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1) Increased Expression Of Fractalkine (CX3CL1) As Possible Role In Active Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE). Journal of American Science,2013. 

 

2) Correlation between Adiponectin and breast cancer patients. Life Science Journal, 10(2): 313-

319,2013 (completely funded from Tabuk university) 

 

3) Role of hepatic transforming growth factor-β1 (TGF-β1) and serum hyaluronic acid in the 

pathogenesis of liver fibrosis in chronic HCV patients. Published at Al-Azhar Assiut Medical 

Journal, 9:1-12,2011 

 

4) Assessment of Costimulatory Molecules in Children with Allergic Asthma. Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences, 4(7): 1685-1690, 2010 
 

5) Serum Levels of Soluble Fractalkine in Active Systemic Lupus Erythematosus and it relation to 

Disease Activity and Renal Impairment. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6): 

1070-1075, 2010 
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6) The values of serum Ascetic fluid Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), TNF-receptor 1 and C-

Reactive Protein (CRP) in patients with cirrhotic ascites. 

Published at The Egyptian Journal of Hospital Medicine, 41: 491-501, 2010 

7) The t(8,21) AML-ETO fusion gene transcript determination in acute myloid leukemia- published 

at Kasr El-Aini medical journal 15(4):7-17,2009. 

8) Fecal calprotectin as a marker for postoperative Peri-ileitis after sphincter-preserving total 

colectomy in ulcerative colitis patients- published at the Tanta medical journal 37:99-109,2009. 

9) Serum adiponectin as a marker in hepatic cirrhosis with and without hepatic cholestasis-

published at the scientific journal of AL-Azhar faculty of medicine for girls 28 (2):785-794,2007. 

10) The clinical significance of real time PCR for rapid diagnosis of mycoplasma pneumonia in 

respiratory tract infection, published at the new Egyptian journal of medicine 37(4): 83-90,2007. 

 

11) Neutrophil granule products in identification of subclinical chorioamnionitis in patients with 

premature rupture of membrane-published at the Egyptian journal of medical microbiology 

15(2):399-405, 2006. 

12) The association of major histocompatibility complex class 2 genes and the response of interferon 

alpha plus Ribavirin in Egyptian patients with chronic hepatitis C infection-published at the 

scientific journal of medical syndicate. 

 

13) Serum level of IL-13 and expression of BCL2 in Behcet disease - published at the Egyptian 

Journal of Hospital Medicine 24:548-555, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 : يالقطاع الحكوم

 (مشارك  ستاذ أحتى اآلن )من طبيب مقيم حتى م    1992من  االزهرمستشفيات جامعة كلينيكية اإلباثولوجيا قسم ال •
• 1998-2000: Scholarship award to conduct research for M.D. at Duke University, NC, USA, 

under the supervision of professor doctor James Lawe, the head of cardiothoracic surgery and 

the head of cardiac metabolism laboratory at Duke University medical center. The topic of 

M.D. thesis is (The immunological Quantitation of glucose transporters Glut 1 and Glut 4 in 

heart diseases). It was published as an abstract in the American Heart Association journal. 

حتى -2013 كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية فرع المدينة المنورة بقسم تقنية المختبرات الطبيةرئيسة قسم واستاذ مشارك  •

 االن

 فهى كاالتى:  الغد الدولية للعلوم الطبية قسم المختبرات الطبيةجان بكلية لالوعمال المسئوليات واال •

 المتعلقة برئاسة القسم  االدارية واالكاديمية المهامكل  •

 متابعة متطلبات الجودة واتمامها  •

 عضو باللجنة الرئيسية للتطوير والجودة بالكلية  •

 بقسم المختبرات االستشاريلجنة المجلس  رئيسة  •

 االشراف التام ومتابعة سير االمتحانات بالقسم  •

 2013حتى    2009من   بتبوكبنات للالعلوم الطبية كلية  -قسم تقنية المختبرات الطبيةبمساعد ثم استاذ مشارك أستاذ  •

 جامعة تبوك فهى كاالتى:  -جان بكلية العلوم الطبيةلالوعمال المسئوليات واال •

 :الخبرات السابقة
 :Previous Experiences 
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 م  2013-2010 عضو باللجنة الرئيسية للتطوير والجودة بالكلية •

