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 مقدمة 
 

  1971جامعة المنصورة عام  -صيدلة كلية ال -اعة نتم انشاء قسم الميكروبيولوجى والم

جامعة المنصورة وفى  -كلية الصيدلة  -تحت االشراف المباشر لقسم الصيدالنيات وكان 

من أهم االقسام الطبية فى الكلية التي  اعةنمالو قسم الميكروبيولوجىالوقت الحالي يعتبر 

 الدراسات العليا.برامج و وبرنامج الصيدلة االكلينيكية تقوم بالتدريس لطالب البكالوريوس

من معاونى أعضاء  عضوا عشر و ثالثةهيئة التدريس  ثالثة وعشرون عضويضم القسم 

 ستةرية باالضافة الى سكرتان ناهيئة التدريس. كما يضم القسم هيكال ادرايا مكونا من اث

والمناعة فى المبني التعليمي )ب( فى طابقين عمال. يقع قسم الميكروبيولوجى  و أربعفنين 

باالضافة الى ين لألبحاث )الطابق االول والطابق الثانى( ويضم ثالثة معامل للطلبة ومعمل

 .Microarrayمعمل 

صيدلة االكلينيكية والدراسات نامج البرو البكالوريوسيقوم القسم بتدريس مقررات لمرحلة 

الوراثة  وعلم ،الدقيقةنشر المعرفة األساسية فى علم األحياء تتضمن فى اطارها  العليا

األمراض الميكروبية فيليات، والتكنولوجيا الحيوية، والميكروبية، وعلم المناعة، وعلم الط

يقدم برامج  أيضا فان القسما ليمستوى الدراسات العوعلي  .ومنع انتشارها جهاعالوكيفية 

متميزة للحصول على درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى العلوم الصيدلية 

)الميكروبيولوجى والمناعة( الى جانب برامج بحثية متطورة تهدف الى اعداد طالب وطالبات 

 االسلوب العلمي الصحيح.يسهمون فى تطبيق 

المساهمة مع اإلدارات األخرى فى  ائما علي د رصان قسم الميكروبيولوجى والمناعة يح

أن يكونوا على وعى تام بأهمية علم األحياء الدقيقة لصيادلة المؤهلين تأهيال عاليا وتخريج ا

وتطوير البرامج البحثية في العديد من المجاالت الصيدلية. باإلضافة إلى ذلك نتطلع إلى بناء  

أداء الشركات الدوائية في مراقبة الجودة  ينحسالتي تساعد على حل المشاكل المجتمعية وت

 .ليةات الصيدواالنتاج للمستحضر

ونتمنى من هللا أن يوفقنا لنؤدى رسالة القسم بما يليق بمكانة الكلية والجامعة ومصرنا 

  الحبيبة.

 

 االيميل الخاص بالقسم:
 iologyImmunologyMansoura@yahoo.comobMicr 

 

 

mailto:MicrobiologyImmunologyMansoura@yahoo.com
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 رؤية الكلية ورسالة 
 

 
 

 رسالة الكلية
 

تلتزم كلية الصيدلة جامعة المنصورة باإلرتقاء والتطوير المستمر لبرامجها الدراسية 

لتخريج صيادلة متميزين لتلبية احتياجات سوق العمل العلمى وخدمة المجتمع ،  والبحث 

 ة.ايير األكاديمية والقيم المجتمعينافسى دولي، في إطار المعت وىوإعداد باحثين على مست

 

 

 رؤية الكلية 
 

فى كافة المجاالت   ،محليا ودوليا  ،الريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 الصيدالنية.

 

 

Faculty Mission 
 

The Faculty of Pharmacy, Mansoura Univ. is committed to 

progression and continuous development of the educational 

process, post-graduate studies, research programs and community 

service; aiming to graduate distinct pharmacists who assemble the 

needs of local and regional market, and researchers of competitive 

level, in the framework of academic standards and community 

values. 

