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 -:العلميةالمؤهالت ثانيا 

 )بتقدير عام جيد جدا ( 1991سبتمبر دور  –جامعة أسيوط   -بكالوريوس الطب و الجراحة  •

 ، )بتقدير امتياز( 1996دور أكتوبر -جامعة جنوب الوادي  -الشرعى و السمومماجستير  الطب  •

 :رسالةعن و            

 ر من االسنان البالغةاعماال استخدام طريقة حديثة لتحديد

 A New Method of Age Estimation from Adult Teeth 

 :و رسالة عن ، 2002مايو دور –جامعة جنوب الوادي  -دكتوراه الطب الشرعى و السموم •

 الكشف عن عقارى اميتريبتيلين و اميبرامين و تأثيرهما على الجهاز المناعى  

Detection of Amitriptyline and Imipramine and Evaluation of Their Effects on the 

Immune System 

 -:تدرج الوظيفيالثالثا: 

  1993 /1/3اعتبارا من:  سوهاجبقضاء سنة التكليف بمركز رعاية األم و الطفل   •

 –كلية الطب، جامعة أسيوط  -1994 /  2  /23 ، اعتبارا من:الطب الشرعى و السموم بقسم معيد  •

 فرع سوهاج 

 –كلية الطب، جامعة أسيوط  - 1997/  4/  13 :، اعتبارا منالطب الشرعى و السموم  بقسم  مدرس مساعد •

 فرع سوهاج 

 .جامعة جنوب الوادي كلية الطب،  -  2002 / 8  /  12، اعتبارا من:  و السموم   الطب الشرعىبقسم  مدرس •

 سوهاججامعة  ,كلية الطب-  2007/ 9 /  23، اعتبارا من:  الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم استاذ مساعد  •
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 -:خبرات العملرابعا: 

 الخبرة األكاديمية في مجال التدريس الجامعي : -1

 

 الرابعة من مرحلة ة ، الفرقلطالب كلية الطب االكلينيكيةالشرعى و السموممادة الطب تدريس  •

 بسوهاج البكالوريوس  

 ة الثانية بسوهاج الفرق لطالب كلية الطبمادة  اداب مهنة الطب تدريس  •

 بسوهاج –الفرقة الثانبة  -لطالب كلية التمريض االكلينيكية مادة الطب الشرعى و السمومتدريس  •

 بسوهاج   -كلية التمريض -لثةالثا الفرقة البلط  مادة االنثروبولوجياتدريس  •

 الثانية بالمعهد الفني الصحي بسوهاج لطالب الفرقةالطب الشرعى و السموممادة تدريس  •

 بالمعهد  ) شعبة الخدمات الطبية العاجلة (االولى لطالب الفرقةمادة اداب المهنة و نظم االدارة الصحىة تدريس  •

 الفني الصحي بسوهاج

 المعهد الفني للتمريض بسوهاج -الثانية الفرقة البلط  مادة االنثروبولوجياتدريس  •

 (االكلينيكية الطب الشرعى و السموملبة الدراسات العليا ) لطاالكلينيكية مادة الطب الشرعى و السمومتدريس  •

 الدبلوم والماجستير والدكتوراه

 طب شرعى و اللبة الدراسات العليا) لط المبادىء القانونية للمسؤليات الطبيةو  مادة  اداب مهنة الطبتدريس  •

 الدبلوم والماجستير والدكتوراه سموم (ال

 لبة الدراسات العليا) جميع  لط المبادىء القانونية للمسؤليات الطبيةو  مادة  اداب مهنة الطبتدريس  •

 جزء اول دكتوراه التخصصات االكلينيكية (           

 الدبلوم والماجستير والدكتوراه -لبة الدراسات العليالطمادة الكيمياء الطبية الشرعيةتدريس •

 الدكتوراه  لبةمادة السموم الجينية لط تدريس •

 الدكتوراه لبةمادة السموم الجزيئية لط تدريس •

 الدكتوراه لبةلط في السمومدراسة  التخطيط لعملمادة  تدريس •

 الكتب العلمية   -2

 لطالب  االكلينيكية الطب الشرعى و السمومكتاب مبادئ الطب الشرعى الذى اصدره قسم المشاركة في وضع  •

 بكلية الطب جامعة سوهاج الرابعة ة الفرق

 لطالب  االكلينيكية الطب الشرعى و السمومكتاب مبادئ عام السموم الذى اصدره قسم المشاركة في وضع  •

 عة سوهاجبكلية الطب جام الرابعة ة الفرق

 لطالب  االكلينيكية الطب الشرعى و السمومكتاب اداب مهنة الطب الذى اصدره قسم المشاركة في وضع  •

 ة الثانية بكلية الطب جامعة سوهاجالفرق
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 الطب الشرعى و السمومكتاب مبادئ الطب الشرعى و السموم  الذى اصدره قسم المشاركة في وضع  •

 بسوهاج –الفرقة الثانبة  -لطالب كلية التمريض  االكلينيكية

 االمتحانات -3

 بكلية الطب  الرابعة ة الفرقطالب والمشاركة فى االمتحانات الشفوية لوضع االمتحانات النظرية و العملية   •

