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 : المؤهالت العلمية 

الدكتوراة فى العلوم الطبية األساسية فى الفارماكولوجيا دور  -

 جامعة األسكندرية-  كلية الطب 2010أغسطس 
الماجستير فى العلوم الطبية األساسية فى الفارماكولوجيا  -

 جامعة األسكندرية- كلية الطب   2004دورأكتوبر

 بتقدير أمتياز مع 1995بكالوريوس الطب والجراحة دورأكتوبر  -

 جامعة األسكندرية-  كلية الطب - مرتبة الشرف
  2018دبلومة التغذية العالجية والسمنة والتغذية الرياضية مايو  -

 . جامعة عين شمس–كلية الطب - بتقدير امتياز
 

:السيزة الذاتية   
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: التدرج الوظيفي

طبيب امتياز بمستشفيات جامعة األسكندرية فى الفترة من -      
 .28/2/1997 الى 1/3/1996

وزارة - طبيب تكليف فى الوحدة الصحية بأبيس الثانيه  -
  .30/5/1998 الى 5/1997الصحة فى الفترة من 

معيدة بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد  -
 جامعة االسكندرية اعتبارا من –البحوث الطبية 

1/6/1998. 
 مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى  -

 جامعة االسكندرية اعتبارا من –بمعهد البحوث الطبية 
17/3/2005. 

مدرس بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد  -
 جامعة االسكندرية اعتبارا من –البحوث الطبية 

26/10/2010. 
أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد  -

 جامعة االسكندرية اعتبارا –البحوث الطبية 
  .26/2/2017من

كلية - أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى والعالجيات -
جامعة فاروس باالسكندرية  - الصيدلة والتصنيع الدوائى 

 . وحتى تاريخه1/9/2018اعتبارا من  (معار)
 

 



 
 

:  لميةال  الل ااب   عووة اللمعييت  
 أمين صندوق الرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  .1

 (      JMRI (البحوث الطبية  عضو هيئة تحرير مجلة معهد .2
 عضوية نقابة االطباء المصرية .3
 عضوية نقابة أطباء االسكندرية .4
عضوية  مجلس ادارة الرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية  .5

االساسية 
 عضوية الجمعية المصرية لألدوية والعالج التجريبى .6
 Pharmaceutical Biology مراجع لألبحاث العلمية لمجلة .7

Journal 
 & Biomedicine مراجع لألبحاث العلمية لمجلة .8

Pharmacotherapy Journal 
 عضو فى الجمعية المصرية لحركية الجهاز الهضمى والكبد .9

 

: المشيركة فى المؤتملات  الند ات العلمية
المشاركة فى العديد من المؤتمرات الدولية والعالمية والمحلية 

  . أوعرض بوستر أو التنظيم أو الحضورإلقاء محاضرة أو بحثب
 

 :المشيركة فى  رر العمم  
 :-فى ادارة وتنفيذ عدد من ورش العمل فى كل من  المشاركة ● 

جامعة    - (CDCE)مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال      - 
 .االسكندرية



-  معهد البحوث الطبية -(MTC)التكنولوجيا الطبية   مركز     - 
 .جامعة االسكندرية

 .جامعة االسكندرية- كلية الصيدلة      - 
 حضور عدد من ورش العمل المقامة بقسم الفارماكولوجيا ● 

 .جامعة االسكندرية- كلية الطب - االكلينيكية 
  حضور عدد من ورش العمل المقامة بمركز تنمية قدرات● 

 .جامعة االسكنرية - ( FLDC)و القيادات   أعضاء هيئة التدريس

: شلاف  لى اللسيئم العلمية   منيقشتهياأل
المشاركة فى مناقشة رسالة دكتوراة فى الفارماكولوجى فى قسم - 

 جامعة القاهرة- كلية الصيدلة - الفارماكولوجى والسموم 
األشراف على رسالة دكتوراة فى الفارماكولوجى مقدمة الى قسم - 

 جامعة القاهرة- كلية الصيدلة - الفارماكولوجى والسموم 
األشراف على رسالة دكتوراة فى الفارماكولوجى مقدمة الى قسم -

