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إیناس عبد المنعم السید أحمد االســــــــــــم: د/ 

 م. 1976/ 12/ 12تاریخ المیالد: 

: الطائف- السعودیة  محل المیالد

اللغات: العربیة ( اللغة االم) 

ال  واتصاا  كتابة ونطقممتاز       االنجلیزیة: 

 ال واتصااكتابة ونطق       األلمانیة: جید 

 المؤھـــــــــــــالت العلمیـــــــة: 

 بنھا بتقدیر عام جید جدا مع مرتبة الشرفجامعة  الطب والجراحة كلیة الطب البشرىبكالوریوس  - 1

 )1999 ( .

 بتقدیر عام امتیاز عام بنھاجامعة  الكیمیاء الحیویة الطبیة من كلیة الطب البشرىماجستیر فى  - 2

2005 

  2010 ینایربنھاجامعة  فى الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا الجزیئیة من كلیة الطب البشرىدكتوراه  - 3

  0106795629تلیفون: 
 fmed.bu.edu.egenas.emam@البرید الكترونى: 

inasahmed02@aol.com 
 

 



  التدریس والتطویر 

: النشاط التعلیمي والتدریس) أ(  

رقتین  للمقررات النظریة والعملیة لمادة واالمتحاناتالمشاركة في أعمال التدریس  . 1 ة الف ة لطلب الكیمیاء الحیوی

  األولى والثانیة بكلیة الطب البشرى

دریس  . 2 ال الت ي أعم شاركة ف اتالم ادة  لواالمتحان ة لم ة والعملی ررات النظری ة لمق ة لطلب اء الحیوی الكیمی

  الدراسات العلیا  بكلیة الطب البشرى

  الكیمیاء الحیویة لطلبة الفرقتین األولى والثانیة بكلیة الطب البشرى لمادة فى االمتحانات الشفھیةالمشاركة  . 3

 .المساھمة في الرسائل العلمیة بالقسم  . 4

 

:في وضع المناھج العلمیة الجامعیة وتطویرھا المشاركة وإبداء الرأى ) ب(  

رقتین  . 1 ة المقدمة لطالب الف ادة العملی ویر الم دیث وتط ةالمشاركة في تح ى والثانی ادةاألول ة لم اء  بالكلی  الكیمی

ررات الدراسیة  عن طریق المشاركة وحضور الندوات الخاصة بتالحیویة طویر التعلیم الجامعي وإعداد المق

  . الخاصة بھا والقیام بتدریسھا 

 .  بالكلیةةالثانیةلطالب الفرق العملیة  الكیمیاء الحیویة لمادةبنك األسئلة المشاركة في إعداد  . 2

  الخاصة بالدراسات العلیا بالقسم  course specificationالمشاركة في عمل توصیف للمقررات  . 3

 . الكیمیاء الحیویة  لمادةCourse reports تالقرارامشاركة فى عمل تقاریر ال . 4

  .الكیمیاء الحیویة النموذجیة المتحانات مادة اإلجابات إعداد فيالمشاركة  . 5

  : الحضور والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمیة: ثانیا 

: المؤتمرات العلمیة ) أ(  

 

 المشروعات:

ذ  -1 شروعمنف ة إ (STDF) م ا الجزیئی دة البیولوجی زة بوح یانة األجھ الل وص  ح

  جامعة بنھا– البشرىبكلیة الطب 

 

 



 أنشطة جامعیة أخرى :
 قسمعضو فى لجنة األجھزة العلمیة بال . 1

  .إدارة وحدة البحث العلمي المتعدد المراكز بالكلیةعضو في مجلس  . 2

  لالعتمادوالتأھیل المستمر التحسینعضو مشروع  . 3

 ترول ماجستیر ودبلوم حدیثعضو فى كن . 4

  


