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 رمضان أحمد عبدالفتاح الدومانى السيرة الذاتية للدكتور/

  رمضان أحمد عبدالفتاح الدومانى   االســـــــــــم      : 

من  وعميد كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخأستاذ الميكروبيولوجى والمناعه    :  الحاليةالوظيفـــــــة 

 وحتى االن 5102مارس 

 0691/ 52/3 تاريخ  الميالد:

 ramadaneldomany@yahoo.com لبريد االلكترونى:ا

  http://www.researchgate.net/profile/ramadaneldomany الموقع على بوابة البحث:

 /ramadaneldomany http://kfs.academia.edu    الموقع على األكاديمية:

  Ramadan al-domany /https://www.facebook.com      الموقع على الفيس بوك

                       10111811521 رقم الموبايل:

 المؤهالت العلمية:

 من كلية الصيدلة جامعة طنطا .  1991بكالوريس العلوم الصيدلية دور مايو 

  جامعة  -من كلية الصيدلة  99/60/1999ماجستير العلوم الصيدلية " ميكروبيولوجى" بتاريخ

 طنطا 

  جامعة  -من كلية الصيدلة  99/60/9662دكتوراه العلوم الصيدلية " ميكروبيولوجى" بتاريخ

 طنطا

 التدرج االكاديمى:

 1/0/1990صيدلى بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بصيدلة طنطا من 

  92/0/9669ولوجى والمناعة بصيدلة المنيا اعتبارا من مساعد بقسم الميكروبيمدرس 

  92/5/9662مدرس بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بصيدلة حلوان 

 1/2/9662اعتبارا من  استاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بصيدلة حلوان  

  2/9612/ 26اعتبارا مناستاذ بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بصيدلة حلوان 
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 التدرج الوظيفى:

 الى  12/9/9662فى الفترة من  رئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة بصيدلة حلوان

1/9/9615 

 96/16/9612اعتبارا من  ن الدراسات العليا والبحوث بصيدلة حلوانوئوكيل الكلية لش 

  وحتى االن 0/2/9615عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ من 

 مشرف على معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ 

 :والمشاريع ادارة الوحدات والمراكز

 9/9619يمة فى لوحت تس 0/9616والتأهيل لالعتماد من  المدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر 

 واعتماد الكلية 9610/ 0وحتى  0/9616ر وحدة ضمان الجودة بجامعة من مدي 

  9610/ 9وحتى  5/9669يدلية بكلية الصيدلة جامعة حلوان من مديرمركز الخدمات الص 

 0/9615اعتبارا من  رئيس مجلس ادارة  وحدة ضمان الجودة بجامعة كفرالشيخ 

 1/9610اعتبارا من  مدير مشروع دعم الفاعلية التعليمية بصيدلة كفرالشيخ 

 : والمجالس اللجان ورئاسة عضوية

  بجامعة كفرالشيخكليات العضو لجنة إختيار عمداء. 

 عضو مجلس جامعة كفرالشيخ 

 عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس األعلى للجامعات 

  عضو اللجنة العليا للتوظيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة 

  واالعتمادعضو لجان اعتماد كليات الصيدلة  من الهيئة القومية لضمان الجودة 

 .عضو لجنة فحص التظلمات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للترقية 

 .عضو اللجنة العليا للجوائز بجامعة كفرالشيخ 

  عضو لجنة إستقبال حاالت الحوادث الطارئة الناجمة عن الحوادث اإلرهابية الجماعية التي تحدث

 بمحيط محافظة كفرالشيخ بمستشفي كفرالشيخ الجامعي.

 بجامعة كفرالشيخ عضو مجلس شئون الطالب 

  بجامعة كفرالشيخ عضو مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث 

 عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ 
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 عضو مجلس تطوير االداء الجامعى بجامعة كفرالشيخ 

 عضو لجنة المختبرات والمعامل بجامعة كفرالشيخ 

 ت بجامعة كفرالشيخعضو لجنة االنشاءا 

 عضو مجلس كلية الصيدلة جامعة حلوان 

  جامعة حلوان. –عضو لجنة الدراسات العليا بكلية الصيدلة 

  جامعة حلوان –عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية الصيدلة 

  جامعة حلوان –عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية الصيدلة 

  جامعة حلوان –بكلية الصيدلة عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

  جامعة حلوان –عضو لجنة االجهزة والمعامل بكلية الصيدلة 

 رئيس لجنة الدراسات العليا بصيدلة حلوان 

 رئيس لجنة العالقات الثقافية بصيدلة حلوان 

 رئيس لجنة المكتبات بصيدلة حلوان 

 لجنة المراجعة الداخلية بالكلية رئيس 

  االستراتيجية بجامعة حلوانعضو لجنة اعداد الخطة 

  جامعة كفرالشيخ. –رئيس اللجنة التنفيذية إلدارة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة 

 رئيس لجنة ادارة االزمات بالكلية 

 رئيس لجنة السالمة والصحة المهنية بالكلية 

 رئيس لجنة الصيانة بالكلية 

 :ج والمعامل والكلياتالخبرة فى انشاء البرام

 االشراف على انشاء كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ 

  على انشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بالجامعةاالشراف 

 جامعة كفرالشيخ انشاء مصنع ادوية بكلية الصيدلة 

  بكلية الصيدلة جامعة كفرالشيخانشاء معامل تصميم الدواء 

  بكلية الصيدلةانشاء بيت لحيوانات التجارب 

  معامل بحثية بصيدلة كفرالشيخ 2انشاء عدد 

 انشاء معمل لزراعة االنسجة بصيدلة كفرالشيخ 

 االشراف على انشاء وتجهيز معامل التحاليل بمستشفى كفرالشيخ الجامعى 
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  معامل بحثية بصيدلة حلوان 2معمل طالبى و 12االشراف على تطوير وتحديث عدد 

