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 5/1997وزارة الصحة فى الفترة من - طبيب تكليف فى الوحدة الصحية بأبيس الثانيه  -

  .30/5/1998الى 

 جامعة –معيدة بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد البحوث الطبية  -

 .1/6/1998االسكندريةاعتبارا من 

 جامعة –مساعد بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد البحوث الطبية   مدرس -

 .17/3/2005االسكندرية اعتبارا من 

 جامعة –مدرس بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد البحوث الطبية  -

 .26/10/2010االسكندرية اعتبارا من 

 جامعة –أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى والعالج التجريبى بمعهد البحوث الطبية  -

  .26/2/2017االسكندرية اعتبارامن

جامعة فاروس - أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى -

  وحتى اآلن1/9/2018اعتبارا من  (معارا)باالسكندرية 

 

: شخصية مهارات

 أمين صندوق الرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  .1

 (JMRI(البحوث الطبية عضو هيئة تحرير مجلة معهد .2

 Pharmaceutical Biology Journalمراجع لألبحاث العلمية فى مجلة .3

 Biomedicine & Pharmacotherapy Journalمراجع لألبحاث العلمية فى مجلة  .4

 عضوية نقابة االطباء المصرية .5

 عضوية نقابة أطباء االسكندرية .6

 عضوية  مجلس ادارة الرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية االساسية .7

 عضوية الجمعية المصرية لألدوية والعالج التجريبى .8

  جامعة فاروس باالسكندرية–مقرر اللجنة الرياضية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى  .9

 باالسكندرية  جامعة فاروس–عضوية لجنة المؤتمرات بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى  .10

 باالسكندرية جامعة فاروس–والتصنيع الدوائى رئيس كنترول الفرقة الثانية بكلية الصيدلة .11

جامعة  -الطبية البحوث بمعهد الفارماكولوجى الماجستيرفى لطلبة أكاديميا مرشدا .12

 .31/8/2018حتى و2015/2016االسكندرية منذ العام الجامعى 

 .األسكندرية جامعة – الطبية البحوث بمعهد العلمية واألجهزة المختبرات لجنة عضوية .13
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 .جامعةاألسكندرية-الطبية بمعهدالبحوث الثقافية اللجنة عضوية .14

 .جامعةاألسكندرية- الطبية بمعهدالبحوث العلمية اللجنة عضوية .15

 جامعةاألسكندرية- الطبية لمعهدالبحوث للمؤتمرالسنوى المنظمة اللجنة عضوية .16

 جامعة – بمعهد البحوث الطبية الفارماكولوجى الماجستيرفى اتمقرر لبعض منسقا .17

 .31/8/2018وحتى 2015/2016 الدراسى العام منذ االسكندرية

 : المؤتمرات

 فى المؤتمر السنوى الخامس للرابطة المصرية للجهاز الهضمى والكبد والذى عقد فى متحدث- 

بفندق آزور البحر المتوسط باالسكندريةوكانت المحاضرة بعنوان  2018 أكتوبر 12&11

"ARBs: A novel Antifibrotic Agents" 

 للخبراء فى مرض السكرى وضغط الدم ومتالزمة الميتابوليزم المشاركة فى الملتقى العالمى-
ان وذلك بتقديم بوستر بعنو2018 يوليو 31&30أستراليا فى -والذى عقد فى مالبورن   

“Possible protective effect of Procainamide as an epigenetic 
modifying agent in experimentally induced type-2 diabetes 

mellitus in rats” 

 

– حضورالمؤتمر العلمى المتكامل السادس لقسم الكيمياء الحيوية باالشتراك مع قسم الجلدية -

             2018  مايو7جامعة األسكندرية فى - والذى عقد بمركز المؤتمرات بكلية الطب 

 Bio Dermatology”":بعنوان

 

حضور الملتقى السنوى الثانى للرابطة المصرية لحركية الجهاز الهضمى والكبد والذى عقد -

 بعنوان 2018 ابريل 27-26فى فندق تيوليب باالسكندرية فى الفترة من 

“Alex Gastro Forum 2018” 

 

حضور المؤتمر السنوى الثانى لقسم الفارماكولوجيا االكلينيكية باالشتراك مع قسم القلب و - 

