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نسرين سعيد ابراهيم المزين :االسم   
                                            

-سموحة -كومباوند انطونيادس-شارع قنال المحمودية العنوان :

 االسكندريه 

 

51111111100التليفون :  

  sharabitarek@hotmail.comالبريد االلكتروني : 

1191اغسطس  11 تاريخ الميالد : مصرية:  الجنسة   

متزوجةالحالة االجتماعية :  ساريةرخصة القيادة :    

 

 : التعليم 

  ؛ عنوان 8102درجة الدكتوراة في علم الفارماكولوجي و السميات, كلية الصيدلةوجامعة القاهرة, مارس

باستخدام تقنية النانو لعقاري االيماتينيب و الفالسارتان في   الرسالة: استهداف الخاليا الكبدية النجمية

 تليف الكبد المستحدث في الجرذان 

  درجة الماجستير في علم الفارماكولوجي و العالج التجريبي, معهد البحوث الطبية, جامعة االسكندرية

مستقبالت ؛ عنوان الرسالة: تقييم التأثير المضاد للسرطان لبعض االدوية المستحثة ل8102

 البيروكسيزوم في سرطان الثدي المستحدث تجريبيا في الجرذان 

  ,بتقدير ممتاز مع مرتبة  8112درجة الباكلريوس في العلوم الصيدلية, كلية الصيدلة , جامعة االسكندرية

 01الشرف و حاصلة على ترتيب 

 اللغات: 

 )اللغة العربية )اللغة االم 

  الكتابة, القراءة و التحدث(اللغة االنجليزية )تحكم ممتاز في 

 8101عام  081/ 011بمجموع  (TOEFL iBT)تم اجتياز اختبار التويفل الدولي 

  8102عام  711/ 711بمجموع تم اجتياز اختبار التويفل المحلي 

  في الكتابة, القراءة و التحدث( توسط)تحكم م الفرنسيةاللغة 

 

 الوظيفي التاريخ : 

  ندرية جامعة فاروس باالسك-العالجيات بكلية الصيدلة و التصنيع الدوائيمدرس بقسم الفارماكولوجي و

 8102منذ ابريل 

  8102عضو بلجنة اخالقيات البحث العلمي  للدراسات العليا  بجامعة فاروس باالسكندرية منذ مايو  

 سجامعة فارو-مدرس مساعد  بقسم الفارماكولوجي و العالجيات بكلية الصيدلة و التصنيع الدوائي 

 8102و ختى مارس  8102باالسكندرية منذ سبتمبر 

  مدرس احياء للدبلومة االمريكية في القسم االمريكي بمدرسة الكلية االسكندرية االمريكية منذ سبتمبر

  8100و حتى يونيو  8111

  8111و حتى اغسطس  8117صيدالنية بمكتب صحة سموحة باالسكندرية منذ ابريل 
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 شخصية مهارات:  

 استخدام الكمبيوتر مهارات في 

  الخصول على شهادةICDL   8100قي 

  خبرة في تطبيق طرق تعليم مميزة و خضورمؤتمراتCITA   8117لتعليم احدث طرق التعلم عامين 

 8111و 

 المؤتمرات : 

 مؤتمرات & الندوات

 أكتوبر متحدث في المؤتمر السنوي الخامس للرابطة المصرية المعدة الكبد، كلية الطب، جامعة القاهرة( 

8102) 

  (8102بيوديرماتولوجي ، "كلية الطب"، جامعة اإلسكندرية )مايو مؤتمرالحضور في 

  (8101الكبد ، "كلية الطب"، جامعة اإلسكندرية )مايو مؤتمر اعادة تجديد الحضور في 

  جامعة  8102أكتوبر عام  82-81على أوجه التقدم في "العلوم الصيدالنية"،  االولالمؤتمر "الدولي حضور

 فاروس في اإلسكندرية

  (: التقدم في األبحاث الطبية المتعلقة بالسمنة، الطبية 8108الحضور في  المؤتمر الدولي الخامس )نوفمبر

  جامعة اإلسكندرية-بحوث المعهد

 :العمل ورش

  اريع التفاعلية، والمشالتعليم  الدكتوراه )تقييم الطالب، طرائق ورشة عمل للخاصلين خديثا على حضور

  ، جامعة فاروس في اإلسكندرية8102(، سبتمبر طرق ادارة المحاضراتالميدانية، وإدارة ملف & 

 جامعة فاروس في اإلسكندرية8101"، الذاتية حضور ورشة عمل بعنوان؛ " األرشفة ،. 

  ،"عة فاروس في ، جام8107سبتمبر  80حضور ورشة عمل بعنوان؛ "النشر الدولي & تمويل المشاريع

 .اإلسكندرية

  جامعة فاروس في اإلسكندرية8102العلمية يوليو طرق الكتابة ،  

  "الحضور في الدورة التدريبية "الممارسة اإلكلينيكية للصيادلة )الصيدلة السريرية(، إدارة التدريب الطبي

ICC  8112"عام. 

 أوراق بحثية : 

 Nesrine S. El-mezayen, Wessam F. El-Hadidy, Wessam M. El-Refaie, Th. I. 

Oral vitamin-A-coupled valsartan nanomedicine: High hepatic stellate cell 

receptors accessibility and prolonged enterohepatic residence. Journal of 

Controlled Release 2018; Volume 283, issue 2018, 32-44. (ISI Impact factor 

7.8) 

 Nesrine S. El-mezayen, Wessam F. El-Hadidy, Wessam M. El-Refaie, Th. I. 

Shalaby, Mahmoud M. Khattab, Aiman S. El-Khatib. Hepatic stellate cell-
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targeted imatinib nanomedicine versus conventional imatinib: A novel strategy 

with potent efficacy in experimental liver fibrosis. Journal of Controlled 

Release 2017; Volume 266, issue 2017, 226-237. (ISI Impact factor 7.8) 

 Remonda E. Rizk, Wessam F. El-Hadidy, Malak A. Zoheir, Nesrine S. El-

Mezayen. Evaluation of the anticarcinogenic effect of some peroxisome 

proliferator activated receptor ligands on dimethyl-benz(α)anthracene induced 

mammary tumor in female rats. World Journal of Pharmaceutical Research, 

2015; Volume 4, Issue 11, 2078-2099 (SJIF Impact Factor 5.990). 

 

 


