
عال حسن رزق شحاتة د.  
مايو سموحة  14خلف كوبري  2عمارات سوميد  :البريدي العنوان  

  01228293888 اتف:والهأرقام 

 Olarizk@yahoo.com ليكترونى:اإلبريد ال  

1974-11-17تاريخ الميالد: مصرية الجنسية:   

متزوجة الحالة اإلجتماعية: سارية رخصة القيادة:   

 

 المؤهالت الدراسية:

  )جامعـة  -كلـية الصـيدلة  -2007يوليو  -دكتوراه الفلسـفة في العلوم الصـيدلية )كيمياء صـيدلية

 اإلسكـندرية

  )جامعـة  -كلــية الصـيدلة  - 2004مارس  –ماجسـتير العلوم الصـيدلية )كيمياء صـيدلية

 اإلسكـندرية

  كلـية  -بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف  1997دور يونيو بكالوريوس العلـوم الصـيدلية

 .جامعـة اإلسكـندرية -الصـيدلة 

 اللغات:

   اللغة اإلنجليزية 
  إجادة تامة تحدثا و قراءة و كتابة 

 

 الخبرات المهنية:

 تدريس المقررات النظـرية و العـملية  
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 المهارات التقنية:

 إجادة استخدام الحاسب اآللي فى برامج الكتابة المختلفة و الرسم الكيميائي و كذلك اإلنترنت 

 المهارات الفردية:

  

 خبرات التدريب:

  األسكندرية(جامـعة  –كلية الصـيدلة   - 2008 ه)يوني  بعنوان "تقرير املقرر" عمل ورشةاملشاركة ىف. 
  األسكندرية(جامـعة  –كلية الصـيدلة   - 2008 ه)يونيبعنوان "توصيف املقرر"  ورشة عملاملشاركة ىف. 
  بعنوان " ورشة عملاملشاركة ىفNanotechnology( "2-3 مكتبة األسكندرية  – 2007سبتمرب– .)األسكندرية 

 ( مركز إعداد القادة  2005 يونيهأساليب البحث العلمى ،- .)جامعة األسكندرية 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2005)يونيه التدريس الفغال 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2006مهارات األتصال الفعال )أكتوبر 

 ( مركز إعداد القادة  2006 يلأبر أخالقيات واداب املهنة ،- .)جامعة األسكندرية 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007أستخدام التكنولوجيا ىف التدريس )مايو 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007)مايو األساليب احلديثة يف التدريس 

 جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2012 مايو) إدارة فريق حبثي  

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2013تقييم التدريس )ديسمرب 



 جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2012 أبريل) املشاريع البحثية التنافسية 

  

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

. 

  المأمول"؛ المؤتمر العالمى األول لمركز ضمان الجودة و التأهيل الجودة و األعتماد بين الحاضر و

جامعة القاهرة(. -مركز المؤتمرات   - 2008إبريل  15لألعتماد  )  

 The 16 th SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium. Churchill College, كامبريدج، بريطانيا, 

  .2011 سبتمبر 11-14

 The XIV European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2013). التشيك - براج , 1-6 

 .2013 سبتمبر

 

 First PUA international conferences on advances in pharmaceutical sciences,  كلية الصيدلة و

 .2015 أكتوبر ،29-27 ,جامعة فاروس ,اإلسكندرية، 1st PUA ICAPSالتصنيع الدوائي

 DUPHAT, Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference & Exhibition. دبي, 

 .2016مارس 15-17

 Positive thinking workshop, 2016 أبريل 12 ,كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس. 

 

 

 :األنشطة

 

  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةفى قسم الكيمياء داخلي منسق 

 و  كلية الصـيدلةبوحدة ضمان الجودة  المدير التنفيذي لمعيار التقييم المستمر للفاعلية التعليمية

 فاروسجامـعة  – التصنيع الدوائى

  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلة الثالثةرئيس كنترول الفرقة 

  ةاألسكندريجامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة الدراسات العليا 

  عضو فى الفريق التنفيذى لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لألعتماد(CIQAP) - كلية

 األسكندرية. جامـعة  –الصـيدلة 

 األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -لحنة المتابعة الداخلية  عضو. 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة المشاركة المجتمعية. 

 كلية  -( -البرامج التعليمية-عضو لجنة كتابة الدراسة الذاتية )معيار الطالب و الخريجون

 .األسكندريةجامـعة  –الصـيدلة 



  2013-2007األسكندرية، جامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة . 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -قسم الكيمياء الصيدلية  –عضو لجنة األجهزة. 

  عـضو بالنقـابة العـامة لصـيادلة مصر 

 


