
 شيرين ماهر رزق عبدالعزيز األسم:

 ٥١٦١/ ٦/ ٥١ تاريخ الميالد:

 جامعة القاهرة–كلية الصيدلة  –بقسم الكيماء الحيوية مساعد  تاذسا الوظيفة الحالية:

 :المؤهالت الدراسية

 ″ممتاز مع مرتبة الشرف″ بتقدير عام  ١٣٣١بكالوريوس العلوم الصيدلية مايو  - ١

جامعة القاهرة تخصص كيمياء حيوية  –ن كلية الصيدلة فى العلوم الصيدلية مماجستر – ٢

 ١٣٣١/ ١١/  ٨٢بتاريخ 

جامعووة القوواهرة تخصووص  –دكتوووراة السلسووسة فووى العلوووم الصوويدلية موون كليووة الصوويدلة  – ٣

 ٨١١٢/ ٨/  ١كيمياء حيوية بتاريخ 

 التدرج الوظيفى:

   ٣/١٣٣٨/ ٨٢إعتباراً من جامعة القاهرة  –معيدة بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة  – ١

جامعة القاهرة إعتباراً من  –مدرس مساعد بقسم الكيمياء الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة  -٨

١٨/١٣٣١/  ٢ 

 ٨٢جامعة القاهرة إعتباراً مون  –مدرس  بقسم الكيمياء الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة  - ٣

 /٨١١٢/  ٨ . 

إعتبوارا مون  القواهرة جامعة – الصيدلة بكلية الحيوية الكيمياء الكيمياء بقسم مساعد استاذ -٢

 ٨١١١ديسمبر 

 ى:النشاط العلمى و التطبيق

 أوالً: الخبرات فى مجال التدريس و األمتحانات:

المشووواركة فوووى التووودريس و فوووى اظمتحاووووام الووريوووة و العمليوووة و الشوووس ية لمقوووررام  – ١

 جامعة القاهرة. –الكيمياء الحيوية لطلبة كلية الصيدلة 



المشاابة خى اايىالزااذةى ىإلى اايىا ازنبواابدىالىفهىااخىإلىالشاالم خىلممااهةادى  اا ىال  م ااب ى -٨

 .جباعخىالمبههحى-الن وىخىلطالةىدث ومىالزن  لىال  م بئيىالن وىىث   خىالص ذلخ

 جباعخىالمبههح.-لخبة خى يىأ مبلىا ازنبوبدىإلىال ىزهإللىث   خىالص ذالمش -3

المشبة خى يىإ ذادىاذ هادىال  م ب ىالن وىاخىالىفهىاخىإلىالعم  اخىلطاالةىاللهلاخىالضبلضاخىإلى -4

 جباعخىالمبههح.ى-الهاثعخىث   خىالص ذلخ

 ثبنيبً: النشبط الطالبى:

ىجباعخىالمبههح.-المشبة خى يىالزذةىتىالص ليىلط جخى   خىالص ذلخى-1

س ىاعىطالةىاللهلخىالضبلضخىإلىالهاثعخىإلإ ذادىا صقىحبئطيىإلىا  ذادىل مؤرمهىالسىوىىل مى-2

ىاطوىبدىل زعهىفىثأوشطخىالمس .

 ثبلثبً: الهيئبث العلميت المشبركت فيهب: 

ىجمع خىالص ذل خىالمصهىخ. ضوىال -1

  ضوىالجمع خىالمصهىخىل   م ب ىالن وىخىإلىالج ولوج بىالجزىئ خ. -2

ى:لعلميترابعبً: المشبركت فى اإلشراف على الرسبئل ا

-ث   اخىالصا ذلخإلىاةثاعىةسابئلىد زاوةاحىةسابئلىابجساز هىىصمابويالمشبة خىثب شاها ى  ايى اذدى

ى.جباعخىالمبههح

 شتراك فى اللجبن:اإل خبمسبً:

ى.ى2006-2005إلىى2005-2004 ضوىلجىخىال  مبإلىبدىثمس ىال  م ب ىالن وىخىلعبايىى-1

المشاابة خى اايىرنذىااذىالموالاالبدىاللى ااخىى ضااوىلجىااخىاةجماازحىثمساا ىال  م ااب ىالن وىااخىإلى-2

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.إلىحزيىاةنى2006اهى بمىىلألجمزحىالمط وثخىل مس 

ى.2015-2014إل بمىى2002-2006ى ضوىلجىخىالم زجبدى هىلس ىال  م ب ىالن وىخىلعبمى-3

ىاةشزهانى يىلجبنىالجهدىالسىوىىلألجمزحىثمس ىال  م ب ىالن وىخ.ى-4

ى.ثبلمس ىالخطخىالجنض خ ضوىلجىخىى-5



ىامضلى هىلس ىال  م ب ىالن وىخى يىإلحذحىرموى ىاةدا ىإلىضمبنىالجودحىى-6

 سبدسبً: أنشطت تتعلق ببلجىدة داخل القسم:

ىإلضعىالخطخىالجنض خىلأل وامىالخم ىالزبل خىلمس ىال  م ب ىالن وىخ.شزهانى يىاة -1

 داخلىالمس .ىىى  journal club رلع لىوشبط -2

 :وورش العمل سببعبً: الدوراث التدريبيت

جباعخىالمبههحى يىاللزهحىاهىى-دإلةحىرذةىج خى يىالنبستىاآلليى مذدى يىاه زىاةحصب  -1

ى.23/3/1991إليىى4/2/1991

جباعخىالمابههحى ايىى- غبدىث   خىاةداةمه زىالث مذدىىال غخىا وج  زىخرذةىج خى يىىدإلةح -2

 .29/4/1991إليىى21/2/1991اللزهحىاهى

ى20/3/1999جباعخىالمبههحى يىاللزاهحىااهىث مذدىىالمع  ىالجباعيىدإلةحىرذةىج خى  ذاد -3

 .1/4/1999إليى

ىثزابةى جباعاخىالمابههحى-حضوةىإلةشخى ملى يىال  م ب ىالجزىئ خى مذدى ايى   اخىالطات -4

26/4/2009. 