 

 

Faculty Vision 
 

To achieve leadership in education, research, and community 

service in all pharmaceutical domains, locally and regionally. 
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 قسم رسالة ورؤية ال
 

 

 قسمرسالة ال

 

الوراثة الميكروبية، وعلم المناعة،  الدقيقة وعلمنشر المعرفة األساسية فى علم األحياء - 

طالب  بينعالجها وعلم الطفيليات، والتكنولوجيا الحيوية، و األمراض الميكروبية وكيفية 

  المرحلة الجامعية.

ئية المجهرية المتقدمة، والبيولوجيا الجزي نشر المعرفة األساسية فى علم األحياء -

نتجات الصيدالنية العقيمة بين طالب الدراسات والتكنولوجيا الحيوية الصناعية، ومراقبة الم

  العليا.

إجراء البحوث على البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة لألمراض ، وإنتاج المنتجات   -

  الصيدلية الهامة.
 
 

 قسمرؤية ال 
 

المساهمة مع اإلدارات األخرى فى تخريج الصيادلة المؤهلين تأهيال عاليا و أن ا هي رؤيتن

يكونوا على وعى تام بأهمية علم األحياء الدقيقة في العديد من المجاالت الصيدلية. باإلضافة 

إلى ذلك نتطلع إلى بناء وتطوير البرامج البحثية التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية 

 .ليةاء الشركات الدوائية في مراقبة الجودة واالنتاج للمستحضرات الصيدوتحسين أد
 
 

Department Mission 
 

- Spreading basic knowledge of microbiology, microbial genetics, 

immunology, parasitology, biotechnology, microbial diseases and 

their treatment among undergraduate students. 

- Spreading basic knowledge of advanced microbiology, molecular 

biology, industrial biotechnology, control of sterile pharmaceutical 

products among post graduate students. 

- Conducting research on pathogenic bacteria, fungi, and viruses, 

and production of important pharmaceutical products. 

  

Department Vision 
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Our vision is to contribute with other departments in graduation of 

highly qualified pharmacists that are aware with the relevance of 

microbiology in different pharmaceutical fields. Additionally, we 

are looking forward to construct and develop of research programs 

that help to solve the community problems and improving the 

performance of pharmaceutical companies in quality control and 

production of pharmaceutical products. 

 

 

 

 
 

ادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الميكروبيولوجى والمناعة صورة تجمع الس  
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 الهيكل التنظيمى للقسم 
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 البنية األساسية للقسم
 التعليمي حيث يحتوى على: الدور األول والثانى من المبنى )ب(  والمناعة  يشمل قسم الميكروبيولوجى

 الغرض منها فة / الوظي عناصر البنية األساسية  م

 اجتماعات حجرة مجلس القسم بالدور األول علوى 1

 هيئة التدريسإستعمال أعضاء  ( 5) حجرات أعضاء هيئة التدريس 2

3 
حجرات معاونى أعضاء هيئة التدريس  

(2 ) 
 هيئة التدريس معاونىإستعمال 

 الدروس العملية للطالب ( 3) الطالبيةالمعامل  4

5 

لبيولوجيا مل اومع  )1) معامل أبحاث

بالدور األول   والميكرواراى  الجزيئية

 علوى

 األبحاث العلمية بالقسم

 األبحاث العلمية بالقسم بالدور األرضى   2) ) معامل أبحاث 6

7 
بالدور األول   electrophoresisحجرة 

 علوى
 األبحاث العلمية بالقسم

8 
بالدور األول   (1)  حجرة السكرتارية

 علوى
 القسمإستعمال سكرتيرة 

 بالدور األرضى  (1) حجرة مخزن القسم 9
تخزين الكيماويات و الزجاجيات و األدوات 

 بالقسم

 إستخدام الفنيين و العمال (3حجرات الفنيين و العمال ) 10
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 وإدارة والمناعة الميكروبيولوجى قسم بين التبادلية العالقات

 الكلية
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والمناعة لوجىوروبيالميك قسم بين التبادلية العالقات  

األخري واإلدارات واألقسام  
 

 
  



                                                                                                             
 
 
 

