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 . 2022-2021 في قسم وظائف األعضاء �كل�ة الطب جامعة صبراتة محاضر .1
طبیب متدرب في وحدة جهاز الموجات الفوق صوت�ة للجهاز العضلي واله�كلي ، قسم األشعة ، مستشفى أم�ان   .2

 . 2019- 2018الجامعي �فرنسا
 LPCM   ،EA4667  ،UFR des،  في معمل الخل�ة الجز�ئي �جامعة ب�كاردي جول فیرن �فرنسا�احث د�توراه   .3

sciences  ،UPJV 2014-2018 . 
والغدد الصماء وطب األطفال الرق�ة  في وحدة الموجات فوق الصوت�ة والدو�لر لل�طن واألوع�ة الدمو�ة و   طبیب متدرب .4

 . 2014- 2011 مستشفى أم�ان الجامعي �فرنساواألعضاء التناسل�ة والبول�ة ، قسم األشعة ، 
- 2009  ، معهد األورام في صبراتة ، مستشفى صبراتة التعل�مي ، ومستشفى الجالء التعل�مي في طرابلسطبیب إمت�از .5

2010 . 
 

 

 المؤهالت العلم�ة: 
من جامعة ب�كاردي جول فیرن والجمع�ة   في الموجات فوق الصوت�ة للعضالت اله�كل�ةمعات الفرنس�ة  جاالدبلوم   .1

 . 2019- 2018 في �ار�س فرنسا ،الفرنس�ة لتصو�ر الجهاز اله�كلي 
 . 2018- 2014 فرنسا� أم�انجول فیرن في  جامعة ب�كاردي ، لإلنسان  الفسیولوج�ا المرض�ةد�توراه في  .2
و ، جامعة ب�كاردي جول فیرن في أم�ان   (DIUE) في تقن�ات الموجات فوق الصوت�ة والدو�لرالجامعات  دبلوم   .3

 . 2014- 2011 جامعة �ار�س د�كارت �فرنسا

 نھــــلة عبدالفتــــاح قویـــــدراالسم: 
 محاضرالدرجة العلمیة: 

 جامعة صبراتة الطب البشري صبراتةالكلیة: 
 nahla.gweder@sabu.edu.ly البرید الجامعي:

 ngweder@gmail.com االلكتروني:البرید 
 

Role  المھام 

Overview



 . 2008- 1999 جامعة الجبل الغر�ي في الزاو�ة من العامة �كالور�وس الطب والجراحة .4
 مل�ة:عالخبرة ال

 . 2022-2021 في قسم وظائف األعضاء �كل�ة الطب جامعة صبراتة محاضر .1
قسم األشعة ، مستشفى أم�ان   طبیب متدرب في وحدة جهاز الموجات الفوق صوت�ة للجهاز العضلي واله�كلي ، .2

 . 2019- 2018الجامعي �فرنسا
 LPCM   ،EA4667  ،UFR des،  في معمل الخل�ة الجز�ئي �جامعة ب�كاردي جول فیرن �فرنسا�احث د�توراه   .3

sciences  ،UPJV 2014-2018 . 
متدرب .4 والدو�لر   طبیب  الصوت�ة  فوق  الموجات  وحدة  و   في  الدمو�ة  واألوع�ة  الصماء وطب  الرق�ة  لل�طن  والغدد 

 . 2014-2011 مستشفى أم�ان الجامعي �فرنسااألطفال واألعضاء التناسل�ة والبول�ة ، قسم األشعة ، 
إمت�از .5 التعل�مي في طرابلسطبیب  الجالء  التعل�مي ، ومستشفى   ، معهد األورام في صبراتة ، مستشفى صبراتة 

2009-2010 . 
 

 

   العلم�ة:  االنشطةأهم 
1. 2017: CO-OCS by impairing the expression of Stim1 and Orai1 regulated cell 

proliferation and mortality by different pathways in breast cancer. National Day of 
Ionic Channels and Cancer - Amiens "poster presentation".  

2. 2016: Anti-proliferative and apoptotic effects induced by CO-OCS in breast cancer 
via an alteration of the expression of two reticular proteins STIM1 and GRP78. 9th 
scientific days of the Cancéropôle Nord-Ouest "poster presentation"  

3. 2016: CO-OCS impaired Stim1 protein expression through targeting GRP78 and 
triggering ER stress in breast cancer "oral presentation".  

4. 2015: Calcium store sensor stromal-interaction molecule 1-dependent signaling 
contributes to the effect of the α-glucosidase II inhibitor in breast cancer survival. 
Young Researchers Day "poster presentation".  

 
 

 
Article:  sp2-Iminosugar α-glucosidase inhibitor1-C-octyl-2-oxa-3-
oxocastanospermine specifically affected breast cancer cell migration through Stim1, 
β1-integrin, and FAK signaling pathways Journal of Cellular Physiology 232(12): 
3631-3640. 
Dissertation:  http://www.theses.fr/2018AMIE0033. 
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Publications المنشورات 

http://www.theses.fr/2018AMIE0033

