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 المؤهالت الدراسية:

   )جامعـة  -كلـية الصـيدلة  -2006يوليو  -دكتوراه الفلسـفة في العلوم الصـيدلية )كيمياء صـيدلية

 اإلسكـندرية

  )جامعـة  -كلــية الصـيدلة  - 2003مارس  –ماجسـتير العلوم الصـيدلية )كيمياء صـيدلية

 اإلسكـندرية

  كلـية  -بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف  1994يونيو بكالوريوس العلـوم الصـيدلية دور

 .جامعـة اإلسكـندرية -الصـيدلة 

 اللغات:
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  إجادة تامة تحدثا و قراءة و كتابة 

  أجتياز أمتحان(International TOEFL)  فى اللغة اإلنجليزية.  

 

 الخبرات المهنية:

 تدريس المقررات النظـرية و العـملية  

  كيمياء طبيةI 

  كيمياء طبيةII 
 مقرر تصميم األدوية 
 المتقدمة الطبية الكيمياء في مختارة موضوعات 

جامـعة  –كلية الصـيدلة بقسم الكيمياء الصيدلية  رسـالة الماجـستيرالمشاركة فى اإلشراف على 

 األسكندرية

 األبحاث العلمية المنشورة:

 Novel thiosemicarbazides induced apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells via JNK 

signaling; Ahmed Malki, Rasha Y. Elbayaa, Hayam M. A. Ashour ,Christopher A Loffredo , Amal 



M. Youssef ; J Enzyme Inhib Med Chem, Early Online: 1–10. 2014, ISSN: 1475-6366 (print), 

1475-6374 (electronic). 

 Computer-Aided Design, synthesis, and biological evaluation of novel 2-substituted 

aminomethylenepyrimidine-2,4,6-triones as H1 antihistaminic agents; Rasha Y. Elbayaa; Med 

Chem. 2014, 9, 63-70. 

Part of this work has been presented in Fourth European Association for Chemical and 

Molecular Sciences Chemistry Congress 4th EuCheMS 2012, Prague, Czech 26-30/8/2012. 

 Design and Synthesis of some new 1,2,4- triazolo [4,3-a] quinoxaline derivatives as potential 

antimicrobial agents; Maryam A.Z. El-Attar, Omaima G.Shaaban, Rasha Y. Elbayaa, Nargues S. 

Habib, Soad A. M. El-Hawash, Abeer E. Abdel Wahab ; V. International Conference on 

Environmental, Industrial and Applied Research – BioMicroWorld 2013. 2nd - 4th October 2013 

, Madrid, Spain. 

 Design, Synthesis and Molecular Docking Study of Some Substituted 4,5-dihydro-2H-indazole 

Derivatives as Potential Anti-inflammatory Agents; Mona H. Badr, Rasha Y. Elbayaa, and 

Ibrahim M. El-Ashmawy, Medicinal Chemistry, 2013, Aug;9(5):718-30. 

 Design, synthesis and evaluation of some novel pyrazoline derivatives as potential anti-

inflammatory and antitumor agents; R. Y. Elbayaa  , M. H. Badr  , A. A. Khalil  , M. Abdelhadi ; 

Drug Research 2013;63: 1–11. 

Part of this work has been presented in Annual German Organic chemistry conference, 

ORCHEM 2010, Weimar, Germany, 13-15 September 2010. 

 Synthesis and Anticancer Activity of Novel Benzimidazole and Benzothiazole 

Derivatives against HepG2 Liver Cancer Cells, Amal M. Youssef , Ahmed Malki , 

Mona H. Badr , Rasha Y. Elbayaa ,  and Ahmed S. Sultan. Med. Chem. 2012,8,151-

162. 

 Part of this work has been presented in 68th International Congress of FIP, Basel, 

Switzerland, 29 Augest-4   September, (2008), P 226. 

 Synthesis and biological evaluation of novel class as antileishmanial agents.Saudi M.N.S., El-

Semary M.M.A, Elbayaa R.Y., Jaeda M.I., Eissa M.M., Amer E.I. and Baddour N.M.  Med Chem 

Res. , 2012, 21:257–267  

Part of this work has been presented in Second European Association for Chemical and 

Molecular Sciences 2nd EuCheMS chemistry congress,Torino,Italy,16 -20 September 2008. 

  



 Synthesis of novel 1,5-diphenyl-6-substituted pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ones and evaluation 

of their anticancer and CDK 2 inhibitory activities; Rasha Y. Elbayaa, Hayam M.A.Ashour,Doaa 

A.Isaa ; 4th international symposium on advances in synthetic and medicinal chemistry asmc11, 

st. petersburg, russia, august 21-25, 2011. 

 Novel potential nonsedating H1  antagonists related to the gauche rotamer of pros-NH-

histamine.Ragab M. Shafik. Farid S. G. Soliman, Mona M. El-Semary, Manal N. Saudi and Rasha 

Y. El-Bayaa. Med Chem Res. 2009,18(3):187-205 

 Synthesis of Substituted Pyrimidinedione Derivatives as Potential Schistosomicidal 

Agents Saudi,M.N.S;. Youssef, A.M.; Badr, M.H.; Elbayaa, R.Y.; El-azzouni, M.Z.; 

Mossallam, Sh.F; Baddour, N.M.; and Eissa ,M.M .  Letters in Drug Design & 

Discovery, 2009, 6(4), 268-277. 