 .الثالثية لوضع االمتحان() ضمن اعضاء اللجنة  جامعة سوهاج

 الثالثية  ) ضمن اعضاء اللجنة بكلية الطب جامعة سوهاج الثانيةة الفرقوضع االمتحانات النظرية لطالب  •

 .لوضع االمتحان(

 الدبلوم )  طالب الدراسات العليا بالقسمل والمشاركة فى االمتحانات الشفويةوضع االمتحانات النظرية و العملية •

 .جامعة سوهاج -كلية الطب-جزء اولوالماجستير والدكتوراه

 )جميع  طالب الدراسات العليالو المشاركة فى االمتحانات الشفوية وضع االمتحانات النظرية و العملية  •

 جامعة سوهاج -كلية الطبجزء اول دكتوراه التخصصات االكلينيكية (

بالمعهوود الفنووي الصووحي الفرقووةاالولى  –شووعبة الخوودمات الطبيووة العاجلووة لوضووع االمتحانووات النظريووة  •

 بسوهاج

 االمتحان( الثالثية لوضع ) ضمن اعضاء اللجنةمادة الطب الشرعى و السموملوضع االمتحانات النظرية •

 بسوهاج  –الفرقة الثانبة  -لطالب كلية التمريض 

 الثالثية لوضع  االنثروبولوجيا) ضمن اعضاء اللجنةمادة و الشفوية ل االمتحانات النظرية المشاركة في •

 بسوهاج –الفرقة الثالثة  -االمتحان( لطالب كلية التمريض 

 االنثروبولوجيا) ضمن اعضاء اللجنةمادة و المشاركة فى االمتحانات الشفوية لوضع االمتحانات النظرية •

 بسوهاج –الفرقة الثالثة  -الثالثية لوضع االمتحان( لطالب كلية التمريض 

 الثانية بالمعهد الفني الصحي بسوهاج قةاالمتحان الشفوى لطالب الفر المشاركة في •

 -:خامسا: اإلشراف علي الرسائل الجامعية بكلية طب سوهاج
 

 طالب الدراسات العليا بالقسم -المشاركة في األشراف علي رسائل الماجستير •

 

 ، الطب الشرعى و السموماالكلينيكية بقسم رانيا احمد رضوان المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:   -الماجستير تمهيداللحصول علي درجة  

Study of blood iron of rats drowned in fresh and salt water"" 

 ""دراسة مستوى الحديد بالدم فى الجرذان حال الغرق فى المياه العذبة و المالحة
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 بعنوان:  -، تمهيدا للحصول علي درجة  الماجستير على العبد حسن محمد الرسالة المقدمة من السيد الطبيب /  •

"Child abuse in Upper Egypt (Qena, Aswan, and Red sea) in comparison to greater Cairo 

2005." –in the period from 2003  

 ( مقارنة مع منطقة القاهرة البحر االحمر –اسوان  –العنف ضد االطفال دراسة سابقة فى بعض مناطق الوجه القبلي ) قنا " 

 "الكبرى

 

 ،  الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم احمدمحمد سعيد احمدالمعيد الرسالة المقدمة من السيد الطبيب /  •

 :بعنوان  -تمهيداللحصول علي درجة  الماجستير

Antidotal therapy in clinical toxicology 

 " كلينيكيةالعالج بالترياق فى مجال السموم اال" 

 

 ، تمهيدا للحصول وزارة العدل-فتحي على  بمصلحة  الطب الشرعى حمديالرسالة المقدمة من السيد الطبيب /  •

 بعنوان  -علي درجة  الماجستير

"Fatal poisoning in Sohag governorate in the period 2002– 2006" 

 "2006الى  2002الفترة من  حاالت التسمم القاتلة فى محافظة سوهاج فى" 

 

 ، تمهيدا للحصول وزارة العدل-وليد رجب امين بمصلحة  الطب الشرعى /الرسالة المقدمة من السيد الطبيب  •

 :بعنوان  -علي درجة  الماجستير

"Criminal deaths in Qena Governorate in the period from January 2001 to December 

2006" 

 " 2006الي ديسمبر 2001الوفيات الجنائية فى محافظة قنا فى الفترة من يناير “

 

 ، الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم نشوى مصطفى محمود المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:   -الماجستير تمهيداللحصول علي درجة  

Toxicological aspects of human exposure to nanoparticles"" 

 الجوانب السمية لتعرض االنسان للجسيمات النانوية

 

 ، تمهيدا وزارة العدل-/فرج عوض احمد ابراهيم  بمصلحة  الطب الشرعى الرسالة المقدمة من السيد الطبيب •

 بعنوان  -للحصول علي درجة  الماجستير

"Medicolegal aspects of suicidal cases in Sohag governorate in the period 2005 – 2009" 

 " 2009الى  2005النواحى الطبية الشرعية لحاالت االنتحارمحافظة سوهاجفى الفترة من   " 
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 ، تمهيدا الطب الشرعي و السموم االكلينيكية بقسم حسناء احمد احمد المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:   -الماجستير للحصول علي درجة  

