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 .0222/يونيو -0222سبتمبر/بداية من  بنفس القسم مدرس مساعد -4

 .0214مايو/  – 0222بداية من يوليو/  بنفس القسم مدرس -5

  .0214بداية من يونيو/ بنفس القسم ستاذ مساعدأ -2
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 .0222/ أبريل-القاهرة  -األزهر جامعة - كلية الصيدلة - العلوم الصيدلية فى دكتوراه  -3

4-  

 عنوان رسالة الماجستير: -5

لبعض األدوية الغير استيرودية من الكريات الدقيقة () التحكم فى اإلنطالق الدوائى   

The Controlled Release of Some Non–Steroidal Anti–Inflammatory Drugs  From 

Microspheres                                    
 عنوان رسالة الدكتوراه: -2

(على اإلتاحة الحيوية للمستحضرات ممتدة المفعول والمحملة بالدواء دراسات صيدلية  )  
Pharmaceutical Studies on the Availability of Drug Loaded Sustained Release 

Formulations 
 

 
 الواليات المتحدة األمريكية. -جامعة بوسطن -متقدممدرب دولى  -1

 كلية كامبريدج الملكية البريطانية. -متقدممدرب دولى  -0

 مستشار ومقيم تدريب دولى باإلتحاد الدولى للتدريب. -3

 مستشار وخبير التنمية البشرية بألكاديمية الدولية للتدريب -4

 جامعة سوهاج -مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية -5

 التأهيل لإلعتماد بجامعة سوهاجمدرب معتمد بمركز ضمان الجودة و  -2

 مدرب معتمد بمركز التدريب اإلقليمى التابع لوزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج -7

 مدرب معتمد بالهيئة القومية للتأمين الصحى -8

 مدرب معتمد بوزارة الثقافة وقصر ثقافة سوهاج -2

يوط  ءل بكلية الصيدلة جامعة أسحضوور ورةوة عمل بعنوان لالنمذجة الجزيئية كوسويلة لتصميم وشكتشاف الدوا -12
 (0215-)فبراير

حضوور ورةوة عمل بعنوان لالنمذجة الجزيئية كوسويلة لتصميم وشكتشاف الدواءل بكلية الصيدلة جامعة أسيوط   -11
 (0215-)فبراير

 الخبرات فى مجال التدريب  
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حضوووور واجتياز برنامش مشوووروعات البحوا التنافسوووية المحلية والعالمية للبحوا بمركز تنمية قدرات اعضووواء  -10
 1/2/0215-32/5/0215جامعة سوهاج والتي عقدت في الفترة  –تدريس والقيادات هئية ال

حضوووووووووووووور الوودورة التوودريبيووة تحووو عنوان لالقيووادة و تكوين فرين العموول ل بووالهيئووة األلمووانيووة للتبووادل األكوواديمى  -13
(DAADنوفمبر  )-0215    

(  DAADمووانيووة للتبووادل األكوواديمى )الحضوووووووووووووور الوودورة التوودريبيووة تحووو عنوان ل يدارة التغيير  ل بووالهيئووة األل -14
    0215-نوفمبر

المشوواركة كمدرب والحصووول على ةووهادة تقدير فى البرنامش التدريبى لتنمية مهارات الصوويادلةل بفر  سوووهاج   -15
 0215-للتأمين الصحى ديسمبر

يس التدر حضوووووووووووووور واجتيواز الودورة التودريبيوة ليدارة الوقوو واإلجتمواعواتل بمركز تنمية قدرات اعضووووووووووووواء هئية  -12
 12/4/0212-12/4/0212جامعة سوهاج والتي عقدت في الفترة  –والقيادات 

ات الجدار -حضوووووووووووووور واجتيواز ورةوووووووووووووة العمول التودريبيوة حول تنمية مهارات القيادات الجامعية ليدارة التغيير  -17
 0218 -العصريةل أبريل

مركز مؤسوووسوووات التعليم العالىل بالمشووواركة كمدرب والحضوووور فى فعاليات البرنامش التدريبى لمعايير اعتماد   -18
 م 0218 -ديسمبر 4-3ضمان الجودة 

المشووواركة كمدرب والحضوووور فى فعاليات البرنامش التدريبى لمعايير اعتماد مؤسوووسوووات التعليم العالىل بمركز   -12
 م 0218 -ديسمبر 18-17ضمان الجودة 