  بصيدلة كفرالشيخانشاء برامج الدراسات العليا 

 االشراف على تطوير برامج الدراسات العليا بصيدلة حلوان 

 تطوير برامج مرحلة البكالوريوس بالكلية 

 انشاء برنامج مميزللصيدلة االكلينكية بالكلية 

 االشراف على ميكنة االدرات المختلفة بالكلية 

 

 الدورات وورش العمل:

 .دورة التخطيط اإلستراتيجي 

  الجامعات العربية بالمجلس االعلى للجامعاتورشة عمل دولية عن حوكمة 

 دورة نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بهيئة الرقابة االدارية 

 )دورة اعتماد التطوير المهني المستمر في مجال الرعاية الصحية)برنامج االتحاد االوربى للتعليم العالى 

  إلجتماعات بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسدورة اإلدارة الفعالة ل 

  دورة التعليم مدى الحياة بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 دورة إقتصاديات وتمويل البحث العلمى بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 دورة إدارة الوقت بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس دورة القيادة والحوكمة 

 دورة التواصل الفعالبمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 دورة تنظيم المؤتمرات بكلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ 

 

 أنشطة خاصة بلجنة قطاع الدراسات الصيدلية: 

  اكتوبر 0رئيس لجنة تجديد معادلة شهادة البكالوريوس لكلية الصيدلة جامعة 

 رئيس لجنة تجديد معادلة شهادة البكالوريوس لكلية الصيدلة الجامعة المصرية الروسية 

 عضو لجنة انشاء كلية الصيدلة باالكاديمية العربية للنقل البحرى باالسكندرية 

 عضو لجنة انشاء كلية الصيدلة جامعة المنوفية 

 عضو لجنة انشاء كلية الصيدلة جامعة بنها 

 اليقظة الدوائية بصيدلة القاهرة عضو لجنة انشاء برنامج 

 عضو لجنة انشاء كلية السالمة والصحة المهنية بجامعة بنى سويف 
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 عضو لجنة انشاء معهد تطوير الدواء بجامعة اسيوط 

 عضو لجنة انشاء معهد التكنولوجيا الحيوية بجامعة قناة السويس 

 عضو لجنة انشاء برنامج الصيدلة االكلينكية بصيدلة حلوان 

 

 ضمان جودة التعليم واالعتماد: أنشطة

 .مراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التأهيل واإلعتماد 

 تجهيز ملف اعتماد كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ 

  تجهيز ملف اعتماد كلية الصيدلة جامعة حلوان 

 محكم للمشاريع بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى 

 جامعة اسيوط عضو لجنة اعتماد كلية الصيدلة 

 )عضو لجنة اعتماد كلية الصيدلة جامعة قناة السويس)الزيارة االولى 

 )عضو لجنة اعتماد كلية الصيدلة جامعة جامعة قناة السويس)الزيارة الثانية 

 عضو لجنة اعتماد كلية الصيدلة جامعة فاروس 

 عضو لجنة اعتماد كلية الصيدلة جامعة النهضة 

 اسات العليا لكلية الصيدلة  جامعة االسكندريةالمراجع الخارجى لبرامج الدر 

 المراجع الخارجى لبرنامج مرحلة البكالوريوس لكلية الصيدلة  جامعة الدلتا 

 (المراجع الخارجى للخطة االستراتيجية والدراسة الذاتية لكلية الصيدلة  الجامعة الحديثةMTI) 

  والدراسات العليا( بكلية الصيدلة جامعة المراجع الخارجى لقسم الميكروبيولوجى)مرحلة البكالوريوس

 6الزقازيق

 

أنشطة اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لتخصص 

 الميكروبيولوجيا والمناعة:

 ترقية د. أمل عماد الدين على االستاذ المساعد بصيدلة القاهرة لدرجة أستاذ 

  بصيدلة قناة السويس لدرجة أستاذ مساعدترقية د. شيماء محمد السيد عنانى المدرس 

 ترقية د. عزة محمد حسين زكريا المدرس بصيدلة االسكندرية لدرجة أستاذ مساعد 

 ترقية د. منى توفيق كاشف المدرس بصيدلة القاهرة لدرجة أستاذ مساعد 

  ترقية د. نورا محمد فهمى المدرس بصيدلة قناة السويس لدرجة أستاذ مساعد 

 سعيد المهدى المدرس بصيدلة حلوان لدرجة أستاذ مساعد ترقية د. تغريد 
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 ترقية د. منى ابراهيم شعبان المدرس بصيدلة المنصورة لدرجة أستاذ مساعد 

 ترقية د. محمد عادل السكرى المدرس بصيدلة المنصورة لدرجة أستاذ مساعد 

 ترقية د. رحاب محمد عبدالباقى المدرس بصيدلة المنيا لدرجة أستاذ مساعد 

 قية د. زينب قرنى محمد حسن المدرس بمعهد السرطان جامعة القاهرة لدرجة استاذتر 

 

