
  

 األستاذ الدكتور/ محمد عبد الحميد إسماعيل

 عميد كلية الصيدلة السابق                                    

 
 المؤهالت العلمية :

 1975         بكالوريوس صيدلة جامعة القاهرة.   -

 1980 ماجستير ودكتوراه في نفس العام.  -

 التدرج الوظيفي :

   1975 كلية الصيدلة جامعة القاهرة –معيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية   -

   1993 جامعة القاهرة –أستاذ مساعد صيدلة   -

 1997  اإلنتقال لقسم الكيمياء الصيدلية كلية الصيدلة جامعة عين شمس  -

 2000 أستاذ الكيمياء.  -

 الوظائف األكاديمية :

   .2001ثم رئيساً للقسم  1977قام بعمل رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بجامعة عين شمس   -

 2006-2001 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لفترتين متتاليتين. -

 2009-2006 عميد للكلية.  -

 التخصص :

 التخصص العام : علوم الصيدلة.  -

 التخصص الدقيق: كيمياء الصيدلة.  -

 اإلنتاج العلمي :

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 14أشرف على عدد   -

 بحث على المستوى المحلي والدولي. 40قام بنشر   -
 مؤتمر محلي ودولي. 15شارك وأعد حوالي   -
 تحكيم علمي لثالث مجالت عالمية في الكيمياء الصيدلية.  -
 أكاديمية البحث –التقدم للحصول على تسجيل لثالث براءات إختراع كحماية لثالث مركبات دوائية جديدة  -

 العلمي.

 عضوية الجمعيات العلمية :

ر الكيمياء غي –تطبيقات السينكروترون  –جمعيات علمية مصرية ) علم البلورات  3عضوية مجلس إدارة عدد  -

 متجانسة الحلقات (.
عضو لجنة تحكيم المشاريع البحثية الخاصة بصندوق التنمية التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي المصري )  -

STDF) 2008-2009. 
 2007عضو لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة التقديرية لجامعة القاهرة لعام   -



  

  

 اإلسهامات واألنشطة العلمية :

مس ا لكلية الصيدلة لجامعة عين شاإلعداد واإلشراف على تنفيذ وتشغيل برنامج ميكنة الكنتروالت اليكتروني -

 .2009( كأول كلية بمصر عام MIS, تم تطبيق نظام ميكنة اإلدارات للجامعات المصرية )2003
 .1996المشاركة في جميع إنشاءات كلية الصيدلة بجامعة عين شمس منذ إفتتاحها  -
 .1997بة للتدريس واألبحاث تجهيز وإنشاء معامل أبحاث للكيمياء الصيدلية وتجهزها باألجهزة المطلو -
 2004تجهيز المعامل التعليمية والبحثية بالمبنى الجديد بالكلية وإمداده بشبكة إنترنت داخلية وقاعات تدريس منذ  -

 وحتى اآلن.
( والذي تم التوقيع عليه كأول كلية بجامعة عين  CIQAPإدارة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد )  -

 شراف على تنفيذ الخطة التنفيذية لتأهيل الكلية لإلعتماد.واإل –شمس 
وإعداد  –إدخال برنامج تعليمي جديد متميز بنظام الساعات المعتمدة ) بمصروفات فعلية لمرحلة البكالوريوس  -

لدوائي ا والذي يهدف لتعليم الخريجين اإلكتشافات الدوائية الجديدة والتطوير 2008الئحته الداخلية لبدء تشغيله عام 

 وهو برنامج ليس له مثيل بكليات الصيدلة األخرى (. –وأيضاً يزيد من إرادات الكلية  –
رئاسة مجلس إدراة الوحدة ذات الطابع الخاص بالكلية وتأهلها بعمل الدراسات الصيدلية المتطورة للعديد من  -

 شركات الدواء المصرية والعربية واألجنبية بكفائة معترف بها عالمياً.
 كأول كلية بمصر. -إنشاء أول معمل لتصميم األدوية بالكمبيوتر بالكلية -
إنشاء أول مدرسة علمية بمصر في مجال تصميم األدوية بالكمبيوتر والتي تؤهل لإلكتشافات الدوائية ونشر فكرة  -

ية األخرى في مصر إستخدامات هذا البرنامج بالكلية وباألقسام المناظرة بالعديد من الجامعات والمراكز البحث

 والدول العربية.
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