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مصرية الجنسية:  1957of Feberuary th10الميالد:تاريخ   

 الحالة اإلجتماعية: متزوجة
 

 المؤهالت الدراسية:

 1981 جامعة اإلسكندرية.مع مرتبة الشرف تقدير عام جيد جداالطب، ب بكالوريوس ، 

 1989 كلية الطب، الفارماكولوجى: جيد جدا( قسم تقديرية األساسية في علم األدوية )درجة الماجستير في العلوم الطب ،

 جامعة اإلسكندرية.

غينيا الخنزير  في الهوائية القصبات قوة حركةيفين وإيزوبرينالين على ماجستير بعنوان: "التفاعل بين كيتوتالرسالة و 

 ومرضى الربو المزمن".

 1994 MD  كلية الطب، جامعة ىلفارماكولوج، قسم ااألدويةفي العلوم الطبية األساسية في علم درجة الدكتوراه ،

 اإلسكندرية.

ستيرويدية على عملية التمثيل غير الدكتوراه في الطب بعنوان: "تأثير بعض األدوية المضادة لاللتهابات الأطروحة  و

 .بالشيستوسوما مانسوناى"هستامين في الفئران المصابة لل الغذائي

 اللغات:

 .العربية: اللغة األم 

  القراءة والكتابة وجيد جدا في المحادثة.اإلنجليزية: ممتاز في 

 :خبرات المهنيةال

 

 حتى اآلن . 2010 سبتمبر منذ جامعة فاروس ،كلية الصيدلة فارماكولوجى،أستاذ ال 
  2010حتى  26/10/2005، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية منذ فارماكولوجىأستاذ بقسم ال. 
 2005في كلية الصيدلة، جامعة فاروس منذ عام لوضع الدراسة الذاتية ضمان الجودة  وحدةرؤساء  حدأ. 
 25/10/2005إلى  25/1/2000، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية من فارماكولوجىأستاذ مساعد، قسم ال. 
 24/1/2000إلى  25/10/1994، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية من فارماكولوجى، قسم الدرسم 
  24/10/1994إلى  30/10/1989، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية من فارماكولوجىمدرس مساعد بقسم ال 
 29/10/1989إلى  31/12/1983، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية من فارماكولوجىمعيد بقسم ال 
  28/2/1983إلى  1982/1/3الصحة من مستشفيات وزارة في جامعة  اإلسكندرية و طبيب إمتياز 
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 األبحاث العلمية المنشورة:
Books: 

A Co-Author of: 

• Basic & Clinical Concepts in Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Alexandria. 

• Practical Pharmacology for the Third Year Students, Faculty of Medicine, University of 

Alexandria. 

• Tutorial Classes for the Third Year Students, Faculty of Medicine, University of Alexandria. 

• Essentials of Pharmacology for Medical Students, Faculty of Medicine, University of 

Alexandria. 
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:involvement of endogenous histamine . The New Egyptian Journal of Medicine Vol16 No.1, 
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• Safaa H.ELRewini& co-authors (1996).Effect of potassium channel modulators on histamine 
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• Safaa H. El-Rewini,& co-authors (1997). A study of the effect of H1and H2-receptor blocking 

drugs on the normal healing process of the excised skin wound in the rat.  

 Bull  Alex  Fac   Med Vol  XXXIII, No 2. 

• Safaa H. El-Rewini,& co-authors (1997). Effect of the calcium channel blocker “felodipine”  on 

single oral and intravenous theophylline dose kinetics in the rabbit. Bull  Alex  Fac   Med Vol  

XXXIII, No 3. 

• Safaa H. El-Rewini,& co-authors (1998).Astudy of the possible prophylactic effects of vitamin 

A,,vitamine C and zinc sulphate on some bone changes in overiectomised rats. 
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• Safaa H. El-Rewini& co-authors (1999)..Effect of carbamazepine and valproate on optical bone 
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• Safaa H. El-Rewini& co-authors (1999)..Effect of carbamazepine and valproate on thyroid 

function in epileptic  children. Alex Journal of Paediatrics 



Vol 13 No1. 
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• Safaa H.El-Rewini& co-authors (1995).Synthesis of novel estradiol thiosemicarbazone 
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• Safaa H.El-Rewini& co-authors (1996). . Novel steroidal 1,4-diketones and pyridazine  
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• Safaa H.El-Rewini& co-authors (2oo2). Evaluation of the effect of some drugs modulating the 

level of intercellularadhesive molecule-1 on hepatic fiberosis in experimental shistosomiasis. 

Bull  Alex  Fac   Med Vol  37, No 2. 

• Safaa H.El-Rewini& co-authors (2004)...Astudy of cytoprotective effect of clarithromycine on 
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action of erythromycin on lower oesophageal sphincter pressure in dogs. Alex Med Journal Vol 
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• Safaa H.El-Rewini& co-authors (2003). Comparative study of the effect of peroxisome 

proliferation activated receptor  gamma ligands and ACE inhibitors on experimental colitis in 
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• Safaa H.El-Rewini& co-authors (2005).Protection against acute adriamycin induced 

cardiotoxicity  by nigella sativa oil ,thymoquinone,garlic extract and COQ10 in rat Bull Alex 
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 المهارات التقنية:

 التجارب العلمية داخل جسم حيوانات التجارب

 خارج جسم الحيوانالتجارب العلمية 

 السريرية ت دراسة الحاال

 المهارات الفردية:

 تعلم الذاتي.ال

 العمل تحت الضغط. القدرة علىإدارة الوقت، وفي دة مهارات جي

 االتصال والعرض. جيدة في مهارات

 خبرات التدريب:

 كلية الطب.، مؤتمر العلمي السنوي، اإلسكندريةال

 و العالج التجريبي. فارماكولوجىالمصرية لعلم النوي للجمعية المؤتمر العلمي الس

 العلوم الطبية األساسية.بالجمعية المصرية للنهوض 

 .مكتبة اإلسكندريةفى  االسكندرية و ، جامعةطبالمعظم الندوات وورش العمل التي عقدت في كلية 

 :األنشطة

 عضو في اللجان التالية في كلية الصيدلة جامعة فاروس ::.

 حتى اآلن.و  2009 لقسم الفارماكولوجى منذضمان الجودة   وحدة

 .عامل بقسم الفارماكولوجى، جامعة االسكندريةتقييم المستمر لفنيي المال

 .ان الكنترول بالكليةلج


