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 وال: البيانات الشخصية:أ

اسم عضو هيئة 

 التدريس

عبد الحليم  المهديزينب عبد 

 مدكور
   م 12/22/2611 تاريخ الميالد

 z_mohdy@yahoo.com البريد اإللكتروني 015313400 هاتف عمل التربية الكلية

     أحياء القسم

 

 علمية:ثانيا: المؤهالت ال

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة عين شمس –كلية الطب بكالوريوس الطب والجراحة 2660ديسمبر  البكالوريوس

 جامعة عين شمس –كلية الطب الشرعي و السمومماجستير الطب  2661نوفمبر  الماجستير

 جامعة عين شمس –كلية الطب ةدكتوراه السموم اإلكلينيكي 1000إبريل  الدكتوراه
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 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 القاهرة .شمس مستشفيات جامعة عين 2/3/2662لمدة عام اعتباراً من  طبيب امتياز 

 القاهرة .مستشفيات جامعة عين شمس 25/5/2663 طبيب مقيم

 القاهرة .معة عين شمسجا –كلية الطب  14/21/2663 معيد

 القاهرة .جامعة عين شمس –كلية الطب  11/3/2661 محاضر

 القاهرة .جامعة عين شمس –كلية الطب  12/2/1000 أستاذ مساعد

 القاهرة .جامعة عين شمس –كلية الطب  حتى تاريخه 12/22/1004 أستاذ مشارك

 

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف اإلداريةالمهام  م

2 
 طبيبة الوحدة الصحية بالكلية

-2515من عام 

 هـ  2532

1 
 عضو مجلس قسم األحياء 

 سنوات 6

3 
 عضو وحدة الخريجات بقسم األحياء

  33-31 عام
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

2 
 بالكليةلجنة النشاط الصحي مسئولة 

حتي عام   سنوات 1 اعداد الندوات وورش العمل و المطوياتو التوعيةالصحية للطالبات

 هـ2532

 سنة  2 مهام العيادة الطبية لجنة العيادة الطبية  1

اختيار العالمة المرجعية و توصيف البرنامج و المصفوفة و توصيف  مسئولة لجنة االعتماد األكاديمي بقسم األحياء 3

 ات الدراسية و تقارير المقررات .............المقرر

حتى   سنوات 5

 تاريخه

متابعة عمل كافة لجان الجودة بالقسم و التأكد من اتمامها و وضع  عضو لجنة توكيد الجودة  بقسم األحياء 5

 المقترحات لتحسين األداء و التغلب على نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة 

حتى   سنوات 5

 تاريخه

  33-31 عام متابعة االبتعاث و الدراسات العليا لجنة االبتعاث و الدراسات العليا ضو ع 4

 لشئون المنتسباتعضو لجان الكنترول  4
و  تتسجيل الطالبات المستجدا)الخاصة بالحاسب اآللي األعمال 

المحوالت و المنسحبات و درجات االختبارات و ما يلزم من أعمال 

 . (الكنترول

 سنوات 5

سنوات حتى  1 أعمال االعداد و المراجعات للنتائج عضو لجان الكنترول للفرقة الثانية بقسم األحياء  1

 تاريخه 

1 
 عضو لجنة مقابلة المعيدات 

33  عمل مقابلة للمعيدات المتقدمات و اعداد تقرير  -31عام   
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2 
 عضو لجنة توصيف المقررات 

35-33 عام تعديل و تطوير توصيف بعض المقررات   

6 
 عضو لجنة االشراف على برنامج قسم األحياء

تحديث توصيف البرنامج  و المصفوفة و خطط تحسين البرنامج و 

 مايستجد من أعمال

 عامين حتى تاريحه

 

 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

عرض بعض االحاالت في المركز و توعية الطالبات باألسباب  للمركز التأهيلي الشامل بالمجمعةزيارة الطالبات  2

 اتي تؤدي لحدوث هذه اإلعاقات وكيفية التعامل معها

 هـ 2511

 هـ 1425-1424 مشاركة جماعية المشاركة في اعداد الحفل الختامي للخريجات 1

  مشاركة جماعية لالمنهجية المشاركة في اعداد الحفل الختامي لألنشطة ا 3

 ـه2512 بحث عن المخدرات و أثرها على المجتمع المشاركة فى الفعاليات التي تقيمها كلية المجتمع 5

المشاركة فى اعداد مجلة قطوف المعرفة الصادرة عن كلية  4

 التربية بالمجمعة

 2515من عام  أسرة التحرير

 هـ 2512إلى 

ل الطالبات الموهوبات في الكلية و عمل محاضرة عن استقبا الطالبات الموهوبات 1

 التسمم الغذائي 

2531 

 2531اعداد و القاء ندوة عن األثار الناتجة عن سوء استخدام المشاركة في ندوات خدمة المجتمع و التي عقدت بكلية التربية  7
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 األدوية بالمجمعة لكافة نساء المجتمع 