   
         والمناعة   دليل قسم الميكروبيولوجى                                                                      جامعة المنصورة 

 2019                                                                                                 كلية الصيدلة 

 والمناعة   قسم الميكروبيولوجى
 

- 10 - 
 

      أوالً:  شئون  أعضاء هيئة التدريس: ـ 

 أسماء السادة رؤساء قسم الميكروبيولوجى والمناعة .1
   

 
 بالكليةرية ادا أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا مناصب .2

 

 الفترة الوظيفة االسم م

ا.د/  محمد عادل السكرى   1

 ( )توفاه هللا 

2200منذ نشاة القسم حتى  أستاذ  متفرغ   

2005الى  2002من  أستاذ ه هللا(وفا)ت ةا.د/  سامي خير  2  

1120الى  2005من  أستاذ متفرغ  ) معار(  عباس النجارا.د/  وائل   3  

2016الى  1201من  أستاذ  متفرغ  اهيم رآ.د/ رمضان حسن اب  4  

الى االن 2016من  أستاذ د/ رشا محمد فتحي بروة   5  

 المنصب االدارى الوظيفة االسم م

ا.د/  محمد عادل السكرى )توفاه    1

 هللا( 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أستاذ  متفرغ 

إلي   1983/ 23/11من  -والبحوث 

22 /11/1986  

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من   أستاذ د/ رشا محمد فتحي بروة   2

01 /08/2018   

الماجستير المهنى في   مدير برنامج  أستاذ يوسف ابراهيم على دمحم د/   3

للعام  الرقابة النوعية والتحليل الدوائي

2018/ 2017الجامعى   

ماجستير المناعة والطب  مدير برنامج  أستاذ مساعد د/ هانى ابراهيم قناوى   4

ابتداء من العام الجامعى  التجددي

2018 /2019  
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   يسالسادة أعضاء هيئة التدر .3

 الوظيفة  االسم م

 أستاذ متفرغ  ا.د/ محمد عادل السكرى )توفاه هللا(  1

 أستاذ ا.د/ محمد أبوالحسن )توفاه هللا(  2

 أستاذ  متفرغ  ) معار (  آ.د/ وائل عباس النجار  3

 أستاذ ا.د/ سامي خيرة )توفاه هللا(  4

 أستاذ  متفرغ   آ.د/ رمضان حسن ابراهيم حسن 5

حبيب يني لشربأ.د/ السيد ا 6 معار (أستاذ )    

خالد حسين عبد الجليل / أ.د 7  أستاذ  ) معار (  

رشا محمد فتحى بروه  / أ.د 8  أستاذ 

محمد يوسف ابراهيم  / أ.د 9 )معار( أستاذ    

منى ابراهيم عوض شعباند/  10  أستاذ مساعد  

ايمان سالمه أحمد عبد المجيد د/  11  أستاذ مساعد  

وىلقنايم اد/هانى ابراه 12 د مساع أستاذ   

محمد محمد عادل السكرىد/  13  أستاذ مساعد  

)معار( أستاذ مساعد د/ شيماء حسن محمد  14  

)معار( أستاذ مساعد د/ أريج مصطفى المهدى  15  

 أستاذ مساعد د/ دينا عيد السيد رزق  16

 أستاذ مساعد د/ محمد أسعد زكى الموافى  17

اعدمسذ تاأس د/ هبة شحتة عبدهللا  18  

عبير محمدعبد العزيز د/  19  أستاذ مساعد 
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 ا .4
 

