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C.V. 

 السيرة الذاتيه

 )ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع(

 أوال: بيانات عامة

  سوزان محمود ابراهـــيم مصطفى:   االسم

 استاذ متفرغ بقسم العقاقير الوظيفة الحالية: 

 1411يناير سنة  21:  تاريخ الميالد

 بطنطاغياث الدين  ش سعد الدين المتفرع من 65العنوان: 

 2923333040 :  رقم التليفون

 2303954634:  رقم الموبايل

 : ........................................................... البريد االليكتروني

 

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 معة اسيوط جا 3435 الدكتوراه  -3

 جامعة اسيوط 00/3/3433 الماجستير -0

 جامعة االسكندرية  3455 / الليسانس سالبكالوريو -3
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 مستشفى المحلة الكبرى االميرى 03/4/3450 – 33/4/3455 صيدالنية 

 جامعة اسيوط 04/30/3433 – 00/4/3450 معيدة 

 جامعة اسيوط  00/5/3435 – 32/30/3433 مدرس مساعد 

 جامعة طنطا  34/4/3435 – 04/5/3435 مدرس مساعد

 جامعة طنطا  09/33/3403 – 02/4/3435 مدرس 

 جامعة طنطا  32/30/3405 – 06/33/3403 استاذ مساعد

 جامعة طنطا  33/3/0229 – 33/30/3405 استاذ

 جامعة طنطا  حتى االن  – 3/0/0229 استاذ متفرغ 

 رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 .....................................................................................................

.................................................................................................... 

 خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: 

محلياً: ..................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 إقليميا )إن وجد(: 

 .....................................................................................................

.................................................................................................... 

 عالمياً )إن وجد(: 

 .....................................................................................................

.................................................................................................... 
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 سادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع

 االنشطة العلمية :

 عضو نقابة الصيادلة  -1
 عضو الجمعية الصيدلية  -2
 بمحافظة الغربية  عضو لجنة التعليم بالحزب الوطنى الديمقراطى -3

 2001سبتمبر  – 2001الفترة من اكتوبر عضو اللجنة العلمية الدائمة لالساتذة المساعدين )عقاقير ( فى  -1

 وحتى االن  1441جامعة طنطا من  –عضو مجلس ادارة مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة  -5

 

 االنشطة االدارية 

  31/7/2001وحتى  1/10/1440رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة ـ جامعة طنطا اعتبارا من  -1

 سلطات وكيل الكلية لشئون ة ـ جامعة طنطا ولهمشرف على شئون البيئة بكلية الصيدل -2

 .  31/12/1443وحتى  11/10/1442اعتبارا من  البيئة     

 42/43مشرف على قسم الميكروبيولوجيا لمدة عام جامعى -3 

  27/2/47وكيل كلية الصيدلة جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث فى الفترة من  -1 

 1/1/1447وحتى       

  2001وحتى  1440د مزرعة خاصة بالقسم واالشراف عليها فى الفترة من اعدا -5 

 وذلك النتاج النباتات التى يحتاجها القسم للطالب واالبحاث      

 االشتراك فى تجهيزات المعامل الخاصة بالقسم من اجهزة ومعدات -6 

 المكتبات  –العليا  االشتراك فى اللجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلية مثل : الدراسات -7 

 شئون الطالب والعالقات الثقافية والبيئة وخالفه  –     

 االشتراك فى االنشطة الطالبية ) لجان االسر والرحالت ( -1 

 ثم رئيس كنترول من 1416-1470االشتراك فى اعمال الكنترول كعضو من  -9 

      1416- 1446  
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