
 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69
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 1 

 
 

 

 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 ُبة هللا هصطفٖ عبد الحهٗد الجًدٕ  االسم:

 بمسم العمالٗر  درس هساعدهالّظٗفة الحالٗة: 

 2892-24-42تارٗخ الهٗالد: 

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 7270077000رلم الهّباٗل: 

 hgendi@yahoo.comالبرٗد االلٗكترًّٖ: 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4720 الهاجستٗر -4

 / سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4772

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 صٗدلة طًطا 4770 هعٗدة

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 السٗرة الذاتٗة

 فق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع()تر

 أّال: بٗاًات عاهة

 .هرٍّ السٗد هحهد حسى  االسم:

 بمسم العمالٗر هدرس هساعدالّظٗفة الحالٗة: 

 0/0/2890تارٗخ الهٗالد: 

 7270274278رلم التلٗفّى: 

  7270902082رلم الهّباٗل:

 dr_marwaelsayed@hotmail.comالبرٗد االلٗكترًّٖ: 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4720 الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4778

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 داخلٖ ّالخارجٖ( :ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )ال

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 كلٗة الصٗدلَ 4727 هعٗدٍ

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

 دورة تنظيم مؤتمرات

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 )ئى ّجد(:  عالهٗاً 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

                             راًٗا هحهد االًّر حسٗى عثهاى  االسم:

 مسم العمالٗرالّظٗفة الحالٗة: هعٗدة ب

 27/0/2899تارٗخ الهٗالد: 

 7270020082رلم التلٗفّى: 

 7242972727رلم الهّباٗل:

 rania_elanwar@yahoo.comالبرٗد االلٗكترًّٖ:

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سرّٗالبكالّ -0

 اللٗساًس

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4778

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 صٗدلة طًطا 4727-0-2 هعٗدة 

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
 7 

 
 

 لذاتٗةالسٗرة ا

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 أحهد السٗد أحهد زاٗد االسم:

 بمسم العمالٗر هدرس هساعدالّظٗفة الحالٗة:

 27/8/2892تارٗخ الهٗالد: 

 0274842رلم التلٗفّى:

 7279778028رلم الهّباٗل: 

 aez1981@yahoo.comالبرٗد االلٗكترًّٖ:

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

  4722 الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

 جاهعة طًطا-كلٗة الصٗدلَ 4770

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 اسم الهؤسسة االلتحاق بِا سًة الّظٗفة

 جاهعة طًطا-كلٗة الصٗدلَ 4770 هعٗد

 جاهعة طًطا-كلٗة الصٗدلَ 4722 هدرس هساعد

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

 ...............................................................دورات.3.........................................

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
 ......................................................دورات..6.................................................

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 تلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهعسادسا" : األًشطة الهخ

 .قوافل طبيه

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 ّالء احهد زكٔ احهد ًجم   االسم:

 هدرس هساعد بمسم العمالٗرالّظٗفة الحالٗة: 

 22/8/2890الد:تارٗخ الهٗ

 729/0278024رلم التلٗفّى: 

 .7272024709رلم الهّباٗل:

 dr.walaanegm@yahoo.comالبرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4722 الهاجستٗر -4

/  سبكالّرّٗال -0

 اللٗساًس

 كلٗة الصٗدلة جاهعة طًطا 4778

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 جاهعة طًطا-كلٗة الصٗدلَ 4727 هعٗدٍ

 جاهعة طًطا-كلٗة الصٗدلَ 4722 هدرس هساعد

   

   

   

   

 

 التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: رابعا": الدّرات 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 أحهد هحهد هحهّد ًّٗس  االسم:

 هعٗد بمسم العمالٗرالّظٗفة الحالٗة: 

 42/4/2892تارٗخ الهٗالد: 

 4020204/727رلم التلٗفّى: 

 7272422220رلم الهّباٗل: 

 ahmed_yonis86@yahoo.comالبرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

 طًطا 4770

 

 دٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكا

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 ّزارة الصحة / طًطا أّل 4779 صٗدلٔ ثالث 

 كلٗة الصٗدلة / جاهعة طًطا 4778 هعٗد 

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
 13 

 
 

