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 الذاتية السيرة

 نهى احمد البغدادى: األسم

 8/6/1969: الميالد تاريخ

. القاهرة جامعة – الصٌدلة كلٌة – الحٌوٌة الكٌمٌاء بقسم أستاذ مساعد: الحالية الوظيفة

: الدراسية المؤهالت

عام  وترتٌب الشرف مرتبة مع" ممتاز " عامبتقدٌر 1992 ماٌو دور الصٌدلٌة العلوم بكالورٌوس -1

 .القاهرة جامعة - الصٌدلة كلٌة من" الثانى عشر"

 "ممتاز "عام بتقدٌر 1993 نوفمبر دور القاهرة جامعة من الصٌدلٌة العلوم فً ماجستٌر تمهٌدي -2

 جامعة الصٌدلة كلٌة من 5/8/2000 بتارٌخ حٌوٌة كٌمٌاء تخصص الصٌدلٌة العلوم فً ماجستٌر -3

 :الرسالة وعنوان. القاهرة

" التجارب حيوانات في الشيخوخة و األنظمة المضادة للتأكسد"

  "Aging and antioxidant systems in experimental animals" 

: إشراف تحت والرسالة

. ماجد محمد عبد الحكٌم بركات/ د. أ

 .عاطف تادرس فهٌم/ د. أ

 جامعة الصٌدلة كلٌة من 2/1/2006 بتارٌخ حٌوٌة كٌمٌاء تخصص الصٌدلٌة العلوم فً دكتوراة -4

: الرسالة وعنوان القاهرة

دراسة لبعض أوجه المناعة و الحساسية و دور مضادات : حساسية الجهاز التنفسى المشترك"

 "األكسدة

"Combined airway diseases: study of some immunological, allergic and 

antioxidant mechanisms" 

: اشراف تحت والرسالة

 ماجد محمد عبد الحكٌم بركات/ د. أ

 الدسوقى الدسوقى فودة/ د. أ

 صافٌناز سامى ابراهٌم./ د.م.أ

 



 

 رئُض يجهض انمظى

 

 

يُبل فؤاد إطًبعُم. د.أ  

2 

: الوظيفي لتدرجا

 .9/1/1993 من عتباراًا ا القاهرة جامعة – الحٌوٌة الكٌمٌاء بقسم معٌدة -1

 .8/10/2000 من عتباراًا ا القاهرة جامعة – الحٌوٌة الكٌمٌاء بقسم مساعد مدرس -2

  22/2/2006 من عتباراًا ا القاهرة جامعة – الحٌوٌة الكٌمٌاء بقسم مدرس -3

 .اآلن وحتى 22/5/2014من أعتباراًا  القاهرة جامعة – الحٌوٌة الكٌمٌاء بقسمأستاذ مساعد  -4

: والتطبيقي العلمي النشاط

: واإلمتحانات التدريس مجال في الخبرات:- أوال

 لطلبة الحٌوٌة الكٌمٌاء لمقررات والشفهٌة والعملٌة النظرٌة اإلمتحانات وفً التدرٌس فً المشاركة -1

 .القاهرة جامعة -  الصٌدلة بكلٌة والرابعة الثالثة الفرقة

 لطلبة الحٌوٌة الكٌمٌاء لمقررات والشفهٌة والعملٌة النظرٌة اإلمتحانات وفً التدرٌس فً المشاركة -2

 .القاهرة جامعة - األكلٌنٌكٌة الصٌدلة برنامج فًو الرابعة  الثالثةو الثانٌة الفرقة

 الحٌوٌة الكٌمٌاء لمادة الدقٌق التخصص لمقررات النظرٌة اإلمتحانات وفً التدرٌس فً المشاركة -3

 .القاهرة جامعة – الصٌدلة بكلٌة( – ماجستٌرال )العلٌا الدراسات لطالب

 لطالب الحٌوٌة الكٌمٌاء لمقررات والشفهٌة والعملٌة النظرٌة اإلمتحانات وفً التدرٌس فً المشاركة -4

