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 وهى حاليا مدير وحدة العالج الضوئى، جامعة القاهرة- منال بصيلة أستاذ بقسم االمراض الجلدية بكلية طب قصر العينى.د
 هى أيضا متحدث بالعديد من مؤتمرات األمراض الجلدية الدولية.ومنسق وحدة العالج باالشعة فوق البنفسجية بالقصر العينى
، كما انها مراجع لمجالت دولية علمية، ومحكم لترقيات أعضاء هيئة تدريس األمراض الجلدية بالجامعات المصرية،واإلقليمية
 بحث علمى منشور فى دوريات علمية مع عدد متساو15  لها أكثر من.ومحكم للمنح المقدمة من هيئة التبادل االكاديمى االلمانية
 أالستاذة الدكتورة منال بصيلة هى أحد االعضاء المؤسسين الكاديمية التجميل.من األبحاث فى الدوريات المصرية واالقليمية
. كما أنها منسق برنامج التدريب ألطباء االمرلض الجلدية بوزارة الصحة،المصرية
 منال حاليا منصب مسئول لجنة العالقات الثقافية والمشاريع البحثية.د. تشغل ا،الى جانب عملها في مجال عالج وتجميل الجلد
.2015  كما كانت مديرا لمكتب العالقات الدولية للقطاع الطبى بجامعة القاهرة حتى نهاية عام. جامعة القاهرة،في كلية الطب
" " الجراحة والتجميل فى الجلدية" و "استخدامات االليزر فى الجلدية: تقوم د منال بالتدريب على ورش عمل،كونها مدرب معتمد
 "كيفية كتابة مقترح بحثى: ا لى جانب قيامها بالتدريب على المهارات المختلفة وأبرزها،2008 "العالج الضوئى" منذ عام
."تنافسى
 عن طريق تطوعها كعضوة نشطة فى نادى "الروتارى" للقيام، منال بصيلة بالمشاركة فى الخدمة المجتمعية.د.كما تلتزم ا
.بمشروعات خدمة المجتمع المختلفة

