
 

 السيرة الذاتيه المختصرة

  الخاصة بالدكتورة كوثر عبدالواحد

1-Basic 
information 

 البيانات االساسية -1   

 
 

 صورة شخصية
 
 
 

Full name in 
English: 

Kawther Abd El 
Wahed El Hady 

 االسم باللغة العربية كوثر عبد الواحد الهادي

Scientific 
qualifications: 

PhD of forensic 
medicine and 
toxicology 

دكتوراه الطب الشرعي 
 والسموم

 المؤهالت العلمية

Current 
position: 

Professor at 
forensic 
medicine and 
toxicology 
department 

قسم الطب ب أستاذ متفرغ
 الشرعي والسموم

 الوظيفة الحالية

Speciality: 
(±100 word) 

-pesticides 
 -metallic 
toxicity 
-environmental 
pollution 
- Drug 
evaluation 

 -الكشف عن سمية المبيدات 
اختبار سمية المعادن  -

 والملوثات البيئية
  تقييم األدوية -

مجال التميز البحثى 
والتخصص الدقيق 

 111ال يزيد عن )
 (كلمة

Contact 
information: 

Mobile phone: 
01372987284 

Fax: 
0643207052 

Email: Kawther.elhady 
@yahoo.com 

2-scientific 
achievements:  

PHD   الحصول علي درجة
 الدكتوراه 

االنجازات العلمية -2  

ORCID No. 0000-0002-1319-8357 

 البحوث المحلية 01  

 البحوث على  ----------  
scopus  

3-patents ----   براءات االختراع -0 ال يوجد  

Granted 
patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

----- Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

----- 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

عدد رسائل   27 عدد رسائل الدكتوراة 21



 الماجستير
--------------------- الجهة الداعمة --------------- المشاريع البحثية  -5 

(projects) 

 

  



  رانيا عبدالرحمن الجاويش  /ةالسيرة الذاتية املختصرة للدكتور 

Short CV (Dr. Rania Abdelrahman Elgawish) 

       Basic information .1    البيانات ألاساسية .1

 :Rania Abdelrahman Elgawish Full Name in English رانيا عبدالرحمن الجاويش :الاسم باللغة العربية

 

 :املؤهالت العلمية
  -الطب الشرعي والسموم   -دكتوراة الفلسفة

 جامعة قناة السويس

PhD in Forensic Medicine and Toxicology–Suez 

Canal  University - Egypt 

Scientific 

qualifications: 

  -قسم الطب الشرعي والسموم -استاذ مساعد  :الوظيفة الحالية

 جامعة قناة السويس  -كلية الطب البيطرى 

Associate Professor at Department of Forensic 

Medicine and Toxicology–Faculty of Veterinary 

Medicine – Suez Canal University 

Current position:                                                                                                       

مجال التميز البحثي 

ال يزيد ) والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011عن 

التأأأأاتيرات التحسأأأأي ية لأأأأبعي املأأأأوا  ال بيعيأأأأة 

ومسببات  على آلاتار الضارة للمعا ن الثقيلة و

 اختالالت الغد  الصماء

ومسدددد بات اتددددت الت  الثقيلددددة و توجددددد انعدددداد 

الغددددددددد الثدددددددمات ا ادددددددفة  دددددددي اي تندددددددا ان يطدددددددة و دددددددي 

طعامندددددددا والتدددددددض لةدددددددا تددددددد   فات  دددددددارة عديددددددددة ع ددددددد  

  أنسجة الجسم انختلفة بس ب تكوين أنواع من

ألاكسددددددددج   التفددددددددداع ي التدددددددددض تدددددددد د    ددددددددد   جةددددددددداد 

د اسدددتخدام اندددواد يم دددن أ  عسددداع . الت كسدددد 

الطبيعية  ي نظامنا الغذائي جسمنا ع   التغلدب 

ع ددددددددد  ادددددددددذال   دددددددددار ال دددددددددارة مدددددددددن تددددددددد   العمددددددددد  