 السٗرة الذاتٗة

 لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع()ترفق السٗرة الذاتٗة 

 أّال: بٗاًات عاهة

 دعاء علّٗة هحهد..االسم

 بمسم العمالٗر هدرس هساعد الّظٗفة الحالٗة: 

 2/24/2890تارٗخ الهٗالد: 

 7274244070رلم التلٗفّى: 

 72444240090رلم الهّباٗل:

 dr|_duaa_eliwa@yahoo.comdr.البرٗد االلٗكترًّٖ:

  ٗا: الهؤُالت العلهٗة: ثاً

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

 طًطا كلَٗ الصٗدلَ 4720 الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

 طًطا كلَٗ الصٗدلَ 4770

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 اسم الهؤسسة حاق بِاسًة االلت الّظٗفة

 صٗدلَ طًطا 4779 هعٗد

 صٗدلَ طًطا 4720 هدرس هساعد

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 عهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهعسادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بال

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
 15 

 
 

 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 حسام   االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 اٗل: ..................................................................رلم الهّب

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
 16 

 
 

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
 17 

 
 

 السٗرة الذاتٗة

 تٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع()ترفق السٗرة الذا

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 ....................................................تارٗخ الهٗالد: .............

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 رلم الهّباٗل: ..................................................................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 اسم الهؤسسة اللتحاق بِاسًة ا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 دارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:ختلفة فٔ هجال ًظم ئخاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 رلم الهّباٗل: ..................................................................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 / الكلٗة الجاهعة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 رة الذاتٗةالسٗ

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 رلم الهّباٗل: ..................................................................

 ...............................................................رًّٖ: البرٗد االلٗكت

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 لٖ ّالخارجٖ( :ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخ



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:ًشطة الهخاهسا": األ

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 لٗهٗة ّخدهة الهجتهعسادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 رلم الهّباٗل: ..................................................................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة ًة الحصّل علٔ الدرجةس الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 م ئدارة الجّدة: رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظ

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 .............رلم الهّباٗل: .....................................................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 درج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :ثالثا" : الت



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 خرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهعسادسا" : األًشطة الهختلفة اال

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69

96Oraby St., El Mohandseen – Giza      Tel: 33458610   Fax:33458611          
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 اًات عاهةأّال: بٗ

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................لتلٗفّى: رلم ا

 رلم الهّباٗل: ..................................................................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  العلهٗة:  ثاًٗا: الهؤُالت

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: رابعا": 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج

 

 
 
 

 

 

 

 اسم الكلية/صيدلة                                                     اسم الجامعة/طنطا
  11685933:ف  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69
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 السٗرة الذاتٗة

 )ترفق السٗرة الذاتٗة لجهٗع أعضاء الفرٗق اإلدارٕ ّالتًفٗذٕ للهشرّع(

 أّال: بٗاًات عاهة

 .......................................................................  االسم:

 ..............................................................الّظٗفة الحالٗة: 

 تارٗخ الهٗالد: .................................................................

 .................................................................رلم التلٗفّى: 

 .........................................رلم الهّباٗل: .........................

 ...............................................................البرٗد االلٗكترًّٖ: 

 

  ثاًٗا: الهؤُالت العلهٗة: 

 الجاهعة / الكلٗة سًة الحصّل علٔ الدرجة الدرجة العلهٗة

   الدكتّراٍ  -2

   الهاجستٗر -4

/  سالبكالّرّٗ -0

 اللٗساًس

  

 

 ثالثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

   

   

   

   

   

   

 

 رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة: 

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

 ختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة الجّدة / هشرّعات تطّٗرالتعلٗم:خاهسا": األًشطة اله

هحلٗاً: 
.................................................................................................................. 

 جد(: ئللٗهٗا )ئى ّ

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

 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

 ادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهعس

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

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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C.V. 