Digoxin toxicity in suspected cases presented in to clinical toxicology laboratory of Sohag 

University Hospital 

 " التسمم بالديجوكسينفى الحاالت المشتبه الواردة الى معمل السموم االكلينيكية بالمستشفى الجامعي

 بسوهاج"

 

 ، الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم وفاء عبد الغفار علي المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير علي درجة   لتمهيدا للحصو

Reliability of Ultrasonographic Estimation of Fetal Age and Sex in Sohag University Hospital 

 و نوع الجنين بكلية طب سوهاج"" فاعلية استخدام الموجات فوق الصوتية فى تحديد عمر 

 

 ، تمهيدا الطب الشرعي و السموم  بقسم اسماء محمد خلف علي المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير للحصول علي درجة  

"Estimation of stature by measuring the ulna length in living persons in Sohag 

Governorate" 

 " تحديد القامة بقياس طول عظمة الزند فى االحياء بمحافظة سوهاج" 

 

 الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم سارة السيد احمد محمد علي المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير ، تمهيداللحصول علي درجة  

"Evaluation of finger print ridge density difference in determination of sex in sohag" 

 " تقييم كفاءة االختالفات في كثافة تعريجات بصمة االصبع فينحدد الجنس في سوهاج" 

 

 لينيكيةالطب الشرعى و السموم االك بقسم مىمصظفى عبد القادر علي المعيدة/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير ، تمهيداللحصول علي درجة  

"Study on acute childhood poisoning cases in Sohag University Hospitals in the period from 

October 2013 to September 2014" 

 " دراسة عن حاالت التسمم الحاد فى مرحلة الطفولة بالمستشفيات الجامعية بسوهاج
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 الطب الشرعى و السموم االكلينيكية بقسم المعيدة / بلقيس أحمد محمد إسماعيل ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير ، تمهيداللحصول علي درجة  

"Study on acute adult poisoning cases in Sohag University Hospitals in the period from 

October 2013 to September 2014" 

الي  2013في الفترة من أكتوبر  المستشفيات الجامعية بسوهاجم استقبالهم  في الذين يتفي البالغين حاالت التسمم الحاد "دراسة عن   

 "2014سبتمبر 

 

 كلية  -االكلينيكية الطب الشرعى و السموم بقسم المعيدة ياسمين عز الدين عباس /ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الماجستير ، تمهيداللحصول علي درجة  جامعة جنوب الوادى -طب قنا           

A Comparative Study of the Biochemical Effects and Histopathological Changes Caused by 

Crude Venoms of Scorpion ButhusOccitanus and Scorpion LeiuriusQuinquestriatus 

دراسة مقارنة على التاثيرات البيوكيميائية و التغيرات الهستوباثولوجية التى تحدثها السموم الخام لعقرباء الليرس 

 كوينكيستراتس" العقرباء الخماسية" و عقرباء البوثاس اكسيتانس فى حيوانات التجارب"

 

 طالب الدراسات العليا بالقسم الدكتوراة المشاركة في األشراف علي رسائل 

 

 االكلينيكيةالطب الشرعى و السموم   بقسم رانيا احمد رضوان المدرس المساعد/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الدكتوراة، تمهيداللحصول علي درجة 

Effect of Aflatoxin B1 on the male fertility"" 

 "علي الجهاز التناسلى الذكرى B1اثر التلوث الغذائي باالفالتوكسين"

 

 

 ،االكلينيكيةالطب الشرعى و السموم  بقسم والء احمد السيد عالم المدرس المساعدالرسالة المقدمة من الطبيب/  •

 بعنوان:  -الدكتوراهتمهيداللحصول علي درجة  

 

"Experimental Study of the Possible Protective Effect of Ascorbic Acid ( Vit.C) and 

Alpha-Tocopherol ( Vit. E) On the Hepatic and Testicular Toxicity Induced by 

Malathion in Albino Rats" 

و االلفاتوكوفيرول ) فيتامين ه ( على تسمم الكبد و الخصية  فيتامين ج( ("دراسة تجريبية لالثرالوقائى المحتمل لحمض االسكوربيك

 الناتج عن تاثير مادة المالثيونفى الفئران البيضاء"
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 ، االكلينيكيةالطب الشرعى و السموم  بقسم المدرس المساعداحمد محمد سعيد   /الرسالة المقدمة من الطبيب  •

 :بعنوان  -الدكتوراةتمهيداللحصول علي درجة 

 

" Screening Effect of NandroloneDecanoate (anabolic steroid) on The Heart and Testes of Male 

Albino Rats and Role of Antox (Antioxidant) as Adjuvant Therapy" 

: 

 استقصاء تاثير مادة الناندرولونديكانويت )الستيرويدالمنشطة( على القلب و الخصيتين لذكور الجرذان البيضاء

 ( كعالجة)مضاد اكسد االنتوكسودور 

 

 الطب الشرعى و السموم  االكلينيكية بقسم رضا محمد السيد المدرس المساعد/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الدكتوراة، تمهيداللحصول علي درجة 

Toxicological Studies on p-Phenylenediamine after Acute Oral and Subchronic Dermal 