 29جامعة األسكندرية فى- األوعية الدموية والذى عقد بمركز المؤتمرات بكلية الطب 

:  بعنوان2018مارس

“New Trends in Cardiovascular Pharmacotherapy” 
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 للمؤتمرالخامس عشر للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  والذى عقد عضو منظم-

:   بعنوان 2018  مارس  29جامعة األسكندرية فى - فى مركز المؤتمرات بكلية الطب 

“Immunemodulation: A new erra in medicine” 

 

  2017 نوفمبر9 فى المؤتمر السادس للرابطة المصرية للعلوم الفسيولوجية والذى عقد فى متحدث-

- بمعهد البحوث الطبية ” Recent Advances in Obesity Research“تحت عنوان 

جامعة االسكندرية وكانت المحاضرة بعنوان  

"Pharmacological Approach to Obesity Management" 

 

-  لخبراء علم فارماكولوجيا األعصاب والذى أقيم فى ميالنالمشاركة فى الملتقى العالمى السابع-

:                                                                              وذلك بتقديم بوستر يحمل عنوان2017 أغسطس 2 يوليو الى 31ايطاليا فى الفترة من 

“Hepatorenal protection in renal ischemia/reperfusion by 

celecoxib and pentoxifylline” 

 

والذى عقد بمكتبة ” Cardio Alex 17 “حضورالمؤتمر الدولى السابع عشرألمراض القلب-

 ساعة معتمدة من المجلس األوربى 14وقد منحت  2017 مايو 26-23األسكندرية فى الفترة من

 لألعتماد فى أمراض القلب

 

 للمؤتمر األول لقسم الفارماكولوجيا االكلينيكية باالشتراك مع قسم طب المناطق عضو منظم      - 

 2017 مايو25جامعة األسكندرية فى- الحارة والذى عقد بمركز المؤتمرات بكلية الطب 

 ”Challenging Virus C in Egypt : Dreams Versus Reality“: بعنوان

 

 مايو 21-20 الذى عقد بفندق توليب فى الفترة منحضور المؤتمر الدولى لمرض السكرى-

: بمناسبة العيد العاشر لألمم المتحدة لمكافحة مرض السكرى بعنوان2017  

“Clinical Applications of the Science of Diabetes” 

 

حضورالمؤتمر العلمى المتكامل الخامس لقسم الكيمياء الحيوية باالشتراك مع قسم طب األطفال - 

:  بعنوان2017  مايو10جامعة األسكندرية فى - والذى عقد بمركز المؤتمرات بكلية الطب – 

“Bio Pediatrics” 
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 للمؤتمرالرابع عشر للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  والذى عقد فى عضو منظم-

:    بعنوان 2017  مارس  30جامعة األسكندرية فى - مركز المؤتمرات بكلية الطب 

“Liver Regeneration-Current and Future Trends” 

 

  نوفمبر 4و3حضورمؤتمر الحساسية  و المناعة االكلينيكية الثامن عشر والذى عقد فى   - 

: جامعة األسكندرية بعنوان-  فى فندق هيلتون الشاطىء برعاية كلية الطب2016

"Allergy: New answers to old questions. Allergy management 

during pregnancy, lactation and allergic child" 

 فى المشاركة فى مسابقة الرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية االساسية ألحسن بحث منشور-

:  عن البحث التالى بالقاء محاضرةمجال العلوم الطبية االساسية 

"Possible protective effect of procainamideas an epigenetic 

modifying agent in experimentallyinduced type 2 diabetes 

mellitus in rats" 

جامعة االسكندرية ونال البحث -  بمبنى المواساة بكلية الطب2016 مايو 3عقدت المسابقة فى 

. شهادة تقدير

 

جامعةاإلسكندرية – حضورالمؤتمرالسنوى لقسم الفسيولوجى باإلشتراك مع قسم القلب بكلية الطب  -

:  بمركز المؤتمرات بالكلية بعنوان2016 أبريل 14والذى عقد فى 

"Cardiomyopathy and Heart Failure Molecular Physiology and 

Clinical Updates". 

