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 المؤهالت الدراسية:

  درجة الدكتوراه في األحياء الدقيقة الجزيئية والتشخيصية من قسم األحياء الدقيقة بمعهد البحوث

 .2016في الطبية بجامعة االسكندرية 

أنماط مقاومة بيتا الكتام الظاهرية والجينية بين العزالت اإلكلينيكية  : وكان عنوان رسالة الدكتوراه

 .لميكروب الصديد األخضر

  وقد حصلت على درجة الماجستير في األحياء الدقيقة الجزيئية والتشخيصية من قسم األحياء الدقيقة

 .2012في بمعهد البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية 

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيللين المكتسبة من   :وكان عنوان رسالة الماجستير

ة الرخوة: تحليل جين الميك والكاسيت الكروموسومي للمكورات المجتمع في عدوى الجلد واألنسج

 العنقودية.

  كما حصلت د.أميرة جابر البرادعي على درجة البكالوريوس في الصيدلة من كلية الصيدلة جامعة

 2005في  اإلسكندرية

 اللغات:

 اللغة االنجليزية والفرنسية والعربية 

 الخبرات المهنية:

  مدرس بقسم ً الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس حاليا

 باالسكندرية.

   في تدريس مادة 2016شاركت في صيف  

 Pharmacogenetics and Pharmacoimmunology PHR 461 

  ( بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة 2016يونيو  -2015مدرس مساعد )سبتمبر

 الدوائي بجامعة فاروس باالسكندرية.والتصنيع 

 :شاركت في تدريس الجزء العملي من مواد االتية 

 Microbiology I PHR 251 

 Analytical Chemistry I PHR 223 

 Pharmacogenetics and 

Pharmacoimmunology PHR 461 



 Microbiology II PHR 252 

 Pathogenesis and Etiology of Infectious 

Diseases PHR 453 

 ( 2006-2015صيدالنية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.) 

 األبحاث العلمية المنشورة:

Sobhy N, Aly F, El Kader OA, Ghazal A, Elbaradei A. Community-acquired 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus from skin and soft tissue infections (in a 

sample of Egyptian population): analysis of mec gene and staphylococcal cassette 

chromosome. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2012;16(5):426-31. 

 المهارات الفردية:

 مهارة التعلم الذاتي 

  والعمل ضمن فريقمهارة القيادة 

 مهارة ادارة الوقت والعمل تحت ضغط 

 مهارة  االتصال والعرض الجيدة 

 خبرات التدريب:

   د. منى مرعي، كلية طب أ.شراف إ، شاركت في مشروع هندسة األنسجة تحت 2006في عام

 األسنان جامعة اإلسكندرية لمدة شهرين.

 مجاالت: يب في مستشفى السالمة يشمل ثالثةتدر 

o االكلينيكية الصيدلة 

o اإلدارة الفعالة ألدوية المستشفيات 

o إدارة نظم المعلوماتية الدوائية 

 شركة اإلسكندرية للصناعات الدوائية والكيماوية ، شاركت في تدريب في2003عام  في 

 :لمؤتمرات والدورات التدريبيةا

 :المؤتمرات 

o حضرت مؤتمر فاروس الدولي األول حول التقدم في العلوم الصيدلية. 

o  التطورات "حضرت المؤتمر المتخصص السنوي الخامس في طب المختبرات بعنوان

 "الحديثة في طب المختبرات

o من الجزيئية إلى  [الخامس عشر )الثالث الدولي( لمعهد البحوث الطبية  حضرت المؤتمر

 .]الطب السريري

o في البحوث التقدم  [لمعهد البحوث الطبية  الدولي( ثانيالرابع عشر )ال حضرت المؤتمر

  .] األورام (الطبية )



 

 دورات التدريبيةال: 

o رة تدريبية بخصوص النشر الدولي وتمويل المشروعات البحثيةوحضرت د 

o المعلوماتية األساسية، المستوى االول رة تدريبية بخصوصوحضرت د 

o رة تدريبية للمرشدين األكادميين الجدد.وحضرت د 

o ورات تدريبية حضرت د(CPD) .للمعينين الجدد 

 :األنشطة

 حضرت فعاليات يوم الصيدلي الذي أقامته كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس 

 .2016، في مايو باالسكندرية

 مراسم االحتفال بحصول كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس باإلسكندرية على  حضرت

 .2016اعتماد الجودة، في مايو 

 الذي أقامته كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس فعاليات يوم التوعيةضرت ح 

 .2016، في سبتمبر باالسكندرية


