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 Mennatallah Ismail: الفيس بوك

   
 متزوجة :االجتماعية الحالة
  1985/ 5/  12 :الميالد تاريخ

 مصرية  :الجنسة

 صالحة : ارخصة القيادة رخصة

 

 التعليم : 

  جامعة القاهرة  - كلية الصيدلة -في الفارماكولوجيحاصلة على درجة الدكتوراه  :2015أكتوبر 
 

  الرسالة: عنوان 

 لعالج حديث بعقار مقارنة السكري لمرض كمضاد المركزي العصبي الجهاز على يعمل لعقار المحتمل التأثير" 

 "السكري مرض
 

 :المشرفون 

 عطية  محمد شريف أحمد. م.أ ˓كامل النبي عبد ماهر. د.أ˓ األبحر الدين صالح حنان. د.أ

 

  اإلسكندريةجامعة  -معهد البحوث الطبية -في الفارماكولوجيالماجستيرحاصلة على درجة  :2012مارس 
 

  :عنوان الرسالة 

 الدفاعى النظام حالة و بالدم الدهون مستوى و الجلوكوز ضبط على السيستيين و الميتفورمين عقار تأثير "

 "الستربتوزوتوسين  بعقار المستحدث السكرى البول بمرض المصابة الجرذان فى التأكسدى لإلجهاد
 

 :المشرفون 

 إيمان عبد الفتاح سليمةد. ˓ أ.م. رويده رفعت شحاته ˓أ.د. زينات خليل إبراهيم سلمان 

 

  2008يناير: 

جامعة  -والبحوث العليا الدراسات معهد في المستمر عليمبنظام الت Biotechnologyحضور محاضرات 

 اإلسكندرية
 

  2007يونيو: 
 جامعة عين شمس بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف -كلية الصيدلة –درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية  حاصلة على

(89.89%) 

 

 اللغات: 

 األم اللغة :العربية 
 المحادثة في جدا وجيد والكتابة القراءة في ممتاز :اإلنجليزية 
 األساسية المعرفة :األلمانية (شهادة B2 جوته معهد من األلمانية اللغة في) 
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 الوظيفي: التاريخ 

  جامعة فاروس  –كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  -مدرس بقسم الفارماكولوجي :حتى االن 2016يناير

 باالسكندرية

  جامعة  –كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  -مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجي :2015سبتمبر  – 2012أبريل

 فاروس باالسكندرية

  جامعة فاروس  –كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  -معيد بقسم الفارماكولوجي :2012مارس –2008أبريل

 باالسكندرية

  :النشر 
1. Ali MA, El-Abhar HS, Kamel MA, Attia AS.  Antidiabetic Effect of Galantamine: Novel 

Effect for a Known Centrally Acting Drug. PLoS One. 2015 Aug 11;10(8):e0134648. doi: 

10.1371/journal.pone.0134648. eCollection 2015. 

 

2. A new approach in Type 2 diabetes mellitus treatment- Evaluation of the beneficial effect of 

L-cysteine in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Anchor Academic Publishing, 

Hamburg, 2015 

 

3. Salman Z.K., Refaat R., Selima E., El Sarha A., Ismail M.A. The combined effect of 

metformin and L-cysteine on inflammation, oxidative stress and insulin resistance in 

streptozotozin-induced type 2 diabetes in rats. Eur J Pharmacol. 2013, 714 (1-3): 448-55.  

 

 شخصية مهارات : 
 التعليم الذاتي 
 القيادة ومهارات الجماعي العمل. 
 جيدة والعرض الوقت دارةإ مهارات 

 

 الحاسب اآللي مهارات: 
  Microsoft Office, Photoshop and Illustrator  برامج الخبرة في إستخدام

 

 المؤتمرات وورش العمل: 
 حضور مؤتمر  :2016 أبريل“Biovision Alexandria” في مكتبة االسكندرية 

 عرض بوستر خالل فعليات مؤتمر  :2016 يونيو“The European association for Clinical 

Pharmacology & Therapeutics”  أسبانيا –في مدريد 

  بعنوان حضور ورشة عمل  :2015سبتمبر“Managing Institutional Change”  والتصنيع الصيدلة كلية 

 باالسكندرية فاروس جامعة – الدوائي

  ورشة عمل بعنوان حضور  :2015يوليو“Scientific Writing Workshop” الدوائي والتصنيع الصيدلة كلية 

 باالسكندرية فاروس جامعة –

 عرض بوستر خالل فعليات مؤتمر  :2014 أبريل“Biovision Alexandria” في مكتبة االسكندرية 

  حضور ورشة عمل بعنوان  :2013أكتوبر“Researchers’ Guidelines Training Program”  في مكتبة

 االسكندرية

  حضور ورشة عمل بعنوان :2012أكتوبر“Research Management” فيDAAD Kairo Akademie  


