
 

 السيرة الذاتية
Curriculum Vitae 

  :معلومات الشخصيهال

  رضوى محمد رشاد محمد عبد الس�م  :ا�سم

  ٢٣/٧/١٩٧٣  :تاريخ المي�د

  ةجمھورية مصر العربي - ا�سكندرية  :مكان المي�د

  متزوجة   :الحاله ا�جتماعية

 سكندريهجامعه ا/ –معھد البحوث الطبيه  –الباثولوجى  رسدم  :العمل

 :�تصالطرق ا

  سكندريها/– سموحه -برج الوفاء للعلميين :العنوان

  ٤٢٦٣٤٠٠ :تليفون

  radwarashad22@yahoo.com :ايميل

      01001017601  :محمول

  :الحاله العلميه

من كلية الطب مع مرتبه الشرف  ممتازبتقدير  ١٩٩٧ اكتوبردور  يوس الطب و الجراحةوربكال  -
 .ةسكندريا/ جامعة

جدا من بتقدير جيد ٢٠٠٥ولوجيا دور يونيو في الباث جستير في العلوم الطبية ا�ساسيةدرجة الما -
 كلية الطب جامعة اIسكندرية

 ةسكندريطب جامعة ا�من كليه ال ٢٠١٤اIساسيه عام  درجه الدكتوراة في العلوم الطبية -

 : الوظيفيةالحاله 

 ١/١/٢٠٠٠اعتبارا من  بالمعھد) الباثولوجيا ( مراض قسم علم ا�معيده ب وظيفة -

- � ٢٢/١٠/٢٠٠٥بالمعھد اعتبارا من ) الباثولوجيا ( مراض وظيفة مدرس مساعد بقسم علم ا

 ٢٣/٩/٢٠١٤مدرس بقسم الباثولوجي بالمعھد  اعتبارا من  وظيفة -

  :الرؤية فى تطوير القسم -

و تبادل  ريةفه في الجامعات و المعاھد المصالباثولوجي المختل وحداتالتعاون العلمي مع    -١

  . ضرات و الخبرات العلمية خاصة كليه طب اIسكندريةالمحا



 

ھد موقع القسم بالمع من الميكروسكوب ونقلھا إلى  صعبهير الحاIت النادرة أوالصوكما يمكن ت      

  .التعليملزيادة الخبره في تشخيص ھذه الحاIت و

حافظه علي ن ذلك من شانه المينات �لعفي تسجيل الحاIت و تخزين ا تطبيق معايير الجودة   -٢

 حقوق المريض و المحافظة علي العينات بطريقة منظمة و علمية صحيحة كي يتم متابعة

Iستحدثه علي بلوكات الشمع المحتوية ي تحاليل مت و تطوراتھا و التمكن من تطبيق أالحا

�له استرجاع وايضا عمل ارشيف منظم بحيث يمكن من خ – علي العينات المحفوظة بسھولة

  .حيث اgن يتم حفظ بلوكات الشمع فى مخزن تابع للقسم -الحاIت مره اخرى

يمكن  حيث )السحب باIبره الدقيقه و تشخيص الحاIت( بالمعھدالقسم  عياده  ستكمال أعمالإ   - ٣

 –اورام عنق الرحم  اورام الثدى ول�ورام خاصه  مبكرفي مجال الكشف ال  إستغ�ل ھذه العيادة

الذى يتوفر فيه جھاز الماموجرام  قسم اIشعه وا/كتشاف المبكر Iورام الثدي  يتطلب التعاون مع 

مسحه من عنق الرحم وفحصھا  أما  ا/كتشاف المبكر �ورام عنق الرحم فھو يتطلب - والسونار

  علما بأن القسم به كوادر ذات كفاءة عالية فى ھذه المجاIت -بالميكروسكوب

كتزويد القسم بميكروسكوب ذات رؤوس متعددة لقسم با  عليميةالوسائل التشخيصية والتتحديث    -٤

  وحدات تصوير الحاIت بالكمبيوترو

مما جراء العمليه الجراحيه و ذلك لتشخيص نوع الورم أثناء إ التبريد تزويد القسم بجھاز -٥