 .القاهرة جامعة – الصٌدلة بكلٌة  الحٌوىالكٌمٌائً التحلٌل دبلوم

 لدبلوم التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى (1701 )1منسق مقرر كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة  -5

 لدبلوم التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى (1705 )2منسق مقرر كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة  -6

كلٌة الصٌدلة جامعة القاهرة فً اعداد -المشاركة مع أعضاءهٌئة التدرٌس بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة -7

 المذكرات النظرٌة و العملٌة لطالب الفرقة الرابعة

 االشراف على المقاالت العلمٌة لطالب الدبلوم -8

 المشاركة فى تحكٌم الحلقات الدراسٌة  التى تعقد بالقسم -9

 .القاهرة جامعة – الصٌدلة بكلٌة والكنترول اإلمتحانات أعمال فً المشاركة -10

 .المشاركة فى أعمال االمتحانات الشفهٌة لمادة الكٌمٌاء الحٌوٌة فى بعض الجامعات األخرى -11

: الطالبي النشاط:-  انياًا 

 .القاهرة جامعة – الصٌدلة كلٌة لطلبة الصٌفً التدرٌب فً المشاركة -1
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 برنامجاالشراف علً األنشطة التى ٌكلف بها الطالب اثناء دراستهم لمقررات الكٌمٌاء الحٌوٌة فً  -2

 القاهرة جامعة - األكلٌنٌكٌة الصٌدلة

: فيها المشاركة العلمية الهيئات:-  ال اًا 

 المصرٌة الصٌدلٌة الجمعٌة عضو. 

 الجزئٌة والبٌولوجٌا الحٌوٌة للكٌمٌاء المصرٌة الجمعٌة عضو. 

  ومرفق خطابات الكترونٌة تفٌد )المشاركة كمحكم فى الدورٌات العلمٌة العالمٌة و المحلٌة اآلتٌة
 :(ذلك

publisher Impact 

factor 

journal No 

Walter de Gruyter 3.009 Clinical chemistry and laboratory medicine 1 

Science web 0.809 International journal of educational research and 

review 
2 

Informa 1.293 Drug and chemical toxicology 3 

Hindawi  1.72 Evidence-based complementary and alternative 

medicine 
4 

Maney  1.732 Redox report 5 

Springer  1.912 Cell biochemistry and biophysics 6 

-- -- Bulletin of faculty of pharmacy 7 

Karger 1.538 Pharmacology  8 

 عليها اإلشراف في المشاركة العلمية الرسائل:- رابعاًا 

 (دكتوراهرسائل  6 و ماجستٌررسائل  5)    رسالة11 عدد على باإلشراف المشاركة 

  ( رسالة دكتوراه3 رسالة ماجستٌر و 3) رسائل 6االنتهاء من عدد 

  الصٌدلة بكلٌة ( رسالة دكتوراة3 رسالة ماجستٌر و 2) رسائل 5االشتراك فً تحكٌم على – 

. بالرسائل مفصلة قائمة ومرفق القاهرة جامعة

 اللجان في اإلشتراك:- خامساًا 

 .2014عضى نجُت انكًُبوَبث بمظى انكًُُبء انحُىَت حخٍ عبو  -1

 انظُزة انذاحُت عضى نجُت ححذَذ انًىلع انخبص ببنمظى عهً شبكت انًعهىيبث انذونُت و يخببعت  -2

 .عضبء هُئت انخذرَض و يخببعت اإلشزاف عهً انظكزحبرَتأل

 فً انمظى (703 )3يظئىل يهف انجىدة انخبص ببنكًُُبء انحُىَت  -3

 و يظبعذ انخحزَز يٍ 9/2018نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة يٍ عضى نجُت انُشزة انذورَت انعهًُت  -4

 2019يبرص 
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 2018/2019 نهعبو انجبيعً  عضى نجُت انًعبيم نبزَبيج انظبعبث انًعخًذة -5

 :  و ورش العمل و الندواتالتدريبية الدورات: سادساًا 

 وهى دورات( 13 )وعددها والقيادات التدريس هيئة اعضاء قدرات تنمية دورات -:

 .30/12/2004-28 من الفترة فى مهارات التفكير دورة .1

 .9/7/2008-7 من الفترة فى ادارة الفريق البح ى دورة .2

 .17/12/2008 - 15 من الفترة فى استخدام التكنولوجيا فى التدريس دورة .3

 .13/5/2009-11 من الفترة فى النشر العلمى دورة .4

 .25/11/2010- 23من الفترة فى فى العمل الجامعى المهنة سلوكيات دورة .5

 .4/1/2012-2 من الفترة فى نظم الساعات المعتمدة دورة .6

 .10/10/2013-9 من الفترة فى تنظيم المؤتمرات العلميه دورة .7

 .25/9/2014-24 فى الفترة من اإلدارة الجامعية دورة .8

 30/7/2015-29 فى الفترة من مهارات التدريس الفعال دورة .9

 15/9/2015-14 فى الفترة من نظم االمتحانات و تقويم الطالب دورة .10

 10/11/2016-9 فى الفترة من التحليل اإلحصائى فى التجارب الحيوية دورة .11

 3/10/2017-2 فى الفترة من الجوانب المالية و القانونية فى األعمال الجامعية دورة .12

 9/4/2019-8 فى الفترة من اتخاذ القرارات و حل المشكالت دورة .13

  دورات علمية لمركز البيوتكنولوجى((BTCبكلية الصيدلة جامعة القاهرة : 

  فٍ يجبل انتكُىنىجُب انحُىَت االتجبهبث انجذَذةدورة حذرَبُت فً  .1

"New trends in biotechnology BTC-010"            

 2010َىفًبز 23-22وانخً عمذث فً انفخزة يٍ             

 انجزَئُت تطبُمبث انبُىنىجُبدورة حذرَبُت فً  .2

 "Molecular biology practice BTC-002"         

 2011طبخًبز19-14 وانخً عمذث فً انفخزة يٍ 

  "Training workshop systems biology BTC-006"            دورة حذرَبُت فً .3

 2011دَظًبز15-12 وانخً عمذث فً انفخزة يٍ          
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 بجبيعت انمبهزةدوراث يزكز ضًبٌ انجىدة و اإلعتًبد  : 

 .2008 /11/ 18- 17 فً انفخزة انتخطُظ االستزاتُجًدورة  .1

 24/12/2008 فً اعذاد االستبُبَبث و تحهُههب بغزض ضًبٌ انجىدةدورة  .2

 2010 /4/ 20 فً انتخطُظ االستزاتُجً: ورشت عًم بعُىاٌ .3

 فً يعبَُز انذراست انذاتُت و انتمزَز انسُىي نهًؤسست انتعهًُُت: ورشت عًم بعُىاٌ .4

28/12/ 2011 

 24/4/2017-23 فٍ انفخزة "SPSS"دورة  .5

 .22/11/2017فً  ٌةاعذاد جذول يىاصفبث االختببراث و صُبغت االسئهت االيتحبٌدورة  .6

  بكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  ضًبٌ انجىدة وحذة تمىَى األداء ودوراث 

  انًُعمذة بخبرَخCreating online and interactive quizzes: عُىاٌة ورشت عًم  .1

22/2/2017 

  انًُعمذة بخبرَخ" أضىاء تزلُبث أعضبء هُئت انتذرَس ببنجبيعبث انًصزَت":يحبضزة بعُىاٌ .2

8/10/2017  

 :بعُىاٌورشت عًم  .3

 Google tools for teaching and education: Google classroom and others 

  16/10/2017 انًُعمذة بخبرَخ  

 انًُعمذة بخبرَخ  Writing effective exam questionsبعُىاٌ ورشت عًم .4

15/11/2017. 

