
 

 

 

 

 2020اىل    2017من    بها قسم الطفيليات الطبية   قام   التي األنشطة  
 

 2017  -2016بها قسم الطفيليات الطبية خالل العام الدراسى الجامعى  قام التياألنشطة  

 :اجتماع علمى شهرى

المسااعدين و المعيدين بتقديم ماارارات علمية    والمدرساينعدد كبير من أعضاا  ييةة التدري    يقوم

 .قسم الطفيليات فييتم  شهري علمياجتماع  في الطبية تخصص الطفيليات فيمجاالت متعددة  في

 

بقسم  الدكتورة صفا  ابراييم خضر المدرس وتقديمهاقامت بتاضيريا مااررة علمية  -1

 : نبعنواي مؤتمر اقيم في قسم طب المجتمع ف الطفيليات الطبية

Zika Virus Conference 

 24/2/2016بتاريخ 

 

 المعيدة حسااان عبد الجوادالطبيبة اساايي يوساا    وتقديمهابتاضاايريا  قامت  مااراارة علمية   -2

 بعنوان: لمناقشة بروتوكول رسالة الماجستير بقسم الطفيليات الطبية

Silver nanoparticles as therapeutic agents in experimental 

cyclosporiasis 

 28/11/2016بتاريخ 

 

قامت بتاضايريا و تقديمها الطبيبات اسايي يوسا ر شارود عبد الجوادر علمية   ماارارات  اربع -3

و تات اشارا  االساتا ة الدكتورة   بقسام الطفيليات الطبية المعيداتزيتون  يالة دياب و ايناس 

 بعنوان: سوزان الناصري

Cases study on loasis, anisakiasis, trypanosomiasis and 

gnasthostomiasis 

 26/12/2016بتاريخ  

 

المدرس بقسااام   الدكتورة/ رراااوي جالل دياب  وتقديمهاساااتقوم بتاضااايريا    ماارااارة علمية -4

 بعنوان: 2017ستولوجي في شهر مارس يمؤتمر سيقام في قسم اله في  الطفيليات

Liver regeneration following anti-schistosomal treatment 

 



 

الدكتورة/ مها مامد جمعة    وتقديمهاساتقوم بتاضايريا    ماارارة علمية -5

  و الاىى ساااايقاام في  مؤتمر نقااباة االطباا  فيالمادرس بقساااام الطفيلياات  

 بعنوان: 2017

Parasitic diseases as causes of traveler’s diarrhea 

 

 :ودكتوراه  ماجستير  ئيمناقشة رسا

 

مناقشااة رسااالة ماجسااتير مقدمة من ب  الناصااريمامد فتاي   سااوزان /قامت االسااتا ة الدكتورة -1

الطفيلياات بمعهاد الباوا الطبياة قساااام  ب  ةالمعياد  الااداد  العااطيد الرؤو  عباد  يبا  عبا الطبيباة

 بعنوان:

Effect of Chlorophyllin on Biomphalaria Alexandrina Snails and 

Shistosoma Mansoni Larvae 

 12/2016بتاريخ 

 

 ايمان الطبيبةمقدمة من   جساتيرمامناقشاة رساالة ب  موري  بول  ليلي /قامت االساتا ة الدكتورة -2

 بعنوان: بالقسم ةالمعيد عطية المرسي

Simultaneous Diagnosis and Species Identification of Microsporidial 

Infection in Human Stool Samples Using Real-Time Polymerase Chain 

Reaction  

 11/7/2016بتاريخ 

 

 يدي الطبيبةمناقشاة رساالة ماجساتير مقدمة من ب  دري الكرداني ايمان /قامت االساتا ة الدكتورة -3

 بالقسم بعنوان: ةالمعيد راشد

Repositioning of chlorambucil as a potential anti-schistosomal  Agent. 

6201/ 7/ 11بتاريخ   

 

مامد   مها الطبيبةمقدمة من   دكتوراهمناقشاة رساالة  ب رراا جعفر مها /قامت االساتا ة الدكتورة -4

 بالقسم بعنوان: المدرس المساعد جمعة

Nano-ELISA in the diagnosis of experimental toxoplasmosis 

 

 17/3/2016بتاريخ 

 
  



 

  الجامعي   الدراسيبها قسم الطفيليات الطبية خالل العام    قاماألنشطة التي  

2018 -201٩ : 

 :تقييم المشاريع الباثية

  اسبانيا في -  La Caixa foundationتقييم المشاريع الباثية الممولة من مؤسسة  مها عيسى:    /ا.د

 201٩مجال الصاة خالل شهر مارس 

 