ة لبرنامش التدريبى لالصووووويدلالمشووووواركة كمدرب والحصوووووول على ةوووووهادة تقدير من وزارة الصوووووحة فى فعاليات ا -02
 م 0218ديسمبر  04-03اإلكلينيكية والممارسات الجيدةل والمنعقدة بالمركز اإلقليمى للتدريب بسوهاج 

01-  

 الخبرة فى مجال الجودة واالعتماد -

التأهيل للعمل كمراجع خارجى معتمد من الهيئة القومية لضووووومان جودة التعليم واالعتماد  دورات جميعالحصوووووول على  -
 -وهى:

 0212مارس/ -لمؤسسات التعليم العالى المؤسسى دورة التقويم الذاتى -1

 0212مارس/ -لمؤسسات التعليم العالى دورة المراجعة الخارجية -0

 0212مارس/ -لمؤسسات التعليم العالى خرائط المنهش نواتش التعلم و دورة -3

 0212يونيو/-دورة التخطيط اإلستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى -4

 0211مايو/  -الدورة التطبيقية إلعداد الدراسة الذاتية وملفات اإلعتماد لمؤسسات التعليم العالى -5
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 جامعة سوهاج -بمركز تكنولوجيا المعلومات ساعة تدريبية 22لمدة  )  (TOTدورة يعداد المدرب المحترف -1

 باألكاديمية المهنية للمعلمين ساعة تدريبية 42لمدة   ((TOTف دورة يعداد المدرب المحتر   -0

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–أخالقيات البحث العلمى دورة  -3

 وطجامعة أسي-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب  -4

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–ية دورة التحفيز وشيجاد الدافع -5

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة يدارة الفرين البحثى  -2

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات– صناعة واتخاذ القراردورة  -7

 جامعة أسيوط-تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مركز–يدارة األزمات   دورة  -8

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة القيادة والحوكمة  -2

 جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة التخطيط   -12
جووامعووة -مركز تنميووة قوودرات أعضوووووووووووووواء هيئووة التوودريس والقيووادات–دورة معووايير الجودة فى العمليووة التعليميووة  -11

 أسيوط.

 ة أسيوطجامع-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة الرقابة والمتابعة وتقييم األداء    -10 
 .جامعة أسيوط-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات–دورة فن يدارة األزمات   -13

 
 
 

 نشاط  في مجال تطوير التعليم: -أ

 أنشطة خاصة بتطوير التعليم داخل الكلية:

 في الئحة درجة بكالوريوس الصيدلة.  الصيدالنيات والصيدلة اإلكلينيكيةتوصيف مقررات قسم  .2

ستراتيجي اال . مدير وحده التخطيطسوهاجالمشاركة في وضع الخطة االستراتيجية والخطة التطويرية لجامعة  .7
 سوهاججامعه  -ةالصيدل ةبكلي

 إلدارة شئون الطالب ونظم االمتحانات والنتائج MISالمشاركة فى تطوير برنامج  .3

 جامعة سوهاج – ةالصيدل ةالخاص بكلي ةالمشاركة في وضع معايير الجود .4

 عتمده.اعات المسوهاج بنظام الس ةجامع – ةالصيدل ةالدراسات العليا بكلي ةالئحتصور في وضع  ةالمشارك .5

 وجداول االمتحانات  ةفي وضع الجداول الدراسي ةالمشارك .2

 

 دورات تدريبية  

 نشاطات أكاديمية  
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 عضوية اللجان والمجالس:الجوائز و -ب

سوهاج والتكريم للمساهمة فى مساعدة الهيكل اإلدارى بالجامعة والحصول   الحصول على درع جامعة .2

 ISO 9001:2015شهادة اإلعتماد الدولى  على

 فى حفل الخريجين األول للدور الفعال فى المشاركة فى قيادة الكلية الحصول على درع كلية الصيدلة .7

 12/2/0212وحتى  10/12/0212عضو مجلس جامعة سوهاج من  .3

 وحتى اآلن. 0/2/0218عضو مجلس إدارة جمعية تنمية جامعة سوهاج من  .4

 م وحتى اآلن. 2/8/0212عضو مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة سوهاج من  .5

 12/2/0212وحتى  10/12/0212اع الدراسات الصيدلية بالمجلس األعلى للجامعات عضو لجنة قط .2

 وحتى اآلن. 12/2/0218عضو مجلس إدارة مركز ضمان الجودة وتوكيد اإلعتماد بجامعة سوهاج من  .2

 12/2/0212وحتى  10/12/0212عضو مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة  .8