 
 معاوني أعضاء هيئة التدريس. السادة 3

 مدرس )مرافق زوج(  شادى كمال جورج شكر هللا  20

 مدرس )مرافق زوج(  د/ رحاب مسعد البرجيسى  21

الجمل  أحمد د/عبد العزيز 22 (داخلى )معار مدرس   

مطاوع عبدالفتاح  د/وليد  23  مدرس )مرافق زوجة(  

حنان رضا شحاته د/  24 ( افق زوج)مر مدرس   

ى سها لطفى الدمراو /د 25  مدرس  

 الوظيفة االسم م

 مدرس مساعد ايناس ياسر محمد  1

ارنا محمد رض 2  مدرس مساعد 

 مدرس مساعد مها أحمد السيد مبروك  3 

 مدرس مساعد األء محمد أبو العينين 4

عدمسارس  دم دينا أشرف رمضان 5  

 مدرس مساعد سارة عبدالحميد عبدالقادر  6

 مدرس مساعد يمنى أحمد فؤاد حجاج عوض 7

)منحة(  معيد داليا محمد أبوخليل شتا  8  

 معيد    مايكل محسن كامل جرجس 9

العدوي جبر محمد الحسين 10  معيد  
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والهيئة المعاونةعضاء هيئة التدريس أإحصائية . 4  

س العمل رأ علي    اإلجمالي  أجازات  

اذ
ست
 أ

 2 1 1 متفرغ

 4 3 1 عامل
ذ 
تا
س
أ

د 
ع
سا
 م

 - - - متفرغ 

 10 2 8 عامل 

 6 5 1 مدرس   مدرس 

 22 11 11 اجمالي أعضاء هيئة التدريس

  ئةهيال

لمعاونة ا  

 7 0 7 مدرس مساعد

 7 2 5 معيد  

41 2 12 اإلجمالي الهيئة المعاونة    

يئة التدريس ء هعضاأاالجمالي )

 + الهيئة المعاونة (

23 13 36 

 

(1/2/2019زوج ابتداء من  ) مرافقة يدمع زينب محمود هالل  11  

راهيم ابحمد وسام أ 12  معيد  

متولى سيد بهجت  أمنية توفيق 13  معيد  

 معيد  مي عادل عبد العزيز امين  14



                                                                                                             
 
 
 

   
         والمناعة   دليل قسم الميكروبيولوجى                                                                      جامعة المنصورة 

 2019                                                                                                 كلية الصيدلة 

 والمناعة   قسم الميكروبيولوجى
 

- 14 - 
 

 
 بقسم الميكروبيولوجى والمناعة  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةشجرة 
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 العاملون بالقسم .5

 الفنيون -أ
 

 
 

بقسم الميكروبيولوجى والمناعة  الفنيينالسادة  بعض صورة تجمع  

 

ظات مالح اإلسم  م  

 تم بلوغ سن التقاعد  هنية عبدالفتاح 

 تم بلوغ سن التقاعد  سعد محمود إبراهيم 1

  عبير محمود حسنين 2

  صالح الهواري 3

يد متولىحنان الس 4   

 أمين مخزن زينب محمد الشرقاوي 5

 نقل من القسم عزمى ابراهيم توفيق 6

  أحمد صبري 7

قسم نقل من ال على شوقي على 8  

  أيمن شبل محمد عبد الرازق 9
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 االداريون -ب

 

                                                               
 

العمال -ج  

 مالحظات  اإلسم  م

مروة مجاهد  1

 عبد الوهاب

 

نجوى إبراهيم  2

 أحمد

 

م االس م حظات الم   

  كريمان عبد الفتاح 1

  محمد السيد 2

إبراهيم البطهرضا  3   

  خديجة لطفي السيد 4

تم نقله  عامل باليومية رياض محمد على صيام 5

2019فى أغسطس    

براهيم محمد ح اسام 6

 مراوان

 عامل باليومية

تم  عامل باليومية امال محمد عبد الجليل 7

نقلها فى نوفمبر 

2018 

ة أحمد يوسف يرأم 8  عامل باليومية 
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                                                                                       بقسم الميكروبيولوجى  العمالالسادة  صورة تجمع

 والمناعة 

 

إحصائية العاملين بالقسم  -د  

 اإلجمالي  أجازات  علي رأس العمل  

 االداريون

 

2 - 2 

فنيونلا  6 - 6 

 6 - 6 العمال 

 14 - 14 اإلجمالي

 

 ثانياً : شئون التعليم والطالب: 

 نبذة مختصرة عن القسم يوضح بها أهمية دراسة مواد القسم لطالب الصيدلة
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تدريس مقررات لمرحلة البكالوريوس وبرنامج الصيدلة االكلينيكية والدراسات العليا تتضمن فى لقسم بيقوم ا

الوراثة الميكروبية، وعلم المناعة، وعلم  وعلم ،الدقيقةرفة األساسية فى علم األحياء المعنشر اطارها 

نشر المعرفة األساسية كما تتضمن   .جهاعالالطفيليات، والتكنولوجيا الحيوية، واألمراض الميكروبية وكيفية  

الصناعية، ومراقبة المنتجات وية  الحيفى علم األحياء المجهرية المتقدمة، والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا  

إجراء البحوث على البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة لألمراض،  وتشمل أيضا الصيدالنية العقيمة.

وعلي مستوى الدراسات العليا أيضا فان القسم يقدم برامج متميزة للحصول   لهامة.المنتجات الصيدلية اوإنتاج  

توراه فى العلوم الصيدلية )الميكروبيولوجى والمناعة( الى جانب برامج الدكير وعلى درجة الدبلوم والماجست

 العلمي الصحيح. لى اعداد طالب وطالبات يسهمون فى تطبيق االسلوببحثية متطورة تهدف ا

 التي يقوم القسم بتدريسها واإلشراف عليها:ـ وادالم •
 

 البرنامج االساسي -أ
 كود المقرر الفرقة المقرر م

لوجيوروبيالميك 1 (2011الثانية )الئحة     

(2011الرابعة )الئحة  الطفيليات و الباثولوجي 2   

(2011الرابعة )الئحة  الصحة العامة 3   

 PM322 المستوي الثالث  الطفيليات   4

 الميكروبيولوجيا الصيدلية 5

 

 PM 321 المستوي الثالث

وعلم الميكروبيولوجيا الطبية  6

 المناعة
ابعالمستوي الر  PM 413 

 PM 514 المستوي الخامس مبادئ علم األمراض 7

 PM 525 المستوي الخامس الصحة العامة 8

الصيدليةالتقنية الحيوية  9  PM 526 المستوي الخامس 

تقدمعلم المناعة الم 10  PME 07 مقرر اختيارى 

 
 

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -ب
رركود المق المستوي الرمز الكودي للمقرر  م  

 PM 401 الثاني ميكروبيولوجيا عام ومناعة  1

 MD 406 الثاني طفيليات   2

 الميكروبيولوجيا السريرية 3

 

 PM 502 الثالث

 PM 704 الرابع الميكروبيولوجيا الصيدلية  4

 PM 703 الرابع التقنية الحيوية الصيدلية 5
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 MD 710 الرابع     صحة عامة  6

والخامس ابعالر التقييس البيولوجي 7  PME 5 

 PME 6 الرابع والخامس  مضادات الميكروبات 8

 

 

رات الئحة الساعات المعتمدةحتوى العلمى لمقرالم  

 
PM 321  Pharmaceutical Microbiology               الميكروبيولوجيا الصيدلية 

Classification & Morphology of Microorganisms, Bacterial growth & cell death, General 

virology, General Mycology, Physical & chemical methods of sterilization & sterility 

test,  Disinfection & preservation, Evaluation of Disinfectant & antimicrobial Agents,     
   

PM 322   Parasitology                          طفيليـــات 

Classical and modern parasitology concentrating on protozoan and worm parasites of 

major medical/veterinary importance. Topics include basic principles of parasitology, 

life cycles, epidemiology, host-parasite interactions, drug treatments and vector control 

programs. 
 

PM 413  Medical Microbiology and Immunology ية وعلم المناعة الميكروبيولوجيا الطب  

Three major topics "bacteriology, mycology and virology". The important 

microorganism causing disease. Morphology and characters, virulence factors "surface 

antigen, toxins and enzymes", pathogenesis, the disease caused by infectious micro-

organism, clinical and laboratory diagnosis, prophylaxis, epidemiology, vaccination and 

treatment. Molecular and cellular immunology, including antigen and antibody 

structure, function and reaction between them, effector mechanisms, complement, and 

cell mediated immunity. Autoimmunity, and vaccination. 

