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كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير  

العقاقير    رئيس قسم  

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

المجتمع  وتنميةوكيل الكلية لشئون البيئة   

 عميد كلية الصيدلة 

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

دارة نقابة صيادلة مصر العضو اللجنة الخماسية   

 مستشار وزير الصحة للشئون الصيدلية 

جامعة اديس ابابا   -الطبيعية خبير فنى بقسم العقاقير و كيمياء النواتج  

اليابان   - مهمة علمية جامعة كانازاوا   

  عضو بعثة اإلشراف المشترك للحصول على الدكتوراة     

الصيدلة  ةكلي  -العقاقير مدرس مساعد   
كلية الصيدلة –معيد بقسم العقاقير    

من علماء العالم (تصنيف   ٪٢ضمن افضل 
 جامعة ستانفورد) 

  اإلداريةنشطة واال  وظيفىال تدرج ال

 ٢٠٢٠جائزة الدولة التقديرية لعام 



  

 

اق رخي الوظیفة  لكیة / اجلامعة / الوزارة الالت  ا
امعة لشئون الدراسات العليا  نائب  س ا رئ

 والبحوث 
ح    – ٢٠١٧إبرل 

٢٠٢٠يوليو  
ن شمس   جامعة ع

ة ثانية) إبرل    – ٢٠١٥يناير  عميد (تجديد ف
٢٠١٧ 

ن شمس  –لية الصيدلة   جامعة ع  

تمع  لية لشئون خدمة ا عمل وكيل ال قائم 
لية لشئون   عمل وكيل ال ئة + قائم  والب

 الدراسات العليا والبحوث 

ة العمل  أثناء ف
 كعميد

 

ن شمس  –لية الصيدلة   جامعة ع  

ة   –اإلشراف ع أقسام (العقاق  األدو
يكيةالصيدلة   –والسموم  لي )اإل  

ة العمل  أثناء ف
 كعميد

٢٠١٧ - ٢٠١١   

ن شمس  –لية الصيدلة   جامعة ع  

ن شمس  –الصيدلة  لية    -  ٢٠١١نوفم  عميد منتخب  جامعة ع  
عمل عميد ر قائم  ٢٠١١أكتو ن شمس  –لية الصيدلة    جامعة ع  

تمع  ئة وتنمية ا دمة الب لية  ٢٠١٠مارس  وكيل ال ن شمس  –لية الصيدلة    جامعة ع  
ئة و تنمية  دمة الب لية  عمل وكيل ال قائم 

تمع  وكيل للدراسات  كللعمل  باإلضافةا
 العليا والبحوث 

سم  ٢٠٠٩د ن شمس  –لية الصيدلة    جامعة ع  

لية للدراسات العليا والبحوث تم تجديد وكيل ال ٢٠٠٩س ن شمس  –لية الصيدلة    جامعة ع  
لية للدراسات العليا   والبحوث وكيل ال تم   ٢٠٠٦س ن شمس  –لية الصيدلة    جامعة ع  

س قسم العقاق عمل رئ ٢٠٠٤يوليو  تجديد قائــــــــم  لية الصيدلة  - قسم العقاقيـر    
ن شمس   جامعة ع

س مجلس قسم العقاق عمل رئ ٢٠٠١يوليو  قائم  ن شمس  - لية الصيدلة    - قسم العقاق  جامعة ع  

     المؤهالت العلمية:   - أ 

  المناصب اإلدارية 
 حتى االن   - ٢٠١٨عضو اللجنة الثالثية إلدارة نقابة الصيادلة   - ١
 م.   ٢٠١٨- ٢٠١٦مستشار وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية   - ٢
 حتى االن   - ٢٠١٣إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره  رئاسة مجلس   - ٣

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

   

رجة العلمیة رجة  اجلهة املاحنة ا ىل ا رخي احلصول   
دكتوراة الفلسفة  العلوم الصيدلية  

) تخصص  (عقاق  
لية الصيدلة  - ر  جامعة األز م  ١٩٩٦   

ك عثة قناة اإلشراف املش   - مي للصيدلة  وجامعة ر األز جامعة عضو 
اليابان - طوكيو  

م ١٩٩٥- ١٩٩٢مايو   
 

 ماجست العلوم الصيدلية 
 (  تخصص (عقاق

ر- لية الصيدلة  جامعة األز م ٠١٩٩   

وس العلوم الصيدلية  الور جامعة الزقازق  - الصيدلةلية  ب م ١٩٨٣مايو سنة    



  

 

  المهمات العلمية واإلعارات 

 انزاوا امعة  مة العلمية  ور.  ٣م ملدة  ١٩٩٩يوليو  - اليابان - عضو امل  ش

  أبابا س  أد جامعة  إ  (إعارة  ف  الصيدلة   - خب  يا  دولة   - لية  وزارة  إثيو طرق   عن  ارجية )  ا

 . ٢٠٠٦وح يوليو  ٢٠٠٤/ ٥/١٠املصرة (الصندوق املصري للتعاون الف مع أفرقيا) 

  

  - الجوائز : 
  الطبية العلوم  املتقدمة   والتكنولوجية  العلوم  مجال  التقديرة   الدولة  جائزة  ع  صول  ا

 . ٢٠٢٠لعام 

  ل ضمن افضل  ستانفورد االمركية.من علماء العالم ، من قبل جامعة  ٪ ٢م

  صول ع جائزة افضل باحث  جامعة مي للصيدلة  .١٩٩٤اليابان  –طوكيو  –ا

   والتكنولوجيا للعلوم  الدو  التعاون  يئة  من  الصي  الطب  تم   ادة  تم   –ش س ن  الص

٢٠١٠ . 