 12/2/0212وحتى  10/12/0212مع بالجامعة من عضو مجلس شئون البيئة وخدمة المجت .1

 (.ة)مدير وحده ضمان الجوده ونائب رئيس مجلس االدار ةبالكلي ةضمان الجود ةعضو مجلس اداره وحد .22

 )مدير الوحدة(. ةالتخطيط االستراتيجي بالكلي ةعضو وحد .22

 )مدير المركز(. ةمركز الخدمة العام ةعضو مجلس ادار .27

 سوهاججامعه  – ةالصيدل ةمدير المعمل المركزي بكلي .23

 .ةالفساد بالجامع ةلمكافح ةالوطني ةعضولجنة االستراتيجي .24

 وهاجس -سوهاججامعة  –المشاركة في أعمال لجان البو والفحص والجرد بالقسم والكلية بكلية الصيدلة  .25

 عضو في صندوق التكافل االجتماعي بالكلية .22

 أنشطة طالبية ومجتمعية: -ب

محافظة سوهاج للمشاركة فى التدريب وتنمية الوعى الصحى بالمحافظة التكريم والحصول على درع  -

0217. 

إعداد الالئحة المالية واالدارية لمركز التعليم الصيدلى المستمر بكلية الصيدلة جامعة سوهاج والحصول  -

 )المركزالوحيد على مستوى كليات الصيدلة بمصر( 0217على القرارالوزارى بالموافقة على انشائه فى 

 التكريم من كلية التمريض جامعة سوهاج للمشاركة الفعالة فى فعاليات المهرجان الرياضى والتثقيفى للكلية -

 القوافل الطبية المتجهة من الجامعة الى قرى المحافظة. العديد من المشاركة في أعمالاالعداد و -

لتأهيل  Enrootكة مع مؤسسة اإلعداد والمشاركة فى عدد من دورات ريادة األعمال بكلية الصيدلة بالمشار -

 الطالب والخريجين لسوق العمل

 EPSFرائد اإلتحاد المصرى لطالب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج  -
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على درع أفضل اتحاد على مستوى  EPSFحصول اإلتحاد المصرى لطالب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج  -

  0212جامعة عام  43

 Fingerprintرائد أسرة )بصمة(  -

ومعهد األورام بسوهاج مع طالب الكلية على مدار الثالث  57357د من الزيارات لمستشفى القيام بعد -

 سنوات السابقة

)  0212تكوين فريق مسرح صيدلة سوهاج والحصول على المركز األول فى مسابقة تياترو جامعة سوهاج  -

باالضافة الى المركز مسرحية ليل الجنوب( وحصول طالب الكلية على المراكز األولى فى األداء الفردى 

 0218و 0217الثالث والثانى فى أعوام 

رئاسة بعثة الكلية والحصول على درع المركز الثانى فى المهرجان الصيدلى األول بجامعة المنصورة  -

 أسر(بمشاركة كليات الصيدلة من مختلف الجامعات المصرية-جوالة-فنى-ثقافى -علمى -)رياضى

ير من أسرة طالب من أجل مصر فى المعسكر األول إلعداد القادة التدريب والحصول على شهادة تقد -

 م 0218-والمنعقد بجامعة سوهاج يناير

التدريب والحصول على شهادة تقدير من كلية الصيدلة جامعة األزهر فى األسبوع الثقافى والمنعقد فى أبريل  -

 م 0218

بمشاركة جميع كليات  0212بسوهاج الحصول على درع المركز األول فى درع معهد إدارة األعمال  -

 والمعاهد بسوهاج

 م 0212/0212و 0218/0212عضو لجنة التحكيم بمسابقة المبادرات الطالبية بجامعة سوهاج لألعوام  -

وتدريب الطالب من Students Exchange Program تنظيم واستضافة فعاليات برنامج التبادل الطالبى  -

 0212غسطس النمسا واندونيسيا على مدار شهر ا

 Compass Trainingالمشاركة مع نقابة صيادلة سوهاج فى فعاليات التأهيل لسوق العمل الصيدلى  -

 تنظيم حمالت توعية عن الصحة االنجابية بقرى ونوادى المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة -

ية دور المتبرعين فى الحفاظ المشاركة فى حمالت التبرع بالدم بالجامعة والنوادى والقرى والتوعية بأهم -

 على حياة األشخاص المصابين

 للتوعية باألمراض المزمنة والصيام واالستخدام االمن لألدوية 0212تنظيم فعاليات مؤتمر ادراك  -

  سوهاج ةجامع ةمستشار صندوق التكافل االجتماعي بكليه الصيدل -

 و حتي اآلن. 0215م السنوى من المشاركة فى التحضير وزيارة دور األيتام وذلك في يوم اليتي -

 في حضور تحت رعاية رئيس جامعة سوهاج و سوهاج -بالجامعةالمشاركة فى اإلحتفال بخريجي الصيدلة  -

 .سوهاجالسيد المحافظ ونقيب صيادلة مصر ونقيب صيادلة 

لمى شهادة تقديرمن مجموعة صيدليات الرحمة للمجهودات المبذولة فى اإلرتقاء بالمستوى المهنى والع -

 م 0212 -للصيادلة مايو
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 COMPASSشهادة شكر و تقديرمن نقابة صيادلة سوهاج للمجهودات المبذولة فى المعسكر التدريبى  -

training م 0212 -واإلرتقاء بالمستوى المهنى والعلمى للصيادلة اغسطس 

 التواصل البحثى مع كليات الصيدلة والعلوم بالجامعات المصرية واألقليمية. -

 يارات للمدارس وعمل ندوات بهذه المدارس عن اإلستخدام اآلمن لألدوية..إعداد ز -

الحصول على شهادات تقدير سنوية للمشاركة الفعالة فى إنجاح األنشطة الطالبية بالكلية عن األعوام من  -

 م 0212وحتى  0215

على مستوى االشراف علي عدد من الرحالت العلمية لطالب الكلية الي العديد من مصانع األدوية  -

 الجمهورية.

 ثانيا :األنشطة البحثية: -

 رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم اإلشراف عليها -

رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ عبد الحكيم رمضان عبد الحكيم تحت عنوان " دراسة وتقييم  -

 0212بعض المستحضرات الموضعية المحتوية علي النيوزومات المحملة بالدواء" 

رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ أحمد أحمد الشناوى صالح تحت عنوان " دراسات صيدلية علي  -

 0212توافر بعض صواغات األقراص سريعة الذوبان والمحملة بالدواء" 

رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمود القط مصطفى الصادق تحت عنوان "إستخدام طريقة رد  -

ى فى تحضير أقراص سريعة الذوبان تحتوى على عقار تولميتين صوديوم كنموذج دوائى " الفعل السطح

0217 

 رسائل الماجستير والدكتوراه الجارى اإلشراف عليها -

رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد الماجستير/ محمود القط مصطفى الصادق تحت عنوان" إستخدام أنابيب  -

 دوية المضادة لألورام فى عالج سرطان الخاليا الكبدية" الكربون متناهية الصغر كنظام حامل لأل

 رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد الماجستير/ محمد عثمان عبد الكريم تحت عنوان" -

رسالة الماجستير الخاصة بالسيده الصيدالنية/ نهلة احمد السيد قاسم تحت عنوان " إستخدام بنايات الكربون  -

 ائى للميمانتين فى عالج مرض الزهايمر" متناهية الصغر كنظام إنطالق دو

رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمود عبد العاطى محمد تحت عنوان " دراسات صيدلية علي  -

إستخدام بنايات الكربون متناهية الصغر كنظام إنطالق دوائى للالميفودين فى عالج التهاب الكبد الوبائى 

 المزمن"ب " 

خاصة بالسيده الصيدالنية/ عال وجدى عبد العزيز الخياط تحت عنوان " التصميم األمثل رسالة الماجستير ال -

 ألقراص سريعة الذوبان من اإليتودوالك بإستخدام إستراتيجيات صيدالنية مختلفة " 

رسالة الماجستير الخاصة بالسيده الصيدالنية/ إسراء فوزى أحمد عبد السالم تحت عنوان " دراسات  -

 وافر االيتودوالك من الجزيئات الدقيقة الممتدة المفعول " صيدلية علي ت
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رسالة الماجستير الخاصة بالسيده الصيدالنية/ شيماء صالح تحت عنوان " إستخدام بنايات الكربون متناهية  -

 الصغر كنظام إنطالق دوائى لعقار الكيتوكونازول كمضاد للفطريات"

 األنشطة االنشائية: -د

 سوهاججامعة  –لية الصيدلة المشاركة في إنشاء ك. 

 تطوير وتأهيل المدرجات والمعامل وتجهيزها إلستقبال برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

  سوهاججامعة  –المشاركة في استالم وتجهيز مبني كلية الصيدلة.. 

  وتحديث المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس. الصيدالنيات والصيدلة اإلكلينيكيةإنشاء قسم 

  لخدمة العملية سوهاججامعة  –المشاركه في إنشاء وتأسيس معمل األبحاث المركزي بكلية الصيدلة .

 البحثية ومساعدة شباب الباحثين..

 .المشاركه في إعداد وإنشاء مكتبة الكلية وتزويدها بالمراجع العلمية الحديثة 

 لكلية الصيدلة. اتوالزجاجي المشاركه في إعداد المناقصات لشراء األجهزة والكيماويات 

 المشاركة فى هيئات التحرير والتحكيم فى مجالت علمية متميزة      

  Journal of Dental and Oral Biologyعضو هيئة تحرير مجلة  -1

https://www.naturelibrary.org/journals/journal-of-dental-and-oral-biology-

editorialboard/ 

 AAPS PHARMSCITECH  ( IF: 2.4 JCR)محكم بمجلة  -0

 JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH (IF: 2.45 JCR ) محكم بمجلة  -3

 International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science ( Q2محكم بمجلة  -4

SJR) 
   والجوائز البحثية المؤتمرات العلمية :- 

و  0212المشاركة فى تنظيم واستضافة المؤتمر العلمى خطوة على الطريق لإلتحاد المصرى للصيدلة أعوام  -1

 بكلية الصيدلة جامعة سوهاج 0212و 0217

 م  0215 -جامعة أسيوط  مارس -كلية الطبالمنعقد في الرابع " الطوارىء الطبية" ولمؤتمر الدولي حضور ا -0

بالمؤتمر الدولي الثاني حول االفاق الجديدة في العلوم االساسيه والتطبيقيه المنعقد  ينببحث ةحضوروالمشاركال -3

البحث األول تحت عنوان "توصيف وتحسين النيوسومات   م 0215مصر في اغسطس  -ةالغردق ةفي مدين

 كنظام إنطالقى دوائى"المحملة بعقار الكيتوروالك 

https://www.naturelibrary.org/journals/journal-of-dental-and-oral-biology-editorialboard/
https://www.naturelibrary.org/journals/journal-of-dental-and-oral-biology-editorialboard/
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والبحث الثانى بعنوان"تصميم وتحسين الكريات الدقيقة للتولميتين صوديوم بطريقة رد الفعل العكسى 

 والمحضرة بطريقة االستحالب والجل الداخلى"

ر في مارس مص -ةالمنعقد في مدينه الغردق ةببحث بالمؤتمر الدولي االول للكيمياء التطبيقي ةحضوروالمشاركال -4

 م 0212

ى  مصر  ف –بمؤتمر جامعة أسيوط العاشر للعلوم الصيدلية المنعقد فى مدينة أسيوط  ةحضور والمشاركال -5

 م. 0212 -ابريل

 م 0218 -الحضور والمشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج أبريل -2

التحديات وأطر التعاون"  -عات وصناعة الدواءالحضور والمشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى " الجام -7

 م 0218 -والمنعقد بجامعة األزهر بالقاهرة سبتمبر

كرئيس جلسة فى المؤتمر السنوى لكلية الطب جامعة سوهاج تحت عنوان " اآلفاق الجديدة  ةحضور والمشارك -8

 م 0218 -لعالج السرطان" نوفمبر

الدكتور رئيس جامعة سوهاج لإلشراف على الفريق البحثى التكريم والحصول على شهادة تقدير من األستاذ  -2

  0218جامعة المنصورة أبريل -الحاصل على المركز الثانى بالمؤتمر الطالبى البحثى السابع بكلية الصيدلة

التكريم والحصول على شهادة تقدير من األستاذ الدكتور رئيس جامعة سوهاج لإلشراف على الفريق البحثى  -12

 0212جامعة المنصورة أبريل  -المركز الثانى بالمؤتمر الطالبى البحثى السابع بكلية الصيدلةالحاصل على 

 ة ببحث تحت عنوان "االعتماد األكاديمى فى ضوء التعليم والتعلم المبنى على الجدارات"والمشارك رحضو -11

ء إقتصاد المعرفة بالمؤتمر الدولى األول لمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج "الجامعات العربية فى ضو

 م. 0212 -مصر  فى  ابريل – الغردقةمدينة  وريادة األعمال وضمان الجودة" والمنعقد فى

الحضور والحصول على شهادة تقدير فى "ملتقى القيادات وضمان الجودة"  للدور المتميز فى دعم منظومة  -10

 0212 -الجودة بالجامعة أكتوبر
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