 

PM 526 Pathology                        مبادئ علم األمراض  

The study of biochemical, structural and functional changes in cells, tissues and organs, 

which are caused by diseases. 
 

PM  525  Public Health                            ــ ة عامــصح ة  ـ  

Introduction to individual and population health by exploring health as an evolving and 

multidimensional concept. Historical and theoretical perspectives will be explored with a 

focus on chronic disease prevention, injury prevention, health promotion, and health. 
 
 

PM 514   Pharmaceutical Biotechnology                    التقنية الحيوية الصيدلية  

Molecular basis of Bacterial genetics The traditional and molecular methods strategically 

applied to problems related to microbial biotechnology and environmental microbiology. 

Industrial uses of microorganisms and efforts to genetically modify microorganisms for 

specific purposes. Topics include: history and development, microbial products, microbial 
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biomass as a protein source, bioremediation, N2 fixation, detection and monitoring of 

genetically engineered microorganisms, sequence and phylogenetic analysis followed by 

probe design, and other modem techniques of environmental microbiology. 

 

PME 07      Advanced Immunology      علم المناعة المتقدم               

A recent study topic in congenital and acquired, both- humoral and cellular immunity. 

Methods of communication between the cells and function of Cytokines in it. Theories of 

Development and differentiation of B and T lymphocytes. The study of the molecular and 

genetic level of the immune system in addition to immune control mechanisms. 

Immunodeficient and examples on selected autoimmune diseases and their causes. The 

use of modern methods in the diagnosis of infectious diseases and immune diseases. 

Definition of animals used for experiments to study the human immune diseases. 

 

بقسم الميكروبيولوجى والمناعة البكالوريوس والصيدلة االكلينيكية صور متنوعة للدروس العملية للطالب    
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 ثالثاً : شئون الدراسات العليا والعالقات الثقافية وشئون البحوث : ـ 

 :الفارم د( -الدكتوراه  -الماجاستير  –)الدبلوم  برامج الدراسات العليا  -1
 

 الميكروبيولوجيا والمناعةوم دبل •

 كود المقرر المقرر م

 PMD 101 البكتريولوجيا العامة 1

وسات العامةو الفير الفطريات 2  PMD 102 

 PMD 103 مراقبة وتاكيد الجودة الميكروبيولوجية 3

 PMD 104 المناعة 4

 PM 105 التكنولوجيا الحيوية 5

 PMD 106 الميكروبيولوجيا التشخيصية 6

 PMD 107 مضادات الميكروبات 7

 PMD 108 الميكروبيولوجيا البيئية 8

ولوجية المتقدمةالتقنيات المعملية الميكروبي 9  PMD 109 

 

 إكلينيكية صيدلة   /دبلوم صيدلة المستشفيات  •

 كود المقرر المقرر م  

 PPD 103 ميكروبيولوجيا المستشفيات 1

رقابة الجودة الميكروبيولوجية  2

الصيدليةت للمستحضرا  

PPD 109 

االكلينيكيةاالختبارات المعملية  3   

لمضادات الحيوية و العالج المناعىا 4  (PPD-109 ( 

 دبلوم رقابة الجودة والتحليل الدوائي  •

 كود المقرر المقرر م

كروبيولوجيةالرقابة المي 1  PAD 104 

 جميل الت ضراتدبلوم مستح •

 المقرر م

 ةي  ولوجيكروب  يرقابة الجودة الم   1

 لمستحضرات التجميل
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برنامج  الماجستير  -د  

 كود المقرر المقرر م

 GCM 204 المعلوماتية الحيوية 1

 GCM 205 اخالقيات البحث العلمي 2

 PMM 201 الميكروبيولوجيا المتقدمة 3

 PMM 202 المناعة الطبية 4

 PMM 203 المضادات الحيوية 5

 PMM 204 األمراض المعدية 6

الصناعية والتقنية الحيويةيولوجيا الميكروب 7  PMM 205 

 