Part of this work has been presented in Second European Association for Chemical and 

Molecular Sciences 2nd EuCheMS chemistry congress, Torino, Italy, 16 -20 September 2008. 

 Synthesis and Evaluation of New Phenylazopyrazoles and Pyrazolinophenylhydrazones 

as Potential Antimicrobial Agents, Manal N. Saudi, Amal M. Youssef, Mona H. Badr 

and Rasha Y. ElBayaa. Alex. J. Pharm. Sci. 2007, 21 (2), 159-64. 

 Piperazino and ethylenediamino analogs of benzimidazole :Novel zwitterions types candidates 

as possible nonsedating H1-blockers with potential antinociceptive activity.Ragab M. Shafik, 

Nabil H. Eshba, Mona M.A. EL Semary, Manal N.S.    Saudi and Rasha Y. EL Bayaa. Alex. J. 

Pharm. Sci., 2003, 18(2), 137-144. 

 

 المهارات التقنية:

 إجادة استخدام الحاسب اآللي فى برامج الكتابة المختلفة و الرسم الكيميائي و كذلك اإلنترنت 

 المهارات الفردية:

  

 خبرات التدريب:

 ( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و  -مركز إعداد القادة 2010دورة اعداد الدراسة الذاتية

 االعتماد(
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  ( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و  -مركز إعداد القادة 2010دورة المراجعه الخارجية

 االعتماد(
 ( إعداد القادةمركز  2010دورة خرائط المنهج- )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد 

 جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2008) إعداد مشروع بحثى 

  ًجامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007)إعداد و كتابة البحوث العلمية و نشرها دوليا 

  جامعة فاروس(.،  2015)راتيجيات التعليم و التعلم است 

 ( مركز إعداد القادة  2007الساعات المعتمدة ،- .)جامعة األسكندرية 
 ( مركز إعداد القادة  2007تطوير تقييم الطالب ،- .)جامعة األسكندرية 

 جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2007) الجودة فى التعليم 
 ( لقادة ، مركز إعداد ا 2013الشؤون المالية و القانونية- .)جامعة األسكندرية 

   جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2006أستخدام التكنولوجيا فى التدريس 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2006مهارات األتصال الفعال 

   جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2006أخالقيات واداب المهنة 
   جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2005العلمى أساليب البحث 

  جامعة األسكندرية(. -، مركز إعداد القادة  2005التدريس الفغال 

  جامعة األسكندرية(. -)كلية التربية 1996إعداد المعلم الجامعى 

  العالمية لبرمجيات الحاسب اآللي فى كلية الصـيدلة نظمتها شركة مايكروسوفت  –دورة كمبيوتر

 .األسكندريةجامـعة  –
 

 

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

 العالمى الثانى للكيمياء  مـؤتمرال حضور)EucheMS(  طورينو  2008سبتمبر /-  )إيطاليا 

 المانيا - فايمر/  1020سبتمبر  (العضوية  للكيمياء اللمانىا السنوى مـؤتمرال حضور)  

 30-29"مؤتمر الجودة طريق التميز و االبداع"؛ المؤتمر العلمى األول لجودة التعليم ) حضور 

 جامعة القاهرة –مركز المؤتمرات  –كلية العالج الطبيعى  - 2009يوليو 

 للكيمياء لرابعالعالمى ا مـؤتمرال حضور )EucheMS(  التشيك - براج/  2201سبتمبر)  

 

 األنشطة:

 

 

  جامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةقائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطالب

 فاروس

  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةمنسق البرنامج 



  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةنائب رئيس وحده ضمان الجودة 

 فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلة رئيس كنترول الفرقة االولى 

  فاروسجامـعة  – و التصنيع الدوائى كلية الصـيدلةمنسق تاجودة فى قسم الكيمياء 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة الدراسات العليا 

  عضو فى الفريق التنفيذى لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لألعتماد(CIQAP) - كلية

 األسكندرية. جامـعة  –الصـيدلة 

 عضو وحدة ضمان الجودة (QAU) -  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة. 

 األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -لحنة المتابعة الداخلية  عضو. 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة المشاركة المجتمعية. 

  كلية  -( -ميةالبرامج التعلي-الطالب و الخريجونعضو لجنة كتابة الدراسة الذاتية )معيار

 .األسكندريةجامـعة  –الصـيدلة 

  2013-2006األسكندرية، جامـعة  –كلية الصـيدلة  -عضو لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة . 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  -قسم الكيمياء الصيدلية  –عضو لجنة األجهزة. 

  األسكندريةجامـعة  –كلية الصـيدلة  - االملرائد أسرة  

   عـضو بالنقـابة العـامة لصـيادلة مصر اعـتبارا من عام 


