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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .ممدوح مصطفى سيد أحمد غراب :االسم             

 3/7/1964: تاريخ الميالد     

  .متزوج: الحالة االجتماعية 

. االسماعيلية– جامعة قناة السويس  – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: الوظيفة الحالية   

 .جامعة قناة السويس-كلية الصيدلة-                    أستاذ الصيدالنيات والصيدلة الصناعية

: المؤهالت العلمية

  (جامعة القاهرة-، كلية الصيدلة1994)دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية .

  (جامعة القاهرة-، كلية الصيدلة1991)ماجستير العلوم الصيدلية .

  (جامعة القاهرة-، كلية الصيدلة1987)بكالوريوس العلوم الصيدلية .

: الجوائز

. 2003   جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية لعام 

: التدرج الوظيفى

  (.2010)االسماعيلية – جامعة قناة السويس – عميد كلية الصيدلة 

  مدير مشروعات بحوث االدوية والكيمياء، صندوق دعم البحوث والتنمية التكنولوجيةSTDF( 2009.) 

  (.2009)عضو بالمكتب الفنى لوزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى 

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

 (.     2004)جامعة قناة السويس -كلية الصيدلة-وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة

 (.2003)جامعة قناة السويس -كلية الصيدلة-رئيس مجلس قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 

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

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

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

 

:  الدورات التدريبية

 .كندا- جامعة مونتلاير-التدريب على طرق تحضير الليبوزومات و تقيم ثباتها وكفاءتها بكلية الصيدلة. 1  

  سولت    .Lipocine Incالتدريب على تصميم وتطوير وابتكار بعض األشكال و االنظمة الدوائية والصيدلية  بشركة . 2  

.  ليك، والية يوتا، الواليات المتحدة األمريكية    

(. 1998)، الواليات المتحدة األمريكية Pharmacia & Upjohn شركة  بالبروتينات واالنسولينعلى التدريب . 3          

(. 1999)الواليات المتحدة األمريكية - دورة تدريبية فى اآلمان والوقاية من اآلشعاع . 4  

(.  1997)الواليات المتحدة األمريكية - ة دورة تدريبية فى مجال البيئ. 5  

(. 2005)دورة تدريبية على الطرق الحديثة للتدريس، كلية الصيدلة، جامعة قناة السويس . 6  

 (.2005)دورات فى االدارة للمناصب العليا بالجامعات، جامعة قناة السويس . 7  

(. 2007أغسطس ) دورة تدريبية على الطرق الحديثة للتدريس، كلية الصيدلة، كينج كولج، جامعة لندن. 8  

 و   King's Collegeكهيخ انصيذنخ ثبنمشبركخ مع انخبصخ انصيذنخ ادكهينجعض انمسبهمخ فى وضع انجزوبمج انذراسى . 9  

(. 2007أكتوثز )     كهيخ انصيذنخ جبمعخ نىذن 

. 2009( أكتوثز 7-5) ، انمذرسخ االوروثيخ نهطت انوراثى، انقبهزح، Peer Reviewدورح تذرثيخ عهى . 10

 :  المؤتمرات والندوات وورش العمل
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  .1990مؤتمر أكاديمية نيويورك للعلوم؛ نيويورك؛ فبراير. 1   

 .  1994مؤتمر العلوم الصيدلية؛ القاهرة؛ نوفمبر . 2   

.1995القاهرة؛ ديسمبر  مؤتمر األزهر األول للتكنولوجيا الصيدلية؛. 3     

.1997الواليات المتحدة األمريكية، نوفمبر   ؛ بوسطن،  AAPS مؤتمر  . 4     

.  1998؛ ألس فيجاس، يونيو  The 25
th

 Annual Meeting of Controlled Release Society مؤتمر .5   

.1998 ؛ سان فرانسييسكو، الواليات المتحدة األمريكية،نوفمبر   AAPS مؤتمر  . 6     

The 9مؤتمر . 7
th

 international symposium on recent advances in drug delivery systems   سولت   

. 1999ليك سيتى، الواليات المتحدة األمريكية فبراير 

 . 2000 ، أنديانا، الواليات المتحدة األمريكية، أكتوبرAAPSمؤتمر . 8

The 29مؤتمر . 9
th

 Annual Meeting of Controlled Release Society  2002، سول، كوريا، يوليو . 

