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لم سم عقضر في علم األحياء الدقيقة والمناعة الدكتور نيفين لطفى لويز حاليا محا
 األحياء الدقيقة وعلم المناعة بكلية الصيدلة وتصنيع الدواء

لة لصيداحصلت الدكتوراه في العلوم الصيدلية، كلية الصيدلة علم األحياء الدقيقة 
في  ، على أثر تمشيط ديكسبانتينول والمضادات الحيوية2011جامعة طنطا في عام 

ى مختلطة حرق وإدخال صياغة هالم التي أثبتت فعاليتها في عالج عالج عدو
 العدوى بعد العمليات الجراحية في نماذج الفئران

ك على أثر الجمع بين ديكلوفينا 2003حصل سيد الدوائية درجة العلوم في عام 
 .تنشطاالصوديوم مع المضادات الحيوية في عالج التهابات العين بالمقارنة مع الم

 1997على بكالوريوس شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية عام حصلت  
 Sion.1992 تخرج من جامعة نوتردام دي

ز ، عملت كمنسقة في مركPUA عاما في 10باإلضافة إلى عملها األكاديمي لمدة 

 PUA في كلية الصيدلة في (QAC) ضمان الجودة
 اآلن-2008المرشد األكاديمي 

 ى المستويين أعضاء هيئة التدريس والجامعاتمختلفة عل commitees عضو
حضر وأكملت بنجاح ورش العمل المختلفة في تطوير التعليم وضمان الجودة 

 .الماضية 8واالعتماد األكاديمي في السنوات ال 
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 األبحاث المنشورة :

 الستشعار عن النصاب والفوعة البكتيرية
 مزيج من االدوية لعالج االلتهابات البكتيرية

 الحيوية في العين المضادات -مثل مزيج من ديكلوفيناك الصوديوم 
 العدوى

 ومزيج من المضادات الحيوية ديكسبانتينول في الجرح
التهابات الفحص من نشاط مضادات الميكروبات من غير المضادات الحيوية بما في 

 ذلك النباتات ومنتجاتها
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