Exposure in Adult Albino Rats 

 

 دراسة سمية مركب البارافينيلين ديامين الحادة و المزمنة على الجرزان البيضاء""

 

 الطب الشرعى و السموم   بقسم نشوى مصطفى محمود المدرس المساعد/  ةالرسالة المقدمة من الطبيب •

 بعنوان:  -الدكتوراة، تمهيداللحصول علي درجة  االكلينيكية          

"Toxicology and cellular interaction of materials for drug delivery" 

 

 الخلوية للمواد المستخدمة فىتقديم االدوية المستهدفة" "السمية و التفاعالت

 

 -:سادسا: عضوية الجمعيات و اللجان العلمية و المجتمعية

 للسموم الطبيعية عضو الجمعية المصرية   .1

 البيولوجية عضو الجمعية المصرية لعلوم االنثروبوليجيا .2

 2012 - 2009اخالقيات البحث العلمى فى الفترة من  عضولجنة  .3

 .لمركز تطوير التعليم بكلية الطب بسوهاج الخدمات االجتماعية عضولجنة  .4

 CIQAPعضو لجنة مركز السموم التابعة لمشروع . .5

 األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم :

 

 2012-2010الفنى لمركز السموم فى الفترة المدير  .1

 برفع كفاءة معمل السموم و تأهيله لالعتمادالخاصة منسق الدورات التدريبية  .2

 (الدبلوموالماجستير والدكتوراه)المرشد االكاديمى لطالب الدراسات العليا بالقسم .3
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الدبلوم الشرعى والسموم االكلينيكية ) الطب المشاركة فى وضع الالئحة الجديدة الخاصة بطالب الدراسات العليا فى  .4

 .( بكلية طب سوهاج  والماجستير والدكتوراه

ourse C)           مادة الطب الشرعى والسموم االكلينيكية–وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية للفرقة الرابعة  .5

curriculum and specification .وذلك ضمن برنامج االعتماد وتوكيد الجودة ) 

 مادة اداب مهنة الطب –وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية للفرقة الثانية  .6

(Course curriculum and specification .وذلك ضمن برنامج االعتماد وتوكيد الجودة ) 

لطالب الدبلوم  المبادىء القانونية للمسؤليات الطبيةلمادة اداب مهنة الطب و وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية  .7

 ( وذلك ضمن برنامج االعتماد وتوكيد الجودة. Course curriculum and specification)والماجستير والدكتوراه

لطالب الدبلوم والماجستير لمادة الطب الشرعى والسموم االكلينيكيةوضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية  .8

 ( وذلك ضمن برنامج االعتماد وتوكيد الجودة. Course curriculum and specification)والدكتوراه

 لطالب الدبلوم والماجستير والدكتوراه الكيمياء الطبية الشرعيةلمادة وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية  .9

 لطالب الدكتوراه السموم الجينية  وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية لمادة .10

 لطالب الدكتوراه السموم الجزيئية للمقررات الدراسية لمادة وضع التوصيف العلمى .11

 لطالب الدكتوراه في السمومدراسة  لعملالتخطيط وضع التوصيف العلمى للمقررات الدراسية لمادة .12

 مادة اداب مهنة الطب –(  للمقررات الدراسية للفرقة الثانية Coursereportكتابة التقرير السنوى) .13

 مادة الطب الشرعى والسموم االكلينيكية–( للمقررات الدراسية للفرقة الرابعة Course report)السنوىكتابة التقرير .13

كتابة التقرير السنوى للمقررات الدراسية و لبرنامج تدريس درجة الدكتوراه في الطب الشرعى و السموم االكلينيكية ) الجزء .14

 ( program report&Course report)االول و الجزء الثانى ( 

كتابة التقرير السنوى للمقررات الدراسية و لبرنامج تدريس درجة الماجستير فى الطب الشرعى و السموم االكلينيكية )  .15

 (program report &Course report)الجزء االول و الجزء الثانى ( 

الطب الشرعى و السموم االكلينيكية ) الجزء  كتابة التقرير السنوى للمقررات الدراسية و لبرنامج تدريس درجة الدبلوم فى .16

 (program report &Course report)االول و الجزء الثانى ( 

 -التي تم الحصول عليها: -:الدورات التدريبيةسابعا: 

  1997/  3/  25 – 15دورة تدريبية في " إعداد المعلم الجامعي " في  .1

  1998/  9/  5" في  Official Toeflدورة تدريبية في "   .2

 الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 1/2009/ 27-25 "في الفترةEvidence Based Medicineدورة تدريبية بعنوان " - .1

 15/6/2009 -13"في الفترةCredit Hour Systemدورة تدريبية بعنوان " - .2

 5/2010/ 26 -24 "في الفترةOSCEدورة تدريبية بعنوان " - .3
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 : الدورات التدريبية الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 ، و بيانها كالتالي: سوهاجمن خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات، جامعة 

 2005/  5 /    5 – 3" في الفترة من  اخالقيات و اداب المهنة . دورة تدريبية بعنوان " 1

