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المؤهالت الدراسية : 

 كلية الطب- جامعة اإلسكندرية . 1980- بكالوريوس الطب والجراحة 1
 كلية الطب – جامعة اإلسكندرية . 1986- ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها 2
 

    وكان عنوان الرسالة : 
"دراسة عن وظائف الخاليا ( ت) في المرضي المصابين بالجيارديا". 

"Study on T- cell function in giardiasis " 
 

 معهد البحوث الطبية- جامعة اإلسكندرية . 1992- الدكتوراه في المناعة 3
 

     وكان عنوان الرسالة : 
"دراسات مناعية في المرضي المصابين بالدودة الكبدية قبل وبعد العالج بعقار البيثونول" 

"Immunological studies in human fascioliasis before 
 and after bithionol treatment" 

 
التدرج الوظيفي : 

 . 21/2/1982 الي 28/3/81طبيب امتياز بمستشفيات جامعة االسكندرية و وزارة الصحة من  •
 . 20/11/1982 الي 1/3/82طبيب بادارة التكليف بوزارة الصحة – ريف اسكندرية من  •
 21/11/1982معيد بقسم االمراض المتوطنة -  بمعهد البحوث الطبية – جامعة االسكندرية من  •

 .
 . 18/4/1978مدرس مساعد بذات القسم -  بمعهد البحوث الطبية من  •
 . 25/8/1992مدرس بذات القسم -  بمعهد البحوث الطبية من  •
 . 16/8/1997أستاذ مساعد بذات القسم من  •
  .15/1/2003أستاذ بذات القسم من  •

 



بيان باألنشطة العلمية  والتطبيقية 
للدكتور / مصطفي أبو الهدي محمد 

األستاذ بمعهد البحوث الطبية – جامعة اإلسكندرية 
النشاط العلمي : 

 :  بمقررات المشاركة في تدريس األمراض المتوطنة ( األحياء الدقيقة و البروتوزوا) •
 

  . الفرقة الثالثة بكلية الطب البشري– جامعة اإلسكندرية
 جامعة اإلسكندرية.  -الدراسة المؤهلة للبحث في العلوم الطبية بمعهد البحوث الطبية  

وضع خطط البحوث و اإلشراف علي أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال المناعة واألمراض  •
 البكتيرية – الفيروسية – الفطرية..

المشاركة في تدريس المواد االكلينيكية وأثر العالج في مقررات دبلوم الطفيليات التجريبية واإلكلينيكية.  •
المشاركة في تدريس انواع االستجابة المناعية عند االصابة باالمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية  •

لطلبة الدبلوم – الماجستير - الدكتوراه . 
المشاركة في اعمال االمتحانات العلمية النظرية والشفوية والعملية واالكلينيكية .  •
 المشاركة في ندوات القسم الشهرية والتي يقوم كل عضو هيئة تدريس في مجال أبحاثه بعمل ندوة  •
المشاركة في اعداد العينات المناسبة للتدريس العملي لطلبة الدبلوم و الماجيستير والدكتوراه بالمعهد .  •

 
النشاط المهني :  

فحص المرضي وتشخيص الحاالت المترددة بعيادة االمراض المتوطنة والمناطق الحارة .  •
االشراف علي عالج المرضي و المتابعة بعد العالج لحاالت االصابة بأمراض الكبد والجهاز الهضمي  •

والحميات . 
المشاركة بالتعاون مع االقسام االخري بالمعهد في وضع خطط الفحص والعالج السريري بداخل مستشفي  •

معهد البحوث الطبية في اقسام البطني و الجراحة . 
المشاركة في اعمال الروتين و السيرولو جي و االختبارات المناعية المختلفة المساعدة لتشخيص االصابة  •

الميكروبية (بكتيريا – فيروسات – طفيليات ) . 
اللجان العلمية : 

 . 2001 الي 1997عضوية اللجنة الثقافية والمشاركة الفعالة في ندواتها ألعوام من  •
  ،2003 و2002عضوية لجنة المكتبات واالجهزة الطبية لعامي  •
 2011 -2008 عضوية لجان الدراسات العليا وخدمة المجتمع وشئون البيئة  •

المشاريع البحثية : 
 الممول من وزارة الصحة – منظمة 1997-96مشروع عالج المرضي بالدودة الكبدية بالتريكالبندازول  •

الصحة العالمية  -منطقة شرق المتوسط . 
مشروع التعاون المصري االيطالي بمعهد البحوث الطبية – جامعة االسكندرية بورش العمل عن الدودة  •

 . 1997الكبدية و البلهارسيا 
مشروع مدي تأثير االصابة المزدوجة بالبلهارسيا والدودة الكبدية في حدوث االنيميا و علي حياة طلبة  •

  .2001-2000المدارس في ابيس وريف االسكندرية 
 

 



المؤتمرات العلمية: 
  ورش العمل لمشروع التعاون االيطالي المصري لمعهد البحوث الطبية – جامعة االسكندرية
  ورشة عمل عن مدي االنتشار الوبائي و تشخيص وعالج االصابة بالدودة الكبدية في أكتوبر

1997 . 
  المؤتمر الدولي لألمراض المعدية والصحة العامة بقاعة المؤتمرات – االسكندرية في أكتوبر

