السرية الذاتية حملافظ الشرقية
أوال  :البيانات الشخصية :
اإلســــــــــــــم :

أ .د  /ممدوح مصطفى سيد أحمد.

تاريخ الميالد :

 3يوليو .1964

الجنسية :

مصري.

ثانياً  :املؤهالت العلمية :


دكتواره الفلسفة في العلوم الصيدلية ( ،1994كلية الصيدلة – جامعة القاهرة).



ماجستير العلوم الصيدلية ( ،1991كلية الصيدلة – جامعة القاهرة).



بكالوريوس العلوم الصيدلية ( ،1987كلية الصيدلة – جامعة القاهرة).

اللغات:


اللغة األنجليزية (جيد جداً).



اللغة الفرنسية (جيد).

ثالثاً  :التدرج الوظيفي :


رئيس جامعة قناة السويس (.)2014



نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث – جامعة قناة السويس – (.)2011



عميد كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2010



وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2007



أستاذ – قسم الصيدالنيات – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2005



وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2004



رئيس مجلس قسم الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2003



أستاذ مساعد – قسم الصيدالنيات – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس(.)2000



باحث – قسم تكولوجيا الصيدلة – كلية الصيدلة -جامعة بوتا – أمريكا (.)1997



مدرس  -قسم الصيدالنيات – كلية الصيدلة جامعة قناة السويس(.)1994



مساعد باحث  -قسم تكولوجيا الصيدلة –جامعة مونتلاير – كندا (.)1989



مساعد باحث – قسم تكنولوجيا الصيدلة – المركز القومي للبحوث (.)1989

رابعًا  :اجلوائز :


جائزة الدولة التشجيعية قي العلوم الطبية (.)2003



شهادة تقدير من جامعة قناة السويس عن اإلنتاج العلمي من أبحاث تم نشرها دوليا ً (.)2007



الميدالية التقديرية من النقابة العاملة للصيادلة (.)2004



درع تكريم نقابة صيادلة اإلسماعلية ( 2004و .)2005

خامساً  :التميز الرياضي :


بطوالت الجمهورية والقاهرة والجامعة في رياضة الجودو.

سادساً  :اخلربات األكادميية:


المشاركة في وضع الالئحة الدراسية والبرامج الدراسية لجامعة افسماعلية األهلية (.)2013



المشاركة في وضع الالئحة الموحدة للجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة قناة السويس (.)2013



المشاااااركة في وضااااع الئحة معهد الدراسااااات البيئية – الدراسااااات البيئية – الخربة ،بئر العبد ،فرع العريش
(.)2013



المشاركة في وضع الئحة الدراسات العليا الموحدة بنظام الساعات المعتمدةلجامعة قناة السويس (.)2013



المشاااااركة فى وضااااع الئحة الدراسااااات العليا بنظام الساااااعات المعتمدة بكلية الصاااايدلة جامعة قناة السااااويس
(.)2010



إعداد الالئحة الطالبية لطالب كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة (.)2010



عضو مجلس إدارة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية – كلية الصيدلة -جامعة قناة السويس (.)2007



المسااااااهمة فى وضاااااع الالئحة الدراساااااية – كلية الصااااايدلة -جامعة هليوبلس – بالتعاون مع كلية الصااااايدلة
king,s collegeوكلية الصيدلة جامعة لندن (.)2007



عضااو وفد وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى فى مفاوضااات الشااراكة المصاارية األلمانية ،أ سااطس
()2009

ثانيا :الجودة



عضو مجلس ادارة مشروع ال  HEEPFلتطوير مقررات كلية الصيدلة جامعة قناة السويس (.)2005



عضو مجلس ادارة مشروع ضمان الجودة واالعتماد ،كلية الصيدلة ،جامعة قناة السويس (.)2005



إعداد مشروع تأهيل كلية الصيدلة للتقدم للحصول على اإلعتماد .)2010(CIQAP

ثالثا :اإلنشاءات


إنشاء قسم الممارسات الصيدلية بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)2010



تأسيس قسم الصيدالنيات – كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس (.)1994

سابعا :الخبرات التدريسية واألعباء التعليمية:


تدريس مقررات الصيدالنيات للفرق من األولى الى الرابعة .



تدريس مقرر الصيدلة الصناعية للفرقة الرابعة .



تدريس مقررات الصيدالنيات لبرنامج الصيدلة اإلكلينكية.