برنامج الدكتوراة -ه  

 كود المقرر المقرر م

1 التكنولوجيا الحيوية المتقدمة 1   PMP 301 

المناعة والمناعة الباثولوجية  2

 المتقدمة

PMP 302 

 PMP 303 الميكروبيولوجيا االكلينيكية 3

 PMP 304 الميكروبيولوجيا البيئية 4

2المتقدمة  تكنولوجيا حيوية 5  PMP 305 

 

 برنامج الفارم د  •

 كود المقرر المقرر م

 PP-PDP 202 األمراض المعدية و المناعة 1

 PP-PDP 206 المعلوماتية الحياتية 2

 PP-PDP-213 فحص معملي اكلينيكي 3

 التجددى طبالفى المناعة و  المهنى الماجستير •

 كود المقرر المقرر م

1 Basic Immunology IMR111 

2 Lab safety IMR 116 

3 Advanced Immunology IMR121 

4 Bioinformatics IMR 126 
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• IMR111: Basic Immunology: 

This course helps the student to know all the components of the immune system 

and their functions, understand the interrelationship between these elements 

and be able to analyze their role both in normal and imbalanced immune 

response. 

 

IMR 116: Lab safety 

• This module deals with safety guidelines and procedures for working with 

biohazardous materials, recombinant DNA molecules and Blood borne 

Pathogens. Content will also include lab policies, responsibilities and 

requirements for research involving the use of biological materials. This 

module helps to safe lab practices to minimize the risk of spills and chemical 

or biological exposures. 

• Laboratories involve many chemicals, procedures, and operations that require 

specific safety precautions. 

 

IMR121: Advanced Immunology: 

• Advanced immunology is a course in which fundamental immunology 

concepts are both  reinforced and extended through the study of human diseases 

of the immune system. The role of the immune system in human health and 

disease is described in detail, with examples showing how the immune 

dysfunction leads to chronic inflammatory diseases such as rheumatoid 

arthritis (autoimmune diseases) and asthma (hypersensitivity), cancer 

immunology, immunogenetics and immune deficiency. Throughout the course 

students will also learn about Applied Immunology, with focusing on 

transplantation immunology, vaccine technology and immunotherapeutics. 

Problem-based learning exercises will be used to demonstrate these topics. 

Analyze the medical literature reporting immunologic advances pertinent to 

their patients, cite the rationale for use of new immunodiagnostic and 

immunotherapeutic modalities in their patients, and to serve as thought leaders 

within their medical community. 

 

IMR 126: Bioinformatics 

• Bioinformatics is an integration of mathematical, statistical and computational 

methods to analyze biological, biochemical and biophysical data. It deals with 

methods of storing, retrieving and analyzing biological data, such as nucleic 

acid and protein sequences, structures, functions, pathways and genetic 

interactions. 
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• Bioinformatics include the use of computer in solving information problems 

in life sciences; mainly it involves the creation of extensive electronic database 

on genomes and protein sequences. Secondarily it involves techniques such as 

the three-dimensional modeling of bimolecular and biological systems. 

 

 لنوعية والتحليل الدوائي الماجستير المهنى في الرقابة ا •

 كود المقرر المقرر م

1 Vaccines, sera and 

biomolecules 

QC 122 

2 Microbial quality control QC 124 

3 Antimicrobial agents QC 128 

 

• QC 122: Vaccines, sera and biomolecules: 

• This course will cover recent techniques used for evaluation of vaccine and 

antisera used in medicine, in addition to production and preparation of modern 

biological molecules produced by biotechnology including recombinant 

proteins, monoclonal antibodies, aptamers ect……. 

• QC 124: Microbial quality control: 

• This course will cover recent techniques used in sterilization of pharmaceutical 

preparations, surgical tools, instruments, and dressing in addition to sterility 

assurance levels required for pharmaceuticals. Validation of the sterilization 

process, limits and tests for detection microbial contamination will be also 

included. 

