
2016من اكتوبر  30تم التحديث حتي                                                                            1 | 

P a g e  

 

 سيرة ذاتية

 د. شيماء خميس محمد مصطفى
 

 

 بيانات شخصية

 االسكندرية‘ شارع االندلس، االبراهيمية 25   العنوان

 4813766 (203+) / 5931305 (203+)   ت

 01000123086 (2+)   موبايل

 /comshaimaa.khamiss@gmail shaimaa.khamiss@pua.edu.eg.   ايميل

Facebook  shaimaa khamiss 

 1981/12/21  تاريخ الميالد

 مصرية   الجنسية

 متزوجة  الحالة االجتماعية

 متوفرة وصالحة  رخصة القيادة

 التعليم

سم التكنولوجيا الحيوية، معهد الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية "تقنية النانو" من ق 2016

 رسالةالعنوان  (.2016جامعة اإلسكندرية )الدراسات العليا والبحوث، 

  “Bio-polymeric Nanovehicular drug delivery systems targeted 

for cancer therapy”. 
 

 من كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية. 2008عام  االكلينيكية في الصيدلة دكتور   2008

 ”Hypertensive Crisis: Urgency & Emergency“ االطروحةعنوان    

 

من كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية  2003بكالوريوس في العلوم الصيدلية عام   2003

  )ممتاز مع درجة الشرف( 

 

 الخبرة المهنية

يع محاضر الصيدالنيات والصيدلة االكلينيكية كلية الصيدلة والتصن حتى االن 2016من 

 الدوائي جاعة فاروس باالسكندرية

محاضر الصيدالنيات والصيدلة االكلينيكية كلية الصيدلة والتصنيع  2015 – 2008

 الدوائي جاعة فاروس باالسكندرية

 مدير صيدلية باالسكندرية 2008 – 2004

 المهارات والمهام

  عاتسا 4-1طالب،  100وجلسات تعليمية لمجموعات تصل إلى  محاضراتتحضير والقاء 

 تحضير مذكرات و امتحانات 

 تحضير اناع االنشطة المختلفة للتعليم التفاعلي 

 اإلشراف ومساعدة الطالب إلكمال مهامهم وتشغيل تجاربهم بنجاح وتحليل النتائج 
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 تقييم الطالب وتصحيح االمتحانات 

 االشراف على مشاريع تخرج الطالب 

 تجهيز الملف الخاص بالمقرر 

  الموقع االلكترونيرفع المحاضرات على 

  المناسبة التي تناسب الوضع األكاديمي الموادارشاد أكاديمي للطالب الختيار 

 المدير التنفيذي للجنة الموارد، وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة فاروس باإلسكندرية 

 الخبرة التدريسية

لدورات التالية في كلية الصيدلة والدواء ، وتقديم، وتنسيق ادورات العمليةتصميم المناهج للمحاضرات وكذلك ال

 التصنيع، جامعة فاروس باإلسكندرية

 حتى االن: 2008من 

 Clinical Pharmacy 

 Pharmacokinetics 

 Community Pharmacy 

 Hospital Pharmacy 

 Library and Drug Information 

 Sterile Pharmaceutical Preparations 

 Cosmetics 

 Orientation to Pharmacy 

 الخبرة االدارية

 ، كلية الصيدلة، جامعة االكلينيكية صيدلةللتصميم وتنظيم برنامج التدريب   2013يونيو 

 اإلسكندرية   

 ، كلية الصيدلة والتصنيع، جامعة فاروس باإلسكندريةيالصيدل تنظيم يوم 2016&  2008في 

  

 الدورات التدريبية وورش العمل

 لعمل التالية:تصميم وتنفيذ الدورات وورش ا

2016 Pharmacy Practice: Practices and Processes of Care, a 2 day 

course for post-graduate pharmacists in Pharmacotherapy 

course (BCPS), American College of Clinical Pharmacy 

(ACCP) 

2016 Drug Information Resources and Literature Retrieval, a 2 day 

course for post-graduate pharmacists in Pharmacotherapy 

course (BCPS), American College of Clinical Pharmacy 

(ACCP) 

2016 Communication Strategies in Pharmacy, a 2 day course for 

post-graduate pharmacists in Pharmacotherapy course (BCPS), 

American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 

2016 Practice Administration and Development: Medication Safety 

and Protocol Development, a 4 h lecture for post-graduate 
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pharmacists in Critical Care Pharmacy Preparatory Review 