تدريس المقررات العامة والخاصة لطلبة الدراسات العليا (األنظمة الحديثة لتوصيل الدواء -الممارسات الجيدة
فى التصنيع – المعلقات والمستحلبات – االيروسول).



التدريس فى بعض الجامعات الخاصة ( جامعة مصر الدولية) ()2007

ثامنا :إنجازات نائب رئيس الجامعة لشااااائون الدراساااااات العليا والبحوث
()2014-2011
أوال :فى مجال التخطيط األستراتيجى للجامعة:


المشاركة فى اعداد الخطة االستراتيجية للجامعة (.) 2019 -2014



إعداد الخطة االستراتيجية للدراسات العليا بالجامعة.



إعداد الخطة البحثية للجامعة (.)2023 -2013



إجراءات تحليل بيئى شامل لقطاع الدراسات العليا والبحوث.



تطوير لوائح الدراسات العليا ووضع الئحة موحدة بنظام الساعات المعتمدة .

ثانيا :انشاء كليات ومعاهد للدراسات العليا :


المشاركة فى انشاء (معهد االستزراع السمكى )للدراسات العليا ووضع الهيكل التنظيمى واللوائح الدراسية.



المشاركة فى إنشاء (معهد الدراسات البيئية )ووضع الهيكل التنظيمى واللوائح الدراسية.

ثالثا:المساهمة فى زيادة الموارد الذاتية خدمة المجتمع:



دعم وتطوير مزارع كليات الزراعة والطب البيطرى .



دعم مشاريع كلية السياحة والفنادق.



دعم المستشفى التخصصى.



انشاء منافذ بيع لكليات الزراعة والسياحة والفنادق والطب البيطرى .



المساهمة فى انشاء برامج دراسية ير تقليدية (الصيدلة االكلينيكية – التعليم المفتوح بكلية االداب والتربية-
برامج التدريب الجديدة بمركز تطوير التعليم ).

تاسعا :الخبرات التحكيمية


عضو اللجنة الدائمة للترقيات وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين تخصص الصيدالنيات (.)2011-2008



محكم ومقيم مشروعات تحديث الصناعة بوزارة الصناعة .



محكم لبعض المجالت العلمية العالمية والمحلية .



عضو لجان تحكيم المشروعات البحثية المصرية األلمانية المشتركة ( )DAADوزارة البحث العلمى



عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية (وزارة البحث العلمى ).



عضو لجنة المبعوثين (وزارة البحث العلمى ).



عضو لجان تحكيم الماجستير والدكتوراه لكلية العلوم والصيدلية جامعة اندهار الهند.

عاشرا :المهمات العلمية


كلية الصيدلة ،جامعة يوتا،يوتا،الواليات المتحدة األمريكية (.)1999-1997



كلية الصيدلة ،جامعة مونتلاير ،كندا (.)1990-1989

حادى عشر :الدورات التدريبية
أوال :دورات فى المهارات االدارية والتدريسية


دورة تدريبية عن البرامج الحديثة للتدريس TEMPUS PRO- GREENلتحضااير الكليات للتوجا الجديد
فى التدريس ،بيروت،لبنان،يناير (.)2014



دورة تدريبية عن ال TEMPUS PRO- GREEN Blended Trainingلتحضاااااااير الكليات للتوجا
الجديد فى التدريس  ،بيروت،لبنان،يناير (.)2013



دورة تدريبية للمراجعين النظراء ،Peer Reviewersالمدرسااااة األوروبية للطلب الوراثى ،القاهرة (7-5
أكتوبر .)2009



دورة تدريبية على الطرق الحديثة فى التدريس  ،كلية الصيدلة -كينج كولدج -جامعة لندن (.)2007



برنامج المهارات اإلدارية ،مركز تطوير التعليم الجامعى ،جامعة قناة السويس (.)2005



دورة تدريبية على الطرق الحديثة للتدريس ،كلية الصيدلة ،جامعة قناة السويس (.)2005

إثنى عشر  :األنشطة االجتماعية والرياضية


المدير التنفيذى لمشاااااااروع دعم مكتبات مصااااااار بالواليات المتحدة األمريكية ،والمنظم كل عام من قبل اتحاد
الدارسين المصريين بالواليات المتحدة األمريكية وكندا (.)1999-1998



عضو اتحاد الدارسين المصريين بالواليات المتحدة األمريكية وكندا (. )ESA



عضو االتحاد المصرى للجودو (العب ومدرب جودو سابق وحاصل على بطولة الجمهورية للنا شئين وبطولة
القاهرة وبطولة الجامعات).

