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-Personal 
information 
 

 

Full Name:  Ahmed Mohamed Ali Hassanain 

Nationality:  Egyptian 

Date of birth:  11/3/1961 

Place of birth:  Cairo 
Marital status:  Widowed 

Address:    16 Manshieyt Al-Sadr Street, Hadayek Al-Kobba 

E-Mail:  ahmedzogary@yahoo.com 

 
-Education: 

 
 

 Ph.D. in Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy, Cairo  ,2006) 
Ph.D. Thesis: "PLASMA FREE RADICAL ACTIVITY and 

ANTIOXIDANT LEVELS In DYSPEPTIC PATIENTS With  HELICOBACTER PYLORI 
INFECTION" 
 

 Diploma in Hospital Pharmacy (Cairo , 1994) 
 Diploma in Pharmacology (Cairo , 1994) 

B. Pharm. Sci. (Tanta, 1984). 
 

-Professional 
occupations: 

 

 Demonstrator (----------------------------------------) 
 Assistant lecturer (------------------------------------) 
 Lecturer (Clinical Pharmacy, Cairo, 2006) 

 
 

-Experience   

Teaching experience :  Clinical Pharmacy Courses from 2007 to 2018 
 
 

Research experience 
and list of publications: 
 

(1)  Efficacy of Combined Topiramate/Thioctic Acid Therapy in Migraine Prophylaxis. Saudi 
Pharmaceutical Journal 2010; 18 (4):239-243. 

 
(2)  Effect of Short-Term Vitamin D Supplementation on Glycemic Control in Newly-

Diagnosed Type 2 Diabetics. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2011; 
5(6): 1235-1239. 

 
(3)  Efficacy of Ginger and Cinnamon Pharmaceutical Preparations in Patients  

 



(4) with Helicobacter-associated Functional Dyspepsia. Prime Journal of Microbiology 
Research 2012; 2 (1):67-72. 

 
(5)  Effect of Helicobacter Pylori Eradication Therapy and some Exogenous Antioxidants on 

Ulcer Healing Rates and Oxidative Stress Biomarkers in Patients with Helicobacter Pylori–
Induced Duodenal Ulcer. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014; 
3(1):55-66. 

 
(6)  Protective Effect of Coenzyme Q10 against Exercise-Induced Oxidative Stress-Mediated 

Muscle Fatigue in Professional Sportsmen. Pharmanest 2014; 5(3): 2011-2018. 
(7)  Effect of Sitagliptin Monotherapy on Lipid profile, Blood Pressure and Quality of Life in 

Type 2 Diabetics. International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care 
2014; 2(4):68-76. 

 
(8)  Bambuterol versus Montelukast in Patients with Chronic Asthma. Asian Journal of 

Pharmacy, Nursing and Medical Sciences 2015; 3(1):8-12. 
 

(9) Halphabarol Therapy in Egyptian Patients with Cirrhosis and Diuretic-Resistant Ascites. 
European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2017; 4(5):90-101. 

  
(10) Etilefrine could improve response to standard medical therapy in chronic hepatitis C 

Egyptian patients with cirrhotic refractory ascites: A Randomized Pilot Study. Advanced 
Research in Gastroenterology & Hepatology 2017; 6(2):1-8. 

 

Published Notes 

- Updated Notes in Clinical Pharmacy ( رقم اإليداع بدار الكتب والوثائق الرسمية

2875/5002 ) 

- Updated Notes in Clinical Pharmacology ( إليداع بدار الكتب والوثائق رقم ا

5000/ 8442الرسمية ) 

-  Notes in Applied Therapeutics ( / 07288رقم اإليداع بدار الكتب والوثائق الرسمية  
  
  

Training and 
Attendance of 
conferences : 
 

Scientific Conferences 

  مارس  52)جامعة الفاهرة  –المؤتمر العلمى األول لكلية الصيدلة

5007.) 