 نشطة متنوعة:أ

 استاذ زائر لجامعة اوهايو بالواليات المتحدة االمريكية 

 حضور العديد من المؤتمرات المحلية والدولية 

 ضابط أحتياط  سابق بالجيش المصرى 

 

 أنشطة خدمة المجتمع:

  تنظيم ندوه تثقيفيه عن المسئوليه الوطنيه والمشاركه السياسيه فى بناء الدوله المصريه يوم

وقام بالقائها اللواء اركان حرب /امجد عباس مرسي  والكاتب الصحفى  أ/محمود 26/2/9612

 بكرى 

  لمفاهيم تم تنظيم محاضره دينيه بعنوان االهتمام بالتوعيه الدينيه لجميع فئات المجتمع وتصحيح ا

المغلوطه والعمل على وحدة الصف والنهوض بشبابنا فى ظل الظروف التى تمر بها البالد يوم 

 وقام بالقائها فضيلة الشيخ /محمد جمعه النمر وفضيلة الشيخ/سعد محمد 10/0/9612

  تنظيم ندوة عن اهم التحديات لألمن القومى المصرى وحروب الجيل الرابع القاها  اللواء اركان

 9612اكتوبر  16هشام الحلبى المحاضربأكاديمية البحث العلمى فى  حرب

  2/9612بالتعاون مع نقابة صيادلة كفر الشيخ  سنويا تنظيم حفل الخريجين 

  2/9612تنظيم حمالت للتوعيه عن ختان االناث والعنف ضد المراه بالجامعه وقرية بلشاشه 

  انشاء مكتب لمتابعة الخريجين على موقع الكلية 

   حمله للتوعيه عن مخاطر مقاومة البكتريا للمضادات الحيويه بمستشفى كفر الشيخ العام ونادى كفر

 19/9612الشيخ والجامعه 

  19/9612محاضرات وورش عمل عن مجاالت الصيدلى المختلفه 

  بالجامعه ونادى كفر الشيخ الرياضى  9612مارس 11الى 9612حملة تبرع بالدم من فبراير

 الشيخوبعض قرى كفر 
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   تنظيم اسبوع العلوم الثالث على التوالى والذى شمل العديد من الجوالت الميدانيه لبعض مدارس

 10/2/9612الى 2/2/9612المحافظه ومدينة المحله الكبرى داخل الجامعه من 

    تنظيم قافله طبيه للقرية ميسير والبالد المجاورة بمحافظة كفر الشيخ باالشتراك مع كلية الطب

 9612/ 9/2وشركة سيدكو لألدوية فى 

   19/0/9612تنظيم حملة توعيه عن خطر الوجبات السريعه داخل الحرم الجامعى 

   1/0/9612و12/2/9612تنظيم الملتقى التوظيفى االول لطالب وخريجى كليات الصيدله يومى 

   تنظيم احتفالية يوم اليتيم سنويا خالل شهر ابريل 

 انطالق قافلة الخير وتوزيع الشنط الرمضانيه  سنويا فى نهاية شهر شعبان 

 

 االنشـطة التعليمية :

 المواد التى يقوم بتدريسها:

وكلية الطب وكلية التمريض  –الميكروبيولوجيا والمناعة لطلبـة الفرقـة الثالثـة بكلية الصيدلة  (1

 .والعالج الطبيعى بجامعة كفرالشيخ 

 .وكفرالشيخ جامعة حلوان –الباثولوجيا والطفيليات لطلبـة الفرقـة الثالثـة بكلية الصيدلة  (9

 جامعة حلوان –الميكروبيولوجيا الصيدلية والتقنية الحيوية لطلبـة الفرقـة الثالثـة بكلية الصيدلة  (2

 وكفرالشيخ.

 جامعة حلوان –ميكروبيولوجيا االمراض المعدية لطلبـة الفرقـة الرابعة بكلية الصيدلة  (0

 وكفرالشيخ.

 وكفرالشيخ. جامعة حلوان –الصحة العامة لطلبـة الفرقـة الرابعة الئحة قديمة بكلية الصيدلة  (5

يدلة المشاركة فى تدريس المواد التخصصية لطلبة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( بص (0

 .وكفرالشيخ. حلوان

المشـاركة فى أعمـال إمتحـانات مواد الميكروبيولوجيا والمناعة لطلبـة الكلية و كذلك طلبـة  (2

 .وكفرالشيخ  جامعة حلوان –الدراسات  العليـا }ماجستير و دكتوراه {  بكلية الصيدلة 

 .وكفرالشيخ. حلوانجامعة  –المشـاركة فى أعمـال اإلمتحـانات و الكنترول  بكلية الصيدلة  (2

 اإلشراف على التدريب الصيفى لطالب كلية الصيدلة  (9

والمناعة  الميكروبيولوجى بمقرراتوضع المذكرات النظرية والعملية الخاصة   (16

 والتكنولوجيا الحيوية والطفليات والصحة العامة



8 
 

 االنشـطة العلمية:

 : وتم منحها قائمـة بالرسـائل العلميــة التى قام باإلشـراف عليهـا

 رسائل ماجستير:  ( أ

للصيدلى / حسام محمد أمين  رسالة ماجستير بعنوان :  مقاومة الكينولونات فى البكتريا سالبة الجرام. (1

وتم المنح فى  12/1/9660تاريخ التسجيل  صيدلة المنيا. –المعيد بقسم الميكروبيولوجيا  –

26/2/9660. 

