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أعزب الحالة اإلجتماعية: اليوجد رخصة القيادة:    
 

 المؤهالت الدراسية:

  جامعة  –الدكتوراه فى التكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث متقدمة للحصول على درجة

 حتى اآلن(. 2013اإلسكندرية )

  (2012-2009) .جامعة اإلسكندرية –المعهد العالى للصحة العامة  –دكتوراه فى الطفيليات والحشرات الطبية 
  (.2008/2009) –جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم  –دبلوم كيمياء شرعية 
  (2006/2008) -جامعة اإلسكندرية –العامة المعهد العالى للصحة  –ماجستير الطفيليات والحشرات الطبية 
  (2005/2004جامعة اإلسكندرية ) –المعهد العالى للصحة العامة  –دبلوم  الطفيليات والحشرات الطبية 
  (.2000/1999) –جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم   -دبلوم كيمياء حيوى 
  (2005/2004جامعة اإلسكندرية ) –عامة المعهد العالى للصحة ال –دبلوم  الطفيليات والحشرات الطبية 

  (.1990/1989) –جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم   -بكالوريوس كيمياء حيوى 

 اللغات:

 العربية 

 اإلنجليزية 

 الخبرات المهنية:

 (.اآلن حتى 2012) فاروس جامعة -دوائىال والتصنيع الصيدلة كليةب درسم 

 (.اآلن حتى 2014) فاروس جامعة - التصنيع والدواء الصيدلة بكلية الجودة ضمان حدة مدير نائب 

 (.2012. / نوفمبر-.يونيو) بالفرع الرئيسى لسلسة معامل حساب الطفيليات وحدة مدير نائب 

 (.2009-2001) سالماال معمل فجر مدير 

 (.2000-1993) مصر اإلسكندرية، ، الطلحاتى أدهم الدكتور بمركز الطبية تحاليلال أخصائى 

  (.1997-1993) الصحي التأمين صيدليات في أخصائى كيميائى  -مراقب عهدة 

 (.1992-1990) إسكندراني الدكتور مستشفى في الطبية تحاليلال أخصائى 

 

 

 



 األبحاث العلمية المنشورة:

 المعوية الطفيلية والتهابات الهضمي الجهاز اضطرابات. حسن عزة المصري، أحمد اءثن ،حسنين فايقة .

 ISBN 146Ps .978-3-659-21248-2: 2012. المبير النشر األكاديمية

 بين الطفيليات لنقل المحتملة البيئية كوسيلة العملة. الغني عبد رشاد ، حسنين فايقة  فاروق، حنان حسن، عزة 
 105 والنظافة االستوائي للطب الملكية الجمعية معامالت. مصر اإلسكندرية، في باألغذية الصلة ذات العاملين

(2011 )519- 524. 

 المختلفة التقنيات بين مقارنة.  حسنين فايقة  عزة حسن ،هدى حساب ، المصري ثناء ، حمدزينب شيبة ال 

 113-24(: 1) 38 ؛2008 العامة للصحة العالي المعهد مجلة. اللوكيميا األطفال بين الطفيلية األمراض لتشخيص

 المهارات التقنية:

 مبيوترك 

 بوربوينت متقدم 

 برنامج للتحليل اإلحصائى الحيوى 

 المهارات الفردية:

 حث العلمى.الب 

 خبرات التدريب:

 :دورات تدريبية فى معامل حساب وتشتمل على 

  2004أمراض الدم بنقابة األطباء  

 التشخيص اختبارات) اختبار المناعي السريع صالحية: "بعنوان الطفيليات علم فى مجلة المخطوطة مراجعة 

 اإلعاقة ذوي األفراد بين المقوسات داء لتشخيص مرتبط انزيم تقنية( ELISA) الفحص المناعي مقابل( السريع

 ."العقلية
 العدوى بيلوري وهيليكوباكتر اللمبلية الجيارديا: "في يحق التي المخطوطة قبلت النامية البلدان في العدوى مجلة 

 ".مصر اإلسكندرية، في والتأهيل اإلصالح مراكز في ذوى اإلعاقة الذهنية بين
 المصلي االنتشار. الغني عبد رشاد ، حسنين فايقة  شحاتة، إبراهيم أماني تأليف في شارك التي الملصقات عرض 

 الفصام غير العصبي النمو اضطرابات من يعانون الذين المرضى بين التوكسوبالزما عدوى التوكسوبالزما من

 .9-155: 154. 2016 االستوائية اكتا من J. مصر اإلسكندرية، في
 عدوى التوكسوبالزما من المصلي االنتشار. الغني عبد رشاد ، حسنين فايقة  شحاتة، إبراهيم أماني 

 J. مصر اإلسكندرية، في الفصام غير العصبي النمو اضطرابات من يعانون الذين المرضى بين التوكسوبالزما
 بين المعوية الطفيلية اإلصابات. حسنين فايقة  شحاتة، إبراهيم أماني.9-155: 154. 2016 االستوائية اكتا من

 .81-275(: 4) 2015،61 الطفيليات علم حوليات. عقليا المعاقين األفراد
 الداخلية  الطفيلياتو الليمفاوي الدم سرطان الحاد. المصري أحمد اءثن حمد،شيبة ال زينب ، حسنين فايقة

 Ps145. ISBN 978-3-659-21270-3: 2013. المبير النشر األكاديمية. والخارجية
 الهادي عبد أحمد الغني، عبد رشاد ، حسنين فايقة  فاروق، حنان حسن، عزة .Acanthameba وحدات التلوث 

 وحانة تصيب من J. العدوى من لإلهمال محتمل مصدر: مصر اإلسكندرية، في األسنان وعالج الكلى غسيل

 .10-304(: 4) 5 ؛2012 الصحية
 األنواع مع األسنان طب وحدات الري شبكات تلوث.  حسنين فايقة  الغني، عبد رشاد فاروق، حنان حسن، عزة .1

 والسياسات المخاطر ادارة االبحاث االعداد. المهملة التطهير مأزق: مصر اإلسكندرية، في الكريبتوسبوريديوم
 .5-93: 5 ؛2012 الصحية



 1/2004/  30-24 العلمية المهن نقابة السريرية األمراض علم مجال في والمختبر علميا التطبيقات 

 


