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، جامعة ئيالدوا  التصنيعصيدالنيات بكلية الصيدلة وحاليا محاضر ال الدكتورة شيماء خميس

 . فاروس باإلسكندرية

كنولوجيا الحيوية "تقنية النانو" من قسم التكنولوجيا حصلت على درجة الدكتوراه في الت

رسالة العنوان  (.2016جامعة اإلسكندرية )الحيوية، معهد الدراسات العليا والبحوث، 

“Bio-polymeric Nanovehicular drug delivery systems targeted for 

cancer therapy”. 

عة من كلية الصيدلة، جام 2008 عام االكلينيكية في الصيدلة دكتور درجة حصلت على

 اإلسكندرية. كان عنوان أطروحتها

“Hypertensive Crisis: Urgency & Emergency” 

من كلية الصيدلة، جامعة  2003شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية عام حصلت على 

 السيرة الذاتية
 



 مدرس شيماء خميس محمد مصطفى
والتصنيع الدوائي كلية الصيدلة  

 جامعة فاروس باالسكندرية

 

2 
 

 .اإلسكندرية )ممتاز مع درجة الشرف(

 ، عملت كمساعد للرئيسPUA نوات فيباإلضافة إلى عملها األكاديمي لمدة ثماني س

هي و PUA في كلية الصيدلة والدواء التصنيع في (QAC) التنفيذي لمركز ضمان الجودة

 .اآلن الرئيس التنفيذي للجنة الموارد

ي فورش العمل في تطوير التعليم وضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  ت عدد منحضر

 .الماضية 8السنوات ال 

عام  د فيالذي عق االكلينيكيةالصيدلة  تدريبي في تصميم وتنظيم برنامج وكانت مسؤولة عن

م في عا يرية. وشاركت في تنظيم يوم الصيدلفي كلية الصيدلة، جامعة اإلسكند 2013

 ، جامعة فاروس باإلسكندريةالدوائي التصنيعفي كلية الصيدلة و 2016و  2008

يب لتدرفة لخريجي الصيدلة في برامج االدورات وورش العمل المختل عدت ونفذت عديد منا

ا زيق. أيضلزقااهرة واالتي عقدت في نقابة الصيادلة في اإلسكندرية والق االكلينيكيةالصيدلة 

سكندرية ، اإلفي المستشفى العام راس التين االكلينيكيةدورات تدريبية الصيدلة  اعدت ونفذت

 .لخريجي الصيدلة وفي كلية الصيدلة، جامعة اإلسكندرية لطالب المرحلة الجامعية

ين لكل من الطالب الجامعي والمحاضراتشاركت في إعداد وتقديم العديد من الندوات 

يا ات العلومعهد الدراس PUA، الدوائي التصنيع دلة ووخريجي الصيدلة في كلية الصي

 .، جامعة اإلسكندرية(IGSR) والبحوث

الدراسات العليا في  طالب العديد من الدورات المختلفة للصيادلة تأعدت وألق

pharmacotherapy  االكلينيكية، الكلية األمريكية للصيدلة (ACCP). 

 صري جميع أنحاء متشارك دائما في كل الجلسات التقنية والمهارات والمؤتمرات الدولية ف

العمل من قبل لجنة  . كما كانت مهتمة في حضور ورشpostersمن خالل عروض 

في مصر. وعالوة على ذلك، حضرت ورشة عمل المعلوماتية الحيوية في كلية  فولبرايت



 مدرس شيماء خميس محمد مصطفى
والتصنيع الدوائي كلية الصيدلة  

 جامعة فاروس باالسكندرية

 

3 
 

 

 

 

 .PUAالدوائي   التصنيع الصيدلة

بة لديها خو العمل تحت الضغط، هاة الوقت، ويمكنإدارفي  ، لديها مهارات جيدة اذاتيتعلم ت

 ي.التطوعفي العمل 

1. 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. 
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