ميكروبيولوجية على بعض الميكروبات سالبة التى تسبب رسالة ماجستير بعنوان :  دراسة  (9

للصيدالنية / دعاء  تخمر اإلكتوز والمعزولة من مرضى بعض المستشفيات بمحافظة المنيا.

 5/1/9660تاريخ التسجيل  صيدلة المنيا.  –الباحثة بقسم الميكروبيولوجيا  –صفوت محمد 

 .26/1/9662وتم المنح فى 

من  على أنواع السودو موناس المعزولةدراسة ميكروبيولوجية   رسالة ماجستير بعنوان : (2

المعيدة بقسم  –للصيدالنية / نانسى جميل فوزى  مرضى وبيئة بعض المستشفيات.

 . 26/16/9662وتم المنح فى 12/1/9660تاريخ التسجيل     صيدلة المنيا. –الميكروبيولوجيا 

للصيدلى  / محمد غنيم عبد  لبعض العقاقير الطبية. رسالة ماجستير بعنوان : تقييم التأثير المناعى (0

وتم المنح  92/9/9660تاريخ التسجيل      صيدلة حلوان. –المعيد بقسم الميكروبيولوجيا  –الحميد 

 .95/11/9662فى 

رسالة ماجستير بعنوان :  إستخدام اإلنزيم المختزل للنيترات كدليل النمو البكتيرى فى األختبارات  (5

صيدلة  –الباحثة بقسم الميكروبيولوجيا  –للصيدالنية / زينب جالل الدين محمد  وجية.الميكروبيول

 . 92/1/9662وتم المنح فى  12/5/9665تاريخ التسجيل   حلوان.

أمراض  المكورات العنقودية المعزولة من رسالة ماجستير بعنوان :  دراسة وبائية وجزيئية على (0

    الميعدة بقسم الميكروبيولوجيا بصيدلة المنيا. –قى هاشم للصيدالنية / زينب شو معدية مختلفة.

 .90/2/9662وتم المنح فى  90/1/9665تاريخ التسجيل 

 رسالة ماجستير بعنوان :  دراسات ميكروبيولوجية وبيوكيمائية على إنزيمات البروتيز  الميكروبية. (2

تاريخ التسجيل  ى للبحوث.الباحثة بالمركز القوم –للصيدالنية / شرين أحمد عبد هللا صالح 

 .92/9/9662وتم المنح فى  99/9/9665
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 Corynibacteriumب( من سم  –رسالة ماجستير بعنوان :  تقييم وتوصيف المكونات )أ  (2

dipheteria  تاريخ التسجيل  بهيئة المصل واللقاح. –للصيدالنية / شيماء مصطفى أبو المجد

 .92/0/9669وتم المنح فى  91/9/9660

ماجستير بعنوان : توصيف مقاومة األيشريشا كوالى لحامض الباراهيروكسيى  بنزويك  رسالة (9

المعيدة  –للصيدالنية / شيماء محمود على إبراهيم  فى الدوارق الهزازة وجهاز التخمر المعملى.

وتم المنح فى  92/9/9660تاريخ التسجيل   صيدلة حلوان.   –بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة 

90/11/9669. 

فى   قاومة البكتريا للمضادات الحيويةرسالة ماجستير بعنوان : دراسه إلنتشار مدى م (16

 معهد القلب بأمبابة. - راغب محمدللصيدالنية / عزة  مصر. -معهد لقلب بالقاهرة

 .92/1/9616وتم المنح فى  19/0/9660تاريخ التسجيل  (11

 ى وذلك لألنتيجينات رسالة ماجستير بعنوان: تقييم الجين المناعى و التشخيص (19

للتشخيص المبكر و التفاضلى لميكروب السل. للصيدالنية/     SAT-6 Ag & B5البروتينية

وتم  19/0/9660تاريخ التسجيل    6لهيئة العامة لالمصال واللقاحاتشيماء عبدالحميد أحمد با

 .91/9/9616المنح فى 

البكتريا المسببة لألمراض بالمياه تقيم إستخدام الطرق اإلنزيمية كطرق موثوق بها لحصر   (12

الميكروبيولوجى  المعيدة بقسمللصيدالنية/ رشا يوسف محمود  فى ظل الظروف المصرية.

 .10/16/9611وتم المنح فى  96/16/9662تاريخ التسجيل  6حلوان  صيدلة -والمناعة

ات إنزيم تعددة عن مدى إنتشار وتوصيف رسالة ماجستير بعنوان: دراسات فى مراكز م (10

المستشفيات   للكلبسيال نيومونيا من مختلف البيتاالكتاميز ممتدة المجال من عزالت اكلينيكية

صيدلة   -المعيد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة –للصيدلى/ محمد عمر عبدالعزيز  بالقاهرة.

  12/1/69612وتم المنح فى 11/1/9616تاريخ التسجيل   حلوان.

دراسة ميكروبيولوجية على عزالت إكلينيكية مقاومة للمضادات رسالة ماجستير بعنوان:  (15

 .99/9/1619الحيوية من حلوان بمصر.للصيدالنية/ لميس عبدالفتاح عبدالعال  تاريخ التسجيل 

أسباراجينيز من عزالت بكتيرية  -رسالة ماجستير بعنوان:  إنتاج وتقنية وتوصيف إنزيم إل (10

صيدلة    -معيدة بقسم الميكروبيولوجى والمناعة –م للصيدالنية/ شيماء وهمان هما محلية.