1997 . 
 :القاء بحث بعنوانمشاركة حضور علمي  : 

Adenosine deaninase and its correlation to 
T- lymphocytes in patients with fasioliasis 

  والقاء محاضرة 1998المؤتمر العلمي االول لطب المعامل بمحافظة مطروح في مايو ، 
عن 

Clinical update of toxoplasmosis. 
  مؤتمر الشرق االوسط األول عن عالج السرطان – معهد البحوث الطبية – جامعة

 . 1999االسكندرية أكتوبر 
  مؤتمر الجمعية المصرية ألمراض الكبد والجهاز الهضمي و االمراض المعدية باالسكندرية

 . 1999ابريل 
  2001مؤتمر الجمعية المصرية لالمراض المتوطنة و المعدية و الطفيليات يونيو.  

 
مشاركة علمية : 

 
القاء بحث بعنوان : 

 
Fascioliasis , schistosomiasis and chronic HCV infection as 

Causes of chronic liver disease ,an electron microscopic study. 
 

الجوائز العلمية : 
 – جامعة االسكندرية. 1999جائزة الجامعة للتشجيع العلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 



األبحاث العلمية المنشورة 
 

"معدالت الهستامين واالجسام المضادة (ه)والخاليا المحبة لاليوسين في مرضي الدودة الكبدية قبل وبعد العالج  .۱
البيثونول و الداميتين" 

"Blood Histamine,IgE & Eosinohils in human fascioliasis before and after Bithionl and Damitine treatment" 
1994 

 
"انتشار االجسام المضادة لفيروس (ج) و مولدات المناعة لفيروس (ب) في مرضي البلهارسيا و بعض عوامل الخطر"  .۲

"Prevalence of HCV-Ab and HBs Ag in schistosomal patients in relation to some risk factors" 
1995 

 
۳.  " "انواع الخاليا الليمفاوية (ت)وكفاءتها في مرض الدودة الكبدية في االنسان قبل وبعد العالج بأقراص البيثونول 

"Human fascioliasis T-cell subsets and function before and after treatment with bithionol tablets." 
1995 

 
)" 1"تأثير االصابة بطفيل التوكسوبالزما علي مستوي مصل الدم من االنترلوكين ( .٤

"Effect of toxoplasmosis on serum level of interleukin(1) 
1996 

 
"عالج االصابة االنسانية بالدودة الكبدية بعقار التريكالبندازول"  .٥

"Triclabendazole in treatment of human fascioilasis" 
1996 

 
"دراسات اكلينيكية و معملية في االصابة االنسانية بالدودة الكبدية في مصر"  .٦

"Clinical and laboratory findings in human fascioliasis in Egypt" 
1996 

 
۷.  " "انزيم ادينوسين ديأمينيز و عالقته بالخاليا الليمفاوية (ت)في مرض الدودة الكبدية

"Adenosine deaminase and its correlation to T-lemphocytes in fasciolasis" 
1996 

 
" 1"نشاط االنترلوكين ( .۸ )في المرضي المصابين بالدودة الكبدية قبل وبعد العالج بالبيثونول و داميتين 

"IL-l activity in human fascioliasis before and after treatment with bithionol and dametine." 
1997 

 
"االصابة بالبروتوزوا المعوية كعامل مسبب لالسهال في االطفال سن ما قبل المدرسة "  .۹

"Intestinal protozoal infection among diarrhoeic preschool children" 
1997 

"العالج بعقار التريكالبندازول في االصابة االنسانية بالدودة الكبدية"  .۱۰
"Triclabendazole in the treatment of established human fascioliasis" 

1998 
 

"تأثير االصابة المزمنة بالدودة الكبديةعلي الحويصلة المرارية وعالجه"  .۱۱
"Effect of chronic fascioliasis on gall bladder and its management" 

2000 
"االصابة بالدودة الكبدية و البلهارسيا و فيروس الكبد الوبائي ج كمسببات ألمراض الكبد المزمنة،دراسة  .۱۲

بالميكروسكوب االلكتروني" 
"Fascioloasis , schistosomiasis HCV infection as causes of chronic liver disease.,An electron microscope study" 

2000 
 



"مصاحبة عدوي االصابة بطفيلي الجيارديا والبكتريا الحلزونية المعدية لها دور رئيسي في مضاعفةالتهابات المعدة و  .۱۳
الثنا عشر" 

"Combiened giardiasis and Helicobacter pylori infection may have a major role in augmenting gastrointestinal 
deseases" 

2001 
 

"التعرف علي نوع وجنس الدودة الكبدية في مصر"  .۱٤
"Indentification of Egyptian Fasciola species" 

2002 
 

"دراسة بعض الدالالت البيولوجية في البلهارسيا الكبدية بمصابة وبدون العدوي بفيروس الكبد الوبائي (ج)"  .۱٥
"Study of some biological markers in hepatic schistosomiasis with and without chronic virus C infection" 

2002 
 

 
"دراسات علي بويضات الدودة الكبدية ، حجمها وقدرتها علي عدوي قوا قع الليمينيا"  .۱٦

"Studies on fasciola eggs , size and infectivity to lymnae cailliaudi in Egypt" 
2001 

 
 