ى(ىدإلةادىرذةىج خىلزىم خىلذةادىأ ضب ىه ئخىالزذةى ىإلىرشمل:6حضوةى) -5

ى.ىى5/2/2005إليىى2/2/2005.ىدإلةحىامبةادىالعهضىاللعبلى يىاللزهحىاهى1

 .5/9/2005إليىى3/9/2005إلةحىالممبةادىا داةىخى يىاللزهحىاهىد.ى2

 .1/11/2006إليىى6/11/2006 يىاللزهحىاهىىرصم  ىامهةدإلةحى.ى3

ىى.15/11/2006ىإليى13/11/2006 يىاللزهحىاهىىإ ذادىاشهإلعىثنضيدإلةحىى.4

إلايىى19/2/2002 ايىاللزاهحىااهىىلىالجناوسىالع م اخىاإلزصبدىبدىرسوىقىإلىرمودإلةحىى.5

ى.21/2/2002

ى.ى25/6/2001إليىى23/6/2001 يىاللزهحىاهىىا رجبهبدىالنذىضخى يىالزذةى دإلةحىى.6

 :العلميتمؤتمراث ال ثبمنبً:

حضور الموتتمر القوومى السووول للجمعيوة المصورية للكيميواء الحيويوة و البيولوجيوا  -١

و  ٨١١١إبريو   ٨١-١٣جامعة عوين شومس بتواريخ  -الجزيئية الذل عقد بدار الضيافة 

 المشاركة ببحث بعووان:



 Nicotinamide: A Possible Ameliorating Effect on Diabetes-Induced 

Disturbances in Carbohydrate Metabolism in Rat Liver 

 ٨٣بتواريخ الوذل عقود القواهرة  جامعة -حضور المتتمر العلمى األو  لكلية الصيدلة -٨

  :و المشاركة ببحث بعووان ٨١١٢ مارس

Quercetin Modulates the Energy: Metabolism and Oxidant- 

Antioxidant Imbalance during N-nitrosodiethylamine-Induced 

Hepatocarcinogenesis in Rats 

حضوةىالمؤرمهىالموايىالسىوىىل جمع اخىالمصاهىخىل   م اب ىالن وىاخىإلىالج ولوج ابى -3

إلىى2001إثهىالىى23-22عاخى ا هىشام ىثزابةى ىجباى-الجزىئ خىالذىى مذىثاذاةىالضا ب خى

 المشبة خىثجنض هىثعىوان:ى

1- Nicotinamide: A cytoprotectant against 

streptozotocin-induced diabetic damage in wistar rat 

brains. 

2- Attenuation of N-nitrosodiethylamine-Induced Liver 

Carcinogenesis in Rats by Naturally Occurring Diallyl Sulfide 

 

-المؤرمهىالذإلليىالضبويىلمه زىالجنوسىإلىالذةاسبدىالزجبةىخىث   خىالزجبةحىحضوة -4

ى5-4ثزاابةى ىىجباعااخىالماابههحىرنااذى ىااوانىلرااذ   ىالمااذةادىالزىب ساا خىل جباعاابدل

 .2001ىوو خى

ى24ى-23ل ع ااومىالصاا ذل خىثزاابةى ىىمع ااخىالمصااهىخىالصاا ذل خجحضااوةىاااؤرمهىال -5

 إلىالمشبة خىثجنشىثعىوان:ى2001دىسمجهى

The protective effect of quercetin, green tea, malt extract and 

Deprenyl on Expermintally-Induced Pulmonary Fibrosis in 

Rats. 

بههحىالمؤرمهىالااذإلليىاةإللىلمه اازىضاامبنىالجااودحىإلىاة زماابدىثجباعااخىالمااحضااوة -6

 رنذى ىوانىلالجودحىإلىاة زمبدىث هىالوالعىإلىالطموحبدل.



حضوةىالمؤرمهىالموايىالسىوىىل جمع اخىالمصاهىخىل   م اب ىالن وىاخىإلىالج ولوج ابى -2

إثهىاالىى29-21 اا هىشاام ىثزاابةى ىجباعااخىى-الجزىئ ااخىالااذىى مااذىثااذاةىالضاا ب خى

2009. 

ثجباعخىالمبههحىإلىىبدا  زمؤرمهىالذإلليىاةإللىلمه زىضمبنىالجودحىإلىحضوةىالمى -1

ث هىالوالعىإلىالطموحبدلىالذىى مذىثمب اخىىا  زمبدالمىعمذىرنذى ىوانىلالجودحىإلى

 .2001إثهىلىى16ا حزلبالدىال جهىىثجباعخىالمبههحىثزبةى ى

حضوةى عبل بدىالمؤرمهىا  الايى هىآل بدىوشهىإلىرطج قى  اهىإلىصمب اخىالجاودحىإلى -9

رنذى ىوانىلخطوادىةائذحىى2001دىسمجهىى23ثذاةىالذ بعىالجوىىثزبةى ىىالمىعمذ

   يىطهىقىا  زمبدل

ى

ى