عن االسعافات األولية لمحضرات المختبرات بكلية  عمل دورة جودة محضرات المختبرات  2

 التربية بالمجمعة

2531 

أنشطة كافة القيام بع خطة خدمة المجتمع بقسم األحياء و وض تبني معيار خدمة المجتمع  6

 معيار خدمة المجتمع

 2532من عام 

 33-31عام حتى 

 33-31 عام  التواصل مع الخريجات و جهات التوظيف وحدة الخريجات بالقسم  20

 33-31عام  المشاركة في تنفيذ حطة االخالء بالكلية  االمن و السالمة  22

ادراة أنشطة معيار كافة القيام بو ضع الخطة التنفيذية و و  تبني معيار ادارة ضمان الجودة  21

 ضمان الجودة

حتى  سنوات 3

  تاريخه

االدراة أنشطة معيار كافة القيام بو و  و ضع الخطة التنفيذية المالية تبني معيار االدارة  23

 المالية

 عامين 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 دراسة مستقبلية الضطرابات تحلل الفيبرين في حاالت إصابات الرأس التصادمية. عنوان رسالة الماجستير

 عقار ساليسيل هيدروكساميك اسيد في  حاالت التسمم الحاد و المزمن بالحديد دراسة مقارنة بين عقار ديسفروكسامين و عنوان رسالة الدكتوراه
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 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

تاريخ  عنوان اإلنتاج العلمي م

 النشر

 اسم الدورية

بعض االستجابات السمية المصاحبة لالستخدام القصير والطويل األمد لعقار  2

 فى الفئران البيضاء البالغة ميكوفينوالت موفيتيل

نوفمبر 

1002 

 المجلة الطبية المصرية الجديدة 

 العدد الخامس  - المجلد الخامس والعشرين

 4ليوكوفورين والوبيورينول كمضادين  للسمية الخصوية والدموية المحدثة بـ  1

 فلوريوراسيل فى ذكور الفئران البيضاء البالغة

إبريل 

1001 

 رية الجديدة المجلة الطبية المص

 العدد الرابع -المجلد السادس والعشرين 

فئران  فيأرجينين الوقائى فى التأثير السمى للسيكلوسبورين على العظام -دور إل 3

 التجارب البيضاء.

يونيو 

1001 

المجلة الطبية المصرية الجديدة المجلد السادس 

 العدد السادس -والعشرين

( باإلضافة إلى تعبير س 14، ب 44ستقبالته الذائبة )بوم ألفا-تقييم عامل نخر األورام 5

           كدالالت تكهنية بعاقبة اإلصابات في مصابي الحروق  22ب ، س د22د

سبتمبر 

 -( 12مجلد ) –المجلة الطبية المصرية لعلم الدم  1003

 العدد الرابع 

 .لمدابغ في مصرالمخاطر الجينية نتيجة التعرض للكروم ثالثي التكافؤ بين عمال ا 4

 

ديسمبر 

1003 

Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology. V(3),N(2)   ، 

السمية الكبدية والكلوية الناتجة عن الكلوربيريفوس دراسة كيميائية،  فيدور الزنك  1

                                                      دراسة العناصر الضئيلة، ودراسة هستولوجية
 

يونيو  

1003 

Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology, 

volume 1  
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المصنع ضد كل من التأثير السمي الخلوي  2الدور الوقائي لمثيل البروستاجال ندين هـ 1

 في الفئران البيضاء البالغة جاماالمبكر والمتأخر ألشعة 

أكتوبر 

1005 

( 32مجلد ) –بالمجلة الطبية المصرية الجديدة 

   العدد الرابع

2 Assessment of bone mineral status with carbamazepine and 

valproic acid monotherapy 

كاربامازيبين         و حامض  تقييم الحالة المعدنية للعظام بعد العالج األحادي بعقار

 الفالبرويك

1002 Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology.  

توفير الحماية ضد التسمم الجيني لميثيل الزئبق بنمط معتمد  استطاع  السيلينيوم هل 6

 ؟ على الجرعة

Could selenium guard against mercury genotoxicity in a dose 

dependant manner?   

2009 Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology. 

Volume 13 

 االكلينيكية للتسمم الحاد بالبارفينيلين ديامين في مصر  ظاهرالم 20

Clinical profile of acute paraphenylenediamine intoxication 

in Egypt. 

2010 Toxicology and industrial health,26 

(2). 