  ًدوراث االتحبد األوروبDAAD 

 َىو  فٍ كهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة”Project management“دورة ادارة انًشزوعبث  

30/11/2014 

 .دوراث أخزي: 

 بعُىاٌدورة حذرَبُت  .1

“Isolation, proliferation & differentiation of human cord blood stem 

cells along hepatocyte lineage” 

  5/10/2009 -3فً انفخزة  (انًصم وانهمبح)رعبَت فكظُزا ة و انخً عمذث 
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رعبَت يزكش ةانًكخبت انًزكشَت فً جبيعت انمبهزة ة وانخً عمذث انكتببت انعهًُتدورة حذرَبُت فً  .2

  12/11/2009-8جبيعت انمبهزة نهطببعت و انُشز فً انفخزة يٍ 

 رش انعًمو:  

 :ورشت عًم بعُىاٌ .1

 Hospital pharmacy: antimicrobial stewardship and the formulary process 

 .2008 فً َىفًبز  (MIU) رعبَت جبيعت يصز انذونُتةوانخً عمذث  

رعبَت يزكش انحظبة ة ببستخذاو لىاعذ انبُبَبث انًكتبُت انزلًُتورشت عًم حذرَبُت خبصت  .2

 2012 /12/ 18جبيعت انمبهزة  فً َىو -انعهًً 

 انُذواث :

 2012 /9/ 24 فً انًعهذ انمىيً نهظزطبٌ  بخبرَخ انتغذَت اإلكهُُُكُتحضىر انُذوة انزبَُت فً  -1

 انتطىراث انحذَثت فٍ انًُتجبث انطبُعُت وانتكُىنىجُب انحُىَتحضىر طًُُُبر عٍ  -2

          Recent advances in natural products and biotechnology 

           جبيعت انمبهزة فً– رعبَت يزكش انًُخجبث انطبُعُت فً كهُت انصُذنتةانذي عمذ  و          

31/10 /2012 

– انًُعمذة فً كهُت انصُذنت " انًخذراث و أثبرهب انسهبُت و طزق يكبفحتهب" حضىر َذوة  -3

 2012 /12/ 4فً  جبيعت انمبهزة

انًؤتًزاث انعهًُت :- سببعبًا 

  و دورهب فً انخًُُت و انبُئتنهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُتانمىيً انخبيض حضىر انًؤحًز  -1

 بحذ بعُىاٌانمبء  وانًشبركت ة2002 يبَى14 – 12وانًُعمذ فٍ انفخزة يٍ 

Aging and antioxidant systems in experimental animals 

حضىر انًؤحًز انظُىٌ نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُت وانًُعمذ فٍ انفخزة  -2

 وانذٌ عمذ بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض وانًشبركت ببحذ كًعهك 2008 ابزَم 23 – 22يٍ 

 بعُىاٌ

Protective effect of diallyl sulfide and grape seed extract against 

acetaminophen-induced hepatic oxidative damage in mice."                            

تذعُى : "حضىر فعبنُبث انًؤحًز انذونً انزبًَ نًزكش انبحىد وانذراطبث انخجبرَت ححج عُىاٌ -3

 2008 /6/ 5-4و انذي حى عمذِ فً جبيعت انمبهزة فً انفخزة يٍ " انمذراث انتُبفسُت نهجبيعبث
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            حضىر انًؤحًز انذونٍ انزابع نألبحبد انعًهُت وحطبُمبحهب بجبيعت انمبهزة فٍ انفخزة يٍ -4

16-18/12/2008. 

حضىر فعبنُبث انًؤحًز االعاليً عٍ آنُبث َشز و حطبُك فكز و رمبفت انجىدة و انًُعمذ ححج  -5

 23/12/2008و انذي عمذ فً دار انذفبع انجىي" خطىاث رائذة عهً طزَك االعتًبد"عُىاٌ 

حضىر انًؤحًز انعهًٍ انظُىٌ نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُت وانذٌ عمذ  -6

  وانًشبركت ببحذ كًعهك بعُىا29/4/2009ٌ-28 بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فٍ انفخزة يٍ

 Chemopreventive effect of curcumin diet in diethylnitrosamine-induced 

hepatocarcinogenesis in rat.           