 2006 / 1 / 18–17 " في الفترة من  S2دورة تدريبية بعنوان " تصميم منهج . 2

   2006/ 6 /  12 –11 " في الفترة من  توكيد الجودة و االعتماددورة تدريبية بعنوان " .3

 2006/   6 / 20-18" في الفترة من  بالتقنيةدورة تدريبية بعنوان " التدريس. 4

 2006/   10 /  3 –1 التدريس " في الفترة من  استخدام التكنولوجيا فىدورة تدريبية بعنوان ". 5

 2006/   10 /9 –7 " في الفترة من  كتابة البحوث و نشرها دوليا   دورة تدريبية بعنوان ".6

 2007/   11 /  29 –27 " في الفترة من  نظام الساعات المعتمدة دورة تدريبية بعنوان ". 7

 2008/   2 /  21 –19 " في الفترة من نظم االمتحانات و تقويم الطالب بعنوان "دورة تدريبية . 8

: )مشوروع تطووير نظوم و تكنولوجيوا المعلوموات و االتصواالت فوي التعلويم الدورات الخاصة باستعمال الكمبيوتر و التعليم اإللكتروني

 ( و بيانها كالتالي:ICTPالعالي 

 Information Technology (IT) المعلوماتالمفاهيم األساسية لتكنولوجيا 

 Windows استخدام الحاسب و إدارة الملفات

 Word processing معالجة النصوص

 Excel جداول البيانات

 Fit and repair صيانة الحاسب الشخصي و حمايته

 Power point عرض تقديمى

 Data  base ناتانشاء قاعدة بيا

 Internet استخدام االنترنت

 

 :برفع كفاءة معمل السموم و تأهيله لالعتمادالدورات التدريبية الخاصة 

   laboratory bio-safety & lab. waste disposal ""دورة تدريبية بعنوان .1

 2010/  8 /2-1 في الفترة من

  High Performance Liquid Chromatography ""دورة تدريبية بعنوان .2

 2010/  8/   5في الفترة من

 دورة تدريبية بعنوان .3

"Introduction for laboratory accreditation & requirements of ISO 15189 

 2010/  8/  9 - 8في الفترة من  

 2010/  10 /10في الفترة من  Spectrophotometer""دورة تدريبية بعنوان .4

 2010/  10 /17 –16في الفترة من  Basic statistics for analysis""دورة تدريبية بعنوان .5

 2010/  10 /18 –17في الفترة من  Validation of methods of analysis""دورة تدريبية بعنوان .6
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 2010/  11 /17 –16في الفترة من  "Quality control" دورة تدريبية بعنوان .7

 2010/  11 /30 –29ة من في الفترEstimation of measurement of uncertainty""دورة تدريبية بعنوان .8

 دورة تدريبية بعنوان .9

"Introduction to and trouble shooting of High Performance Liquid 

Chromatography HPLC" 

 2010/  12 /13 –12في الفترة من   

 2010/  12/  26 –25في الفترة من  Internal Audit ""دورة تدريبية بعنوان .10

 زززززززززززززززز .11

 

 :المشاركة الفعالة في المؤتمراتثامنا: 

 “، بعنوان:                     2003/  12/  11في   -جامعة جنوب الوادي، كلية طب سوهاج   –. المؤتمر السنوي العلمي األول  1

Update in Infectious Diseases” 

 

 ، بعنوان:2003/  3 / 27–24 في   -جامعة أسيوط، كلية الطب   –و العشرون  الحادى . المؤتمر السنوي2 

Organ Transplantation"" 

 

 بعنوان :المشاركة بحضور ورشة عمل 

"Medical Reports in Wound Fire Arm Injuries" 

 

 ، بعنوان:  2004/   /ابريل 1–مارس 29 في   -جامعة أسيوط، كلية الطب   –و العشرون  نىالمؤتمر السنوي الثا.3

Basic Medical Sciences from Research to Application " " 

 

    2005 / 2  /25 - 24 في الفترة من:  كلية الطب  -جامعة المنيا  -لعربى االول للطب الشرعى و السموم االكلينيكية . المؤتمر ا4 

 ، بعنوان:

New Horizons In Forensic Medicine And Clinical Toxicology" " 

 

   2005/  3/  10 – 7في   -جامعة أسيوط، كلية الطب   –لعشرون المؤتمر السنوي الثالث و ا.5

“National Health Problems, Future Vision” 

 

 ، بعنوان:    2005/  4/  18 - 15في الفترة من:   -المؤتمر الدولي لجامعة المنيا  .6

 " نحو بيئة آمنة و نظيفة"

“Towards a Safe and Clean Environment” 

 

،  في الفترة الجمعية المصرية للعلوم الشرعية  بمشاركة وزارة العدل،  االول للطب الشرعى و السموم  المؤتمر العلمي الدولي  .7

 ،   بشيراتون القاهرة 2006/  2/  9  - 7 من: 

  

 

 3/  30 - 28في الفتورة مون:   -جامعة جنوب الوادي،   –المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة ، المنعقد بقاعة مبارك للمؤتمرات .8

 بقنا،   بعنوان:   2006 /
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 ”"القضايا البيئية المعاصرة و المشاركة المجتمعية