 )مجلة دولية (                                               

التأثير المفيد للليكوبين على السمية الخصوية لعقار ميزوتريكسيت في الفئران البيضاء  22

 البالغة

Beneficial Effect of Lycopene on Methotrexate – Induced 

Testicular Toxicity in Adult Albino Rats     

2010 Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology.  
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21 Clinical and experimental assessment of acute jatropha curcas 

seeds toxicity  

الجاتروفا كيركببذور ييم اإلكلينيكي و التجريبي للتسمم الحادالتق   ا     

1020 Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology.  

23 Coenzyme Q10 ameliorates statin related myotoxicity . A 

biochemical and histological study  

يحٍسن يقلل من السمية العضلية  ذات  الصلة بالستاتين. دراسة  20كوانزيم كيو 

 كيمائية و هستولوجية

1022 Journal of pharmacology and toxicology 

( an international journal )  

 )مجلة دولية (

  

25 Pattern of food poisoning in Egypt. Aretrospective study  

 نمط التسمم الغذائي في مصر، دراسة بأثر رجعي.

1022 Journal of pharmacology and 

toxicology  

 )مجلة دولية ( 

24 Impact of interferone mono or combined therapy with 

ribaverin on hepatitis C virus adult patients  

أثر العالج باالنترفيرون منفردا أو مشتركا مع ريبافيرين على وظيفة الغدة الدرقية في 

 التهاب الكبد الفيروسي المزمن )ج( البالغين. مرضى

1022 Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology  

21 1. Acute Theophylline Intoxication in Some Egyptian Children 

and Adolescents , A Prospective Study. 

 التسمم الحاد بالثيوفيلين في بعض األطفال و المراهقين المصريين ، دراسة مستقبلية

1021 Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology. Volume,12   
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21 2. Beta glucoronidase as a simple biomarker of acute 

organophosphate poisoning in human 

 فيبالفوسفات العضوي  الحاد التسمم فية بسيطبيولوجية  كداللة جلوكورونيداز بيتا

 اإلنسان

1021 Egyptian journal of forensic medicine 

and applied toxicology. Volume,12   

22 3. The different responses of some adult albino rats’ body organs 

to the genotoxic effect of cadmium 

االستجابات المختلفة لبعض أعضاء جسم ذكورالفئران البيضاء البالغة للتأثير السمى  .4

 الجيني للكادميوم

1021 Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology 

,volume 19. 

26 5. Contradictory effects of α-tocopherol on doxorubicin- induced 

cardiotoxicity in adult male albino rats 

لفا توكوفيرول على السمية القلبية الناجمة عن دوكسوروبوسين التأثيرات المتناقضة أل .6

 في الفئران البيضاء البالغة

1023 Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology 

.Accepted for publication  

10 7. The Potential Mitigative Effect of Glutamine on Gamma 

Radiation – Induced Pneumonitis in Adult Albino Rats 

التأثير الملطف المحتمل للجلوتامين على التهاب الرئة الناجم عن أشعة جاما في 

لغةالفئران البيضاء البا  

1023 Ain Shams journal of forensic 

medicine and clinical toxicology 

.Accepted for publication 
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

2 
 –) قسم األحياء الثقافة الصحية لطالبات بجميع األقسام بالكلية  قررم

 -حاسب آلي–دراسات اسالمية  –لغة انجليزية  –لغة عربية  -تالرياضيا

 اقتصاد منزلي ( 

  الفرقة الثانية (1122( و )1222ثقف ) 

1 
 الثقافة الصحية لطالبات الباقيات لإلعادة بجميع األقسام بالكلية. قررم

 الفرقة الرابعة ثقف

 الفرقة الرابعة (5215حين ) بقسم األحياء( 1)علم وظائف أعضاء حيوان  قررم 3

 الفرقة الرابعة (5262حيا ) مناهج البحث بقسم األحياء. قررم 5

  المستوى الخامس ZOO 313 بقسم األحياء( 2)علم وظائف أعضاء حيوان  قررم 4

 المستوى الثالث  ZOO 211  مقرر علم األنسجة  1

 المستوى الثاني BIO 123 مقرر علم الخلية  1

 

 ئل الماجستير و الدكتوراه:د: اإلشراف على رسا

 المرحلة عنوان الرسالة م

1 
أرجينين وميزوبروستول ضد التسمم الناتج لبعض الوسائط المتباينة -الدور الوقائى الخلوى المحتمل لمادتى ال

 إشعاعياً.

 دكتوراه
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2 
فى الدم بعد حاالت إصابة  200 –العالقة بين الحالة اإلكلينيكية ونتائج الفحص باألشعة المقطعية ومستوى بروتين س 

 المخ التصادمية.