 م   2013-2012عضو لجنة الخطة االستراتيجية بالكلية  •

 م   2013-2010 لمستويين بالكامل كاديمياألومسئولة االرشاد   بالكلية كاديمياألعضو لجنة االرشاد  •

 م  2013-2012بالكلية  االستشاريعضو لجنة المجلس  •

 م   2013-2012بالكلية  وخدمة المجتمع نائب رئيس لجنة النشاط الطالبي •

 ـ  م 2013-2000عضو لجنة اختيار المعيدين والمعيدات بالكلية   •

 

 : لتاليا فيتتمثل  العلوم الطبية جامعة تبوكاما المهام البحثية بكلية  •
 االشراف على ابحاث تخرج طالبات الفرقة الرابعة  •

 لجامعة تبوك  العلميتحكيم ابحاث الطالبات بالملتقى  فيالمشاركة  •

 :هوبالكلية  العلميعمل بحث ممول من عمادة البحث  •
Correlation between Adiponectin and breast cancer patients 

 : القطاع الخــاص

 م 2002-2000ثم من الفترة   م 1998حتى  1994من  األمريكي المصريالمعمل  •
 

 

 

 

 تدريس المواد االتية: 

 مادة االحياء الدقيقة للفرقة الثالثة  -1

 التشخيصية للفرقة الثالثة  الميكروبيولوجيمادة  -2

 الثانية مادة اساسيات المناعة للفرقة  -3

 التشخيصية للفرقة الثالثة  ةمادة المناع -4

 مادة الكيمياء العضوية االساسية  -5

 للفرقة الثالثة  1مادة الكيمياء السريرية   -6

 للفرقة الثالثة  2مادة الكيمياء السريرية   -7

 للفرقة الثانية  والفسيولوجيمادة التشريح   -8

   الثانيةللفرقة  1مادة امراض الدم  -9

 الثالثة  للفرقة  2مادة امراض الدم  -10

 مادة البول وسوائل الجسم للفرقة الرابعة -11

 صفائح الدموية والتجلط للفرقة الرابعةلمادة ا -12

 بالمستشفيات لمادة المناعة والسيرولوجى للفرقة الرابعة بنين وبنات بجامعة تبوك  ةاإلكلينيكيالدورات  -13

 

 
 

 

 

 

 

 المشاركة في الدورات التدريبية 

 :التعليميةوالبرامج 

 :التدريسيةاألنشطة 
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 قمت بحضور الدورات التالية: قد 

-The state of clinical laboratory sciences / medical laboratory technology in the United States.  

Tabuk university, KSA in collaboration with Texas university (TUMB), USA. March,2013. 

-Interactive techniques for classroom and online student engagement.  

Tabuk university, KSA in collaboration with Texas university (TUMB), USA. March,2013. 

-Accreditation process. Tabuk university, KSA in collaboration with Texas university (TUMB),  

USA. March,2013. 

- Building up towards accreditation. Faculty of applied medical science, Tabuk university,  

KSA, January, 2013. 

- Designing test questions. Faculty of applied medical science, Tabuk university, KSA, May, 2012. 

-Testing and evaluation, Tabuk university, KSA, in collaboration with Arizona university, 

USA, February, 2012. 

-Faculty strategy plan. Faculty of applied medical science, Tabuk university, KSA, April, 2011. 

-University strategy plan.  Tabuk university, KSA, March, 2011. 

-Electronic learning. Tabuk university, KSA, March, 2011. 

-Accreditation and quality control. Tabuk university, KSA, January, 2011. 

-How to pblish in a prestigious international journal.  Tabuk university, KSA, June, 2010. 

-Learning outcome in higher education. Tabuk university, KSA, May, 2010. 

-Biostatistics workshop. Faculty of applied medical science, Tabuk university, KSA, January, 2010. 

-Quality application n higher education. Tabuk university, KSA, December, 2010. 

