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 السيرة الذاتية

 لألستاذ الدكتور طه مصطفى طه سرج

 

1940إبريل  23تاريخ الميالد:   

جمهورية مصر العربية -قليوبية -مكان الميالد: بنها  

أبناء                         الجنسية: مصرى 4 -الحالة اإلجتماعية: متزوج  

03-5844361تليفون المنزل:   

01100087735تليفون المحمول:   

prof.tahasarg@gmail.co :البريد األلكترونى 

Taha Sarg : فيس بوك   

 الشهادات الدراسية:

 1960 مايو -بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.                                               

  1965 ديسمبر -)عقاقير(ماجستير فى العلوم الصيدلية.                                                 

  1969  إبريل -العلوم الصيدلية )عقاقير(دكتوراه الفلسفة فى  . 

 الوظائف:

 1960"أكتوبركلية الصيدلة جامعة األسكندرية  -معيد بقسم العقاقير ". 

 1969إبريل "كلية الصيدلة جامعة األسكندرية  -مدرس بقسم العقاقير" . 

 1976-1972ر بسبتم"السعودية  -جامعة الرياض -مدرس بكلية الصيدلة" . 

 1978 ديسمبر -1976 "سبتمبر مدرس بكلية الصديلة جامعة األسكندرية. " 

 1979سبتمبر  -1978 أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة األسكندرية "ديسمبر. " 

 1979 "سبتمبر كلية الصيدلة جامعة الزقازيق -أستاذ مساعد وقائم برئاسة قسم العقاقير- 

 " .1983يناير 
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 1981"نوفمبرجامعة كونكتكت  -عضو بعثة بعد الدكتوراه للواليات المتحدة األمريكية- 

 " .1982نوفمبر

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة جامعة  -أستاذ ورئيس قسم العقاقير

 " .1988 لإبري -1983الزقازيق "يناير

  إبريل ة الليبية "ياهيرهالجم -طرابلس –أستاذ العقاقير ووكيل كلية الصيدلة جامعة الفاتح

 " .1990أكتوبر  -1988

  أستاذ ورئيس قسم العقاقير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية الصيدلة جامعة

 " .1995إبريل  -1991الزقازيق "أكتوبر 

 2000إبريل  -1991لية للدراسات العليا والبحوث "سبتمبر أستاذ العقاقير ووكيل الك. " 

  حتى اآلن" . 2000أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق "إبريل 

  معار كأستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة

 حتى اآلن" . 2011فاروس باألسكندرية "سبتمبر 

 ة المجلس األعلى للجامعات المصرية للترقية بوظائف األساتذة المساعدين عضو لجن

 . 1977واألساتذة المساعدين واألساتذة عام  1992-1985)عقاقير( 

 مجال األبحاث العلمية:

 . فصل والتعرف على المحتويات الكيميائية للنباتات الطبية 

 . التقييم الكمى للمحتويات الكيميائية للنباتات الطبية 

  دراسة ظاهرية ومجهرية للنباتات الطبية بغرض التعرف عليها فى حالتيها الصحيحة

 والمسحوقة .

 . زراعة أنسجة للنباتات الطبية 

 المقررات التدريسية:

 . علم النبات 
 . علم العقاقير العام 
 . علم دراسة كيمياء المحتويات الطبيعية للنباتات الطبية 

 مؤلفات:

  مقررات العقاقير، كيمياء العقاقير باللغتين األنجليزية والعربية مذكرات وكتب تدريسية فى

 بجامعات الزقازيق والفاتح وفاروس باألسكندرية .

 

 قنوات بحث مشترك:
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 جامعة كونكتكت الواليات المتحدة  -قناة بحث مشترك مع األستاذ الدكتور مايكل إدوارد

 األمريكية .

 ألمانيا . -برلين -د بولمان ، معهد الكيمياقناة إشراف مشترك مع األستاذ الدكتور فري 

 ألمانيا الغربية . -قناة مع األستاذ الدكتور رودر ، جامعة بون 

 ألمانيا الغربية . -بون -قناة مع األستاذ الدكتور جلومبتزا ، معهد البيولوجيا الصيدلية 

 حدة األمريكية .الواليات المت -قناة مع األستاذ الدكتور ويتزاك ، كلية الصيدلة ، كونكتكت 

 ألمانيا . -قناة مع األستاذ الدكتور مايكل فنك ، معهد البيولوجيا الصيدلية ، هايدلبرج 

 ألمانيا . -قناة مع األستاذ الدكتور زنك ، معهد البيولوجيا الصيدلية ، ميونخ 

 إشراف رسائل علمية:

  15ية )عقاقير( ورسالة ماجستير فى العلوم الصيدل 20تم األشراف واألنتهاء من مناقشة 

 رسالة دكتوراه فى نفس التخصص .

 جهود إنشائية:

 جامعة الزقازيق شامالً مقررات العقاقير العام ، كيمياء  -تأسيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة

العقاقير ، والعقاقير التطبيقى كما أيضاً مقررات العقاقير فى كليات الصيدلة بجامعات 

 السعودية ، الفاتح بالجمهاهيرية الليبية .الرياض بالمملكة العربية 

 عضويات:

  مصر وفرعها باألسكندرية .نقابة صيادلة 

 . الجمعية المصرية للعلوم الصيدلية 

 . الجمعية األمريكية للعقاقير 

  1995-1999-1985لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس )عقاقير( لثالث دورات . 

 . نادى سموحة األجتماعى 

 قائمة األبحاث:

 مرفق قائمة لألبحاث التى قمت بها .

 

 


