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 C232:  رقم الغرفة
 

 منصب رئيس  يشغل األستاذ الدكتور صبحى أحمد سليمان اآلن

يع قسم الكيمياء التحليلية والصيدلية بكلية الصيدلة والتصن

الدوائى بجامعة فاروس باألسكندرية وهو أحد مؤسسى هذة 

 الكلية .

  حصل الدكتور صبحى على درجة الدكتوراه فى الصيدلة من

جامعة والية أوهايو بالواليات المتحدة  –كلية الصيدلة 

ة الماجستير من نفس الكلية األمريكية . كما حصل على درج

والجامعة . وحصل على درجة البكالوريوس بمراتب الشرف 

 امعة األسكندرية .ج -من كلية الصيدلة

  بمجرد حصوله على الدكتوراه عمل الدكتور صبحى بوظيفة

 السيرة الذاتية :



جامعة والية أيداهو بالواليات  –أستاذ مساعد فى كلية الصيدلة 

 –تدريس بكلية الصيدلة المتحدة األمريكية ثم تدرج فى سلك ال

جامعة األسكندرية مدرساً ثم أستاذاً مساعداً حتى حصوله على 

 درجة األستاذية .

  الدكتور صبحى هو أحد مؤسسى كلية الطب والعلوم الطبية– 

ة الملكة العربية السعودي –جدة  –جامعة الملك عبد العزيز 

ية طبوكذلك كلية طب األسنان وكلية التمريض وكلية التقنية ال

 مجمعبنفس الجامعة وعمل رئيساً لقسم الكيمياء الطبية لهذا ال

 الطبى لمدة خمسة وعشرين عاماً .

  حصل الدكتور صبحى على "جائزة النسفورد ريتشاردسون

فى الصيدلة" من الواليات المتحدة األمريكية فى األبحاث 

 العلمية وهى الجائزة الوحيدة فى هذا المجال فى أمريكا.

  1989تم اختياره عضواً فى لجنة جائزة نوبل للكيمياء عام 

 لتزكية المرشحين للجائزة .

  وهو عضو فى كل من الجمعيات الشرفية التالية بالواليات

 المتحدة األمريكية :

" رو كاى " جمعية صيدلية .  -         



" سيجما إكزاى " جمعية لألبحاث العلمية .  -         

بدا أوبسيلون " جمعية كيميائية ." باى الم -         

قام الكتور صبحى بمهمة رئيس اللجنة العلمية فى المؤتمر    

 تقدمةجامعة فاروس للعلوم الطبية المالدولى األول لكية الصيدلة  

ملخصاً  108والذى تضمن  2015أكتوبر  29-27فى الفترة 

 لألبحاث العلمية .

 كلية الصيدلة  باألضافة فهو مقرر أو عضو فى كل من لجان

 التالية :

مقرر لجنة الحكماء لفض الصراعات بين  -         

 األقسام العلمية .

قرر لجنة الطلبة المتعثرين .م -           

ضو لجنة تطوير التعليم .ع -           

ضو لجنة الدراسات العليا .ع -           

ابعة تنفيذ الخطة األستراتيجية .عضو لجنة مت -           

ضو لجنة وضع الئحة الدراسات العليا .ع -           

 ع الئحة الدراسة لمرحلة البكالوريوس .عضو لجنة وض -         



 

 في:ددا من األوراق البحثية ع رةالمنشو األبحاث وتشمل

 Pharmaceutical Sciences (USA) مجلة • 

 Pharmacy & Pharmacology (UK) مجلة • 

 Pharmaceutical Sciences (Canada) ة مجل• 

 • Clinical Chemica Acta (USA) 

 • Analytical Letters (USA) 

 األبحاث المنشورة :

 .التحليل الدوائى

 التحليل الدوائى. ضمان ومراقبة جودة
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