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 المؤهالت الدراسية:

  دكتوراه في قسم العلوم الصيدالنية من كلية علم األحياء الدقيقة األدوية من الصيدلية جامعة طنطا: 2011أكتوبر 

  ماجستير في قسم العلوم الصيدالنية من كلية علم األحياء الدقيقة األدوية من الصيدلية جامعة اإلسكندرية: 2003يناير 

  صيدلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرفدرجة البكالوريوس في العلوم ال: 1997يونيو .ranked 10 

  درجة الثانوية العامة كلية نوتردام دي سيون: 1992يونيو 

 اللغات:

 اللغة األم: العربية. 

 ممتاز في القراءة والكتابة والمحادثة،: الفرنسية 

 ممتاز في القراءة والكتابة والمحادثة: اإلنجليزية (TOEFEL  المؤسسي) 

 

 الخبرات المهنية:

  نائب وحدة ضمان الجودة: اآلن-2016أكتوبر 

  مدرس علم األحياء الدقيقة والمناعة قسم علم األحياء الدقيقة وعلم المناعة، كلية الصيدلة، (: حتى اآلن) 2012ناير

 جامعة فاروس باإلسكندرية

 1- 2012-2016  واحد من المشرفين على أطروحة دراسة ميكروبيولوجية علىgatifloxacin  الفلوروكوينولون الجيل

 الرابع ضد العزالت السريرية الزائفة الزنجارية إعالن المكورات العنقودية الذهبية

  منسق دورات مختلفة ونوعية قسم منسق ضمان منسق معيار الهيكل التنظيمي(: حتى اآلن) 2012يناير 

  2006سبتمبر october2011: قيقة والمناعة قسم علم األحياء الدقيقة وعلم المناعة، تدريس مساعد في علم األحياء الد

 كلية الصيدلة، جامعة فاروس باإلسكندرية

  2008اآلن المستشار األكاديمي 

   2006-1998صيدلي ومراقبة الجودة محلل في شركة اإلسكندرية أو األدوية الصناعات 

   1998هيئة التدريس بالجامعة معيد حلوان الصيدلة 

   المستشفى القبطيصيدلي alexendria 1997 

 

 األبحاث العلمية المنشورة:

 صياغة وتقييم في وقت واحد ديكلوفيناك الصوديوم ومضادات الميكروبات وكالء المستخدمة في ophthalmology.2002 

يوية الموضعية ديكسبانتينول والعكبر مع المضادات الح elaziz ،A sonbol.F Seffin ،N ، عبدT البنا .G ،Fالهاللي،  

 2011ضد العدوى الجرح 



   ،الهالليG ،F.  البناTعبد ، elaziz ،A sonbol.F Seffin ،Nالكشف عن ، N اكتون أسيل homoserine  ودورها في

  .2011تشكيل بيوفيلم بين عوامل الفوعة أخرى في الجرح يعزل

 ميرفت قاسم، مروة yakout.mostafa elnakkebنيفين ل ، seiffinلمظهري والتقييم الوراثي للمقاومة، ا 

gatifloxacin في المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية العزالت السريرية في مصر مصر 

.j.biotechnolvol50 ،october2015 

 

 المهارات التقنية:

  2010المحاضرين حضر تأهيل ورش عمل في كلية التمريض 

 حضر التطوير المهني المستمر (CPD) برنامج في التعليم والتعلم 

 

 : المهارات األكاديمية

  العلميالكفاءة في تصميم وتقديم المحاضرات والندوات، مع االهتمام بالبحث. 

 :مهارات الكمبيوتر

 ،ويندوز إكس بي 

 مايكروسوفت أوفيس XP ،2007،2016 

  إنترنت إكسبلورر 

  مايكروسوفت البوابة والنظام داخل على شبكة اإلنترنت. 

 :مهارات شخصية

 

 المتعلم الذاتي. 

 العمل الجماعي ومهارات القيادة. 

  تجربة التطوع. 

 :األنشطة

  2016دورةتدريبية عن ملف المقرر اكتوبر وعيار المعايير االكاديمية 
  جامعة الروابط ورشة العمل الرابعة في -لجامعة البرامجتطوير خطط التقييم PUA EDC  1القاعة رقم 

019D، th14 2016من مايو] 
  يوم الصيدلة السنوي، فيPUA Students'Theatre  ،5 TH [حضر] 2016مايو 
 26، 6كلية اليوم العلمي الصيدلة، كلية الصيدلة قاعة المؤتمرات الطابق ال TH 2016أبريل. 
 التواصل الفعال مع الطالب الخاصة بك في PUA EDC  017 5 ، 1القاعة رقمD 2016أبريل 
 اليوم العلمي قسم الصيدالنيات في PUA 112كلية الصيدلة قاعةC ، th15 2016مارس 
 علم األحياء الدقيقة والمناعة اليوم العلمي القسم في PUA كلية الصيدلة قاعة C112 ،23rd  2016فبراير 

 [فقط حضر]
 نصائح أسئلة االمتحان في PUA EDC  1019القاعة رقمD 2015ديسمبر  20، ال 



  ICAPS: 1المؤتمر الدولي للstPUA التقدم في العلوم الصيدلية في PUA  29-27القاعة الكبرىth  أكتوبر

0.2015 
   6مؤتمرthAnnual  دازور فندق، المتوسط من مستشفى الحميات، إلى األمام والتوقعات بعدها، البحر األبيض

  .31.2014stOct-30اإلسكندرية، 
  ،في 2014ديسمبر  18ورشة عمل إدارة الغضب اإلجهاد و PUA EDC قاعة 
  ورش المواصفات برنامج 
 ورشة عمل فولبرايت 
   2013معهد البحوث ورشات عمل في 
  وليةالحضور ملصق والحديث جلسة بيروت الد 2010مؤتمر 