جامعة -معهد البحوث الطبية - الفارماكولوجى والعالج التجريبى 
 األسكندرية

 رسائل ماجستير فى الفارماكولوجى مقدمة 8األشراف على عدد - 
معهد البحوث الطبية - الى قسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى 

 جامعة األسكندرية- 
 رسائل ماجستير فى الفيزياء الحيوية 2األشراف على عدد - 

- معهد البحوث الطبية - مقدمة الى قسم الفيزياء الحيوية 

 جامعة األسكندرية

مقدمة الى قسم  األشراف على  رسالة ماجستير فى الطفيليات -

 جامعة األسكندرية- معهد البحوث الطبية - الطفيليات 
 



 
  يمعة  – ابلية الليدلة   التلنيي الد ائى    عووة الللين  ششة  األ

 ف ير س
 رئيس كنترول الفرقة الثانية. 1
 مقرر اللجنة الرياضية. 2
 عضوية لجنة المؤتمرات. 3

 

1- "Oral vitamin-A-coupled valsartan nanomedicine: High 

hepatic stellate cell receptors accessibility and 

prolonged enterohepatic residence".published at 

[Journal of Controlled Release2018; 283 :32–44] 

 

2- “Targeting AMPK, mTOR and b-Catenin by Combined 

Metformin and           Aspirin Therapy in HCC: An 

Appraisal in Egyptian HCC Patients” published at 

[Molecular Diagnosis & Therapy February 2018; 

22:115-127.]  
                                                              
3-  “Hepatic stellate cell-targeted imatinib nanomedicine 

versus conventional imatinib: A novel strategy with 

potent efficacy in experimental liver fibrosis” published 

at [Journal of Controlled Release November 2017; 

266: 226-237.] 

4- “Hepatorenal protection in renal ischemia/reperfusion 

by celecoxib and pentoxifylline” published at [Journal 

 :األبحاث المنشورة 



of Surgical Research 2016 July; 204 (1): 183-191] 

5- “Effect of Nigella sativa oil on experimental 

toxoplasmosis” published at [Parasitol Res 

January2016;115(1) :379-390] 

6- “Neuroprotective effect of renin angiotensin system 

blockers on experimentally induced Alzheimer’s disease 

in rats.” published at [International Journal of Basic 

& Clinical Pharmacology 2015;4(5):853-9.] 

7- “Evaluation of the anticarcinogenic effect of some 

peroxisome proliferator activated receptor ligands on 

dimethylbenz(α) anthracene induced mammary tumor in 

female rats.” Published at [World Journal of 

Pharmaceutical Research 2015;4 (11):2078-99.] 

8- “Possible protective effect of procainamide as an 

epigenetic modifying agent in experimentally induced 

type 2 diabetes mellitus in rats.” Published at 

[Alexandria Journal of Medicine 2015 March;51(1): 

65-71] 

9- “Targeting Neuroinflammation by Vascular Versus 

Metabolic Acting Drugs, in a Preventive or Therapeutic 

Approach, Using an Experimental Model of Sporadic 

Alzheimer’s Disease[sad]”published at [European 



Psychiatry2015March;30:595] 

10- “Assessment of the Prophylactic Role of Aspirin and/or 

Clopidogrel on Experimentally Induced Acute 

Myocardial Infarction in Hypercholesterole- mic Rats.” 

Published at [Drugs R& D   December 2014; 14(4): 

233–239.] 

11-  “Effect of orexin-A (hypocretin-1) on hyperalgesic and 

cachectic manifestations of experimentally induced 

rheumatoid arthritis in rats.” published at                           

[Can J Physiol Pharmacol 2014 August ; 92: 813–

820.] 

12- “Low-dose captopril and antioxidant combination as 

adjunct therapy in type-2 diabetic patients with 

coronary artery disease: A preliminary study.” 

Published at [ Journal of Diabetology, October 2011; 

3:4.]  

13- “A Study on the Possible Protective Effect of Some 

Antioxidants in Cigarette Smoke-Induced Oxidative 

Stress in the Rat.” Published at [ Bull Alex Fac Med 

2005;41(4):805-15.] 

 



 

 سرطان الثدى -1

 تليف الكبد -2

 مرض البول السكرى -3

 أحتشاء عضلة القلب -4
 

:اإلهتمامات البحثية األكاديمية   


