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 Article Year of 
publication 

1 Design of Mini Latissimus Dorsi Flap Based on Thoracodorsal Vascular Patterns.  
 الوسيعة الظهرية المصغرة بناءا على انماط الوعاء الصدرى الظهرىتصميم عضلة 

Elzawawy EM, Kelada MN, Al Karmouty AF.  

Ann Plast Surg. 2018 Jun; 80(6):607-615. doi: 10.1097/SAP.0000000000001403. 

2018 

2 AN ONCOPLASTIC APPROACH USING INFRAMAMMARY TRANSPOSITION FLAP TO REPLACE 

PARTIAL MASTECTOMY DEFECTS. 

 للثدى الجزئى الفقد لتعويض الثديية تحت الرقعة باءستعمال تجميلى جراحى تدخل

Ahmed F. Al Karmouty, Ahmed E. Shaaban, Ehab M. Elzawawy, Melad N. Kelada  

Int. J. Adv. Res. 6(3), 

DOI:10.21474/IJAR01/xxxDOIURL:http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/xxx 

 

3 ULTRASTRUCTURAL STUDY ON THE EFFECT OF TOLUENE ON THE PARS DISTALIS OF 

ANTERIOR PITUITARY GLANDS OF ADULT MALE ALBINO RATS. 
 الجزء القاصى للغدة النخامية االمامية فى الذكور الناضجة  للفئران البيضاء دراسة بيوكيميائية و تركيبية لتأثير التعرض لمادة التولوين على

 Rasha R.  Salem, Melad NB Kelada. 

The Egyptian journal of histology. 2020: 43(3):948-59. 

2020 

 
 
 
 

4 Study of the ultrastructure of the placenta in gestational diabetes mellitus.  

Int J Anat Var 2018; 11(1):4-10. 

2018 

5 Vitamin D alleviates lead induced renal and testicular injuries by immunomodulatory and antioxidant mechanisms in 

rats.  

Scientific reports (nature)- 2018 Mar 19;8(1):4853. 

2018 

 Acute and chronic iron overloading differentially modulates the expression of cellular iron homeostatic molecules in 

normal rat kidney.  

Journal of histochemistry & cytochemistry  2018 Nov; 66(11):825-839. doi: 10.1369/0022155418782696.  

2018 



 Enhanced remedial effects for vitamin D3 and calcium co-supplementation against pre-existing lead nephrotoxicity in 

mice: The roles of renal calcium homeostatic molecules.  
Biochimica et Biophysica Acta(BBA)- Molecular Basis of Disease 2019; 1865: 512-524. 

2019 

 Protective effect of Vitamin D3 against lead induced hepatotoxicity, oxidative stress, immunosuppressive and calcium 

homeostasis disorders in rat.  
Environmental Toxicology and Pharmacology 2019;72:103246. 

2019 

 Vitamin D protects against oxidative stress, inflammation and hepatorenal damage induced by acute paracetamol 

toxicity in rat.  
Free Radical Biology and Medicine 2019; 141:310-21. 

2019 

 Vitamin D3 and calcium cosupplementation alleviates cadmium hepatotoxicity in the rat : Enhanced oxidative and 

anti-inflammatory actions by remodeling  cellular calcium pathways.  

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 2020; 34(3):e22440. 

2020 

 Serological markers: are they reliable for the diagnosis of low bone mass density.  

Pakist J Nutr 2020; 19(9):430-7. 

2020 

 Enhanced renoprotective actions of Paricalcitol and omega-3 fatty acids co-therapy against diabetic nephropathy in rat. 
J of Advanced Research 2021. 

2021 

تخصصات  دور الباحث مكان النشر و تاريخه مالحظات
 المشاركين

اسماء المشاركين 
 البحث في

 م عنوان البحث

من  1مع عدد  مشترك

التخصص وغير 

   مستنبط

Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences, November; 

12(11): 2018 

فكرة البحث و اجراء الجزء 

 العملي و كتابة البحث

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

العصب الخلفي بين العظام   قياساتدراسة  نبيل محمد نهال

 وأهميتها الجراحية في التعزيز

Morphometric study of posterior 

interosseous nerve and its surgical 

importance in neurotization 

2018 

المشاركة في اجراء الجزء 

 العملي و كتابة البحث

قسم ب استاذ م. 

 التشريح وعلم االجنة

نانسى محمد على 

 السقيلى

اجراء الجزء االكلينيكي و 

 المشاركة  في كتابة البحث

جراحة قسم ب مدرس

  عظام

 محمد حسن



من  1مع عدد  مشترك

التخصص وغير 

   مستنبط

International Journal of 

Anatomy and Research, 

2018, Vol. 6 (4.3) 

 

و المشاركة في  فكرة البحث

 كتابة البحث الجزء العملي و

قسم ب استاذ م. 