 

م   2009  أبريل 2  –فبراير  26الفترة ما بين  فيإلدارة الجودة بالمستشفيات  تدريبيبرنامج  فيالمشاركة بالحضور  •

 عين شمس. . جامعة "Healthcare Quality Management"بعنوان:

 م  2009فبراير  22-21الفترة مابين فيالمنعقدة  ’ تنظيم المؤتمرات العلمية ’الدورة التدريبية  فيالمشاركة بالحضور  •

يناير   27-25الفترة ما بين   فيلألورام  القوميورشة عمل للجمعية المصرية ألمراض الدم بالمعهد  فيالمشاركة بالحضور  •

 "Haematopathology & ImmunoHystochemistry":بعنوان م  2009

 م :   2008أبريل  12 –يناير   18بين  فى الفترة ما ات الحاسب اآللىدور  فيالمشاركة بالحضور  •

“ IT – Windows – Word – Excel – Access – Powerpoint – Internet “ 

 فى الفترة  المنعقدة  "معايير الجودة فى العملية التدريسية  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة االزهر   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس م 2008يوليو    21-19 بين ما

 م   2007نوفمبر  29-27ن  بي المنعقدة فى الفترة ما "النشر العلمى "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس.   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 م   2007مايو  14-12بين   المنعقدة فى الفترة ما "تقييم التدريس  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة االزهر.   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 المنعقدة فى الفترة   "تسويق وتمويل البحوث العلمية   اقتصاديات"المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس  فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس م 2007مايو   7-5بين  ما

 م   2006أغسطس  14-12بين  المنعقدة فى الفترة ماالمعتمدة "الساعات  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 المنعقدة فى الفترة  "إعداد كتابة البحوث ونشرها دوليا  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس   برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسفى إطار م  2006أغسطس   7-5مابين 

 بجامعة االزهر المنعقدة فى الفترة  "التدريس باستخدام التكنولوجيا"المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 والقيادات بجامعة عين شمس   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس م  2006اير فبر28-25مابين 
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 م   2006يناير  16-14بين   ى الفترة ماالمنعقدة ف "تصميم المقرر  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة االزهر   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 :   ورشة عملو  الدورة التدريبية المشاركة بالحضور فى •

International course for clinical immunology of infectious diseases and total quality management 

(ICCI-TQM), organized by Japan International Cooperation (JICA), World health organization 

(WHO) and international union of immunological societies (IUIS) at faculty of medicine Suez 

Canal University. 

 

 م  2005يونيو   28-25بين   المنعقدة فى الفترة ما "مهارات العرض الفعال  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس   فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 المنعقدة فى الفترة  "الحديثة فى التدريس  االتجاهات"المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   م  2005مايو   31-28بين  ما

الدولى بالتعاون مع جامعة بوسطن   الطبيمؤتمر عين شمس  -"إدارة المستشفيات"ورشة عمل  المشاركة بالحضور فى •

 م  2005مارس   13  – 9بين  فى الفترة ما

" Hospital Management Workshop   "  

 المنعقدة فى الفترة  "التدريس باستخدام التكنولوجيا  "المشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 بجامعة عين شمس  فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسم   2005فبراير  28-25بين  ما

   2004نوفمبر   29 -27بين  فى الفترة ما ألساليب البحث العلمىالمشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية   •

 فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المنعقدة بجامعة عين شمس 

 م   2004نوفمبر  25-23بين   المنعقدة فى الفترة ما لتنمية مهارات اإلتصال الفعالالمشاركة بالحضور فى الدورة التدريبية  •

 جامعة عين شمس   -فى إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

بمركز البحوث الطبية وأبحاث البلهارسيا بمستشفيات   الوراثة الجزيئيةالمشاركة بالحضور فى ورشة عمل فى مجال  •

 :  بعنوان   2004أبريل  29  -27 بين  ند فرانكلين فى الفترة ماجامعة عين شمس بالتعاون مع مستشفيات جامعة روزال 
" DNA Sequencing-1st Conjoint meeting “Insights into Molecular & Biochemical advances" 

 بعنوان:  2000فبراير  20-16بين  دورة تعليمية فى الفترة ما فيالمشاركة بالحضور  •

" Gene Quantification Techniques & Applications  " 

فى  (ACGEB) جامعة عين شمس   –دورة تدريبية بمركز الهندسة الوراثية والتقنية البيولوجية  فيالمشاركة بالحضور  •

 بعنوان:   1998نوفمبر  26-21بين   الفترة ما

" Molecular Biology and Genetic Engineering Principles and Progress  " 

 

 

 

 

 

 

 للطب المعملى المؤتمر السنوى للجمعية المصرية  •

 مراض الدم أالمؤتمر السنوى لجمعية  •

 