 .99/0/9619حلوان تاريخ التسجيل 
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رسالة ماجستير بعنوان: دراسة ميكروبيولوجية وجزيئية عن جزيئات المعادن كمواد  (12

 -معيدة بقسم الميكروبيولوجى والمناعة -للصيدالنية/ سلوان حامد مصطفى  مضادة للبكتريا.

 .12/9/9619لتسجيلصيدلة حلوان  تاريخ ا

رسالة ماجستير بعنوان: دراسة ميكروبيولوجية وجزيئية عن جزيئات المعادن كمواد  (12

صيدالنية بقسم الميكروبيولوجى  -للصيدالنية/ نسمة ماجد عبدالتواب  مضادة للبكتريا.

 .12/9/9619صيدلة كفرالشيخ  تاريخ التسجيل -والمناعة

لوجية وجزيئية عن جزيئات المعادن كمواد رسالة ماجستير بعنوان: دراسة ميكروبيو (19

 -صيدالنية بقسم الميكروبيولوجى والمناعة -للصيدالنية/ سمر حامد مصطفى  مضادة للبكتريا.

 .12/9/9619صيدلة كفرالشيخ  تاريخ التسجيل

رسالة ماجستير بعنوان: دراسة مناعية على مرضى فيروس االلتهاب الكبدى الوبائى سى  (96

معيدة بقسم الميكروبيولوجى  -الذاتية. للصيدالنية/ اسراء محسن السيد المرتبط بالمناعة 

 .16/9610صيدلة حلوان  تاريخ التسجيل -والمناعة

  رسائل دكتوراة:ب( 

رسالة دكتوراه بعنوان :  المقاومة للمضادات الحيوية لميكروبات الجلد بين مرضى  الجلدية فى  (1

س المساعد  بقسم المدر –سعيد المهدى  للمدرس المساعد / تغريد  مصر وإنجلترا.

وتم منحها فى  92/16/9665تاريخ التسجيل  صيدلة حلوان. –والمناعة  الميكروبيولوجيا

92/2/9662. 

رسالة دكتوراه بعنوان :  آليات المقاومة للمضادات الميكروبيات فى اإليشريشا كوالى. للمدرس  (9

صيدلة  –والمناعة قسم الميكروبيولوجياس المساعد  بالمدر –المساعد / والء حسن مصطفى 

 .10/16/9611وتم منحها فى  15/0/9662تاريخ التسجيل  حلوان.

مرضى  رسالة دكتوراة بعنوان دراسة ميكروبيولوجية وجزيئية على البكتريا المفصولة من  (2

تاريخ التسجيل 6للصيدالنية/ نيفين أحمد أحمد عبدالعزيز بكلية الصيدلة جامعة المستقبل السرطان.

 .95/0/9619وتم منحها  12/0/9616

المدرس المساعد  –للصيدلى/ محمد غنيم عبدالحميد  األنفلمسوم.رسالة دكتوراة بعنوان: تركيب  (0

 .12/2/9611تاريخ التسجيل   بصيدلة حلوان. -بقسم الميكروبيولوجى
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اتيبيز الموجود   -رسالة دكتوراة بعنوان:  دور البروتين فوسفاتير جى إل سى على تنظيم البروتون (5

 بغشاء البالزما للخميرة بواسطة التمثيل الحيوى للجلوكوز واألس الهيدروجينى الحمضى.

ميكروبيولوجى  بصيدلة  المدرس المساعد بقسم ال –للصيدالنية/ شيماء محمود على إبراهيم 

 .91/5/9619حلوان.    تاريخ التسجيل 

في التسبب باألمراض  والمحتملة في  proVWXدور جينات الشيجيلة رسالة دكتوراة بعنوان:   (0

المدرس المساعد بقسم الميكروبيولوجى  –للصيدالنية/ رشا يوسف محمود  .تطوير اللقاحات

 95/9/9612تاريخ التسجيل  حلوان. بصيدلة  

دراسات على مسببات المرض وعالقتها بمقاومة عزالت الكلبسيال " رسالة دكتوراة بعنوان:   (2

 -من الخارج –السيدالدردير منى عبدالعال/ سةرللدا. نيومونيا االكلينيكية للمضادات الميكروبية"

 12/0/9619.  تاريخ التسجيل )بكتريولوجى(بعلوم طنطا النبات  بقسم

 Effect of PKC/ADAMTS-4 pathway  on hepatocellular"رسالة دكتوراة بعنوان  (2

Carcinoma in rates"  

المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بصيدلة كفر  –هالة سعيد محمد محمود بيومى للصيدالنية / 

 .11/19/9612الشيخ. تاريخ التسجيل 

 Design and synthesis for novel series of"                             رسالة دكتوراة بعنوان . (9

benzenesulfonamide derivatives with potential antitumor activity"  

بصيدلة كفر الشيخ.  الصيدليةالمدرس المساعد بقسم الكيمياء  – مروة فتحي حسن بلحةللصيدالنية / 

 .11/19/9612تاريخ التسجيل 

 رسالة دكتوراة بعنوان( 16

 "Effect of some natural compounds on proliferation signaling pathways in 

hepatocellular carcinoma 

المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بصيدلة كفر الشيخ.  – ريم عابدين حجازي نواياللصيدالنية / 

 .11/19/9612تاريخ التسجيل 

 دكتوراة بعنوانرسالة   (11

 "Multi-target natural products as anticancer agents: design, derivatization and 

biological evaluation"  
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بصيدلة كفر الشيخ. تاريخ  العقاقيرالمدرس المساعد بقسم  – ضياء الدين محمد عبدالقوي االمام/  للصيدلي