 

   2006/  4/  5 – 2في   -جامعة أسيوط، كلية الطب   –المؤتمر السنوي الرابع و العشرون . 9

“Medical Education in the Third Millennium, Problems &Solutions” 

 

 ، بعنوان:   2007/ 3/ 14–11 في  -جامعة أسيوط، كلية الطب   –و العشرون لخامس . المؤتمر السنوي ا10

“Mission Of Assiut Faculty Of Medicine In The 25 th Annual Conference" 

 

 في الفترة من:  -جامعة جنوب الوادي، كلية طب سوهاج   –المؤتمر السنوي العلمي الثاني   

 ، بعنوان:     2006/  4/  7 - 6

“Congenital Malformations and Hereditary Diseases” 

 

،  فوي الجمعيوة المصورية للعلووم الشورعية  بمشواركة وزارة العودل،  الثانى للطب الشورعى و السوموم المؤتمر العلمي الدولي  .11  

 ،   بعنوان:  ماريوت القاهرة -2007J W/  2/  9  - 7 ة من: الفتر

" Mass Disaster Preparedness & Management” 

    

 في الفترة من:  -جامعة سوهاج، كلية طب سوهاج   –لثلمؤتمر السنوي العلمي الثا.12

 ، بعنوان:      2007 / 4/  6  - 5 

“Environmental Pollution and Medical Problems in Upper Egypt” 

 

 قسم الطب الشرعى و السموم االكلينيكية– القاهرة، كلية طب القاهرة جامعة   –سادسلمؤتمر السنوي العلمي الا .14

 ، بعنوان:    2008 / 4 /3في الفترة من:

"OrganTransplantation: Medical, Religious and Legal Aspect 

 

 ، بعنوان:    2009 / 3 /3-2:ن  في الفترة مجامعة المنيا ,  –الثانيالمؤتمر العلمي الدولي  .15

 البيئة و تنمية المجتمع فى دول العالم الثالث

 

 قسم الطب الشرعى و السموم االكلينيكية– القاهرة، كلية طب القاهرة جامعة   –منلمؤتمر السنوي العلمي الثاا .16

 2010 / 4 /19في الفترة من:

 

 

 بعنوان:     2010/  4/  22  - 20 ،  في الفترة من: وزارة العدل، الرابع للطب الشرعى و السموم  المؤتمر العلمي الدولي  .17

 "”Modern Techniques in Forensic Science  

 

 

 ،     2010 / 4 /25-24في الفترة من:سوهاج, ، كلية طب سوهاج جامعة   –سابعلمؤتمر السنوي العلمي الا .18

 وان: بعن

“Road traffic accidents (RTA) The major killer” 

 

 في الفترة من:عشرللجمعية المصرية لعلوم االنثروبولوجيا البيولوجية ,  منلمؤتمر السنوي العلمي الثاا.18

 بعنوان: جامعة القاهرة –المنعقد بمعهد البحوث و الدراسات االفريقية  ،    2010 / 4 /31
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 ”فى افريقياالمراهقة  انثروبولوجيا“

 

 بعنوان: 2010 / 5 /8: ،في الفترة سوهاج جامعة   –االول اشباب الباحثينلمؤتمر ا. 19

 

 ”المستقبلتحديات الحاضر و طموحات  –العلمى و قضايا المجتمع  البحث“

 

 2011 / 5 /13: ،في الفترة سوهاج جامعة   –الثانى اشباب الباحثينلمؤتمر ا .20

 

 ،     2012 / 5 /4-3في الفترة من:سوهاج, ، كلية طب سوهاج جامعة   –ثامنالسنوي العلمي ال لمؤتمرا. 21

 بعنوان: 

"Malignant Tumors 

 The Major challenge" 

 

 ،     2014 / 4 /24-23في الفترة من:سوهاج, ، كلية طب سوهاج جامعة   –تاسعلمؤتمر السنوي العلمي الا  .22

 بعنوان: 

Applied scientific researches, a fact or fiction? 

 

 

  

 

   -و التي تثقل الكفاءة و تزيد الخبرة، و كانت كالتالي: -:الندوات و ورش العمل 

 في  -جامعة أسيوط، كلية الطب   –و العشرون  الواحد السنويورشة عمل التابعة للمؤتمر     -1      

        : بعنوان  2003/  3 / 27– 25

 

Medical Reports In Wound Fire Arm Injuries " " 

مارس   1 –فبراير  27 فيكلية العلوم ، سوهاج جامعة جنوب الوادي، لمشروعتطويرمقررات الوراثة بفرع  ورشة عمل التابعة -2

 بعنوان   200 6/

 

"Isolationof Genomic DNA; Bases and Applications Of Polymerase Chain Reaction (PCR)   

  

 بعنوان :   2005/  3/  22 - 21فى الفترة من  –سوهاجكلية طب  –الندوة الخاصة بقسم الطب الشرعى و السموم  -3

 التقنيات الحديثة فى االدلة الجنائية وعالقتها بالطب الشرعى

/  28 ،  في الفتورة مون: سوهاججامعة  -اليوم العلمى الثالث لقسم الروماتيزم و التاهيل , المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبري  -4

4  /2010  

 -:عاشرا: األبحاث العلمية

 -( البحث األول    :1)

Protective effects of oleanolic acid and vitamin E on t lipid peroxidation in cadmium-induced 

toxicity in rats hyroid dysfunction and 
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 البيضواء ختالل الوظيفى للغدة الدرقيوة و أألكسودة الفوقيوة للودهون فوي الفئورانعلى أإل هو فيتامين  ألتأثير الواقى لحمض أأللينوليك
 المسممة بالكادميوم.