 . 2002مؤتمر العلوم الصيدلية الثامن والعشرون، القاهرة ، ديسمبر . 10

  2003المركز القومى للبحوث ، القاهرة، مارس -المؤتمرالدولى االول لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية. 11

.  2003مؤتمر األزهر الثالث للتكنولوجيا الصيدلية؛القاهرة؛ ديسمبر . 12

(. 1999)ندوة عن كسوة االقراص والمنظمة من قبل شركة كلوركون . 13

(. 1999)جامعة عين شمس -  بكلية العلوم Photostabilityدورة تدريبية على . 14

(. 2001)ندوة عن أنظمة األنطالق المعدل من قبل شركة كالركون . 15

 . 2004مؤتمر العلوم الصيدلية التاسع والعشرون، القاهرة ، ديسمبر . 16

(. 2005)القاهرة FIP مؤتمر ال. 17

 . 2008 مؤتمر العلوم الصيدلية الواحد والثالثون، القاهرة ، ديسمبر .18

. 2009عضو وفد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مفاوضات الشراكة المصرية االلمانية، أغسطس . 19

، اورالوذو، أمزيكب (FDA)ورشخ انعمم عهى انتجبرة االكهيىكيخ وانممبرسخ انجيذح ، مىظمخ انذواء وانغذاء االمزيكيخ . 20  

(. 2010مبرس )       

. 2010ورشخ انعمم حول انتكىونوجيخ انحيويخ انصيذنخ وانمىتجبد انطجيعيخ، طوكيو، انيبثبن، يونيو .  21   

 

الخبرات التحكمية 

  عضو لجان المحكمين لفحص االنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين .

 محكم لمشروعات تحديث الصناعة .

 المصرية-محكم لمشروعات الشراكة األمريكية. 

 محكم لبعض المجالت العلمية العالمية. 

  عضو لجان تحكيم المشروعات البحثية المصرية االلمانية المشتركة((DAAD. 

 

: الخبرات المهنية

 .1994جامعة قناة السويس عام - كلية الصيدلة - تأسيس قسم الصيدالنيات  .1

 تصنيع بعض المستحضرات واألشكال الصيدلية الغير مستشار البحوث والتطوير وبراءات االختراع فى مجال .2

 . االدويةتقليدية على المستوى الصناعى فى بعض شركات

 سم االبحاث وبراءات االختراع بشركة ليبوسين انكربرشن بالواليات المتحدة االمريكية، عامقالمسئول عن انشاء .  3

        1997 –1999 .

 .(جامعة مصر الدولية)التدريس فى بعض الجامعات الخاصة .  4
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 (.2005) لتطوير مقرارات كلية الصيدلة، جامعة قناة السويس  HEEFعضو مجلس ادارة مشروع ال .5

 (.2005)عضو مجلس ادارة مشروع ضمان الجودة واالعتماد، كلية الصيدلة، جامعة قناة السويس  .6

 (.2007)جامعة قناة السويس – كلية الصيدلة - عضو مجلس ادارة برنامج الصيدلة االكلينكية .7

 

: األنشطة االجتماعية

المدير التنفيذى لمشروع دعم مكتبات مصربالواليات المتحدة االمريكية، والمنظم كل عام من قبل اتحاد الدارسين . 1   

(. 1999-1998)        المصرين  بالواليات المتحدة االمريكية وكندا 

.  مدرب جودو سابق وحاصل على بطولة الجمهورية للناشئين وبطولة القاهرة كذلك بطولة الجامعات  وآلعب. 2   

              

: عضوية النقابات و الجمعيات العلمية           

. 1987عضو النقابة العامة للصيادلة . 1   

. 1990عضو الجمعية الصيدلية المصرية .2   

. 1997عضو الرابطة األمريكية لعلماء الصيدلة .3   

. Controlled release society 1998عضو الـ .4   

 

: براءات األختراع

 .2000مزكزاد نمستحهجبد ميكزوئيخ نمبدح أيجوثزوفيه قبثهخ نهتعجئخ في كجسوالد جيالتيىيخ، مبيو . 1   

 .2000غسطس أتركيبات سائلة لعقار سيليكوكسيب صالحة للتعبئة فى كبسوالت جيالتينية، .  2

 .2000متراكبات وتركيبات صيدلية مستحدثة لعقار روفيكوكسيب والسيكلودكسترينات، أكتوبر . 3   

. 2002تركيبات صيدلية لمادة يوبيديكارينون تتصف بالثبات وبالذائبية العالية فى الماء وطرق تحضيرها، مايو  . 4   

  .  2002 ، يوليو2-تركيبات ليبوزومية لالستعمال الظاهري لألدوية المثبطة ألنزيم سيكلوأوكسيجينيز. 5   

    

 


