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C.V. 

 السيرة الذاتيه

 )ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع(

 أوال: بيانات عامة

 عبد الرحيم سيد ابراهيم:   االسم

 استاذ ورئيس قسم العقاقير بصيدلة طنطا الوظيفة الحالية: 

 03/0/3590:  تاريخ الميالد

 الجيزة  –ش احمد ماهر فيصل الهرم  43 :   العنوان

 طنطا غربية  –كفر عصام  –ش محمد داوود  6                      

 20 - 46666663:  رقم التليفون

 23266626364:  رقم الموبايل

 arsib16@hotmail.com:  البريد االليكتروني

 

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

جامعة مينيسوتا بالواليات -كلية الصيدلة  43/32/3919 الدكتوراه  -3

 المتحدة االمريكية 

 جامعة القاهرة -كلية الصيدلة  36/32/3910 الماجستير -0

 جامعة القاهرة  -كلية الصيدلة  3966 / الليسانس سالبكالوريو -4
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها وظيفةال

 جامعة القاهرة  9/0/3966 معيد

 جامعة القاهرة  03/33/3910 مدرس مساعد

 جامعة مينيسوتا بامريكا 33/30/19 – 43/6/13 عضو بعثة حكومية 

 جامعة القاهرة 01/0/3992 مدرس

 جامعة طنطا 39/33/3992 مدرس

 جامعة الملك سعود بالسعودية 34/1/99 – 06/9/94 استاذ مساعد ةمعار لوظيف

 جامعة طنطا   43/1/0222 استاذ مساعد

 جامعة طنطا   0223/ 3/1  العقاقير قائم باعمال رئيس قسم

 جامعة طنطا  0226يوليو  استاذ 

 جامعة طنطا  وحتى االن 0226يوليو  رئيس قسم العقاقير

 جودة: رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة ال

 تسع دورات  FLDPدورات 

 مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 المشاركة فى نشاط وحدة الجودة بالكلية محلياً: 

 إقليميا )إن وجد(: 

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

.................................................................................................... 
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 عالمياً )إن وجد(: 

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

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

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

م العقاقير ـ كلية العمل كباحث مساعد فى مشروع التحويل الميكروبى لالستروجينات النباتية فى قس -3

 الصيدلة جامعة الملك سعود 

المشاركة فى عدد من المؤتمرات العلمية والقاء االبحاث مثل مؤتمر الجمعية الصيدلية المصرية التاسع  -2

والعشرين والثالثين  والحادى والثالثين ومؤتمرات كليات الصيدلة بالوطن العربى  ومؤتمر االزهر 

ة والبيولوجية ومؤتمر جامعة اسيوط الخامس للعلوم الصيدلية ومؤتمر الدولى الرابع للعلوم الصيدلي

 المركز القومى للبحوث الثانى لشعبة الصناعات الدوائية 

العمل فى عدد من اللجان بكلية الصيدلة جامعة طنطا مثل : لجنة المكتبات ـ لجنة المختبرات واالجهزة  -0

 يا ولجنة البيئة كممثل لقسم العقاقير العلمية ـ لجنة شئون الطالب ولجنة الدراسات العل

 وحتى االن  2332ومن فبراير  2332ـ يوليو  2334عضو مجلس كلية الصيدلة ـ جامعة طنطا اغسطس  -4
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