 ماجتسير

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 للسموم الطبيعية الجمعية المصرية  
 عضو القاهرة

 وحدة االستشارات الطبية  
 عضو كلية الطب جامعة عين شمس

 عضو مصر  الجمعية االكلينيكية لطب عين شمس  

 عضو مصر جمعية  نهضة مصر 

 

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

 1004 كلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة التدريس فياالتجاهات الحديثة  2
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 1004 كلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة مهارات العرض الفعال  1

 ية عن االسعافات األوليةدورة تدريب عمل 3
 كلية التربية بالمجمعة

 هـ1425

 اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العلمية 5
 مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة 

1001 

 مهارات اإلقناع و التأثير في اآلحرين 4
 كلية التربية للبنات بالمجمعة

1426 

 1426 كلية التربية للبنات بالمجمعة ت و طرق التعامل معهاالسلوكيات غير السوية لدى الطالبا 1

 2511 كلية التربية للبنات بالمجمعة المشاركة في دورة تنمية مهارات التفكير  1

 معايير الجودة في العملية التدريسية 2
 مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة 

1002 

تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة مركز  مشروعات البحوث التنافسية 6  1002 

20 
 اجتيازعدة دورات في الحاسب اآللي 

  2516و  2512 كلية التربية للبنات بالمجمعة

 هـ2516 كلية التربية للبنات بالمجمعة التعليم عن بعد 22

 هـ2516 معةكلية التربية للبنات بالمج أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية 22

 هـ2516 كلية التربية للبنات بالمجمعة أسس بناء االختبارات التحصيلية 21

 الجوانب المالية للمشروعات البحثية 23
 مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة 

1006  

 الساعات المعتمدة 25
 مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة 

 1006  

 لنشر العلميا 24
 مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة

1006 

 استراتيجيات دمج التقنية في التدريس 21
 جامعة المجمعة

 هـ 2531



 14 

 هـ 2533 جامعة المجمعة  –كلية التربية  ندوة تعريفية عن اإلرشاد األكاديمي  21

 

 هـ 2533 المجمعة  جامعة –كلية التربية  ورش عمل في برنامج الفوتوشوب 22

 

 التعليم المبني على حل المشكالت  26
 كلية العلوم الطبية التطبيقية  -عمادة الجودة و تطوير المهارات 

 هـ 2533

 توصيف المقررات  10
 كلية العلوم الطبية التطبيقية -عمادة الجودة و تطوير المهارات 

 هـ  2533

 السبورات الذكية التفاعلية  12
 ليم االلكتروني عمادة التع

 هـ 2535

 البرامج األكثر جاهزية  لالعتماد  11
 كلية التربية بالمجمعة -عمادة الجودة و تطوير المهارات

 هـ2534

 التأليف و الترجمة و النشر العلمي  13
 وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي 

 هـ 2534

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا المؤتمرات و الندوات و ورش العملاسم  م

 1005 القاهرة المؤتمر العربي األول لالتحاد العربي لمكافحة السموم وحماية البيئة 2

 1004 جامعة المنيا   –كلية الطب  المؤتمر العربي األول للطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 1

 1004 القاهرة العشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية األساسية المؤتمر العلمي الرابع و 3
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 2511 كلية التربية بالمجمعة ندوة عن السمنة و أسبابها وخطورتها و األنظمة الغذائية الصحيةو القاء اعداد  5

 هـ2511 بالمجمعةكلية التربية  بالتعاون مع لجنة النشاط البيئي  و القاء ندوة عن نبات الدفلة و خطورته اعداد 4

 هـ2511 كلية التربية بالمجمعة ندوة عن انفلونزا الطيور و القاء اعداد 1

1 
 ورشة عمل عن فصائل الدم

 هـ2511 كلية التربية بالمجمعة

 هـ2512 كلية التربية بالمجمعة ندوة عن مرض السكرو أسبابه و كيفية التعايش معه و القاء اعداد 2

 هـ2512 كلية التربية بالمجمعة ن ارتفاع نسبة الكوليسترول و خطورتهندوة عو القاء اعداد  6

20 
 دورة طوارئ طب األطفال 

 هـ. 2516 مستشفى الملك خالد بالمجمعة

 هـ2516و  2511 كلية التربية بالمجمعة ورشة عمل عن كيفية قياس ضغط الدم  22

 هـ 2530و  2512 ية بالمجمعةكلية الترب ورشة عمل عن كيفية قياس نسبة السكر في الدم 12

 هـ2530 كلية التربية بالمجمعة اعداد و القاء ندوة عن انفلونزا الخنازير  13

25 The first Majmaah symposium on medical education   هـ 2533 مستشفى الملك خالد بالمجمعة 

 هـ  2535 كلية التربية بالمجمعة اعداد ندوة عن التوعية بسرطان الثدي  24

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 القيام ببعض األبحاث للترقية لدرجة أستاذ

 هـ 21/2/2534التاريخ:                                       زينب عبد المهدي عبد الحليم د.االسم:


