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جامعة  –----------------------الفرقة الثالثة بكلية الطب البشري  •

 .االسكندرية 

الطبية بمعهد البحوث الطبية جامعة الدراسة المؤهلة للبحث في العلوم  •

  .االسكندرية

وضع خطط البحوث و االشراف علي ابحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال  •

 ..الفطرية –الفيروسية  –المناعة واالمراض البكتيرية 

المشاركة في تدريس المواد االكلينيكية وأثر العالج في مقررات دبلوم الطفيليات  •
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 . السريري بداخل مستشفي معهد البحوث الطبية في اقسام البطني و الجراحة

لسيرولو جي و االختبارات المناعية المختلفة المشاركة في اعمال الروتين و ا •

 . (طفيليات  –فيروسات  –بكتيريا )المساعدة لتشخيص االصابة الميكروبية 

 :اللجان العلمية 
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مشروع مدي تأثير االصابة المزدوجة بالبلهارسيا والدودة الكبدية في حدوث االنيميا  •

 . 2001-2000و علي حياة طلبة المدارس في ابيس وريف االسكندرية 

 :المؤتمرات العلمية
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ورشة عمل عن مدي االنتشار الوبائي و تشخيص وعالج االصابة  •

 . 1997بالدودة الكبدية في أكتوبر 

 –المؤتمر الدولي لألمراض المعدية والصحة العامة بقاعة المؤتمرات  •

 . 1997االسكندرية في أكتوبر 

 :مشاركة حضور علمي •

 Adenosine deaninase and its : القاء بحث بعنوان

correlation to 

T- lymphocytes in patients with fasioliasis 

،  1998المؤتمر العلمي االول لطب المعامل بمحافظة مطروح في مايو  •

 والقاء محاضرة عن

Clinical update of toxoplasmosis. 

معهد البحوث الطبية  –مؤتمر الشرق االوسط األول عن عالج السرطان  •

 . 1999جامعة االسكندرية أكتوبر  –

مؤتمر الجمعية المصرية ألمراض الكبد والجهاز الهضمي و االمراض  •

 . 1999المعدية باالسكندرية ابريل 

مؤتمر الجمعية المصرية لالمراض المتوطنة و المعدية و الطفيليات يونيو  •

2001 . 
 

 :مشاركة علمية 
 

 :القاء بحث بعنوان 

 

Fascioliasis ,schistosomiasis and chronic HCV infection as 

Causes of chronic liver disease ,an electron microscopic 

study. 
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لاليوسين في مرضي الدودة والخاليا المحبة (ه)معدالت الهستامين واالجسام المضادة " •

 "الكبدية قبل وبعد العالج البيثونول و الداميتين

"Blood Histamine,IgE&Eosinohils in human fascioliasis before and after Bithionl and 

Damitine treatment" 
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في مرضي  (ب)و مولدات المناعة لفيروس  (ج)انتشار االجسام المضادة لفيروس " •

 "هارسيا و بعض عوامل الخطرالبل

"Prevalence of HCV-Ab and HBs Ag in schistosomal patients in relation to some risk 

factors" 
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 "العالج بأقراص البيثونول 

"Human fascioliasis T-cell subsets and function before and after treatment with bithionol 

tablets." 
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 "(1)تأثير االصابة بطفيل التوكسوبالزما علي مستوي مصل الدم من االنترلوكين " •

"Effect of toxoplasmosis on serum level of interleukin(1) 

1996 

 

 "الكبدية بعقار التريكالبندازول عالج االصابة االنسانية بالدودة" •

"Triclabendazole in treatment of human fascioilasis" 

1996 

 

 "دراسات اكلينيكية و معملية في االصابة االنسانية بالدودة الكبدية في مصر" •

"Clinical and laboratory findings in human fascioliasis in Egypt" 

1996 

 

 "في مرض الدودة الكبدية(ت)انزيم ادينوسين ديأمينيز و عالقته بالخاليا الليمفاوية " •

"Adenosine deaminase and its correlation to T-lemphocytes in fasciolasis" 

1996 

 

في المرضي المصابين بالدودة الكبدية قبل وبعد العالج بالبيثونول و (1)نشاط االنترلوكين " •
 "داميتين 

"IL-l activity in human fascioliasis before and after treatment with bithionol and 

dametine." 

1997 

 

 "االصابة بالبروتوزوا المعوية كعامل مسبب لالسهال في االطفال سن ما قبل المدرسة " •

"Intestinal protozoal infection among diarrhoeic preschool children" 

1997 

 

 

 

 "العالج بعقار التريكالبندازول في االصابة االنسانية بالدودة الكبدية" •

"Triclabendazole in the treatment of established human fascioliasis" 

1998 

 

 "تأثير االصابة المزمنة بالدودة الكبديةعلي الحويصلة المرارية وعالجه" •

"Effect of chronic fascioliasis on gall bladder and its management" 

• 2000 



االصابة بالدودة الكبدية و البلهارسيا و فيروس الكبد الوبائي ج كمسببات ألمراض الكبد " •
 "دراسة بالميكروسكوب االلكتروني,المزمنة

"Fascioloasis ,schistosomiasis HCV infection as causes of chronic liver disease.,An 

electron microscope study" 

2000 

 

مصاحبة عدوي االصابة بطفيلي الجيارديا والبكتريا الحلزونية المعدية لها دور رئيسي في " •
 "مضاعفةالتهابات المعدة و الثنا عشر

"Combined giardiasis and Helicobacter pylori infection may have a major role in 

augmenting gastrointestinal deseases" 

2001 

 

 "التعرف علي نوع وجنس الدودة الكبدية في مصر" •

"Indentification of Egyptian Fasciola species" 

2002 

 

لبلهارسيا الكبدية بمصابة وبدون العدوي بفيروس دراسة بعض الدالالت البيولوجية في ا" •
 "(ج)الكبد الوبائي 

"Study of some biological markers in hepatic schistosomiasis with and without chronic 

virus C infection" 

2002 

 

 

ا" •  "دراسات علي بويضات الدودة الكبدية ، حجمها وقدرتها علي عدوي قوا قع الليميني

"Studies on fasciolaeggs , size and infectivity to lymnaecailliaudi in Egypt" 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