  أكتوبر  6المؤتمر السنوى األول لمركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة

 (. 5000أبريل  7-2)

  الجمعية المصرية لدراسة  –المؤتمر السنوى السادس لمرض السكر

 (. 5002أكتوبر  52-57)أمراض الجهاز الهضمى والكبد 

 ثية المصرية لدراسة أمراض الكبد لجمعية البحالمؤتمر السنوى السادس ل

 (.5002أكتوبر )والجهاز الهضمى 

 مارس )السنوى السادس عشر للمجموعة المصرية للسكر  المؤتمر

5000.) 



  وزارة  –المركز الطبى التخصصى  –المؤتمر السنوى الثانى ألمراض الدم

 (.5000أبريل  55)اإلنتاج الحربى 

 مايو )كلية طب عين شمس  –ة المؤتمر الدولى السادس لألمراض النفسي

5000  )CME 12 Hours  

  لجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد لالمؤتمر السنوى السابع

 (.5000أكتوبر )والجهاز الهضمى 

 المصرية ألبحاث زراعة خاليا  لجمعيةالثانى عشر ل المؤتمر السنوى

 (5000نوفمبر )البنكرياس 

 مراض الكبد والجهاز المصرية أل لجمعيةالمؤتمر الدولى الخامس عشر ل

 (. 5000ديسمبر )واألمراض المعدية  الهضمى

 لجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض ل السنوى الدولى التاسع المؤتمر

 (.5000 أبريل)الكبد والجهاز الهضمى 

  لجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد ل الثامنالمؤتمر السنوى

 (.5000أكتوبر ) والجهاز الهضمى

  (.5005فبراير)اليوم العلمى الثامن عشر للمركز القومى للسموم 

 لجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض ل السنوى الدولى العاشر المؤتمر

 (.5005مارس ) الكبد والجهاز الهضمى

 (.5005مارس )السنوى الثامن عشر للمجموعة المصرية للسكر  المؤتمر 

 مارس )مستشفى قصر العينى الجديد  -األسرةلطب  المؤتمر السنوى

5005.) 

 مارس )كلية طب عين شمس  –الدولى الثامن لألمراض النفسية  المؤتمر

5005 )CME 14 Hours 

  الجمعية المصرية لدراسة  –المؤتمر السنوى التاسع لمرض السكر

 (. 5005سبتمبر  58-56)أمراض الجهاز الهضمى والكبد 

 

  نوفمبر  04)مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد  –يوم السكر العالمى

5005 .) 

 

  المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر للجمعية البحثية المصرية لدراسة

 (.5007مارس )أمراض الكبد والجهاز الهضمى 

 



 المصرية ألبحاث زراعة خاليا  لجمعيةالخامس عشر ل المؤتمر السنوى

 (.5007نوفمبر )البنكرياس 

 فبراير )سنوى الرابع عشر للجمعية المصرية لألمراض الباطنة المؤتمر ال

5004 .) 

  مارس ) ورشة العمل المتقدمة لمناظير الجهاز الهضمى واألشعة التداخلية

5004 .) 

 مارس )مراض الكبد والجهاز الهضمى ألالسنوى الدولى  مؤتمر مصر

5004.) 

  لدراسة أمراض المؤتمر السنوى الحادى عشر للجمعية البحثية المصرية

 (.5004سبتمبر )الكبد والجهاز الهضمى 

 

 

Training Courses  

  (.5000أبريل)دورة طرق التدريس 

 (.5000ديسمبر ) لمؤسسات التعليم العالى دورة التقويم الذاتى المؤسسى 

 ديسمبر ) لمؤسسات التعليم العالى دورة الممارسات و الوثائق الداعمة

5000.) 

  (.5000أكتوبر )للبحوث العلمية دورة النشر الدولى 

 (. 5005ديسمبر ) دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى 

  (.5004فبراير )دورة نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 

  (.5004فبراير )التخطيط اإلستراتيجى 

  (.5004مارس )معايير الجودة فى العملية التعليمية 

  (. 5002فبراير )واإلرشاد األكاديمى دورة الساعات المعتمدة 

 
 
 

 