 

 للمؤتمرالثالث عشر للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  والذى أقيم عضو منظم- 

- باالشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم الباثولوجى وعقد فى مركز المؤتمرات بكلية الطب 

:   بعنوان 2016  مارس  24جامعة األسكندرية فى 

"Understanding Lymphoma: Translating Basic Science to Clinical 

Practice" 
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- بمبنى المواساة كلية الطب - حضور الندوة العلمية التى نظمها قسم الفارماكولوجيا االكلينيكية - 

 "Memory is not a unitary construct: بعنوان 2016 يناير 21جامعة األسكندرية فى 

: والتى ألقاها

Prof. Robert DeaconProf. of Experimental Psychology,  

University of Oxford  

 

 2015 نوفمبر20 و 19حضورمؤتمر الحساسية و المناعة االكلينيكية السابع عشر والذى عقد فى  -

:    جامعة األسكندرية بعنوان- فى فندق هيلتون الشاطىء برعاية كلية الطب

"New Innovation in management of  Allergy , Asthma, COPD and 

Clinical Cases Diagnosis & Treatment" 

 

جامعة - كلية الطب - فى المؤتمر العلمى المتكامل الثالث لقسم الكيمياء الحيوية متحدث  -

 "  ”Bio Liver:   فى مركز المؤتمرات بالكلية بعنوان2015 مايو 14األسكندرية والمقام فى 

:    وكانت المحاضرة بعنوان 

"Targeting Liver Fibrosis on Bimolecular Basis” 

 

 للمؤتمرالثانى عشر المتكامل للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  عضو منظم-

باالشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم الفسيولوجيا والذى عقد فى مكتبة األسكندرية برعاية كلية 

:  بعنوان2015 ابريل 28جامعة األسكندرية فى - الطب 

“Advances in Adiposity and Neurocognition"  

 

 نوفمبر 20حضورالمؤتمر الثالث عشر للرابطة الطبية لدراسات وعالج السمنة والمقام فى - 

 :    فى فندق هيلتون الشاطىء بعنوان 2014

"Obesity: The Disease of diseases” 

 

  2014 نوفمبر 6حضورمؤتمر الحساسية  و المناعة االكلينيكية السادس عشر والذى عقد فى  -

:    جامعة األسكندرية بعنوان- فى فندق هيلتون الشاطىء برعاية كلية الطب

"New Horizons : Allergy- Clinical Immunology Asthma- COPD 

Diagnosis & Treatment" 
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والذى عقد فى الفترة من   (الثامن عشر لمعهد البحوث الطبية ) متحدث فى المؤتمر الدولى السادس-

جامعة -  فى فندق تيوليب باالسكندرية برعاية معهد البحوث الطبية 2014 سبتمبر 26 الى 23

”  Multidisciplinary Approach in Cancer Management“: األسكندرية بعنوان

 "Cancer Chemoprevention:"                    وكانت المحاضرة بعنوان 

 

- بمبنى المواساة كلية الطب - حضورالمؤتمر العلمى المتكامل الثانى لقسم الكيمياء الحيوية -

" Bio Vision2014: "بعنوان2014 مايو15جامعة األسكندرية والمقام فى 

 

 للمؤتمرالحادى عشر للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  والذى عقد          عضو منظم-

:  بعنوان2014 ابريل 28جامعة األسكندرية فى - فى مركز المؤتمرات بكلية الطب 

“The Burn Wound: From Basic To Management" 

 

 2013أغسطس 15حضور مؤتمر الحساسية  و المناعة االكلينيكية الخامس عشر والذى عقد فى  -

:    جامعة األسكندرية بعنوان- فى فندق فلسطين بالمنتزة برعاية كلية الطب

"New Horizon : Allergy Clinical Immunology Diagnosis & 

Treatment" 

 

والذى عقد فى "World Biotechnology Congress " الدولىمؤتمرى الالمشاركة ف-

Memorial Convention Center,John B Hynes Veterans Boston, USA. 