 التشريح وعلم االجنة

دراسة تشريحيه لتحديد حافه امنه للقطع    أيمن أحمد خنفور

الجراحى للنتوء الغرابى لجراحات مفصل 

 الكتف

Anatomic study of the coracoid 

process: safety margin for 

osteotomy for shoulder surgery 

2018 

المشاركة   اجراء الجزء العملي و

 كتابة البحثفي 

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

 نبيل محمدنهال 

المشاركة في الجزء العملي و 

 لبحثالجزء االكلينيكي لكتابة 

قسم جراحة استاذ ب

 عظام

 بهاء أحمد مطاوع

من  2مع عدد  شترك

التخصص وغير 

   مستنبط

 

Journal of Experimental and 

Clinical Anatomy, Vol. 17, 

Issue 2, July-December 2018 

واجراء الجزء  فكرة البحث

 كتابة البحث العملي و

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

التشريح الطبوغرافى للحزمة الوعائية  نبيل محمدنهال 

العصبية فى النفق الرصغى و المغزى 

 التطبيقى له

Topographic anatomy of the 

neurovascular bundle at the tarsal 

tunnel and its applied significance 

2018 

المشاركة  في الجزء العملي و 

 كتابة البحث

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

 نسرين الحمصاني

المشاركة في الجزء العملي و 

 كتابة البحث

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

 داليا بيرم

 منفرد غير مستنبط

 

 

 

International Journal of 

Anatomy and Research, 

2019, Vol 7(2.2) 

و المشاركة في  فكرة البحث

 كتابة البحث الجزء العملي و

التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة

االثار التشريحية و الهستوباثولوجية الناتجة عن  نبيل محمدنهال 

الرئة جزيئات اوكسيد الزنك المتناهية الصغر على 

بيانات  في ذكور الفئران البيضاء البالغة

 المشاركين فى البحث

Anatomical and Histopathological 

Effects of Zinc Oxide Nanoparticles 

on Lungs in Adult Male Albino Rats 

2019 

المشاركة  في الجزء العملي و 

 كتابة البحث

علم  قسم ب مدرس 

 االمراض

 سمر العشي

من  1ترك مع عدد 

التخصص وغير 

       :في لنشرل مقبول

The Egyptian Journal of 

وتشريح العينات و فكرة البحث 

 و كتابة البحثجمع المصادر 
التشريح قسم ب مدرس 

 وعلم االجنة
دراسة قياسات االمدادات العصبية للعضلة التوأمية  نبيل محمدنهال 

 أهميتها السريريةو 

Morphometric Study of Motor 

2020 



عمل الجزء االكلينيكي و   Anatomy     2020  مستنبط 

 كتابة البحثالمشاركة في 
الطب   قسمب مدرس 

الطبيعى 

والروماتيزم 

 والتأهيل

يسرا هشام عبد 

 الفتاح

Innervation of Gastrocnemius Muscle 

and its Clinical Significance 

 

و  البحث كتابةالمشاركة في 

مراجعته و المشاركة في صياغة 

 الفكرة

قسم ب استاذ م. 

 التشريح وعلم االجنة
 أيمن أحمد خنفور

تخصصات  دور الباحث مكان النشر و تاريخه مالحظات

 المشاركين

اسماء المشاركين 

 في البحث

 م عنوان البحث

 مشترك غير مستنبط

 

Ain Shams Journal of Forensic  

The Egyptian journal of 

anatomy, December 2019    

حقن الالتكس و تشريح 

العينات و عمل الصور 

الفوتوغرافية و الكتابة و 

 المراجعة و النشر

 استاذ مساعد

 اآلدمى التشريح

 األجنة وعلم

 نعيم ميالد/ دا.م.

 اسكندر بشرى

                        قالدة

 الممكنة الجراحية للرقع التشريحية االسس

 الداخل الثدى الشريان لمخرزات

The anatomical basis for the 

possible internal mammary artery 

perforators flaps 

2019 

تشريح العينات و عمل 

الصور الفوتوغرافية و 

 الكتابة و المراجعة

 استاذ مساعد

 اآلدمى التشريح

 األجنة وعلم

 على السيد/ د .م.أ

                            متولى محمد

فكرة البحث و المساعدة فى 

 الكتابة

 قسم مساعد استاذ

 العامة الجراحة

 فاروق احمد/د م ا

                             القرموطي

فكرة البحث و المساعدة فى 

 الكتابة

 مساعد مدرس

 الجراحة قسم

 العامة

 محمد هللا هبة/ ط

                           جاهين زكى

 مشترك غير مستنبط

 