  .11/19/9612التسجيل 

 رسالة دكتوراة بعنوان   (19

"Studies on virulence factors, antimicrobial resistance and immune responses to 

Klebsiella  pneumoniae"  

بصيدلة  الميكروبيولوجيا والمناعةالمدرس المساعد بقسم  – نسمة ماجد عبدالتواب القمريللصيدالنية / 

 .10/61/9619كفر الشيخ. تاريخ التسجيل 

 بعنوان ماجستيررسالة  (12

 "Role of Tuftelin as a diagnostic biomarker in different stages of hepatocellular 

carcinoma in rats and evaluation of its potential therapeutic effect"  

بقسم الكيمياء الحيوية بصيدلة كفر الشيخ. تاريخ  المعيدة – عبير انصاري محمد الشرنوبيللصيدالنية / 

 .11/19/9612التسجيل 

 قائمـة بالرسـائل العلميــة التى اشترك فى مناقشتها :

 رسائل 53أ( رسائل ماجستير:وعددها 

تاريخ المناقشة  صيدلة حلوان –للصيدالنية/ شيرين أحمد عبدهللا صالح رسالة ماجستير  (1

91/62/9662. 

تاريخ المناقشة  .صيدلة حلوان –للصيدالنية/ شيماء محمود على إبراهيم رسالة ماجستير  (9

65/11/9669. 

 .12/61/9669تاريخ المناقشة  صيدلة حلوان. –للصيدالنية/ عزة راغب محمد رسالة ماجستير  (2

تاريخ المناقشة  صيدلة حلوان. –للصيدالنية/ شيماء عبدالحميد أحمد رسالة ماجستير  (0

10/16/9669. 

 .19/19/9619تاريخ المناقشة   صيدلة حلوان. –للصيدلى/ محمد عمر عبدالعزيز رسالة ماجستير  (5

 .62/69/9619تاريخ المناقشة   صيدلة حلوان. –للصيدالنية/ رشا يوسف محمود رسالة ماجستير  (0

تاريخ المناقشة   صيدلة حلوان. –للصيدالنية/ شيماء مصطفى أبوالمجد رسالة ماجستير  (2

96/16/9669. 
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تاريخ المناقشة   صيدلة المنصورة. –للصيدالنية/ فاطمة وائل عباس النجار رسالة ماجستير  (2

69/61/9616. 

صيدلة طنطا. تاريخ المناقشة  –للصيدالنية/ فاطمة مصطفى كمال محمود رسالة ماجستير  (9

69/69/9612. 

موافقة نائب رئيس جامعة المنيا  صيدلة المنيا. –للصيدالنية/ وفاء عزالعرب أحمد رسالة ماجستير   (16

 .62/11/9669 على التشكيل بتاريخ

صيدلة طنطا.                                     –للصيدلى/ أحمد فتحى بسيونى دنيا رسالة ماجستير  (11

 .12/69/9610موافقة نائب رئيس جامعة طنطا على التشكيل بتاريخ 

موافقة نائب رئيس صيدلة طنطا.  –براهيم اللصيدالنية/ أمنية ممتازإ الفخرانى رسالة ماجستير  (19

 .12/2/9610 جامعة طنطا على التشكيل بتاريخ

موافقة نائب رئيس جامعة علوم طنطا.  –للدارسة/ عال عبدالسالم محمد عبدالجواد رسالة ماجستير   (12

 .2/9/9615طنطا على التشكيل بتاريخ 

صيدلة القاهرة. موافقة نائب رئيس جامعة  –للصيدالنية/ نورا محمد احمد القناوى رسالة ماجستير   (10

 .26/16/9612القاهرة على التشكيل بتاريخ 

صيدلة القاهرة. موافقة نائب  –للصيدالنية/ سارة ابراهيم محمد عبدالعزيز العوضى رسالة ماجستير   (15

 9610/ 2/2رئيس جامعة القاهرة على التشكيل بتاريخ 

صيدلة عين شمس. موافقة نائب رئيس  –للصيدالنية/ منى محمد هشام الجيار الة ماجستير رس  (10

 15/16/9610جامعة عين شمس على التشكيل بتاريخ 

صيدلة عين شمس. موافقة نائب رئيس  –للصيدالنية/ نهى صالح السيد يوسف رسالة ماجستير   (12

 9/16/9612جامعة عين شمس على التشكيل بتاريخ 

صيدلة طنطا. موافقة نائب رئيس  – عبدالعزيز احمد البوصيرى للصيدالنية/ ميسرةرسالة ماجستير   (12

 92/0/9612جامعة طنطا على التشكيل بتاريخ 

صيدلة طنطا. موافقة نائب رئيس جامعة  –للصيدالنية/ سمر محمد محمد الرفاعى رسالة ماجستير   (19

 19/11/9615طنطا على التشكيل بتاريخ 

علوم طنطا. موافقة نائب رئيس جامعة طنطا  –للدارس/ هانى محمد عبدالمنعم على اجستير رسالة م  (96

 11/16/9615على التشكيل بتاريخ 

صيدلة المنصورة. موافقة  –للصيدالنية/ ايمان محمد ربيع محمود شهاب الدين رسالة ماجستير   (91

      90/11/9610نائب رئيس جامعة المنصورة على التشكيل بتاريخ 
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صيدلة المنصورة. موافقة نائب رئيس  –للصيدالنية/ سها لطفى الدمراوى الشاعر رسالة ماجستير   (99

      19/5/9615جامعة المنصورة على التشكيل بتاريخ 

صيدلة المنصورة. موافقة نائب رئيس جامعة المنصورة  – رنا محمد للصيدالنية/ ماجستير رسالة   (92

  9610 /90/11على التشكيل بتاريخ 

صيدلة المنيا. موافقة نائب رئيس جامعة المنيا  –احمد  محمود للصيدالنية/ فاطمةرسالة ماجستير   (90

 19/5/9610على التشكيل بتاريخ 

صيدلة المنيا. موافقة نائب رئيس جامعة المنيا  –للصيدلى/ سامح على جاد حسين رسالة ماجستير   (95

   19/5/9610على التشكيل بتاريخ 

صيدلة المنيا. موافقة نائب رئيس جامعة  – محمد محمود ابراهيمدلى/ ابوبكرللصيرسالة ماجستير   (90

   90/16/9610المنيا على التشكيل بتاريخ 

صيدلة حلوان. موافقة نائب رئيس جامعة  –للصيدالنية/ سلوان حامد مصطفى رسالة ماجستير   (92

 19/5/9615حلوان على التشكيل بتاريخ 

صيدلة حلوان. موافقة نائب رئيس جامعة  –شيماء وهمان همام السيد للصيدالنية/ رسالة ماجستير   (92

 19/5/9615حلوان على التشكيل بتاريخ 

صيدلة حلوان. موافقة نائب رئيس جامعة  –للصيدالنية/ نسمة ماجد عبدالتواب رسالة ماجستير   (99

 91/2/9610حلوان على التشكيل بتاريخ 

معيدة بطب كفرالشيخ. موافقة نائب رئيس جامعة طنطا على  –للطبيبة/ سالى حسن رسالة ماجستير   (26

 15/9/9612التشكيل بتاريخ 

صيدلة قناة السويس. موافقة نائب  – مريم مصطفى محمد حسن عاشورللصيدالنية/ رسالة ماجستير   (21

 92/0/9612رئيس جامعة قناة السويس على التشكيل بتاريخ 

 صيدلة طنطا. موافقة نائب رئيس –ى/ محمود السيد مصطفى بناية رسالة ماجستير للصيدل  (29

 12/16/9612جامعة طنطا على التشكيل  والمناقشة بتاريخ 

 : دكتوراةب( رسائل 

 .12/62/9611تاريخ المناقشة  صيدلة حلوان. –للصيدالنية/ والء حسن مصطفى رسالة دكتوراة  (1

تاريخ المناقشة  صيدلة حلوان. –عبدالعزيزللصيدالنية/ نيفين أحمد أحمد رسالة دكتوراة  (9

10/65/9619. 

 .62/11/9619تاريخ المناقشة  صيدلة المنصورة. –للصيدالنية/ دينا عيد السيد رزقرسالة دكتوراة  (2



15 
 

صيدلة عين شمس. موافقة نائب رئيس  –للصيدالنية/ سارة ابراهيم صالح محمد رسالة دكتوراة  (0

 99/2/9610جامعة عين شمس على التشكيل بتاريخ 

صيدلة االزهر بنين. موافقة نائب رئيس جامعة  –للصيدلى/ محمد احمد غنيم غنيم رسالة دكتوراة  (5

 21/19/9615االزهر على التشكيل بتاريخ 

صيدلة حلوان. موافقة نائب رئيس جامعة حلوان  –للصيدلى/ محمد غنيم عبدالحميد رسالة دكتوراة  (0

 21/19/9610على التشكيل بتاريخ 

صيدلة حلوان. موافقة نائب رئيس جامعة حلوان  –للصيدالنية/ رشا يوسف محمود رسالة دكتوراة  (2

 99/2/9610على التشكيل بتاريخ 

. موافقة جامعة االسكندرية –معهد الدراسات والبحوث  – زيدان للصيدالنية/ انجىرسالة دكتوراة  (2

-0-92) تاريخ المناقشة    21/19/9610على التشكيل بتاريخ  االسكندريةنائب رئيس جامعة 

9610) 

صيدلة عين شمس. موافقة نائب رئيس  –للصيدالنية/ نهى صالح السيد يوسف رسالة دكتوراة   (9

  9/1/9612جامعة عين شمس على التشكيل بتاريخ 

علوم طنطا. موافقة نائب رئيس جامعة طنطا  – الدرديرللدارسة/ منى عبدالعال رسالة دكتوراة   (16

  0/11/9612على التشكيل بتاريخ 

 المـؤتمـرات العلميــة التى تم االشتراك فيها :

  جامعة األزهر  –المؤتمر الدولى الثالث للعلوم الصيدلية والبيولوجية والتى تنظمه كلية الصيدلة– 

 بدار الدفاع الجوى بالقاهرة. 5113ديسمبر  09فى 

 Al-Azhar 3
rd

 International Conference for Pharmaceutical and Biological 

Scienses – December 16-18, 2003, Air defence hose, Cairo, Egypt. 

  بشرم الشيخ. 5113مارس  03المؤتمر الثامن للجميعة المصرية للمناعة فى 

 The 8
th

 conference of the egyptian association of immunologists March, 13 

– 16, 2003, Cairo, Egypt. 