  وانبُىحكُىنىجٍ ببنًزكش انمىيٍ نهبحىدنمظى انهُذطت انىرارُت انزبنذ  انذونًحضىر انًؤحًز -7

  2009 /5/11-3 انذٌ عمذ فٍ انفخزة و"Biotechnology for better life" بعُىاٌ 

حضىر انًؤحًز انعهًٍ انظُىٌ نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُت وانذٌ عمذ  -8

 .15/4/2010 -14بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فٍ انفخزة يٍ 

 : عُىاٌة 2010 /4/ 26حضىر انًؤحًز انزبٍَ نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  وانذٌ عمذ فٍ  -9

"Quality assurance in pharmacy education" 

نًزكش انمىيً  نمظى عهى انىرارت انبشزَت و أبحبد انجُُىو ببحضىر فعبنُبث انًؤحًز انذونً األول -10

 :عُىاٌةنهبحىد 

“Human genetics and genomics: challenges for proper health”   

                2010 /10/11-8 و انذي عمذ فً انفخزة يٍ 

انًؤتًز انمىيً انتبسع نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجزَئُت و دورهًب فً حضىر فعبنُبث  -11

 2012 /3/ 6 - 4  وانذٌ عمذ بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فٍ انفخزة يٍ انتًُُت و انبُئت

 وانذٌ انًؤتًز انعهًٍ انسُىٌ نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجزَئُتحضىر  -12

 20/4/2012 -19عمذ بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فٍ انفخزة يٍ 

نًزكش انمىيً نمظى عهى انىرارت انبشزَت و أبحبد انجُُىو ببحضىر فعبنُبث انًؤحًز انذونً انزبًَ  -13

 :عُىاٌةنهبحىد 

 "Genetic disorders in Egypt: challenges, aspirations and hope for a better 

future "  

 2012 /11/ 29-27و انذي عمذ فً انفخزة 
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انًؤتًز انمىيً انعبشز نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجزَئُت و دورهًب فً حضىر فعبنُبث  -14

 2013 /26/3 -24  وانذٌ عمذ بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فٍ انفخزة يٍ و انبُئت انتًُُت

        حضىر انًؤحًز انذونً انزابع نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  وانذٌ حى عمذِ فٍ انفخزة يٍ -15

  وانًشبركت ببحذ كًعهك بعُىا2013ٌ /4/ 24-25

Effect of simvastatin and naringenin co-administration on rat liver and 

cytochrome p450 isoforms activities: an in-vivo and in-vitro study  

 عُىاٌ ة57357يظخشفً انظزطبٌ نألطفبل حضىر فعبنُبث انًؤحًز انزابع نهخغذَت انعالجُت ة -16

 فً  57357 يظخشفً انذٌ عمذ فٍ" غذاء صحً آيٍ نًجتًع خبنً يٍ يسبببث انسزطبٌ"

 9/2014/ 26-24انفخزة 

 حضىر فعبنُبث انًؤحًز انزبنذ نمظى عهى انىرارت انبشزَت و أبحبد انجُُىو ببنًزكش انمىيً -17

 نهبحىد بعُىاٌ

" 13
th

 Asian European workshop on inborn errors of metabolism 

(AEWIEM)" 

:   وانًشبركت ببنمبء بحذ بعُىا2015ٌ /20/1-18فً انفخزة يٍ فً فُذق بُزايُذس وانذٌ عمذ  

“Differential diagnosis of clinically selected Egyptian children with some 

lysosomal storage disorders.” 

