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 ( كلية الصيدلة 1994دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ،- .)جامعة القاهرة 

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

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

 

 

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

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

 
 

  سبتمبر حتى اآلن. 1محافظ الشرقية من 

  ( 2018إلى  2014رئيس جامعة قناة السويس.) 

 ؤهالت العلمية:الم

 المهمات العلمية:

 التدرج العلمي والوظيفي:

 :البيانات الشخصية / وسائل اإلتصال

mailto:sh.governor@sharkia.gov.eg
http://www.sharkia.gov.eg/
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  جامعـببـة قنـــببـاة السويـــببـس   –الدراسبباا العليببا والبحببو  نائببر رئببيس الجامعببة لشببئون

(2011- 2014 .) 

  (.2011-2010جامعة قناة السويس ) -عميد كلية الصيدلة 

 2009) م والتنميبة التكنولوجيبةومدير مشروعاا بحو  االدوية والكيمياء، صبندو  العلب– 

2010). 

 (.2009-2007جامعة قناة السويس ) -كلية الصيدلة  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالر 

  (.2005جامعة قناة السويس ) -كلية الصيدلة  -قسم الصيدالنياا  -أستاذ 

 جامعــببـة قنبباة السويـــببـس  -كليببة الصيدلـــببـة-وكيببل الكليببة ل دمببة المجتمبب  وتنميببة البيئببة

(2004-2007.) 

  امعبة قنباة السبويس ج -كلية الصبيدلة  -رئيس مجلس قسم الصيدالنياا والصيدلة الصناعية

(2003.) 

 (.2000جامعة قناة السويس ) -كلية الصيدلة  -قسم الصيدالنياا  -أستاذ مساعد 

   (.1999-1997أمريكا ) -جامعة يوتا  -كلية الصيدلة  -قسم العلوم الصيدلية  -باح 

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

   (.1994المركز القومى للبحو  ) -وجيا الصيدلة قسم تكنول -باح 

   (.1990-1989كندا ) -جامعة مونتلاير  -كلية الصيدلة  -مساعد باح 

   (.1989المركز القومي للبحو  ) –قسم تكنولوجيا الصيدلة  –مساعد باح 

 

 

  براءة ا تراع 2عدد الحصول على. 

  ا تراع.براءاا  3لتسجيل عدد التقدم 

 براءات اإلختراع:
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 ( 2003جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية.)  

 ( 2004الميدالية التقديرية من النقابة العامة للصيادلة.) 

 

 ( 40أوالً: أبحا  منشورة في دورياا عالمية ) بح  

 ( 10ثانياً: أبحا  منشورة في مؤتمراا عالمية  .) أبحا 

  ًبح (. 21: ابحا  منشورة في دورياا محلية )ثالثا  

 ( 26رابعاً: أبحا  منشورة في مؤتمراا محلية .) بح  

 
 

 ( رسالة ماجستير ودكتوراة. 40) اكثر من اإلشراف على 
 

 

 2008األساتذة واألساتذة المساعدين ) عضو اللجنة الدائمة للترقياا لشغل وظائف-

2011.) 

 .محكم ومقيم مشروعاا تحدي  الصناعة، بوزارة الصناعة 

  وزارة البح  العلمى"."األمريكية  -محكم لمشروعاا الشراكة المصرية 

 محكم لبعض المجالا العلمية العالمية والمحلية 

  عضو لجان تحكيم المشروعاا البحثية المصرية االلمانية( المشتركةDAAD وزارة" )

 البح  العلمى".

 ."عضو لجنة ا تيار المبعوثين "وزارة البح  العلمى 

 الجوائز:

 البحوث والنشر العلمي:

 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 خبرات تحكيم المشروعات/ األبحاث:
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 .عضو لجان تحكيم الماجستير والدكتوراة لكلية العلوم الصيدلية، جامعة اندهار، الهند 

 

 

 
 

  لطببببالر كليببببة الصببببيدلة مرحلببببة تببببدريس مقببببرراا الصببببيدالنياا والصببببيدلة الصببببناعية

 البكالوريوس.

  اإلكلينيكيةتدريس مقرراا الصيدالنياا لبرنامج الصيدلة. 

 .تدريس المقرراا العامة وال اصة لطلبة الدراساا العليا 

 .التدريس فى بعض الجامعاا ال اصة 

 

 

 

  ليبوسبين انكربرشبن بالواليباا المسئول عن انشاء قسم االبحا  وبراءاا اال تراع بشبركة

 (.1997المتحدة االمريكية )

 ببراءاا اال تبراع فبى مجبال تصبني  البدواء فبى بعبض  بيبر مستشار البحبو  والتطبوير و

 شركاا االدوية المصرية.

 ( .2011 – 2010عضو بالمكتر الفنى لوزير التعليم العالى والدولة للبح  العلمى.) 