   لعام املمتازة  البحوث  جائزة  ع  صول  السيد  –م  ١٩٩٨/١٩٩٩ا من  شمس  ن  ع  جامعة 

غالب   حسن  الدكتور /  األستاذ  السيد  تحت   –املرحوم  املقدم  البحث  عن  ن شمس  ع جامعة  س  رئ
 .Acetylated Flavonol Triglycosides from Ammi majus Lعنوان:

   صابر حف  عبدالعظيم  الدكتور/  األستاذ  املرحوم  جائزة  ع  صول  البحوث    –ا ألفضل 

ليات الصيدلة ب امعات املصرة لعام  العقاق ع مستوى   .٢٠٠٧ا

 .امعة ،  معظم الدورات  ا شر الدو صول ع جوائز ال  ا

   شر من  . JOSR JOURNALSجائزة التم  ال

   



  

 

 

 



  

 

 

   



  

 

  
  



  

 

 مهارات القيادة والرؤية والقدرة على إلهام اآلخرين. 

 وضع معايير محددة الختيار القيادات 

 )٢٠١٧- ٢٠١١والحوكمة إلدارة كلية الصيدلة (تطبيق معايير القيادة  - 

وكليات / معاهد الجامعة بإلهامهم وتحفيزهم على تنفيذ   ٢٠١٧و ٢٠١١قيادة فريق عمل العتماد كلية الصيدلة عام  - 

 الرؤية االستراتيجية 

والخروج بهم لبر االمان خالل  الطالبية وريادة الطالب والهامهم للقيام بدورهم داخل الجامعة اإلشراف علي األنشطة  - 

 د االحداث التي مرت بها البال

 قيادة فريق بحثي لتنفيذ مشروع مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره و محطة ابحاث النباتات الطبية  - 

 )  QSقيادة فريق عمل من الساده العمداء والوكالء ورؤساء االقسام إلعداد ملف الجامعة للتصنيف ( - 

 االستراتيجيالتخطيط 

 ٢٠٢٣- ٢٠١٨رئيس فريق وضع الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس  - 

  جامعة عين شمس بتكليف من نائب رئيس  - رئيس فريق  وضع الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمى فى كلية الصيدلة  - 

 م ٢٠٠٧عين شمس فى  جامعة 

 م ٢٠١٢- ٢٠٠٧عضوية اللجنة الخاصة بإعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة عين شمس فى  - 

وكليات / معاهد الجامعة بإلهامهم وتحفيزهم على تنفيذ   ٢٠١٧و  ٢٠١١قيادة فريق عمل العتماد كلية الصيدلة عام  - 

 الرؤية االستراتيجية

 المعينة الختيار القيادات الوزارات  ورئاسة  وعضوية لجان متعددة في الكلية و الجامعة  - 
  الختيار القيادات المعينة الوزارات ددة في الكلية و الجامعة لجان متعوعضوية  رئاسة 

  للجامعات.   األعلىوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس  - عضوية ورئاسة لجان 

  وزارة الصحة والسكان.  - عضوية ورئاسة لجان 

  جامعة عين شمس.  - عضوية ورئاسة لجان  

  و جامعة األزهر جامعة عين شمس –عضوية ورئاسة لجان كلية الصيدلة.  

  مشروعات تطوير التعليم الجامعيالمشاركة في  

  إعداد خطة موثقة و معتمدة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة  

 اإلشراف على  القيام بحمالت توعية و تطعيم  

  اإلشراف على  تنظيم قوافل التنمية الشاملة  

   السنوي تنظيم ملتقى التوظيف  

 إلشراف على وحدة األزمات والكوارثا  

 تنمية الموارد 

  قيادة فريق بحثي لتنفيذ مشروع مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره و محطة ابحاث النباتات الطبية  
 )QS( للتصنيف قيادة فريق عمل من الساده العمداء والوكالء ورؤساء االقسام إلعداد ملف الجامعة 

  األنشطة العلمية و االكاديمية



  

 

  تصنيف جامعة ستانفورد في قائمة أفضل علماء العالم حسب  ٪٢ضمن أفضل  - 

 بحث دولي و محلى في مجال العقاقير الطبية و كيمياء النواتج الطبيعية  ١٣٠نشر أكثر من  - 