 مقاالت العلمية المنشورة في مجالت مفهرسة عالميا: للتاكيم 

 Acta Tropicaمها عيسى: تاكيم لمجلة  /ا.د. 1

 Parasitology Researchايمان أبو النجا: تاكيم لمجلة  /ا.د. 2

 

 :( undergraduate)اعمال خاص  بالطلبة  

والىي سو  يدرس    Infectious diseases 1 & 2حضور اجتماعات والمشاركة في تاضير منهج  .  1

 - ( بالمشاركة مع أقسام الميكروبيولوجي 2+ 5)الطب  بكلية الثالثة في نظام التدري  الجديد  السنةلطلب  

 األدوية  -العامة الصاة -الاارةطب المناطق 

لطلب  السنة االولى   Professionalism, communication skillsفي تدري  منهج    المشاركة.  2

 لطلبة السنة الثانية و الثالثة النظام القديم.  skill lab( و مادة 2+5الجديد)كلي  الطب النظام  

 

 األنشطة العلمية والمجتمعية: 

 مبني الجديد بالمواساة. المشاركة في االجتماعات الخاصة بإنشا  بيت الايوان بال1

 . اجرا  التااليي الروتينية لمرري المستشفيات الجامعية بمعمي الروتين 2

 . المشاركة في المعارض الخيرية الخاصة بالطلبة باالشتراك مع لجن  البيةة وشةون المجتمع 3

 

 اجتماعات علمية بالقسم: •

I.   :لمناقشة بروتوكوالت الماجستير المقدمة من 

ايما1 الطبيبة  بتاريخ.  السيد  إبراييم   potential Efficacy Ofوعنوانها    29/12/2018ن 

Celecoxib And Celecoxib-Loaded Solid Lipid Nanoparticles Against 

Different Developmental Stages Of Experimental Schistosomiasis mansoni 



 

 In Vitro وعنوانها    29/12/2018الطبيبة أسما  عبد العاطي كالة بتاريخ  .  2

Susceptibility Of Blastocystis Subtypes Isolated From 

Human Stool To Simeprevir 

بتاريخ  3 طارد  رنا  الطبيبة   Experimental  وعنوانها   24/4/2019. 

Schistosomiasis mansoni: A Potential Target For Ubiquinol, A Neutral 

Magnesium-Dependent Sphingomyelinase Inhibitor 

II.   بعنوان  5/9/2018لمناقشة امتاان الصالحية للدكتوراة للطبيبة فدوى مصطفى كامي بتاريخ 

Stem Cell Therapy For Treatment Of Parasitic Infections 

  

III. :اجتماعات علمية دورية بالقسم 

 ن د. نرميا.م.د رروى جالل دياب و  كي من:    بإلقائ و قام    2/1/2019ريخ  لقا  علمي بالقسم بتا

 مامد جمعة.  اد. مه فوزي ومجايد 

 

 مناقش  رسائي الماجستير والدكتوراة:  

قامت األستا ة الدكتورة مها عيسى بمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الطبيبة سلوى سامي يون     -1

  عنوانها  و 27/10/2018بتاريخ 

Laboratory Induced Praziquantel Resistant Schistosoma mansoni: 

Proteomic Analysis and A Trial to Overcome The Resistance By The Use Of 

Nanotechnology 

بمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الطبيبة فدوى مصطفى    لبنى الزواوي. قامت األستا ة الدكتورة  2

 وعنوانها  20/2/2019 كامي بتاريخ

In Vitro Effect of A Novel Protease Inhibitor Cocktail On Toxoplasma 

Gondii Tachyzoites 

 

األستا ة الدكتورة رروى جالل دياب بتقييم الباث المستنبط من رسالة الماجستير المقدمة من  . قامت 3

 الطبيبة ايناس زيتون وعنوانها

The effect of lopinavir/ritonavir and lopinavir/ritonavir-loaded PLGA 

nanoparticles on experimental toxoplasmosis  2018/ 12/ 24و لك بتاريخ 

المقدمة من الطالبة مها خيري  مناقشة رسالة الماجستيرمت األستا ة الدكتورة رروى جالل دياب ب. قا4

 بمعهد الباوا الطبية وعنوانها:   201٩/ 3/ 12حسن عبد الاميد بتاريخ:

Morphological and molecular analysis of hydatidosis in camels 



 

 

   :المشاركة بإلقا  أبااا في المؤتمرات العلمية

بتاضيريا   .1 قامت  علمية  دياب    وتقديمهامااررة  جالل  رروى  ا.م.د 

 : نبعنوا

Pitfalls in microscopic examination of stool    في مؤتمر    10/2018/ 6- 3بتاريخ

Fourth forum of paediatrics 2018- Update Paediatric Clinical Practice   

 

