF)تطوير التعميم العالى 

 

1- Workshop on the Scientific Uses of Informatics, 21-24 Feb., 2005. 

2- Workshop on bioanalytical lab workers training 24,27 July, 2005. 

3- Workshop on improving the expertise of forensic lab workers, 11-

14 Feb., 2006. 
 

  :الذورات المخصصة لتنمية قذرات أعضبء هيئة التذريس: ثبمنبً 

: أجتازت الدورات التالية المخصصة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
  .23/3/2005-19إدارة الوقت وضغوط العمل  -1

 . 27/4/2005-23برنامج المهارات اإلدارية  -2
  .18/4/2005-16أخالقيات وآداب المهنة  -3

  .12/4/2005-9االتجاهات الحديثة فى التدريس  -4

  .10/5/2005-7أتخاذ القرار وحل المشكالت  -5

  .11/12/2005-10نظام الساعات المعتمدة  -6



 جامعة اإلسكندرية –كما أن المتقدمة عضو تنفيذى فى مشروع توكيد الجودة بكمية الصيدلة 
. وهى تساهم فى ورش العمل التى تقيمها الوحدة 

  .2006 – 2005حصمت المتقدمة عمى جائزة الجامعة التشجيعية لمعام الجامعى *

 عمى مستوى 2006 حصمت المتقدمة عمى لقب الصيدلي المثالي من نقابة الصيادلة لعام *
. محافظة اإلسكندرية

 . عممت المتقدمة ضمن فريق النظراء المراجعين لحساب مشروع ضمان الجودة واإلعتماد* 