ان ھذا النوع ب علما –ز ن القسم I يوجد به ھذا الجھاحيث أ و، يترتب عليه القرار الجراحى

جميع أنواع تشخيص اقل كفاءة و I تشمل  يةبدائ ن بالقسم بطريقةشخيص يتم اgمن الت

من  ن طريق الجھود الذاتيها الجھاز علتزويد القسم بھذ لذلك نحن في حاجة ماسة، ا�ورام 

  . با/ضافة إلى الدخل ا/قتصادى للقسم خ�ل التبرعات من جھات مختلفة

و ذلك Iھمية ھذا المجال في تشخيص  مناعية الھستوكيميائيةالصبغات ال وسع في مجالالت -٦

كيماويات يضا لتحديد نوع الع�ج و ھذا يتطلب توفير الأنواع ا�ورام المختلف عليھا و أ

فقط حيث أن القسم I يطبق فيه اgن سوى مستقب�ت الھرمونات �مراض الثدى  – ل�زمةا

   -.صبغة تشخيصية  ٣٠أكثر من  مع أنه يمكن إدخال

ا/كثار من ورش العمل بالتعاون مع ا�قسام اgخرى بالمعھد وخارجه من الجامعات اgخرى   -٧

 .المصريه وا�جنبية  للنھوض بالمستوى العلمى والتعليمى

  

  

  



 

  :تشخيصأعمال مجال ال

ومن خارجھا  لطبيةمن مستشفى معھد البحوث ا لعينات المرضية المختلفة الواردةتشخيص ا  -١

  بإستخدام الميكروسكوب الضوئى الى قسم الباثولوجى

  وتشخيصھا الدقيقه سحب ا�ورام با/برة  -٢

  الى القسم ئى سى الواردةومتابعة حاIت الفيروس الكبدى الوبا تصنيففى المشاركة  -٣

/تخاذ  لمسحهاو ا باستخدام جھاز التبريد تشخيص ا�ورام فوريا أثناء العمليات الجراحيه -٤

  الجراحية المناسبة  القرارات 

 رحم عن طريق فحص العينات المسحوبةالمشاركة فى الكشف المبكر �ورام الثدى وعنق ال  -٥

  الرحم الواردة إلى القسمعنق  عينات مسحة تحت أشعة السونار وفحص 

  توكيميائيةفحص وتشخيص العينات المختلف عليھا بعد صباغتھا بالصباغات المناعية الھس  -٦

 لتشخيص الحاIت الصعبة فحص الحاIت  بالميكروسكوب ا/لكترونى  -٧

  :و النشاط العلمى وأعمال الجوده اعمال التدريس

 فى وضع المقررات الدراسية المشاركة   .١

لبة الدراسات العليا لط والدروس العلمية فى إلقاء المحاضرات لمشاركةا    .٢

  .ستخدام التقنيات واIgت الحديثةبا لھم بالمعھد التى تم تسجي والدكتوراهجستيركالما

  المشاركة فى ا/رشاد ا�كاديمى لمجاميع من الط�ب   .٣

  والكنترول والتصحيح اIمتحاناتالمشاركة فى أعمال    .٤

  ٢٠١٤منذ الفصل الدراسى خريف بالقسم  منسق الجودة   .٥

  .ا�خرى بالمعھد  تنظيم وحضور اللقاءات العلمية التى تعقد بين القسم وا�قسام   .٦

والندوات المختلفة التى يقوم بھا أعضاء لجنة الجودة بالمعھد  حضور اIجتماعات  .٧

  .والجامعة

  و الدكتوراهف على رسائل الماجستير/شراا .٨      

  .المختلفة  العلميةعضو فى اللجان  .٩

  

  



 

   :هالعمل والمؤتمرات واللقاءات العلمي رات التى تم القاءھا فى ورشالمحاض

 Reporting of thyroidقسم الجراحة بمعھد البحوث الطبية بعنوان تم إلقاء محاضرة فى    -١

FNAC.    