 (.2014 – 2012والتنمية التكنولوجية. ) عضو اللجنة الفنية لصندو  العلوم 
 

 

 

  24/2/2018عضو لجنة نشر األبحا  التي تسجل آفة جديدة في مصر. 

  عضببو لجنببة الشببئون اإلفريقيببة بمجلببس النببوار لتفعيببل دور الجامعبباا المصببرية فببي  ببدم

 .20/1/2018القارة اإلفريقية في 

 الخبرات التدريسية و األعباء التعليمية:

 :المهنيةالخبرات 

 عضوية اللجان القومية:
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 إدارة  16/12/2017المجلبس األعلبى للجامعباا بجلسبت  فبي  رئاسة اللجنة المشبكلة بقبرار

 (.2017) األزماا والكوار  الطارئة بالجامعاا المصرية

  لدراسبة  20/5/2017عضوية اللجنة المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامعاا بجلست  فبي

ووض  آليباا تطبوير  بدماا التب مين الصبحي ألعضباء هيئبة التبدريس والهيئباا المعاونبة 

 (.2017لعاملين بالجامعاا المصرية )وا

  ( .2017) التشجيعيةعضو لجنة جوائز الدولة 

  بناء على  7/3/2017بتاريخ  540عضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

توجيهببباا ف امبببة رئبببيس الجمهوريبببة لتطبببوير منظومبببة الصبببحة وصبببناعة البببدواء بمصبببر 

(2017.) 

 بنباء  7/2/2017بتباريخ  113ار محبافظ اإلسبماعيلية رقبم عضو اللجنة العليا المشبكلة بقبر

بمحافظبببة  االجتماعيبببةعلبببى توجيهببباا رئاسبببة مجلبببس البببوزراء لوضببب  ببببرامج للحمايبببة 

 (.2017اإلسماعيلية )

  رئبببيس لجنبببة تطبببوير التعلبببيم الصبببيدلي طبقبببا لقبببرار المجلبببس االعلبببى للجامعببباا بتببباريخ

23/6/2016 (2016.) 

  6/7/2015بتباريخ  1819عضو اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقبم 

بناء على توجيهاا ف امة رئيس الجمهورية والم تصة بمدى فاعلية أدوية العبال  ال با  

 C (2015.)فيروس  –بمرض االلتهار الكبدي الوبائي 

  (.2014) التشجيعيةعضو اللجنة جوائز الدولة 

 اعتباراعليا لصندو  العلوم والتنمية التكنولوجية التاب  لوزارة التعليم العالي عضو اللجنة ال 

 .1/5/2014من 
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  عضببو لجنببة صببيادة مسببودة قببانون ضببوابط وا القيبباا البحببو  الطبيببة واإلكلينيكيببة فببي

30/1/2012. 

 

 

 
 

 

  (.2020 – 2015االستراتيجية للجامعة )رئيس فري  اعداد ال طة 

  طة مكافحة الفسادومتابعة رئيس فري  إعداد .  

 ( 2013-2023رئيس فري  إعداد ال طة البحثية للجامعة.) 

 

 

 :التعليم أوال: مشروعات تطوير

  مشروعCIQAP  كلية الصيدلة، جامعة قناة السويس. 2012سبتمبر  –المرحلة السابعة 

  تمبسبكلية الصيدلة من  الل مشروعاا برامج ال الصيدليمشروع تطوير التعليم. 

 توكيد الجودة واالعتماد مشروعQAAP -  كلية الصيدلة، جامعة قناة  -2007سبتمبر

 السويس.

  التمبسمشروع JEP 30065 - Curriculum Development -Tempus III,  

2002. 

 :ثانيا: المشروعات العلمية والبحثية

  مشروع انشاء مكاتب نقل التكنولوجيا والممول من  ننندوا العلنوا والتنمينة التكنولوجينة

(2013-2015.) 

  مشنننروعPRO-GREEN  بالتعننناوع منننم الاامعنننة االمريكينننة بالقنننا رةTEMPUS 

Program (2012 - 2014.) 

 الخبرات في إعداد الخطط اإلستراتيجية والبحثية:

 المشاركة في المشروعات:
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  المشروع البحثى المشترك مم المركز القومى للبحوث والخاص بتطبيق بعض التوجهنات

 (.2005 - 2003العي  )الحديثة فى نياغة أدوية 

  أمريكننا -جامعنة يوتنا وكنركة اينزيا بكالييو نينا–المشنروع المشنترك بني  كلينة الصنيدلة

ع  طريق الين  والخاص بد اسة تأثيرأمالح الصيراء على امتصاص اآلولياونيوكليدات 

(1998-1999.) 

 جامعبة يوتبا وشبركة ليبوسبين وال با  بدراسبة –المشروع المشترك ببين كليبة الصبيدلة

ت ثير بعض التركيباا المملوكة للشركة على امتصبا  بعبض االدويبة ب سبت دام فئبران 

 (.1999-1997التجارر)

 زارة البحب  ببالمركز القبومى للبحبو  وو المشروع المشترك ببين قسبم العلبوم الصبيدلية

وال ببا  بتقببيم أداء أقببرا  مضبباداا الببتجلط المتببوفرة فببى السببو  المصببرى العلمببى 

(1992-1993.) 

   المشروع المشترك بين قسم العلوم الصيدلية بالمركز القبومى للبحبو  وأكاديميبة البحب

 (.1992-1991العلمى وال ا  بتقيم وتطوير أقرا  البرازيكوانتيل )

 العلوم الصيدلية ببالمركز القبومى للبحبو  وشبركة برسبتول  المشروع المشترك بين قسم

مببايرز سببكوير مصببر وال ببا  بتقببيم أمببان وسببمية بعببض المستحضببراا علببى فئببران 

 (.1991-1990التجارر )

 الكنديببة للتنميببة الدوليببة بعنببوان "تحسببين الطببر   المشببروع الكنببدى المقببدم مببن الوكالببة

 (.1990-1989صر" )المست دمة للسيطرة على البلهارسيا فى ريف م

 

 

  

 ( إتفاقية / مذكرة تفاهم م  جهاا دولية. 36إبرام عدد )(8 قائمة ملحق) 

 اإلتفاقيات والشراكات مع الجهات الدولية والدول العربية والهيئات المحلية:



 

  السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور/ ممدوح غراب

8 
          محافظة الشرقية

 

www.sharkia.gov.eg 

ماهرة مستنيرة وأيد  عقولُ   

 ( إتفاقية / مذكرة تفاهم م  الدول العربية. 17إبرام عدد )(9 قائمة ملحق) 

 ( إتفاقية / مذكرة تفاهم م  جامعاا / جهاا دا لية. 30إبرام عدد )(10 قائمة ملحق). 

 

 

 

 .عضو النقابة العامة للصيادلة 

 .عضو الجمعية الصيدلية المصرية 

  عضببو الرابطبببة األمريكيبببة لعلمببباء الصبببيدلةAmerican Association for 

Pharmaceutical Scientists (AAPS). 

  عضو الـControlled Release Society. 

  عضوSociety of Clinical Research Association (SOCRA).  

 

 
 

 

  المدير التنفيذى لمشروع دعم مكتباا مصر بالواليباا المتحبدة االمريكيبة، والمبنظم كبل

-1998المصببرين بالواليبباا المتحببدة االمريكيببة وكنببدا )عببام مببن قبببل اتحبباد الدارسببين 

1999.) 

  عضو اتحاد الدارسين المصرين بالوالياا المتحدة االمريكية وكندا(ESA). 

  عضببو االتحبباد المصببرى للجببودو )العببر ومببدرر جببودو سبباب  وحاصببل علببى بطولببة

 الجمهورية للناشئين وبطولة القاهرة وبطولة الجامعاا(.

 

 

  طببار شببكر مببن معببالي وزيببر التعلببيم العببالي والبحبب  العلمببي عببن فعاليبباا مبببادرة إ تببار 

 .2018مستقبلك 

 عضوية النقابات والجمعيات العلمية:

 األنشطة اإلجتماعية والرياضية:

 وشهادات تقدير:خطابات شكر 
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  طببار شببكر مببن رئببيس مجلببس أمنبباء جببائزة الشببارقة ألطروحبباا الببدكتوراة فببي العلببوم 

العلميبة علبى  اإلدارية فـــي الوطـن العربــي بمناسبــة تميـز الجامعبـة فــبـي أداء رسالتهــبـا

 .2018المستوى العربي 

  2017شهادة شكر من القسم األمريكي بمدرسة المنار للغاا عن تعاون الجامعة معها. 

  2016 طار شكر من النقابة العامة للفالحين للتعاون م  النقابة. 

  2015شهادة شكر وتقدير من اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة. 

 قدير من السيد الفري  رئيس هيئة قناة السويس لمجهود الجامعبة فبي  طار شكر وإعزاز وت

ر لشببار ــبـوع العاشــبـاح األسبـــبـورية وحفل إفتتــــزيارة ف امة السيد رئيس الجمهإنجاح 

 .2015الجامعاا 

  طار شكر من مدير أمن اإلسماعيلية عبن المسباهمة فبي إنجباح حفبل إفتتباح قنباة السبويس 

 .2015الجديدة 

 تبم نشبرها مجمبل األبحــــبـا  التبى  شهادة تقدير من رئيس جامعة قناة السويس األسب  عبن

  (.2007دوليا )
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