ال ٘ ة ال اتَ٘ 

)ت فك ال ٘ ة ال ات٘ة ل و٘ع أع اء الف ٗك اإلدارٕ ّال ٌف٘ ٕ للو  ّع( 

أّال: ب٘اًات عاهة 

                                 :االسن

الْ ٘فة ال ال٘ة: اس اذ ه ف   بم ن العمال٘   

 1944           21تاري  ال   د : 

   سع  ال ٗي الو ف ع هي  ٘اث ال ٗي ب ٌ ا 56العٌْاى: 

 0403337298رلن ال ل٘فْى :  

 0127469539رلن الوْباٗ  : 

 ........................................................... : ال  ٗ  االل٘   ًّٖ 

 

 

ثاً٘ا: الوإُالت العلو٘ة:  

ال اهعة / ال ل٘ة سٌة ال  ْل علٔ ال رجة ال رجة العلو٘ة 

جاهعة اسْ٘ط   1976 -  ال ك ْرا1ٍ

جاهعة اسْ٘ط  28/7/1973- الواج  ٘  2

جاهعة االس ٌ رٗة   1966 / الل٘ اً  س- ال  الْر3ْٗ

 

 

 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 ثا" : التدرج الّظٗفٖ األكادٗهٖ )الداخلٖ ّالخارجٖ( :ثال 

 اسم الهؤسسة سًة االلتحاق بِا الّظٗفة

 هستشفٔ الهحلة الكبرٓ االهٗرٓ 40/8/2829 – 22/8/2822 صٗدالًٗة 

 جاهعة اسّٗط 48/24/2800 – 49/8/2829 هعٗدة 

 جاهعة اسّٗط  49/2/2802 – 07/24/2800 هدرس هساعد 

 جاهعة طًطا  28/8/2802 – 48/2/2802 هدرس هساعد

 جاهعة طًطا  42/22/2892 – 47/8/2802 هدرس 

 جاهعة طًطا  07/24/2892 – 40/22/2892 استاذ هساعد

 جاهعة طًطا  02/0/4772 – 02/24/2892 استاذ

 جاهعة طًطا  حتٔ االى  – 2/9/4772 استاذ هتفر  

 ة الجّدة: رابعا": الدّرات التدرٗبٗة فٔ هجال ًظم ئدار

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

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

 الجّدة:  خاهسا": األًشطة الهختلفة فٔ هجال ًظم ئدارة

هحلٗاً: 

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

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

 ئللٗهٗا )ئى ّجد(: 

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

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



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 عالهٗاً )ئى ّجد(: 

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

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

 سادسا" : األًشطة الهختلفة االخرٕ التٖ تتعلق بالعهلٗة التعلٗهٗة ّخدهة الهجتهع

 االًشطة العلهٗة :

 ة الصيادلة عضو نقاب -1
 عضو الجمعية الصيدلية  -2
 بمحافظة الغربية  عضو لجنة التعليم بالحزب الوطنى الديمقراطى -3
 2001عضو اللجنة العلمية الدائمة لالساتذة المساعدين )عقاقير ( فى الفترة من اكتوبر  -4

 2004سبتمبر  –
 1999جامعة طنطا من  –عضو مجلس ادارة مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة  -5

 وحتى االن 

 

 االًشطة االدارٗة 

وحتييى  1/10/1990رئيييس قسييم العقيياقير بكلييية الصيييدلة ط جامعيية طنطييا اعتبييارا ميين  -1
31/7/2004  

 سلطات وكيل الكلية لشئون مشرف على شئون البيئة بكلية الصيدلة ط جامعة طنطا وله -2

 .  31/12/1993وحتى  19/10/1992اعتبارا من  البيئة     

 92/93على قسم الميكروبيولوجيا لمدة عام جامعى مشرف -3 

  27/2/97وكيل كلية الصيدلة جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث فى الفترة من  -4 

 4/9/1997وحتى       

  2004وحتى  1990اعداد مزرعة خاصة بالقسم واالشراف عليها فى الفترة من  -5 

 القسم للطالب واالبحاثوذلك النتاج النباتات التى يحتاجها       

 االشتراك فى تجهيزات المعامل الخاصة بالقسم من اجهزة ومعدات -6 



 

                                                                                                     (الثاًٗة الهرحلة) الهشرّعات ئدارة ّحدة
 لالعتهاد ّالتأُٗل الهستهر التطّٗر برًاهج
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 المكتبات  –االشتراك فى اللجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلية مثل : الدراسات العليا  -7 

 شئون الطالب والعالقات الثقافية والبيئة وخالفه  –     

 ية ) لجان االسر والرحالت (االشتراك فى االنشطة الطالب -9 

 ثم رئيس كنترول من 1996-1970االشتراك فى اعمال الكنترول كعضو من  -6 

      1996- 1996  

 