 2007يناير بحث مفرد منشور بـ : مجلة الجمعية المصريةللسموم

  75-67: الصفحات  36العدد 

 

 

 -( البحث الثاني   :2) 

Detection Of Organochlorine Pesticide Residues In Samples Of Cow Milk Collected From Sohag 

And Qena Governorates  

 الكشف عن متبقيات المبيدات الكلورينية العضوية فى عينات من البان االبقار فى محافظتى سوهاج و قنا

   2004سات البيئية امجلة مركز جامعة اسيوط للدربحث مشترك منشور بـ : 

 116-105الصفحات :  (2)7العدد 

 

 

 

 

 -( البحث الثالث   :3) 

 

The role of scorpion antivenom in abolishing the histopathological changes in 

some parenchymatous organs of the rat associated with scorpion envenoming 

syndrome 

 
 لوجيه التى تحدث فى االعضاء الحشوية للفأر ودور مضاد سم العقرب فى تقليل التغيرات الهستوباثو

 المصاحبة للدغ العقرب
 

   2006/  12 /  20 – 18تم قبوله فى المؤتمر الدولى الثانى للسموم الطبيعية  بحث مشترك 

 

 -البحث الرابع  :( 4)

 

LEAD POISONING CAUSED BY CONTAMINATED DRINKING WATER:  

A CASE STUDY FROM SOHAG GOVERNORATE, EGYPT 

 تسمم الرصاص الناجم عن تلوث مياه الشرب: دراسة حالة من محافظة سوهاج، مصر

، الصوفحات 2005/  4/  17 – 15كتواب الموؤتمر الودولي لجامعوة المنيوا " نحوو بيئوة أمنوة و نظيفوة " ، بحث مشترك منشوور بوـ  : 

1140 – 1149 

 

 -البحث الخامس  : (5) 

 

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF KETAMINE FROM URINE SAMPLES 

AFTER A SINGLE ORAL DOSE 

 

 ""تحديد نسبة عقار الكيتامين فى عينات البول بعد تناول جرعة واحدة باستخدام جهاز التحليل الطيفى

 

الجمعية المصرية للعلوم  بمشاركة وزارة العدل ،  الثانى للطب الشرعى و السموم المؤتمر العلمي الدولي  تم قبوله فى بحث مشترك 

 ماريوت القاهرة J W-2006/  2/  9  - 7 ،  في الفترة من: الشرعية 

 

 -البحث السادس  :( 6) 
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 SEXUAL ASSAULTS IN SOHAG GOVERNORATE 

IN TWO YEARS (2002-2003) 

 ( 2003-2002في محافظة سوهاج خالل عامى )  يةالجنس اتاالعتداء

 

 2006( يوليو 2) 10: مجلة سوهاج الطبية العدد   :  بـ منشور مشتركبحث 

 274-264الصفحات :  

 

 -البحث السابع  : (7)

The Extent and Mortality of Acute Insecticide Related poisoning in upper Egypt 

 ت الحشرية فى صعيد مصراالناجمة عن االصابة بالمبيد ياتحصر حاالت التسمم و الوف

 

    2006/  3/  30 - 28في الفترة من: جامعة جنوب الوادى  –كتاب المؤتمر العلمى الدولى الثانى للبيئة رك منشور بـ : بحث مشت

 487-477 :الصفحات

 

 -البحث الثامن  :( 8)

 

AGERELATEDCHANGESAND MELATONIN 

عليها الميالتونين و تأثير التغيرات المصاحبة لتقدم العمر  

 2007مجلة الزقازيق للطب الشرعى و السموم  :  بحث مفرد منشور بـ

 76 - 63( 1) 5العدد 

 

 االبحاث المقدمة للترقية لدرجة استاذ

Development and validation of high performance liquid chromatography-diode array detector 

method for the determination of tramadol in human saliva 

 

 Diodeاقتراح طريقة لتقدير عقار الترامادول في لعاب االنسان باستخدام جهاز الكروماتوجرافيا السائلة عالي الكفاءة ذو الكاشف 

array  والتحقق من صالحيتها 

 

 (4) 2العدد 2011 وتقنيات الفصل مجلة الكروماتوجرافيابحث مشترك منشور بـ :

 

Study of hypophyseal – gonadal axis (Follicle stimulating hormone (FSH) , Lutenizing hormone 

(LH) and testosterone ) after acute and chronic toxicity by Tramadol 

 

  46العدد 2012منشور بـ : مجلة الجمعية المصريةللسموم فردىبحث 

 83-73الصفحات:

 