The Egyptian journal of 

anatomy                        

Accept Date: 03 April 2020 

 

شريح العينات و عمل ت

الصور الفوتوغرافية و 

 الكتابة و المراجعة

 استاذ مساعد

 اآلدمى التشريح

 األجنة وعلم

أم د/ السيد على  

 متولىمحمد 

 

 رفرف االذنية الخلفية : االساس التشريحى

The posterior auricular flap: 

anatomical basis 

 

2020 

حقن الالتكس و تشريح 

العينات و عمل الصور 

الفوتوغرافية و الكتابة و 

 المراجعة و النشر

 استاذ مساعد

 اآلدمى التشريح

 األجنة وعلم

 نعيم ميالد/ دا.م.

 اسكندر بشرى

                        قالدة



من نفس  1مشترك مع عدد 

  التخصص وغير مستنبط 

 

Journal of Experimental and Clinical 

Anatomy, Vol. 17, Issue 1, January-june 

2018: 35-40 

فكرة البحث و المساعدة فى 

و   تشريح العينات والكتابة

 المراجعة

التشريح قسم ب استاذ م. 

 االجنةوعلم 

السيد على ا م د / 

 محمد متولى

 وتأثيره الركبه لمفصل الوحشي االمامي الرباط تشريح

 االكلينيكية الممارسه علي

Anatomy of the anterolateral ligament of 

the knee joint and its impact on clinical 

practice 

 

2018 

المشاركة في اجراء الجزء 

 العملي و كتابة البحث

التشريح قسم ب استاذ م. 

 وعلم االجنة

نانسى محمد على 

 السقيلى

عمل العمليات الجراحيه والشق 

   الجراحي

جراحة قسم ب استاذ م. 

  عظام
احمد ا م د / 

 حسن والي  

من  1مع عدد  مشترك

التخصص وغير نفس 

   مستنبط

  

Journal of Experimental and Clinical 

Anatomy September 2018  
و المشاركة في  فكرة البحث

 كتابة البحث الجزء العملي و

التشريح قسم ب استاذ م. 

 وعلم االجنة

السيد على ا م د / 

 محمد متولى

 دراسة: الحوض تدخالت على وأثره الموت تاج

 تشريحية

Corona Mortis and Its Relation to Surgical 

Pelvic Interventions: Anatomical Study 

 

2018 

فكرة البحث و المساعدة فى 

و   تشريح العينات والكتابة

 المراجعة

التشريح قسم ب استاذ م. 

 وعلم االجنة

أيمن أحمد ا م د / 

     خنفور

  المساعدة في التشريح

   والمراجعه
استشارى جراحة 

 النساء بإنجلترا

محمد احمد د /  

 عالم
 

  - فردي وغير مستنبط

 

 
The Egyptian journal of Histology 

February 2021 

 

و المشاركة في  فكرة البحث

 كتابة البحث الجزء العملي و

التشريح قسم ب استاذ م. 

 وعلم االجنة

السيد على ا م د / 

 محمد متولى

 على وسيتاجليبتين لتريميتازيدين المحتمل التأثير

 البيضاء الجرذان في المفاصل اللتهاب المزمن النموذج

The possible effect of trimetazidine and 

sitagliptin on chronic model of arthritis in 

Albino rats 

 

 

2021 

تحضير المركبات 

 واجراء التحاليل والكتابه

 قسم -مدرس

 الفارماكولوجيا

 كلية االكلينيكية،

 جامعة الطب

 االسكندرية

 نوار علي اماني/ د



 

 

  

 

 

 

مشترك مع بحث 

واحد في نفس 

التخصص غير 

مستنبط و ترتيبى 

 لم يسبق تقييمه االخير

International Sports Science 

Alexandria Journal  

January 2019 

و المشاركة في  فكرة البحث

 كتابة البحث الجزء العملي و
قسم باستاذ 

التشريح 
وعلم 

كلية ، االجنة
الطب 
جامعة 
 االسكندرية

ا.د/ احمد 

 جنيدعبدالقادر 
 للمجموعات االنقباض قوة لتقييم جهاز

 العلوية األطراف عضالت من المختلفة

  والسفلية

A device for assessment of the 

contractile force of different 

groups of muscles of upper and 

lower limbs 

2019 

العلوم   -مدرس كتابة البحث الجزء العملي و

كلية  -الصحية 

 التربية الرياضية

بنات , جامعة 

 االسكندرية

د/ شيماء محمد 

 عاشور الخواجه

العلوم مدرس  كتابة البحث الجزء العملي و
كلية  ,االساسية

, جامعة  الهندسة
 اروسف

د/ عالء محمد 
 خليل