 

   

 

  :ا�شراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ٤

  :رسائل الماجستير 

بيولوجيا بقسم  حسن صالح عبد اللطيف صالح /الطالب  من رسالة الماجستير ألمقدمة .١

  :بعنوان الخ�يا

  Proliferation indices: Ki-67 immunostaining and Argyrophilic Nucleolar 

Organizer Regions (AgNORs) technique in benign and malignant breast 

lesions  

    2015  تاريخ التسجيل

  ٢٠١٦تمت المناقشة 

 خ�يا بيولوجيا ال بقسمحسن محمد حامد محمود  /الطالب من لمقدمةرسالة الماجستير ا .٢

 : بعنوان

The relation of immunohistochemical expression of Cyclin D1 and 

argyrophilic nucleolar organizer regions (AgNORs) technique to other 

prognostic parameters in human breast cancer 

  2015 تاريخ التسجيل

 ٢٠١٦تمت المناقشة 

 :بقسم الفارماكولوجى بعنوان  أحمد خليل ابراھيم آية /الطالبة منرسالة الماجستير المقدمة  .٣

Assessment of Preventive and Curative Effects of N-acetylcysteine and 
Curcumin in Gentamicin-Induced Nephrotoxicity in Rats 

 

  2015 تاريخ التسجيل



 

 لم تناقش بعد وجاري العمل بھا

بقسم  جمال الدين عيد الوھاب خليف سالى /الطالبة دمة منرسالة الماجستير المق .٤

 : الباثولوجى بعنوان

Diagnostic utility of ER, PR, IMP3 and TFF 3 in differentiating Type 

I from Type II endometrial cancer 

  2016 تاريخ التسجيل

 2017تمت المناقشة 

أحمد على عبد المنعم بقسم علوم التكنولوجيا اسراء /رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة  .٥

 الحيوية معھد الدراسات العليا و البحوث

Relation between CpG island methylator Phenotype and polymorphisms 

in methyl-group metabolism genes and the risk of breast cancer in Egypt 

  2017 تاريخ التسجيل

  ي العمل بھالم تناقش بعد وجار

أسماء مصطفى عبد البارى بقسم الباثولوجيا  /مقدمة من الطالبةرسالة الماجستير ال .٦

 اIكلينيكية

Evaluation of the Methylation Status of Glutathione-S-Transferase P1 

Promoter Region in Egyptian Females with Breast Cancer 

  2017 تاريخ التسجيل

  وجاري العمل بھا لم تناقش بعد

 

 :رسائل الدكتوراة

   :بقسم المناعة بعنوان  السيد بدر السيدأميرة  /الطالبة المقدمة من رسالة الدكتوراة .١

  

The Dynamic Interactions Between Cancer Stem Cells, Non-Cancer 

Stem Cells and Breast Cancer Cells within Intact Tumor Microenvironment 



 

  2015:ريخ التسجيل تا

 لم تناقش بعد وجاري العمل بھا

 :ابتھال أحمد فراج بقسم الباثولوجى بعنوان  /الطالبة المقدمة من رسالة الدكتوراة .٢

Immunohistochemical study and image analysis of NFKB, STAT6 

and FOXP3 in B- cell NHL and HL with clinicopathological 

correlation 

  2016:ريخ التسجيل تا

 وجاري العمل بھا دلم تناقش بع

  :مناقشات الرسائل

 ئلا/شتراك فى مناقشة رسايتم  مل-

 :اللقاءات العلمية والمؤتمرات وورش العمل

• Postgraduate studies and medical research in the twenty first 

century,April 2002. Faculty of Medicine, Alex. 

• One-Day Workshop "Principles of medical research" from choosing the 

research question to defining the research outcome "Basic Course". 

Medical Research Institute, October 11, 2003. MRI. Alex. 

• Seminar on Liver Pathology given by Prof. Bernard Portman, December 

6-7th 2003, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo. 

• Egyptian Society of Pathology, Scientific Meeting, November 13-14th 

2005, Egypt. 

• 11th Conference of the Medical Research Institute on Evidence – Based 

Medicine, November 23-25th 2005. MRI. Alex. 

• 4th Integrated Symposium, Physical Exercise in Health and Disease, 

February 13th 2006. Cairo, Egypt. 