 . كم ادات لألكسدة

لقددد وجدددت مددن التلددارج التددض أجريدد  ع دد  اددذال 

انوا دددين أ  أجةددددزة انناعددددة والتناسددد   ددددي ألاكاددددف 

ت  ًرا ، مما عسلط ال وت ع   أامية العثور ع د  

عية للحدد مدن   دار السدامة للمعداد  انواد الطبي

  .الثقيلة وانواد انس بة التت   الغدد الثمات

Ameliorative effects of some natural 

substances on heavy metals and 

endocrine disruptors adverse effects 

Heavy metals and endocrine disruptors found 

abundantly in our surrounding environment 

and in our food which have several adverse 

effects on different body tissues due to 

formation of reactive oxygen species which 

leads to oxidative stress. Using natural 

substances in our diet can help our body to 

overcome these adverse effects by acting as 

antioxidants. It was found from the 

experiments performed on these topics that   

immune and reproductive systems were most 

affected which highlight the importance to find 

natural substances to reduce the toxic effects of 

heavy metals and endocrine disruptors.  

Specialty  

(± 100 Words) 

elgawish2016@gmail.com Email: 0643207052 Fax: 01060713346 Mobile Phone: Contact Information: 
 

    :إلانجازات العلمية .2

-Award of excellence for the second rank at Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University (2000) 

 

ORCID No. 

 5407-2494-0003-http://orcid.org/0000  

  /Scopus: detail.uri?authorId=56515284300https://www.scopus.com/authidالبحوث على 
 

  :Patents .2   :براءات الاختراع .3

Submitted patent(s): Granted Patent(s): 
 

  :Supervision .3 :قائمة الرسائل التي أشرف عليها .4

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0003-2494-5407&authorId=56515284300&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0003-2494-5407&category=orcidLink
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56515284300


  :عد  رسائل الدكتوراه 2 :عد  رسائل املاجستير

 Effect of Microcystin LR toxin on several gene expression patterns (cytokines, apoptosis and genes of antioxidant (:Projects)املشاريع البحثية 

functions) in the liver of chicken cultured in vitro. Hiroshima University, Japan (2016-2017). 
الجهة 

 :الداعمة

Hiroshima 

University- 

Japan. 

 

  



 

 السيرة الذاتيه المختصرة

 الخاصة بالدكتورة رانيا حلمي عبده

1-Basic 
informatio
n 

البيانات  -1   
 االساسية

 
 

صورة 
 شخصية

 
 
 

Full name in 
English: 

Rania Helmi Abdou االسم باللغة  رانيا حلمي عبده
 العربية

Scientific 
qualification
s: 

PhD of forensic 
medicine and 
toxicology 

المؤهالت  دكتوراه الطب الشرعي والسموم
 العلمية

Current 
position: 

Head of forensic 
medicine and 
toxicology 
department 

قائم باعمال رئيس قسم الطب الشرعي 
 والسموم

 الوظيفة الحالية

Speciality: 
(±100 word) 

-HPLC 
-pesticides 
-natural toxins 
-metallic toxicity 
-environmental 
pollution 

العمل علي اجهزة الكروماتوجرافي-  
 اختبار والكشف عن سمية المبيدات  -

اختبار والكشف عن سمية المعادن  -
 والملوثات البيئية و السموم الطبيعية   

مجال التميز 
البحثى 

والتخصص 
ال يزيد )الدقيق 

 111عن 
 (كلمة

Contact 
information: 

Mobile phone: 
01372987284 

Fax: 
0643207052 

Email: rania-vet 
@hotmail.c

om 

2-scientific 
achieveme
nts:  

- Award of 
excellence 
for the 
second rank 
at Faculty of 
Veterinary 
Medicine, 
Suez Canal 
University 
(1995) 
- Award of 
excellence 
for the first 
rank at 
scientific 
student 
conference 

الحصول علي درجة الدكتوراه بمنحة  - 
 كاملة في دولة اليابان 

الحصول علي المركز األول لألبحاث  -
 بالمؤتمر العلمي الطالبي  

االنجازات  -2
 العلمية



ORCID No. 0000-0003-0135-7557 

 البحوث المحلية 7  

ابحاث ٨    
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
=56455196000 

 البحوث على 
scopus  

3-patents ----   براءات  -0 ال يوجد
 االختراع

Granted 
patent(s) 
Title of 
patent: 
No. of 
patent: 

----- Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

----- 

4-
spervisions 

قائمة -4   
الرسائل التى 
 اشرف عليها

  
عدد رسائل   ٦ عدد رسائل الدكتوراة ٤

 الماجستير
اكاديمية البحث 
 العلمي 

المشاريع  -5 ١ الجهة الداعمة
البحثية 
(projects) 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56455196000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56455196000