 : العلمية الطبيةحضور المؤتمرات 
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 ألمراض دم األطفال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية  •

 المتحدةباإلشتراك مع مكتب األمم  للتقنيات الحديثة فى مجال مكافحة العدوى والبعد البيئى بالمستشفيات المؤتمر الدولى •

 م  2004يونيو  30 -26 فى الفترة ما بين وجامعة أثينا بالقاهرة

 م   2006مارس  10 –  9بين  فى الفترة ماASIDAمؤتمر الجمعية العربية لألمراض المعدية ومضادات الميكروبات  •

 لمكافحة العدوى الثانى المؤتمر العربى •

 الميكروبيولوجى والمضادات الحيوية  المصرية جمعيةلالمؤتمر السنوى ل •

 للكيمياء السريرية  المصرية جمعيةلالمؤتمر السنوى ل •

 

 

 

 

 

 

 

 .عضوية الجمعية المصرية للطب المعملى •

 . عضوية الجمعية المصرية ألمراض الدم •

 . عضوية الجمعية المصرية للنزف والتجلط •

  الجمعية المصرية لنقل الدمعضوية  •

 للكيمياء السريرية  عضوية الجمعية المصرية •

 للميكروبيولوجى والمضادات الحيوية  عضوية الجمعية المصرية •

 لمكافحة العدوى  عضوية الجمعية المصرية •

 عضو بنقابة االطباء المصرية •

 باثولوجيا اكلينيكية وكيميائية بناقبة االطباء   استشاريمسجل  •

 

 

 2013-2012كلية العلوم الطبية التطبيقية لرئيسية للتطوير والجودة بعضو باللجنة ا •

 م   2013-2011نائب رئيس لجنة النشاط الطالبي وخدمة المجتمع بالكلية  •

 : ى عالمى للسكرال متفعيل اليو  •

 2011/ 1/ 10 ارس العصر بتبوكبمد  ▪

 11/1/2011 بتبوك الحادية عشر االبتدائيةبمدرسة  ▪

 

 :اآلتيةعضوية الجمعيات العلمية 

 الخدمة المجتمعيةمجال 
 الجامعة:وخدمة 
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 : يدزلأل العالمى متفعيل اليو  •

 2012/ 3/ 25بمدرسة المتوسطة العاشرة والثانوية الحادية عشر  ▪

 2012/ 3/ 27  تبوكاألداب والتربية جامعة   بكليتى ▪

 2/2013 سرطان االطفال بالمستشفى العسكرى بتبوك لسرطان االطفال بوحدةالعالمى  متفعيل اليو  •

 هـ 1434/ 17/5 تبوكللمياه )الماء والطاقة( بمديرية المياه ب العالمى متفعيل اليو  •

 : العالمى للطفلم يو التفعيل  •

 هـ 1434/ 6/ 10 ال المعوقين بتبوكــــــبجمعية األطف  ▪

 هـ 1434/ 6/ 20  ضة وحضانة مدارس الملك عبد العزيز بتبوكبرو ▪

 5/1434بتبوك ملتقى الجمعيات الخيرية للطفل اليتيم  ▪

 بالتعاون ع مديرية الشئون الصحية بتبوك فى:  الموسمية واإلنفلونزا حملة التوعية لمكافحة انفلونزا الخنازير •

 4/2012 مدارس العصر ▪

 4/2012مول الحكير بتبوك ▪

     

ة المنورة رونا فيرس بالتعاون مع مستشفى الدار بالمدينة المنورة والراشد مول بالمدينوحملة التوعية لمكافحة الك  •

2014 

 2014-باهلل االهلية بقربان بالمدينة المنورة  المعتزحملة التعريف بالمختبرات الطبية واهميتها ورسالتها بمدرسة  •

   2014-العالية مول بالمدينة المنورة  –حملة   يدا بيد للتخلص من السمنة  •

  2014  -للسكر بالعالية مول العالمى متفعيل اليو  •

   2015-الصدر بمستشفى الدار بالمدينة المنورة بالربو وحساسية  العالمى متفعيل اليو  •

   2015-لسرطان الثدى مع جمعية طيبة الخيرية لسرطان الثدى بالنور مول والراشد مول  العالمى متفعيل اليو  •
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