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 المؤهالت الدراسية:

 

  2015  - التكنولوجيا الحيويه والبيلوجيا الجزءيهالتخصص الدقيق: –دكتوراة الفلسفة فًى العلوم الصيدلية 

 جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية  – معهد الدراسات العليا والبحوث

 2012  - التكنولوجيا الحيويه والبيلوجيا الجزءيهالتخصص الدقيق: –: " ماجستير فًى العلوم الصيدلية 

 جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية  – معهد الدراسات العليا والبحوث

 

  2007يونيو –بكالوريوس فًى العلوم الصيدلية 

 جمهورية مصر العربيةً  –جامعة اإلسكندرية  –كلية الصيدلة 

 اللغات:
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 الخبرات المهنية:

 

  في الالئحة الجديددة بنادام السداعات المعتمددة لكليدة الصديدلة و التصدني   الفارماكولجيإعداد وتعديل مقررات تخصص

 2015 فاروس باإلسكندرية  الدوائى جامعة

 ريس لجنه االستبيانات بالكليه 

  2015-2012إعداد معيار التعليم و التعلم كجزء من الدراسة الذاتية للكلية 

 

 األبحاث العلمية المنشورة:

 

THE INFLUENCE OF CYP2C9 AND VKORC1 GENE POLYMORPHISMS ON 

THE RESPONSE TO WARFARIN IN EGYPTIANS 

 

1. A. Bedewy1,* S. Showeta2, M. Hasan2, L. Kandil3 

1Hematology, alexandria university, 2Biotechnology, Institute of Graduate Studies and 

Research, 3Biochemisty, Pharos university, Alexandria, Egypt 

 



      2.The Influence of CYP2C9 and VKORC1 Gene Polymorphisms on the Response to 

Warfarin in Egyptians 

AML Bedewy, S Showeta, MH Mostafa, LS Kandil 

Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 1-9 

 

3. THE INFLUENCE OF CYP2C9 AND VKORC1 GENE POLYMORPHISMS ON THE 

RESPONSE TO WARFARIN IN EGYPTIANS 

A Bedewy, S Showeta, M Hasan, L Kandil 

HAEMATOLOGICA 100, 801-802 

 خبرات التدريب:

  دورة تدريبية بعنوانScientific Writing” "7  فى جامعة فاروس باإلسكندرية ألقاها أ.د أحمد المالح   2015يوليو

جامعة -وكيل الكلية الصيدلة والتصني  الدوائى لشئون الطالب و أ.م دعاء غريب أستاذ مساعد كيمياء حيوية بكلية العلوم

 االسكندرية.

   دورة تدريبية بعنوان“Blended Learning”  17  باإلسكندرية ألقاها أ.د. جورج  فى جامعة فاروس 2015مايو

 ماركيز األستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

 "  فى جامعة فاروس  2015مارس  13-10توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم" دورة تدريبية بعنوان

 جامعة االزهر. –باإلسكندرية ألقاها أ.د.جمال حسن األستاذ بكلية التربية 

   دورة تدريبية بعنوان“Leadership Skills” 9  فى جامعة فاروس باإلسكندرية ألقتها د. عبير  2015ديسمبر

 جامعة فاروس باإلسكندرية. -عكاظ  مدير مركز اللغة اإلنجليزية 

 ةبمركز المؤتمرات بسموح 2014نوفمبر  27-26 "كيفية إستخدام قواعد البيانات العالمية" دورة تدريبية بعنوان  – 

 وحدة المكتبة الرقمية . ألقاها أعضاء منالقاعة الزرقاء بجامعة اإلسكندرية 

 دورة تدريبية بعنوان “Secrets of Success and Self Development” 15  جامعة فاروس  فى 2014 أبريل

 الدوائى. د. أسامة عبد اللطيف مدرس الكيمياء الفيزيائية بكلية الصيدلة و التصني  باإلسكندرية ألقاها

 دورة تدريبية بعنوان " Computer Based Tutorial  "1-3  جامعة فاروس باإلسكندرية ألقتها فى 2014 أبريل 

 (.UCCمدرس الكيمياء العضوية بجامعة كورك )   Dr. Eileen O'Learyد. 

   دورة تدريبية بعنوان“Time and Stress Management, Anger Management and Conflict 

”Resolution 23  فى جامعة فاروس باإلسكندرية 2014مارس 

 " دورة تدريبية بعنوان”Culture and Leadership  5  فى جامعة فاروس باإلسكندرية ألقاها أ.د.  2014يناير

 جورج ماركيز األستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرة

  دورة تدريبية بعنوان“Bioinformatics   

 دورة تدريبية بعنوان Tips for Examination Questions” " 10 و أستاذ أ.د. إيهاب الحل ألقاها  2013ديسمبر

 .جامعة فاروس باإلسكندرية ى المكريوبيولوجى ف

  "  ورشة عمل بعنوانposter presentation جامعة فاروس باإلسكندريةى ف 

  دورة تدريبية بعنوان 

 “Professional Development in Pedagogy and Instructional Practice”  
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  The institute of international education   

 فى جامعة فاروس باإلسكندرية  ألقاها أ.د. جورج ماركيز األستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرة. 2012ربي  

 كليدة الصديدلة و التصددني   2012 ديسدمبر 25 ورشدة عمدل بعندوان إدارة السدالم و الصدحة المهنيددة و االمدن الصدناعى

 .الدوائى جامعة فاروس باإلسكندرية

 دورة تدريبيددة بعنددوان “Academic Integrity” 4م.م. أمددانى رمضددان بكليددة الصدديدلة و التصددني  الدددوائى  ألقتهددا 

 .جامعة فاروس باإلسكندرية فى  2012ديسمبر

 دورة تدريبيددة بعنددوان “Interactive Modalities” جامعددة   2012أكتددوبر  15البطددو ى  د. جيهددان ألقتهددا

 .فاروس باإلسكندرية

  حضور محاضرة بعنوان 

“Different Teaching Methodologies Used in Faculty of Pharmacy, University Cork 

College” جامعة فاروس باإلسكندرية فى 2012يونيو  3م.م. أمانى رمضان  ألقتها. 

 دورة تدريبية بخصوص “Academic Advising”  جامعة فاروس باإلسكندرية 2009-2008العام الدراسى. 

 ورشة عمل بعنوان The Scientific Uses of Informatics”     "21-  24   كليدة الصديدلة  2005فبراير

 جامعة أالسكندرية.-

 الددنمارك  بعندوان  -عالمية جمهورية مصر العربية  ورشة عمل“Nanosceince and Nanotechnology 

at a Glance” 14-15  فى جامعة فاروس باإلسكندرية.  2009يناير 

  