• International Academy of Pathology (Arab Division) Arab School of 

Pathology in collaboration with the Department of Pathology, Faculty of 



 

Medicine-Cairo University, Soft Tissue Tumors. April 13-15th 2006, 

Cairo, Egypt. 

• Lymphoma Pathology Workshop, July 2006, National Cancer Institute, 

Cairo University, Egypt. 

• 12th Conference of the Medical Research Institute on Advances in 

Medical Research. November 22-24th 2006. Alex. Egypt. 

• French-Egyptian Scientific Meeting (Beaujon-TBRI) on “New in 

Gastrointestinal and Liver Diseases” February 18th 2007, Theodor 

Bilharz Research Institute, Cairo, Egypt. 

• Recent Advances in Laboratory Medicine Congress, May 2-4th 2007, 

Alex, Egypt. 

• Liver Diseases at Crossroads of Civilization, East Meets West. 

September 5-6th ,2007. Alex., Egypt. 

• 13th Conference of the Medical Research Institute on Advances in 

Medical Research “Liver Diseases”, November 21-23rd 2007, Alex., 

Egypt. 

• Egyptian Society of Pathology Scientific Meeting, November 25-26th 

2007, Cairo. 

• International Academy of Pathology (Arab Division) Arab School of     

Pathology in collaboration with the Department of Pathology, Tumor 

Marker Unit, Faculty of Medicine-Cairo University, April 29th -May1st 

2008, Cairo, Egypt. 

• 14th Conference (2nd international) of the Medical Research Institute 

about Advances in medical Research “Oncology” from bench …… to 

bedside, October 29th -31st 2008, Alex. Egypt. 

• The first annual pathology workshop on: Inerpretation of Liver 

Biopsies.3th August 2009, faculty of medicine, Alex,  Egypt 



 

• 15th conference (3th international) Medical Research Institute, Advances 

in Medical Research, From molecular medicine to clinical applications. 

20th-23th   October 2009, MRI  Alex , Egypt 

• Endometrial, Ovaian and breast tumours,21-22  july 2010. Medical 

Research Institute, Alex, Egypt 

• 16th conference (4th international) Medical Research Institute, Advances 

in Medical Research Quality in Medical Education and Practice. 19th-

22nd October 2010,  Alex , Egypt 

• The first hepatology and gastroenterology day, HCC An Emerging 

Tragedy, 27 April 2012. Mediterranean Azur Hotel, Alex,  Egypt 

• Immunohistochemical techniques in pathology and their applications,17-

18 april,2013,medical technology center for research and cervices,  

Alexandria ,Egypt 

• The 5th annual pathology workshop, Role of FNAC in breast and thyroid 

lesions, Diagnostic criteria and pitfalls. April 30th 2014,  Alex Faculty of 

Medicine 

• Third annual conference on urological malignencies. Radison Hotel, 

Alexandria, Egypt. 6-7 November 2014  

• 7th BGICC conference and achieved 16 ESMO-MORA category 1 

points, Breast Gynecologic international cancer conference at Fairmont 

Heliopolis hotel, Cairo. 15-16 january 2015  

• The 6th annual pathology workshop on "update on gynaecological 

pathology" Alex, faculty of medicine, December 17th 2015 

• Scientific meeting in cairo during the period 25-26 october 2015 at 

Egyptian Society of pathology, scientific meeting october 2015 

• Slide meeting in cairo on 24 December 2015 at Egyptian Society of 

pathology, Slide Meeting December 2015 



 

• Activities of the 13th Anuual Conference of The Eygptian Association of 

Advancement of Medical Basic Science (EAMBS): Understanding 

lymphoma: Translating basic science of clinical practice. Organized by 

The Pathology Departement in collaboration with the ECPT. Thursday, 

24 March 2016, Alex faculty of medicine. 

• Scientific meeting of the Egyptian Society of Pathology held on 23-24 

October 2016, Cairo, Egypt. 

• Workshop in “Update on breast and gynecologic pathology” during the 

period 28-29 November 2016, Pathology Department, MRI, Alexandria 

University. 

• The 7th annual pathology workshop titled “soft tissue tumors” arranged 

by the Arab School of Pathology& The Arab Division of International 

Academy of Pathology, 17-18 December 2016, Alexandria, Egypt. 

