
 

 بيانات اإلتصال:
 

  منة هللا عادل جويد : اإلسم
 

مدرس أدوية وسموم بكلية الصيدلة : الوظيفة  

  ومنسق العالقات الدولية لجامعة فاروس             

 

  )مكتب العالقات الدولية( 878)كلية الصيدلة( /  369: رقم التليفون الداخلى

  

 mennatallah.gowayed@pua.edu.eg:  البريد اإلليكترونى

International.relations@pua.edu.eg 

                 

 بكلية الصيدلة D531:  رقم الغرفة

 تب العالقات الدوليةمك -المبنى اإلداري 
 

 
 العلمية: المؤهالت

 رة ة جامعة القاهكلية الصيدل -في األدوية والسموم دكتوراه الفلسفة
2015. 

  الطبية  معهد البحوث -الفارماكولوجي والعالج التجريبي ماجستير
 .2012جامعة األسكندرية 

  2007 امعة األسكندريةج -الصيدلية العلومبكالريوس. 

  ل بوروميه المدرسة األلمانية سان شار–الثانوية األلمانية
 .2002باألسكندرية 

 
 الخبرات العملية والمناصب التي تم اشغالها:

 حتى  2016أغسطس  –العالقات الدولية لجامعة فاروس  منسق
 اآلن.

 السيرة الذاتية :
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 2015ديسمبر  -مدرس أدوية وسموم بكلية الصيدلة جامعة فاروس 
 حتى اآلن.

 بقسم األدوية وسموم بكلية الصيدلة جامعة فاروسمساعد  مدرس- 
 .2015وحتى ديسمبر  2012لفترة من مارس ا في

 الفترة  يف -بقسم األدوية وسموم بكلية الصيدلة جامعة فاروس  معيد
 .2012وحتى فبراير   2008من فبراير 

 بوحدة المنح واألنشطة البحثية  بقسم  باحث Center for 
Special Studies and Programs (CSSP),  بمكتبة 

 .2008وحتى فبراير   2007سبتمبر  الفترة من في  - األسكندرية

 في فصل الصيف –ايمان كرم وصيدلية ابن الوليد بصيدلية  صيدلي 
2007 . 

 

 

 
• Mennatallah A. Gowayed, Rowaida Refaat, Walid M. 
Ahmed, Hanan S. El-Abhar. Effect of galantamine on 
adjuvant-induced arthritis in rats.  Eur J Pharmacol. 
2015 Oct 5; 764: 547-553. 
 
• Poster in Leipzig Research Festival for Life Sciences 
2014. Mennatallah Gowayed, Kathrin Rothe, Manuela 
Rossol, Ulf Wagner, Rowaida Refaat and Christoph 
Baerwald. The Effect of Acetylcholinesterase Inhibition 
on T-cells in Rheumatoid Arthritis. 
 
• Gowayed, M. A New Approach in Rheumatoid 
Arthritis. Lambert Academic Publishing, 2013. 
 

 األبحاث المنشورة :



• Refaat R, Salama M, Abdel Meguid E, El Sarha A, 
Gowayed M. Evaluation of the effect of losartan and 
methotrexate combined therapy in adjuvant-induced 
arthritis in rats. Eur J Pharmacol. 2013 Jan 5;698    (1-
3):421-428. 
 
• Poster in Biovision Alexandria 2012. Rowaida R 
Shehata, Mona A Salama, Elham M Abdel Meguid, 
Ashgan I El Sarha and Mennatallah A Gowayed. 
Evaluation of the effect of losartan and methotrexate 
combined therapy in adjuvant-induced arthritis in rats. 
 

 :في أبحاث طالبية مشاركة
 
Poster in Duphat Dubai 2016. Prof. Dr. Ahmed El 
Malah, Prof.Dr.Naglaa Mady, Prof.Dr.Safaa El Reweni, 
Dr. Mennatallah Gowayed, all staff of Pharmacology 
Department and all students of mid-senior level, 
faculty of Pharmacy. Pharos University in Alexandria.  
Assessment of clinical use of inhibitors of renin 
angiotensin system. A patient-based questionnaire. 
 

 الجوائز والمنح:
 

 2016ين جائزة فرنسا لشباب الباحث  
 
TWAS/BVA Next Award for young researchers, 12-14 
April 2016 Lyon- France. 

  منحة من الهيئة األلمانيةDAAD  إلستكمال الدكتوراه في جامعة



 

 (GERSS spring 2013-2014)البيزغ األلمانية 
 

 
 والعالج التجريبي: الفارماكولوجي

 عيالجهاز المنا أمراض 
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