  المؤتمر الدولى الثانى عشر للجميعة المصرية للميكروبيولوجية الطبية باالشتراك مع قسم

 .5118مارس  8-3الميكروبيولوجياوالمناعة بكلية الطب جامعة القاهرة فى الفترة من 
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The 12
th

 international conference of the Egyptian society for medical 

microbiology in collaboration with microbiology and immunology 

Department, Fauclty of Medicine, Cairo University. 

 - 5112نوفمبر 52-53فى الفترة من  –المؤتمر السنوى العاشر للجمعية المصرية للمناعة. 

The 10
th 

annual conference of the Egyptian association of immunologists in 

collaboration with Urology and Nephrology Center, Mansoura University, 

November, 23-25, 2005. 

  5112مارس  6 - 1فى الفترة من   –المؤتمر الدولى الثانى للصناعات الصيدلية و الدوائية. 

 The 2
nd 

International conference of pharmaceutical and drug industries 

division under the theme of Applied Research for drug industry, 7-9 

March, 2005. 

  بدار  5118ديسمبر  53-50فى الفترة من  –مؤتمر العلوم الصيدلية الدولى التاسع و العشرون

 بمدينة نصر. -الدفاع الجوى

 The 29
th

 International Conference for Pharmaceutical Scienses – December 

21-23, 2004, Air defence hose, Nasr city, Cairo, Egypt. 

  السابع للـكيميــاء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ودورهما فى التنمية والبيئة فى  القـومىالمـؤتمـر

 امعة عين شمس.بدار الضيافة بج 5119مارس  1-2الفترة من 

 The 7
th 

national conference of molecular and biochemistry – March, 5-7, 

2006. 

  بكلية الصيدلة 5116نوفمبر  06-02فى الفترة من  -مؤتمر العلوم الصيدلية الدولى األول-  

 .جامععة طنطا

 1
st 

International Pharmaceutical Sciences Conference – November, 18 – 19,  

2009. 

  59-52المؤتمر الدولى السابع عشر للجميعة المصرية للميكروبيولوجية الطبية فى الفترة من 

 بالقاهرة. 5101ابريل 

 The 17
th

 international Conference of the Egyptian Society for Medical   
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  Microbiology (ESMM) – 250-26 April, 2010. 

  اكتوبر  5-0االول للعلوم الصيدلية لكلية الصيدلة جامعة حلوان فى الفترة من المؤتمر الدولى

 بالقاهرة. 5101

  ابريل  59-52المؤتمر الدولى السابع للعلوم الصيدلية لكلية الصيدلة جامعة القاهرة فى الفترة من

 بالقاهرة. 5102

  مارس 92-99لفترة من الطبية فى ا الصيدلية المؤتمر الدولى السابع عشر للجميعة المصرية 

 بالقاهرة. 96112

 تنظيم المؤتمر العلمى السنوى لكلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ 

 العلميــة المشـترك بهـا :

 .الجمعيــة المصـريـة للمناعة 

 .الجمعية البريطانية للميكروبات 

 .الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا الطبية 

 الدورات والندوات التى شارك فيها:

   اإلدارة الفعالة لإلجتماعات(T6)  9660أبريل  0-2وذلك فى الفترة من. 

  تصميم المقرر(T4)  9660مايو  9-2وذلك فى الفترة من. 

  التعليم مدى الحياة(T11)  9660مايو  10-15وذلك فى الفترة من. 

  توكيد الجودة(T12)  9660يونية  99-92وذلك فى الفترة من. 

  9662مايو  2-0العلمى وذلك فى الفترة من إقتصاديات وتمويل البحث. 

  9662أبريل  15-12إستخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من. 

 جامعة حلوان فى الفترة من -ورشة عمل التخطيط االستراتيجى بمركز ضمان الجودة بكلية الصيدلة

 . 9669سبتمبر  15-10

  9619ديسمبر 92-95معايير الجودة فى العملية التدريسية فى الفترة من . 

  10/1/69612ورشة عمل العداد الخطة االستراتيجية لجامعة حلوان 
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  المكثفة بعنوان " تفاعل البلمرة المتكرر  الدراسيةالحلقةPCR والتى عقدت بقسم  علوم "

 92-91التكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية فى الفترة من 

 .9665أغسصس 

 االنشـطة الطالبية:

 رائد الجمعية العلمية الصيدلية.  (1

 منسق األنشطة الطالبية بالكلية.  (9

 رائد اللجنة الثقافية.  (2

 تنظيم دورات لتنمية قدرات الطالب العلمية والمهارية.  (0

 الفرقة الثالثة. مرشد أكاديمى لطالب  (5

 سنوياتنظيم حفل الخريجين   (0

 تنظيم ملتقى التوظيف سنويا  (2

 .تنظيم المؤتمر العلمى السنوى لكلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ  (2

 االنشـطة الخاصة بالجودة:

المراجع الخارجى لقسم الميكروبيولوجى)مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا( بكلية الصيدلة  (1

 6جامعة الزقازيق

بكلية الصيدلة  المراجع الخارجى لقسم الميكروبيولوجى)مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا( (9

 6جامعة االسكندرية

 مراجع مدقق بادارة مشروعات التعليم العالى  (2

 6القيام بالعديد من زيارات الدعم الفنى لمختلف الكليات فى التخصص  (0

 نشر ثقافة الجودة بين مخلتلف فئات الكلية.  (5

الصيدلة لجامعة كليات واعتماد  مراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) تقييم   (0

 (جامعة اسيوط – جامعة قناة السويس–جامعة النهضة  –فاروس 
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