• “The 4th Cyto-pathology Workshop & slide seminar”, during the period 

“8-9 March 2017, Pathology Department, MRI, Alexandria University. 
 

• http://neuro.pharmaceuticalcon ferences.com/eposter/ hepatorenal-protection- 
inrenal-ischemia-reperfusion- by-celecoxib-and-pentoxifyllin e-
neuropharmacology-2017 (poster in a conference) 

• “The 5th Cyto-pathology scientific meeting”, 7th of November 2017, 

Medical Technology Center, Alexandria University. 

•  

  :دورات تدريبية

  جامعة اIسكندرية –القيادات  قدرات اعضاء ھيئة التدريس والدورات المقدمة من مركز تنمية 

 )١٤/٤/٢٠٠٥-٩(التدريس الفعال : اجتيازالمصفوفة التدريبية لفئة المعيد •

اجتيازالمصفوفة التدريبية لفئة المدرس المساعد و التى تحتوى على البرامج اIتية بتاريخ  •

٢٣/٣/٢٠٠٦( 

o استخدام الكنولوجيا فى التدريس 

o مھارات العرض الفعال 



 

o المھنة اخ�قيات و اداب 

o تجاھات الحديثة فى التدريسIا 

o اتخاذ القرار و حل المشك�ت 

o الجوانب المالية بالجامعات 

التى اشتملت على البرامج البرامج الخاصة بالمصفوفة التدريبية لفئة المدرس و  م اجتيازت •

 :يةاIت

o  ٣١/١/٢٠١٧-٣٠(نظام الساعات المعتمدة( 

o  ١٦/٥/٢٠١٧- ١٥(حوكمة المؤسسات الصحية( 

o ١٨/٥/٢٠١٧-١٧(لنشر الدولى للبحوث العلمية ا(  

o ١/٦/٢٠١٧-٣١/٥( تنفيذ المشروعات البحثية الممولة و ادارة الفريق البحثى( 

o ١١/٦/٢٠١٧- ١٠( تصميم و انتاج المحتوى الرقمى( 

o عمال الجامعية الجوانب الماليI١٨/٦/٢٠١٧- ١٧(ة و القانونية فى ا( 

  :هاEبحاث المنشور

• R. Abdel Salama, N. El-Badrya, A. Rizkb, A. El-Sedfya, N. Kamelb and E. El-Abdc,∗ 
Expression of ECM1 and MMP-2 in follicular thyroid lesions among 
Egyptians. Cancer Biomarkers 00 (2015) 1–17 1 
DOI 10.3233/CBM-150481 

• Mahmoud M. Farag, Asmaa A. Khalifa, Wessam F. 
Elhadidy, and Radwa M. Rashad. Hepatorenal protection in 
renal ischemia/reperfusion by celecoxib and pentoxifylline.  
Journal of surgical research _ j u l y 2 0 1 6 ( 2 0 4 )              
1 8 3-1 9 1 

• Nour M. El-Etreby, Amany A. Ghazy and Radwaa Rashad. 
Prohibitin: targeting peptide coupled to ovarian cancer, 
luteinization and TGF-β pathways. Journal of Ovarian 
Research (2017) 10:28 DOI 10.1186/s13048-017-0325-4. 

• Mahmoud Assem, Eman Ahmed Youssef, Radwa 
Mohammed Rashad and Mona Abdel-Hamed Yahia. 
Immunohistochemical Expression of Cyclin D1 in Invasive 
Ductal Carcinoma of Human Breast. Oncomedicine, 2017; 
2: 80-87. doi: 10.7150/oncm.18416 



 

Projects 

Periodic examination for early detection of the most common diseases in 

females above 40 years in Alexandria University during the period from 

may 2009 to December 2010.  MRI, Alexandria University. 

  :عضوية الجمعيات العلمية

  عضو نقابة ا�طباء -

  عضو الجمعية المصرية للباثولوجى -

 :عضو اللجان 

    ٢٠١٦-٢٠١٥ عام الدراسيمعة ا�سكندرية للجا - بمعھد البحوث الطبية ثقافيةعضو لجنة ال -