 عن البحث التالى بالقاء محاضرة فى الواليات المتحدة االمريكية 2013 يونيو 6-3فى الفترة من 

“ Effect of Nigella sativa oil on experimental toxoplasmosis" 

 

- كلية الطب - بمبنى المواساة- حضور المؤتمر العلمى المتكامل األول لقسم الكيمياء الحيوية -

 "Bio Bone 2013:" بعنوان2013 أبريل 24جامعة األسكندرية والمقام فى 

 

 للمؤتمرالعاشر للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية  والذى عقد فى مركز عضو منظم-

:  بعنوان2013 ابريل 11جامعة األسكندرية فى - كلية الطب - المؤتمرات

"Medicine and the search for the fountain of youth" 
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:  بعنوان2013 مارس28 للندوة العلمية المقامة بمعهد البحوث الطبية فى عضو منظم-

“Update in Management of Locally and Advanced Breast Cancer” 

 

حضورالمؤتمر المقام بمناسبة اليوم العالمى للسرطان برعاية قسم طب المجتمع فى مركز - 

:  بعنوان2013مارس17جامعة األسكندرية فى - المؤتمرات بكلية الطب 

"Cancer Prevention.....Never Too Late."!! 

 

  وكانت 2013 فبراير 14 فى الندوة العلمية المقامة بمعهد البحوث الطبية فى متحدث-  

 Pharmacological management of obesity”":المحاضرة بعنوان 

 

والذى عقد فى الفترة                   (السابع عشر لمعهد البحوث الطبية ) متحدث فى المؤتمر الدولى الخامس- 

جامعة –  فى فندق هيلتون جرين بالزا برعاية معهد البحوثالطبية 2012 نوفمبر 16 الى 13من 

 ”Recent Advances in Medical Research-  Obesity“:األسكندرية بعنوان

 "Pharmacotherapy of obesity:"وكانت المحاضرة بعنوان 

 

جامعة االسكنرية  -  للندوة العلمية الثالثة  التى عقدت بمعهد البحوث الطبيةعضو منظم- 

" Immune modulation“:  بعنوان2012مايو 17    فى  

 

 فى فندق هلنان فلسطين 2012 أبريل 26حضورمؤتمر الحساسية الرابع عشر والذى عقد فى -

: جامعة األسكندرية بعنوان- بالمنتزة برعاية كلية الطب

"Optimizing Management and outcomes of Allergic Asthma, 

Rhinitis, Urticaria and Immunodeficiency" 

 

 للمؤتمر التاسع للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية والذى عقد بمركز عضو منظم-

:  بعنوان 2012 أبريل 22جامعة األسكندرية فى - المؤتمرات كلية الطب

"The Integrative Symposium on Renal Failure- Hand in Hand to 

combat Renal Failure" 
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 5فى ’ جامعة االسكنرية- فى الندوة العلمية الثانية التى عقدت بمعهد البحوث الطبيةمتحدث -  

: وكانت المحاضرة بعنوان.  ”Alzehiemer's disease“ بعنوان 2012أبريل 

"Alzheimer’s Disease from brain lesions to new drugs” 

 

جامعة االسكنرية فى -  للندوة العلمية األولى  التى عقدت بمعهد البحوث الطبيةعضو منظم     - 

”.  Gene Polymorphism“ بعنوان 2012 فبراير 16

 

 فى فندق هلنان 2011 يونيو  2حضورمؤتمر الحساسية الثالث عشر والذى عقد فى -  

:  جامعة األسكندرية بعنوان- فلسطين بالمنتزة برعاية كلية الطب 

"Immunotherapy&Immunodeficiency" 

 

 للمؤتمر الثامن للرابطة المصرية لتقدم العلوم الطبية األساسية والذى عقد بقاعة عضو منظم- 

:  بعنوان2011  مارس 24جامعة األسكندرية فى - المؤتمرات  بكلية الطب 

“Diabetes: from Theory to Therapy" 

 

-حضور جميع جلسات األجتماع العلمى الذى يعقد اسبوعيا بقسم الفارماكولوجيا االكلينيكية- 

 .جامعة األسكندرية- كلية الطب

 

  :أوراق بحثية

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

cellreceptors 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 ReleaseNovember 2017; 266: 226-

237.] 

4- “Hepatorenal protection in renal ischemia/reperfusion by celecoxib and 

pentoxifylline”published at [Journal of Surgical Research 2016 

July;204(1):183-191] 

5- “Effect of Nigella sativa oil on experimental toxoplasmosis” published 

at[Parasitol ResJanuary2016;115(1) :379-390] 
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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[EuropeanPsychiatry2015March;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  December2014; 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 

PhysiolPharmacol 2014August ; 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.] 

 

 