   بتاريخ  myiasis نمجايد فوزي  بعنوا  ند. نرميمااررة علمية قامت بتاضيريا و تقديمها  .2

 The third annual conference of laboratories ofفي مؤتمر  2018/ 5-6/12

MOHP Alexandria Directorate-Comprehensive Laboratory Practice 
تقديمها   .3 و  بتاضيريا  قامت  علمية  مهمااررة  جمعة   ا د.   D-dimer in نبعنوا  مامد 

surveillance of Malaria    في مؤتمر   2018/ 6/12-5بتاريخThe third annual 

conference of laboratories of MOHP Alexandria Directorate-

Comprehensive Laboratory Practice 

 نبعنوا ابراييم خضر  د. صفامااررة علمية قامت بتاضيريا و تقديمها  .4

 Fever, an alarming sign in major parasitic infections    23/4/2019بتاريخ 

 مؤتمر رابطة االكاديمي تات عنوان   في

The 16 th annual conference of the Egyptian association of advancement 

of medical basic sciences (EAMBS) : fever updates. 

مااررات و المشاركة في ورشة علمية بعنوان  بإلقا مجايد فوزي  ند. نرميقامت . 5  

Mouse and Rat Biomethodology Handling, Infection, Methods of Drug 

Adminsteration, Physiological, Surgical, Nanotechnology and 

Histological Techniques.  September 2018   

   :المؤتمرات العلمية العالمية

مؤتمر   -1 في  جعفر  مها  الدكتورة  لألستا ة  باث    31st Nano Congress for Futureقبول 

Advancementsوعنوان    201٩اغسط   31  -2٩لندن بالمملكة المتادة بتاريخ   و المقرر عقده في

 Chitosan and silver nanoparticles: promising antitoxoplasma agentsالباث 

مؤتمر  -2 في  الزواوي  لبني  الدكتورة  لألستا ة  باث   Annual meeting of infectious قبول 

diseases      وعنوان الباث  201٩يوليو    30-2٩والمقرر عقده في امستردام بهولندا بتاريخ Nano-

ELISA in the diagnosis of experimental toxoplasmosis 

      

  



 

  الجامعي   الدراسيبها قسم الطفيليات الطبية خالل العام    قام  التي األنشطة  

201٩ -2020 : 

 :( undergraduate)    بالطلبةاعمال خاص  

والىي سو  يدرس    Infectious diseases 1 & 2حضور اجتماعات والمشاركة في تاضير منهج  .  1

 - ( بالمشاركة مع أقسام الميكروبيولوجي 2+ 5)الثالثة في نظام التدري  الجديد بكلي  الطب  السنةلطلب  

 األدوية  -العامة الصاة -الاارةطب المناطق 

األولى   سنةلطلب  ال  Professionalism, communication skillsفي تدري  منهج    المشاركة.  2

 لطلبة السنة الثالثة النظام القديم.  skill labو مادة  (2+ 5الجديد)كلي  الطب النظام  والثانية

 

 األنشطة العلمية والمجتمعية: 

 معمي الروتين ب  الجامعيةيات اجرا  التااليي الروتينية لمرري المستشف. 1

 ,9بتاريخ    ون المجتمع ة وش  البيةةباالشتراك مع لجن     بالطلبة  الخاص  الخيريفي المعرض    المشاركة .  2

10/12/2019 . 

 

   :قسم خالل فترة جائاة كوروناالبها   قاماألنشطة التي 

على   ورفعهاقام أعضا  ييةة التدري  بالقسم بتسجيي جميع المااررات النظرية والاصص العملية  .  1

االلكترون  ف   يالموقع  بالكلية  الثالثة  بالفرقة  الطلبة  لكي  يتسنى  حتى  المصر  يللكلية    والدولي ي  التعليم 

 المنهج.  وفهمالمتابعة  والفرنسي ي بشعبتي  الماليز

المنهج    ياستفسارات ف  يإليضاح ا من أعضا  ييةة التدري  لعمي مناقشات مع الطلبة  ثالثة  تخصيص  .2

   شيرين فارود مسلم .دا.و  مها ررا جعفر .دا.و  يلبنى عبد العزيز الزواو .دا. :ويم

(on the official online forum) . 

