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 سيرة ذاتيةال

 سالم الشنيطي د.م/ رشا محمد محمدا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 بيانات شخصية:  

 رشا محمد محمد سالم الشنيطي االسم: •

  1973ابريل  14: الميالدتاريخ  •

 االسكندرية  –: باب شرق محل الميالد •

 مسلمة  الديانة:   مصرية  الجنسية: •

  جامعة االسكندرية  -كلية الطب -االجنة وعلم: استاذ مساعد التشريح المهنة •

 جامعة االسكندرية –المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم  •

 01061230422رقم التليفون:  •

  rashaelshinety@yahoo.comالبريد االلكتروني:  •

 

  المؤهالت الدراسية:

  2007كلية الطب جامعة االسكندرية  –دكتوراه التشريح و علم االجنة  •

  2003كلية الطب جامعة االسكندرية  –ماجستير التشريح و علم االجنة  •

   1996كلية الطب جامعة االسكندرية  –بكالوريوس الطب والجراحة  •

  1990شهادة الثانوية العامة المصرية  •

  

 التاريخ الوظيفي: 

 الوظائف الحالية:

 تاريخه٢٠١٩ -   مدير وحدة ادارة المشروعات بجامعة االسكندرية : 

  تاريخه 2016مارس  –استاذ مساعد التشريح و علم االجنة : 

  السابقة:الوظائف 

  2016: 2007 –مدرس التشريح و علم االجنة  •

  2007: 2003 –مدرس مساعد التشريح و علم االجنة  •
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  2003: 1998 –معيد التشريح وعلم االجنة  •

  1998 –طبيب تكليف بوزارة الصحة  •

  1997 –طبيب امتياز بمستشفيات جامعة االسكندرية  •

 : تاريخه ٢٠١٩ –كندرية نائب مدير وحدة ادارة المشروعات بجامعة االس •

  2016: 2013 –مدير مكتب المنح و المشروعات جامعة االسكندرية  •

  2012: 2009 –مدير مكتب المنح بكلية طب االسكندرية  •

 اللجان و االنشطة: 

 مجلس جامعة اإلسكندرية عن وحدة إدارة مشروعات التطوير •

 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

 عضو لجنة البحث العلمي بجامعة االسكندرية  •

 عضو لجنة تصنيف الجامعات بجامعة االسكندرية  •

 ٢٠١٨بجامعة اإلسكندرية  والمعلوماتعضو لجنة كلية الحاسبات  •

 عضو لجنة تنمية الموارد بجامعة االسكندرية •

  2016: 2013 –جامعة االسكندرية  -والبحوثممثل مكتب المنح بمجلس الدراسات العليا  •

 ممثل جامعة االسكندرية بلجنة تدويل الجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي   •

  2012: 2009 -عضو لجنة الدراسات العليا بكلية الطب •

 : تاريخه  -2010مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة االسكندرية  •

  2016: 2015 –عضو لجنة منح شباب الباحثين بجامعة االسكندرية  •

  2016 -2013مقيم ببرنامج البعثات المصرية بوزارة التعليم العالي  •

  2015مقيم ببرنامج نيوتن مشرفة لمنح الدكتوراة  •

  2010من وزارة التعليم العالي  مقيم بمنح مبادرة الشراكة واالنتماء الممولة •

  2012: 2009 –منسسق مشروعات االتحاد االوروبي للقطاع الطبي  •

  2012: 2010 –شطة هيئة التبادل الثقافي االلماني بكلية الطب منسق ان •

 منسق منح مبادرة القاهرة الممولة من هيئة المعونة االمريكية   •

 لطالب االكاديمي المرشد و االسكندرية جامعة الطب بكلية االجنة علم و التشريح ماجيستير برنامج منسق •

 : تاريخه  2010 – الماجيستير 
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 الخبرات التدريسية: 

بكليات الطب  – (البكالوريوس)االجنة لطالب المرحلة الجامعية االولى  وعلمتدريس مقررات التشريح  •

 التمريض   –طب االسنان  -الصيدلة –البشري 

تدريس مقررات التشريح لماجستير التشريح و طب الطواريء و االمراض الصدرية و االمراض النفسية و  •

 العصبية 

 تدريس مقررات التشريح لدكتوراه التشريح (مقررات تشريح الحوض و الجهاز العصبي)  •

 المشروعات المشارك بها: 