Course, American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 

2015 – Present Principles and Methods of Educating Health Care 

Professionals, a 4 h lecture for post-graduate pharmacists in 

Pharmacotherapy course (BCPS), American College of Clinical 

Pharmacy (ACCP) 

2013 – Present Pharmacoeconomics, a 4 h lecture for post-graduate 

pharmacists in Pharmacotherapy course (BCPS), American 

College of Clinical Pharmacy (ACCP) 

2013 – Present Clinical Pharmacokinetics, a 2 day course for post-graduate 

pharmacists in Pharmacotherapy course (BCPS), American 

College of Clinical Pharmacy (ACCP) 

2013, 2014 Clinical Pharmacokinetics, a 3 day workshop for post-graduate 

pharmacists in Clinical Pharmacy Training Program, Syndicate 

of Pharmacists in Alexandria, Cairo, and Zagazig 

June, 2014 Therapeutic Drug Monitoring, a 2 h lecture for pharmacy 

graduates, working at Ras El-Tin General Hospital, Alexandria 

June, 2013 Therapeutic Drug Monitoring, a 4 h lecture for undergraduate 

students in Clinical Pharmacy Training Program, Faculty of 

Pharmacy, Alexandria University 

June, 2013 Atrial Fibrillation, a 4 h lecture for undergraduate students in 

Clinical Pharmacy Training Program, Faculty of Pharmacy, 

Alexandria University 

Nov., 2011 Annual National  thduring EPSF 16lecture  20 min, a Diabetes

Conference, Faculty of Pharmacy and Drug Manufacturing, 

Pharos University in Alexandria  

 الندوات العلمية

 إعداد وتقديم الندوات التالية:

 2016 “Biopolymeric Nanovehicular Drug Delivery Systems for 

Targeted Cancer Therapy” 

 The Scientific Day, Faculty of Pharmacy-PUA 

 2013   “Transposons for Non-Viral Gene Transfer” 

   IGCSR, Alexandria University 

 2012 “Glyco-proteomics Application for The Early Detection of 

Breast Cancer”, IGCSR, Alexandria University 

 2012 “Hepatitis-C Virus”, IGCSR, Alexandria University 

 2012 “DNA Microarray”, IGCSR, Alexandria University 
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 المشاركة بها التي تملمؤتمرات المهنية وورش عمل ا

2015  PUA International Conference on “Advances in  st1he T

Pharmaceutical Sciences” at Pharos University in Alexandria, 

Egypt 

2015  FUE International Conference of Pharmaceutical  rdhe 3T

Sciences at Intercontinental-City Star, Cairo, Egypt 

 2014 Empowering Civil Society Challenges and Opportunities, a 2 

day workshop, The Binational Fulbright Commission in Egypt 

at Pharos University in Alexandria, Egypt 

 ,Continuing Professional Development (CPD), 12 lectures 2015الى  2012من 

Education Development Center (EDC), Pharos University in 

Alexandria, Egypt 

 2012 Bioinformatics, a 4 day workshop at Pharos University in 

Alexandria, Egypt 

 المنشورات

Shaimaa Khamis, Maged W. Helmy, Salah Shewita, Ahmed O. Elzoghby. Novel 

tumor-targeted protamine nanocapsules for combined delivery of letrozole and 

celecoxib to breast cancer bearing mice. Poster session presented at: The 1st PUA 

International Conference on Advances in Pharmaceutical Sciences; 2016 Oct 27-29; 

Alexandria, Egypt. 

 مهارات شخصية

 ياالقدرة على التعلم ذات 

 العمل الجماعي ومهارات القيادة 

 رة الوقت، ويمكن العمل تحت الضغطإدافي  مهارات جيدة 

 مهارات االتصال والعرض جيدة 

 اللجان

 نقابة الصيادلة باالسكندرية 

 اللغات

 العربية: اللغة االم 

  :محادثةالجدا في  ممتاز في القراءة والكتابة وجيداإلنجليزية 

 كمبيوتر

 ادة الحاسوبالرخصة الدولية لقي(ICDL)  2008 

 Microsoft Office: Word (assignments and handouts), PowerPoint (presentations), 

Excel (data analysis); FrontPage (web page design)  

  .عند الطلب متاحة المراجع