المااررات  .  3 لجميع  االسةلة  من  كبير  عدد  بورع  التدري   ييةة  أعضا   الموقع   ورفعهاقام  على 

ف   يااللكترون  منها  ف  يللكلية لالستفادة  الطلبة  المصر  يامتاانات  الماليز  والدولي  يالتعليم   ي بشعبتي  

 . والفرنسي

  رفعها وقام أعضا  ييةة التدري  بورع عدد كبير من الصور واالسةلة الشاملة للاصص العملية  .  4

  والدولي   يالتعليم المصر  ياالمتاانات العملية للطلبة ف  يللكلية لالستفادة منها ف  يعلى الموقع االلكترون

 .والفرنسي  يبشعبتي  الماليز

 ورفعي  قام بها الطلبة على الموقع االلكترون  ياانات التقام أعضا  ييةة التدري  بتصايح جميع االمت.  5

 النتائج.



 

قام أعضا  ييةة التدري  بعمي عدد كبير من جلسات الزوم لمناقشة المنهج .  6

الثالثة في نظام التدري    السنة الجديد للطلبة والىي سو  يدرس لطلب     يالتدريس

 القادم.  ي( و كيفية تطبيق  خالل العام الجامع2+5)الطب  بكليةالجديد 

قام أعضا  ييةة التدري  بالقسم بتسجيي مااررات نظرية لطلبة الدراسات .  7

 ستيعاب الكامي للمادة. حتى يتسنى لكي الطلبة اال والفرنسي يالعليا بالقسم المصر

ي  مقدمة من قسم التعليم الطب اونالين على تطبيق الزووم  عمي    ةحضور أعضا  ييةة التدري  ورش .  4

 و تم االستفادة منها   22/3/2020 ,21بتاريخ    Teaching and assessment workshopبعنوان  

المنهج الجديد والىي سو  يدرس لطلب  السن  الثالثة   يو تطبيق ما تم فهم  على االساليب التدريسية ف 

 ورع االسةلة . ( وطريقة2+ 5)في نظام التدري  الجديد بكلي  الطب 

 مقدمة من قسم التعليماونالين على تطبيق الزووم  ورش عمي  عدة  حضور أعضا  ييةة التدري   .  5

وبتاريخ    22/4/2020 ,21بتاريخ    online teaching and learning workshopالطبي بعنوان  

 . 28/6/2020 ,27وبتاريخ  6/5/2020 ,5

اونالين   يك عدد كبير من الهيةة المعاونة بالقسم بورش العمي المنظمة من قبي قسم التعليم الطبااشتر.  6

 . يعلى الموقع االلكترون  والصورطريقة رفع االسةلة  ياالستفادة منها ف  وتمعلى تطبيق الزووم 

 

 ة بالقسم:اجتماعات علمي

IV. المقدمة من الماجستير بروتوكوالت  ةلمناقش:   

 A Comparative Study Of Geneو عنوان     8/10/2019 بتاريخ  الطبيبة نورا مصطفى كامي  .  1

Expression Among The Different Developmental Stages Of Schistosoma 

Mansoni 

 MicroRNA mmu-miR-511-5pو عنوان     11/12/2019بتاريخ   . الطبيبة آية سعد زغلول  2

as a diagnostic biomarker in experimental toxoplasmosis 

 

V.   مناقشة بتاريخ    بروتوكولسيتم  السخاوي  فؤاد  نهلة  الطبيبة  من  المقدمة  الدكتوراة  رسالة 

 anti-neoplastic activity of toxoplasma gondii antigenو عنوان     26/8/2020

on mcf-7 human breast cancer cell line and ehrlich solid carcinoma 

model 

 

VI.  :اجتماعات علمية دورية بالقسم 

و قام بالقائ     Parasites causing anemia بعنوان    31/12/2019لقا  علمي بالقسم بتاريخ  .  1

 ايمان عطية المرسي.الطبيبة 



 

 Parasites causingبعنوان    13/1/2019. لقا  علمي بالقسم بتاريخ  2

hepatomegaly  الطبيبة يدى عادل راشد. بإلقائ وقام 

 

   ة:الدكتوراالماجستير و رسائيمناقش  

الطبيبة أسما  عبد العاطي  المقدمة من    ماجستيررسالة البمناقشة    ايمان دريقامت األستا ة الدكتورة   

 In Vitro Susceptibility Of Blastocystis Subtypes وعنوانها   5/8/2020كالة بتاريخ  

Isolated From Human Stool To Simeprevir 

  

   :المؤتمرات العلمية العالمية

 باث لألستا ة الدكتورة مها ررا جعفر في مؤتمر  والقا حضور  

31st Nano Congress for Future Advancements 

 وعنوان الباث:  201٩اغسط   31  -2٩لندن بالمملكة المتادة بتاريخ  تم عقده في والىي 

 toxoplasma agents-Chitosan and silver nanoparticles: promising anti 

 