كتابة وتنسيق انشطة مشروع بناء القدرات الممول من برنامج مبادرة القاهرة والممول من هيئة المعونة  •

 االمريكية ووزارة التعليم العالي المصرية 

 م التعليم العالي المصرية االمريكية كتابة مشروع مبادرة دع •

 كتابة و ادارة مشروع مكتب التايكو الممول من اكاديمية البحث العلمي المصرية  •

 مشروع دعم التعليم المفتوح بدول حوض المتوسط و الممول من االتحاد االوروبي   عضو •

  2015، 2013عضو مشروع التعاون المصري الكيني الممول من اتحاد الجامعات العالمية  •

 2007 عضو مشروع تطوير متحف التشريح بكلية الطب الممول من ادارة مشروعات التطوير المصرية •

 

 : "منها" والندواتورش العمل 

 تنمية القدرات  ابرام ورشة عمل كتابة المشروعات البحثية التنافسية بمركز •

 الجامعة ابرام ورش عمل عن ادارة المشروعات البحثية بكافة كليات ومعاهد  •

 ابرام ندوات تعريفية بالمنح و المشروعات البحثية بكافة كليات ومعاهد الجامعة  •

  2012: 2010المشاركة في تنظيم مؤتمر كلية الطب السنوي  •

  2017المشاركة في تنظيم مؤتمر قسم التشريح السنوي  •

 التدريب وتنمية القدرات: "منها" 

  2017: 2010حضور ورش عمل ادارة البحث العلمي باكاديمية البحث العلمي المصرية  •

 –القاهرة  –هيئة التبادل الثقافي االلماني  –حضور ورشة عمل عن تطوير الجامعات لتصبح جامعة عملية  •

  2017نوفمبر 

 حضور العديد من المؤتمرات وورش العمل الخاصة بالتعاون الدولي  •

 لعلمي للجمعية المصرية للعلوم الطبية االساسية حضور المؤتمر ا •

 جامعة عين شمس  -حضور المؤتمر السنوي قسم التشريح •

الممول من االتحاد االوروبي وشارك   OPENMEDحضور ورشة عمل عن التعليم المفتوح تابعة لمشروع  •

من جامعتي القاهرة  17به جامعتي القاهرة واالسكندرية مع عديد من الجامعات االخرى و ضمن وفد يضمن 

 ايطاليا  -و االسكندرية 
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الممول من االتحاد االوروبي وشارك   OPENMEDحضور ورشة عمل عن التعليم المفتوح تابعة لمشروع  •

 اسبانيا  -به جامعتي القاهرة واالسكندرية مع عديد من الجامعات االخرى (تدريب للمدربين)  

 المغرب  –االوروبي  حضور ورشة عمل و ندوة عن مشروعات االتحاد •

 االردن –حضور ورشة عمل عن كتابة المشروعات البحثية باتحاد الجامعات العربية  •

 قبرص  –حضور ورشة عمل عن مشروعات االتحاد االوروبي  •

حضور المؤتمر االفتتاحي لمشروعات االتحاد االوروبي ضمن وفد ممثل لجمهورية مصر العربية وموفد من  •

 اسبانيا  -وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي (برنامج البحوث و التنمية واالبتكار) 

 المهارات الشخصية: 

  التحدث و الكتابة بطالقة اجادة تامة للغة االنجليزية  •

 ببعض الفرنسيةااللمام  •

 كتابة و ادارة المشروعات •

 اجادة تامة لبرامج الكمبيوتر •

   الميكروسكوبي للتشريح اجادة •

 مجاالت االهتمام العلمية:  

 ادارة البحث العلمي  •

 التعاون الدولي   •

 ادارة المشروعات •

 تسويق التكنولوجيا •

 التشريح الميكروسكوبي للراس والعنق  •

 علم االجنة ودراسة التشوهات الجنينية  •

 المؤلفات والنشر العلمي: 

 السنوات الثالث االولي  –المشاركة في تأليف كتب مادة التشريح لطالب كلية الطب  •

  والعالميةالعديد من االبحاث العلمية بالدوريات المحلية  •

 المشاركة في اصدار عن التعليم المفتوح بجامعات دول المتوسط  •

  

  

  