 رسالة ماجستير و دكتوراة  ١٠٠اإلشراف على أكثر من  - 

 مؤتمر و ورشة عمل محليا و دوليا ٤٠المشاركة في أكثر من  - 

 و الدراسات العليا  سمختلف الجامعات المصرية لطالب مرحلة البكالوريوعام في  ٣٥القيام باألعباء التدريسية ألكثر من  - 

 مشاريع بحثية ممولة محليا و دوليا ٥الـإشراف على أكثر من  - 

 مجالت علمية عالمية في مجال العقاقير الطبية ٥المشاركة في رئاسة تحرير أكثر من  - 

   وريادة الطالب  اإلشراف علي األنشطة الطالبية   - 

 حتى االن ٢٠٠٦منذ  SCOPSللدراسات الصيدلية  الطالبيالمشرف العام  على المؤتمر  - 

 م   ٢٠٠٦لطالب الكلية بمشاركة العديد من شركات الدواء من  التوظيفيالمشرف على الملتقى  - 

  م  ٢٠٠٦من   ASPSAالمشرف العام  على الجمعية العلمية  - 

  

  واالفريقية المجتمعات العربية في قدرة واضحة على العمل كقائد فعال 

 .م٢٠١٩شراف على ملتقى الجامعات المصرية السودانية إلا - 

 . ٢٠١٨الخرطوم توقيع االتفاقية مع جامعة  - 

 العربي اللجنة التنفيذية لعمداء كليات الصيدلة فى الوطن  فيعضو دائم  - 

 .٢٠١٤اكتوبر  العربيرئيس المؤتمر االول لكلية الصيدلة السابع عشر للجمعية العلمية لكليات الصيدلة فى الوطن   - 

 . ٢٠١٥السودان - درمانام  العربيرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية بكليات الصيدلة فى الوطن  - 

 تحكيم رسائل فى البالد العربية مثل االردن و السعودية و العراق.  - 

 .م٢٠٠٦م حتى يوليو ٢٠٠٤دولة اثيوبيا من  - كلية الصيدلة  - خبير فنى بجامعة أديس أبابا - 

 .م٢٠١٢ممثل جامعة عين شمس للتعاون مع جامعات دول  حوض النيل   - 

   



  

 

الدولي ، وال سيما في المجاالت المتعلقة بالتعليم والبحث واالتفاقيات قدرات مثبتة في التعاون 

  العلمية وبرامج التمويل 

  أمريكا )   - المانيا  - الصين –الشراكة والتعاون مع اهم الجامعات والمراكز البحثية الدولية كـــ (اليابان 

   عين شمس من هيئة (جامعة  - تجديد التمويل الخاص بمركز التميز االلماني بكلية التربيةDAAD ( 

   جامعة عين شمس بفصل ذكي من هيئة اليونسكو   - تمويل كلية الهندسة 

  جامعة عين شمس –استقدم طالب من الجامعات اليابانية لدراسة اللغة العربية  بكلية االلسن  

  م.٢٠١٩األشراف على ملتقى الجامعات المصرية السودانية 

  م.٢٠١٨الجامعات اليابانية في مصر األشراف على معرض 

 -  ً  االتفاقيات المبرمة بين جامعة عين شمس والجهات البحثية والخدمية المختلفة المناظرة عربياَ وإقليمياً وعالميا

  الزيارات الرسمية لبحث سبل التعاون المشترك وإبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم - 

 دولية تنظيم مؤتمرات ومعارض   - 

  التعاون مع الجهات البحثية الدولية داخل مصر لعقد ورش ودورات تدريبية  - 

  

  االنشـــــــــاءات   المشاركة الفعالة في العديد من

   جامعة عين شمس  - كلية الصيدلة 

 المشاركة في تأسيس وإنشاء مبنى كلية الصيدلة الجديد - 

 الرئيسي) إنشاء مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره (الباحث  - 

 ( فكرة وتنفيذ) بحاث النباتات الطبيةأمحطة إنشاء  - 

 انشاء بيت الحيوان   - 

 إنشاء صيدلية الخير التعليمية (فكره وتنفيذ) - 

 وحده التجارب والبحوث المتقدمة (إنشاء وترخيص من وزارة الصحة ) - 

 إنشاء ملعب خماسي  - 

 إنشاء صالة اللياقة البدنية  - 

 ة للكلية  اليافطة الخارجية و الداخليعمل  - 

 جامعة عين شمس –عمل لوجو كلية الصيدلة  - 

 مام الكليةأعالم أ عمل قاعدة - 

  جامعة االزهــــر   - كلية الصيدلة  

جامعة  - وقسم العقاقير لكلية الصيدلة م ١٩٩١فى  زهر الجديد ألفي إنشاء مبنى كلية الصيدلة جامعة ا  المساهمة - 

جامعة األزهر القديم  - إنشاء معامل الطالب بمبني كلية الصيدلة م و١٩٩١حتى  م١٩٨٦) من المبني الجديد األزهر( 

   م.١٩٨٦فى   وكذلك معمل األبحاث بالقسم

  االزهر قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة  - معمل األبحاث المركزي  تأسيس  - 
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