Role of Allium Sativum in the protection against oxidative stress and biochemical changes in 

Streptozotocin –induced diabetes in rats 

 

 المستحدث باألستربتوزوتوسينائيه في الفئران المصابه بالسكردور الثوم فى الحماية ضد األجهاد التأكسدي و التغيرات البيوكيمي

 ( 3)  33العدد  2009كلية طب اسيوط , منشور بـ : مجلة  فردىبحث 

 180 – 163 الصفحات: 
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Determination of sex from hand dimensions and index/ringfinger length ratio in Upper 

Egyptians 
 

 من أبعاد اليد ونسبة طول السبابة الى البنصر في سكان الوجه القبلي )ذكر/أنثى( تحديد الجنس

 1العدد: 2011المجلة المصرية للعلوم الطبية الشرعية بـ :بحث مشترك منشور 

 86 - 80     الصفحات : 

 

Study of blood iron in rats drowned in fresh and salt water 

 

 في المياة العذبة والمالح حال الغرقان ذالجر في  دمبالتقدير مستوى الحديد 

 2009/  3 /  3 – 2الثانى لحامعة المنيا    كتاب المؤتمر الدولى  بحث مشترك منشور بـ :

 214 – 203الصفحات:   

Toxic effect of some metals on language development in a sample of children at Sohag 

governorate 

 

 التأثير السام لبعض المعادن على النمو اللغوى في عينة من األطفال في محافظة سوهاج

 

  2014عدد يناير  االكلينيكيةو السموم الشرعيمقبول النشر : بمجلة المنصورة للطب بحث 

 

Protective Effect Of Fengugreek(TrigonellaFoenumGraecum)Against Doxorubicin –Induced 

Hyperglycaemia , Hypercholesterolemia And Oxidative Stress In Rats 

 

 للحلبة ضد ارتفاع السكر و الكوليستيرول و االجهاد التاكسدى المستحدث بعقار الدكسوروبوسين فى الفئران التاثير الواقى

  41العدد  2009, منشور بـ : مجلة الجمعية المصريةللسموم فردىبحث 

 93-81الصفحات:  

 

A three years retrospective study of fatal poisoning by hair dye among autopsy in Qena and 

Aswan governorates, Egypt. 

 

 دراسة مرجعية لمدة ثالث سنوات عن التسمم القاتل بصبغة الشعر بين حاالت تشريح الجثة في محافظتي قنا وأسوان، مصر

 (:2) 10العدد  2010المجلة المصرية للعلوم الطبية الشرعية والسموم التطبيقية، بحث مشترك منشور بـ :

 237 – 227الصفحات:  

 ا

Development and Validation of a New Method for Detection and Quantification 

of 4-methylmethcathinone (Mephedrone): Bath Salts in the Urine by HPLC-DAD 

 
ى البول باستخدام جهاز تطوير طريقة جديدة و التحقق من صالحيتها فى الكشف الكمى و النوعى عن مادة الميفدرون ف

   Diode arrayالكروماتوجرافيا السائلة عالي الكفاءة ذو الكاشف 

 2016عدد شهر يوليو  – لطب الشرعى و السموم االكلينيكيةشمس لعين مجلة  بـ : النشر مقبول بحث مشترك
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Study of Fingerprints Ridge Density and its Reliability in Sex Determination in a 

Sample of Sohag Population 

 

ي عينة من سكان محافظة سوهاج
 
ي تحديدالجنس ف

 
 دراسة كثافة تعرجات بصمات األصابع ومصداقيتها ف

 801-631الصفحات:  (3)33، العدد 2015 االكلينيكيةلطب الشرعى و السموم لالمنصورة مجلة  بحث مشترك منشور بـ :

Spermatotoxic Effects of Aflatoxin B1 in a Sample of Sohag Population and in 

Rabbits 

 المنوية فى عينة من سكان محافظة سوهاج و فى االرانب الحيوانات على  B1لألفالتوكسين السامة التأثيرات
 180-163الصفحات:  (3)33، العدد 2016 لطب الشرعى و السموم االكلينيكيةلالمنصورة مجلة  بحث مشترك منشور بـ :

 

Acute Paraphenylenediamine (PPD) Toxic Effects upon the Kidney after Single Oral 

Dose : An Experimental Study 

 

 على الكلي بعد جرعة واحدة بالفم : دراسة تجريبية الثاثيرات السمية الحادة  لمادة البارافينيلين ديامين

  105-95الصفحات  2015عدد يناير  – لطب الشرعى و السموم االكلينيكيةشمس لعين مجلة  بحث مشترك منشور بـ :
 

 

 :المرجعييناألشخاص 

  0106896315الطب الشرعى و السموم ، ت :  ، أستاذعبد الوهاب عبد الكريم داودأ. د /  .1

 الطب الشرعي و السموم أستاذاحمد فرغلي,عفاف محمد أ. د / .2

 :عنوان المراسلة

فووواكس:     0934570119 قسوووم الطوووب الشووورعى و السوووموم ـ  تليفوووون: –كليوووة الطوووب  –سووووهاج  –جمهوريوووة مصووور العربيوووة 

0934602963  
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