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 المؤهالت الدراسية:–

 

  2015 فبراير -التخصص الدقيق: صيدالنيات –دكتوراة الفلسفة فًى العلوم الصيدلية 

 جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية  –قسم  الصيدالنيات كلية الصيدلة 

 

  2011 يناير -التخصص الدقيق: صيدالنيات –ماجستير ًفى العلوم الصيدلية 

 جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية  –كلية الصيدلة  – -قسم الصيدالنيات 

 

  2006يونيو –بكالوريوس ًفى العلوم الصيدلية 

 بيةً جمهورية مصر العر –جامعة اإلسكندرية  –كلية الصيدلة 

 اللغات:

 العربية  

 ومحادثة كتابة ( اإلنجليزية( 

 

 الخبرات المهنية:

 

  مدرس بقسم الصيدالنيات  بكلية الصيدلة و التصنيع  الدوائى، جامعة فاروس  )حتى اآلن(: 2015مارس

 (PUAباإلسكندرية )

  حيث يتم تقديم دورات وورش  :مدرب بمركز االعداد المهنى وريادة األعمال بجامعة فاروس)حتى اآلن(:  2015أكتوبر

 بعض الموضوعات مثل: عمل للطالب عن

 C.V. Writing – time management – leadership –preparing for an interview 

  متابعة التعليم التفاعلي،  لجنة )حتى اآلن(: عضو في 2015سبتمبرPUA. 

  الصيدلة و التصنيع   -: منسق متطلبات ضمان الجودة في قسم الصيدالنيات 2016مارس  -2015مارس

 (PUAالدوائى، جامعة فاروس باإلسكندرية )

  الصيدلة و التصنيع  الدوائى، جامعة فاروس باإلسكندرية : مدرس مساعد في كلية 2015فبراير  -2011يناير

(PUA) 



  في كلية د : معي2010ديسمبر  -2007يناير( الصيدلة و التصنيع  الدوائى، جامعة فاروس باإلسكندريةPUA) 

 األبحاث العلمية المنشورة:

1. Ming Ming Wen, Noha S. El-Salamouni , Wessam M. El-Refaie, Heba A. Hazzah, Mai M. 

Ali , Giovanni Tosi , Ragwa M. Farid , Maria J. Blanco-Prieto , Nashiru Billa , Amira S. 

Hanafy. “Nanotechnology-based drug delivery systems for Alzheimer's disease management: 

Technical, industrial, and clinical challenges”. Journal of Controlled Release. (2017); 254: 

95–107. 

 

2. Wessam M. El-Refaie, Yosra S.R. Elnaggar, Magda A. El-Massik, Ossama y. 

Abdallah. Novel Self-assembled, Gel-core Hyaluosomes for Non-invasive 

Management of Osteoarthritis: In-vitro Optimization, Ex-vivo and In-vivo Permeation. 

Pharmaceutical Research. (2015); 32 (9): 2901-2911. 

 

3. Wessam M. El-Refaie, Yosra S.R. Elnaggar, Magda A. El-Massik, Ossama y. 

Abdallah. Novel curcumin-loaded gel-core hyaluosomes with promising burn-wound 

healing potential: Development, in-vitro appraisal and in-vivo studies. International 

Journal of Pharmaceutics. (2015); 486: 88-98. 

 

4. Wessam M. El-Refaie, Magda A. El-Massik, Ossama Y. Abdallah, Nawal M. 

Khalafallah. Formulation and evaluation of taste-masked paracetamol-lipid sachets 

and chewable tablets. Journal of pharmaceutical investigation. (2014); 44(6): 431-442. 

 

5. Yosra S.R. Elnaggar, Wessam M. El-Refaie, Magda A. El-Massik, Ossama y. 

Abdallah. Lecithin- Based Nanostructured gels for skin delivery; an update on state of 

art and recent applications. Journal of controlled release. (2014); 180: 10-24. 

 

 خبرات التدريب:

 

  ريادة األعمال االعداد المهنى وتقديم ورش عمل للطالب في مركز 

  حضور ورش( عمل لتدريب المدربينTOT ،مع األستاذ الدكتور جورج ماركيز في جامعة فاروس باإلسكندرية )

 .2015أكتوبر  10و 2015سبتمبر  19

  حضور ورشة عمل  مع األستاذ الدكتور جورج ماركيز في جامعة فاروس باإلسكندرية، عن الية وضع اسئلة

 .ة تقييمهاعادله وكيفيامتحانات 

  العديد من وحضور(رش العمل في مركز تطوير التعليمEDC في ):جامعة فاروس باإلسكندرية مثل 

Motivation and feedback, how to communicate effectively with difficult students, students’ 

assessment methods, interactive modalities, and others. 

  2010مركز إعداد القادة، ر ستة ورش عمل مختلفة في وحض. 
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 كليةة الصةيدلة و التصةنيع  2012 ديسةمبر 25 ورشةة عمةل بعنةوان إدارة السةالم و الصةحة المهنيةة و االمةن الصةناعى

 .الدوائى جامعة فاروس باإلسكندرية

 دورة تدريبيةة بعنةوان “Academic Integrity”  4ألقتهةا م.م. أمةانى رمضةان بكليةة الصةيدلة و التصةنيع الةدوائى 

 .فى  جامعة فاروس باإلسكندرية 2012ديسمبر

 دورة تدريبية بعنوان “Interactive Modalities”  جامعةة فةاروس   2012أكتوبر  15ألقتها د. جيهان البطوطى

 .باإلسكندرية

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

 

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

 مثل: خارج مصر المشاركه فى اخرىحضور موتمرات دولية داخل جمهورية مصر العربية و 

 

  المشاركة في المؤتمر الدولي األولICAPS-Advances of pharmaceutical sciences  لكلية

  (oral talk) (2015أكتوبر  29-27الصيدلة و التصنيع  الدوائى  جامعة فاروس باإلسكندرية )

 ( المشاركة في المؤتمر الدوائي الدولي الذي عقد في جامعة بيروت العربيةBAU( لبنان ،)2010 .)

(poster) 

 


