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ية كلب  مدرس بقسم الصيدالنيات عمل حاليا ت وسام مجدى الرفاعى  ةلدكتورا

كملت أ (. لقدPUA، جامعة فاروس باإلسكندرية )الدوائى  الصيدلة و التصنيع

كان و .( من كلية الصيدلة. جامعة اإلسكندرية، مصر2015شهادة الدكتوراه )

 ماألنظمة ذات التركيب النانومترى لتنظي بعض تطوير  "عنوان الرسالة 

 ." الدواء داخل و من خالل الجلدتوصيل 

 . علمية دولية ذو سمعة طيبةفي مجالت  ابحاث علمية وقد نشرت حوالي

اركت ش و. الدولية المحليه و في العديد من المؤتمرات الرفاعى وسام شاركت 

امعة ج،  ئىالتصنيع الدوا كلية الصيدلة ول فى تنظيم في "المؤتمر الدولي االول

 (، 2015أكتوبر ) 27-29، (PUA- ICAPS 1فاروس باإلسكندرية:" ")

 .فاروس اإلسكندرية، مصرة جامع
بعض ورش العمل في تطوير التعليم وضمان الجودة شاركت بالحضور فى 

ة عضو لجن مثل وة في العديد من  اللجان  وهي عض .واالعتماد األكاديمي

 . 2015على مستوى الجامعة منذ العام الدراسى  التعليم التفاعلىمتابعة 
 درجة مرحلة فة فى مختل مقررات تدريس فًى كمدرسكما شاركت 
جامعة -كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى -بقسم الصيدالنيات  البكالوريوس

طالب درجة ل دراسات عليا  على رسائل كمشرف تشاركو .  فاروس
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لنانونى مستهدفة اجزاء عدة مثل انظمة توصيل الدواء ذو الحجم ا -
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