  انزبًَ عشز بعُىاٌ انمىيً نهكًُُبء انحُىَت و انبُىنىجُب انجشئُتحضىر فعبنُبث انًؤحًز -18

"Role of biochemistry and molecular biology in drug discovery and 

disease diagnosis"  

 :  وانًشبركت ببنمبء بحذ بعُىا17/3/2015ٌ– 15وانذٌ عمذ فً انفخزة 

“Effect of pegylted interferon-α2a versus 5-fluorouracil on cancer stem 

cells in a rat model of hepatocellular carcinoma” 

 جبيعت انمبهزة بعُىاٌ-انظبدص نكهُت انصُذنتانذونً انعهًً ر حضىر فعبنُبث انًؤحى -19

 “2020 vision of pharmacy in Egypt”   

 4/2015/ 26-25فً انفخزة يٍ 

انبحىد  " :عُىاٌةحضىر فعبنُبث انًؤحًز انعهًً انذونً انظببع نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  -20

 يٍ انًعًم انً طىق انعًم: انصُذنُت 

 “Translational research in pharmacy: from bench to market”  
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   بمبعت انًؤحًزاث ببنًذَُت انجبيعُت بجبيعت انمبهزة17/4/2016-16فٍ انفخزة 

انًؤحًز انظُىي نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُت و انجًعُت انًصزَت  -21

االحجبهبث انحذَزت فً انكًُُبء انحُىَت وانبُىنىجُب انجشَئُت : " عُىاٌ ةنذالالث االوراو انظزطبَُت 

 ودالالث االوراو انظزطبَُت

 “Recent advances in biochemistry, molecular biology and tumor 

markers”   

  2016 /6/5 -5بذار انضُبفت بجبيعت عٍُ شًض فً انفخزة يٍ

 عُىاٌ ةانًؤحًز انعهًً انذونً انخبطع و انخًظىٌ نهجًعُت انًصزَت نهكًُُبء االكهُُُكُت  -22

“Laboratory medicine update”  

  11/2016/ 3-2بفُذق انًُزَذَبٌ ههُىبهُض فٍ انفخزة 

 :عُىاٌةانًؤحًز انعهًً انذونً انزبيٍ نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  -23

 “Pharmacy in Egypt: ensuring access to health”  

  بكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة4/2017 /22فٍ 

 عُىاٌةانخبطع نكهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة  انعهًً انذونً انًؤحًز -24

 “Towards globally recognized Egyptian pharmaceutical ingredients: a 

national priority”  

 : و هً ابحبد3ل يعهمبث  3حى عزض و 

 Association between endoglin pathway gene polymorphisms and its 

circulating level with preeclampsia in Egyptian women  

 Esculetin and Idebenone ameliorate galactose –induced cataract in a rat 

model 

 Evaluation of insulin like growth factor-1, total ghrelin and insulin 

resistance in nutritionally sunted Egyptian children  

  4/2018 /26-25 فٍ فٍ انًكخبت انًزكشَت بجبيعت انمبهزة

 : انذونُت انخبرجُتانًؤتًزاث

  (AAAAI) انخبص ة 61انًشبركت بًعهك فٍ انًؤحًز انذونً  .1

 American academy of allergy, asthma and immunology  
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  و انًعهك بعُىا3/2005ٌ /22-18و انذي  عمذ فٍ طبٌ اَخىَُى ببيزَكب  بخبرَخ 

Oxidative stress in allergic airway diseases 

 انًشبركت بًعهك فٍ انًؤحًز انذونٍ انخبص ة .2

 International Pharmaceutical Federation (FIP) 

" Better practice –science based, evidence driven"                   ٌو انًؤحًز بعُىا    

  و انًعهك بعُىاٌ 29/9/2015و انذي عمذ فً انًبَُب بخبرَخ 

"Diagnostic and prognostic evaluation of S100A proteins in the sera of 

bladder cancer patients using real time polymerase chain reaction" 

: انجىائز انتً تى انحصىل عهُهب:- ثبيُبًا 

شهبدة حمذَزَت و درع انخفىق حمذَزاً يٍ َمببت صُبدنت يصز بًُبطبت حصىنً عهً انذكخىراِ عبو  .1

2006 

، 2013، 2011،2012 يٍ جبيعت انمبهزة عٍ عبو ةجبئشة َشز األبحبد فً انًجالث انعهًُت انذونٍ .2

2016،2017 ،2018. 

جبئشة أفضم بحذ يُشىر عبنًُبً فٍ لظى انكًُُبء انحُىَت فً كهُت انصُذنت جبيعت انمبهزة عٍ عبو  .3

2017 


