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متزوجة الحالة اإلجتماعية: سارية رخصة القيادة:   
 

 المؤهالت الدراسية:

جامعة طنطا –كلية الصيدلة  –: دكتوراة الصيدلة تخصص صيدلة اكلينيكية 2015  

 جامعة االسكندرية –كلية الصيدلة   - (PharmD): دكتور الصيدلة االكلينيكية 2009

 جامعة االسكندرية –معهد الدراسات العليا و البحوث  –: دبلوم التكنولوجيا الحيوية 2002-2003

 جامعة االسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف –كلية الصيدلة  –: بكالوريوس الصيدلة 1997-2002

 باالسكندرية: ثانوية عامة من مدرسة سانت جان انتيد 1997 – 1984

 اللغات:

 ممتاز، الكتابة تحدث :الفرنسي 

  ممتاز، الكتابة التحدث :اللغة اإلنجليزية 

 ماأل اللغة :العربية 

 الخبرات المهنية:

  باإلسكندرية فاروس جامعة كلية الصيدلة، ،االكلينيكية الصيدلة محاضر :2015ديسمبر 

   2009- باإلسكندرية فاروس جامعة كلية الصيدلة، في مدرس مساعد  :2015 نوفمبر 

 2003-2005  :مستشفيات جامعة اإلسكندرية فيأمراض الدم   قسم في اكلينيكي صيدلي 

 7/2005 – 5/2009: مستشفيات جامعة اإلسكندرية فيأمراض الدم   قسم في اكلينيكي صيدلي  

 2003-2009 :مستشفيات جامعة اإلسكندرية في المعلومات الدوائية اختصاصي. 

 األبحاث العلمية المنشورة:

 Hegazy SK, Adam AG, Hamdy NA, Khalafallah NM. Effect of active 

infection on cytochrome p450-mediated metabolism of cyclosporine in 

renal transplant patients. Transpl Infect Dis. 2015 Jun;17(3):350-360. 

 Noha A. Hamdy. Rational use of some drugs. Proceeding of Nephroclub 

meeting; 2007 
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 Nawal M. Khalafallah, Magda M. Darwish, Noha A. Hamdy. Medication 

Errors. Proceeding of the 6th International Conference on "Pharmacists for 

a Healthier Community" organized by the Egyptian Society of Hospital 

Pharmacy; 2006 

 Magda M. Darwish, Noha A. Hamdy, et al. Quality Improvement of 

Hospital Pharmacy Practice and Medical Safety Management in Alexandria 

University Teaching Hospital. Proceeding of the Biovision conference in 

Alexandria; April 2006 

 Noha  A. Hamdy, et al. Ideas about medication errors & the role of the clinical 

pharmacist in preventing & minimizing errors. Proceeding of the 24th annual 

congress of the Egyptian society of nephrology  “Nephro Alex 2005”. 2005 

 Magda M. Darwish, Noha A. Hamdy, et al. Quality Improvement of Hospital 

Pharmacy Practice and Medical Safety Management in Alexandria 

University Teaching Hospital. Proceeding of the International 

Pharmaceutical Federation FIP conference in Cairo; 2005 

 المهارات التقنية:

 

 المحاكاة  لعب دور القائم على الحاسوب، والتعلم دراسات الحالة، والتعلم التفاعلي باستخدام ممتازة مهارات التدريس

 .عديدة جوانب التي توضح وأشرطة الفيديو

 البرامج والكتب واإلنترنتالدوائية :  المعلومات مركز. 

 العنبر   صيدلي 
  تحليل مع حالة تقييمAPSO   

 الجرعات حساب 
  (كلوي أو كبدي) وفقا لتحليل الكيمياء الحيوية الجرعة تعديل 
 و علبة القفازات في العالج الكيميائي خلطCytosafe. 

  العمودي الصفحي تدفق الهواء جهاز في العالج الكيميائي العقاقير غير خلط. 

  ين الغذاء والدواءب ، والتفاعلالدواء التفاعالتعن  التقارير 
 لدواءلعن االثار الجانبية   التقارير(ADR).  

  الدوائية خطاءاألعن  التقارير 

 المهارات الفردية:

 مهارات الكشافة و المرشدات 

 مهارات الحاسب اآللي 

 العزف على البيانو 

 حرف يدوية 

 السفر 

 ةالقراء 



 برات التدريب:خ

  2003: مستشفيات جامعة اإلسكندرية فيكلينيكية اال كصيدلي التدريب. 

 2003 :في التدريب  CIVAS والعالج الكيميائي وحدة إعداد 

 2007 :اإلسكندرية جامعة كلية الطب، في التجارب السريرية في ورشة عمل شارك  

 2008 :based medicine-Evidence، وتنمية المرأة اإلقليمي لصحة مبارك سوزان في مركز. 

  2011ورشة عمل endnote ، ،فاروس جامعة كلية الصيدلة 

  2014 :TOEFL ITP   617score  

   2014 دورة :SPSS (20hrs) باإلسكندرية فاروس جامعة الحاسوب، مركز في 

 2015 ICDL 

 :التي قمت بزيارتها  لمواقعا

 وفي اكلينيكى  كصيدلي المستشفيات التعليمية اإلسكندرية جامعة PHR 600 2016 التخرج مشروع. 

 اإلسكندرية في فاروس جامعةو  مستشفىال بين التعاون كجزء منالتين  راس مستشفى 
  اإلسكندرية لة السريريةالصيد التدريب في برنامج محاضر (ACTP) لطالب  اإلسكندرية جامعة كلية الصيدلة، التي عقدتها

 .2014وفبراير  2013يونيو  .المرحلة الجامعية

 :ألنشطةا

 فاروس جامعة الصيدلة، كلية في التدريب الصيفي لجنة 
 في دوليا مصر تمثيل: 

  الدولي في المخيم الوفد المصريقائد  مساعد :2000عام" POQCHER 2000" انجلترا. لينكولن، في 

 2001  :الدولي في المخيم المشاركة"EUROLIFE 01 UPSTREAM"  سويسرا إنترالكن، في 

 2004 :(وفتيات الكشافة للمرشدات بطة العالميةالرا)   الجمعية العالمية من بالفرنسيةالناطق  أول حدث حضر 

 الهند بونا، سانجام، المركز العالمي في "االتصاالتب االحتفال"