• QC 128: Antimicrobial agents: 

• This course will cover general classification and characteristics of 

antimicrobial chemotherapeutic agents including antibiotics, antifungal, 

antiviral, disinfectants and preservatives. It will also cover resistance to 

antimicrobial agents, selective toxicity of antimicrobial agents, evaluation of 

antimicrobial agents, antimicrobial combination and their evaluation. 

 

  تشمل العنواين التالية: قسملل ةة البحثيالخط -2

ية و كيفية الحد من المواد الغذائ  ولمعزولة من المستشفيات  دراسة عوامل الضراوة لبعض الميكروبات ا •

 خطورتها 

 الميكروبيولوجيا الجزيئية  •
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 طريات ة على عدوى الفت ميكروبيولوجيدراسا •

 كنولوجيا الحيوية تاج بعض االنزيمات التى لها أهمية باستخدام التنا •

 مقارنة بين الميكروبات المعزولة من مصادر اكلينيكية وبيئية مختلفة  •

 هاز المناعى كروبات من الجيمالمناعة وكيفية هروب ال •

ادة فعاليتها يفية زيكروبات لها و كاب مقاومة الميدراسة تأثير األدوية المستخدمة فى العالج و أسب •

 العالجية.

•  
 

 بالقسم:المجموعات البحثية  -3
 Research group Members 

1 

Study of the virulence factors of some 

microbes isolated from hospitals and 

food and how to reduce their severity 

Dr. Rasha Barwa 

Dr. Mona Shabaan 

Dr. Mohamed M. Adel El- 

Sokkary 

Dr. Abeer abdelaziz 

Dina Ashraf  

Mohamed El-adawy 

2 

Molecular microbiology 

Dr. Ramadan Hassan 

Dr. Rasha Barwa 

Dr. Mohamed Youssif Ali 

Dr. Mona Shabaan 

Dr. Mohamed M. Adel El- 

Sokkary 

Dr. Abdelaziz El-gamal 

Dr. Mohamed Asad 

Dr. Soha El- shaer 

3 

Study the effects of drugs used in 

treatment, microbial resistance and 

how to increase their effectiveness 

Dr. Ramadan Hassan 

Dr. Rasha Barwa 

Dr. Mona Shabaan 

Dr. Eman Salama 

Dr. Dina Eid 

Alaa M. Aboelenin 

4 
Comparison of microbes isolated from 

different clinical and environmental 

sources 

Dr. Ramadan Hassan 

Dr. Rasha Barwa 

Dr. Soha El- shaer 

Omnia tawfeek 
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5 

Immunology and how the microbes 

escape from the immune system 

Dr. Ramadan Hassan 

Dr. Rasha Barwa 

Dr. Mohamed Youssif Ali 

Dr. Hani Kenawy 

Dr. Abeer abdelaziz 

Dr. Dina Eid 

Dr. Abdelaziz El-gamal 

Enas Yasser Mohammed 

Maha Mabrouk 

Yomna Hagag   

 Michael Mohsen 

6 

The production of important enzymes 

in Biotechnology 

Dr. Ramadan Hassan 

Dr. Hani Kenawy 

Dr. Eman Salama 

Dr. Mohamed M. Adel El- 

Sokkary 

Dr. Mohamed Asad 

 Sarah A. Abd Elkader  

 

 

 العلمية بالقسم  األجهزة -4

 االستخدام العدد اسم الجهاز م

1 Water bath 10 
األبحاث العلمية بالقسم واستخدام 

 الطلبة

2 Circulatory water bath 
1 

األبحاث العلمية بالقسم واستخدام 

 الطلبة

3 Hot air oven 
واستخدام األبحاث العلمية بالقسم  5

 الطلبة

4 Digital Electric balance 
األبحاث العلمية بالقسم واستخدام  2

 الطلبة

5 Automatic Pipettes 32 األبحاث العلمية بالقسم 

6 Laminar flow hood  3 األبحاث العلمية بالقسم 

7 Centrifuge 2 األبحاث العلمية بالقسم 

8 Spectrophotometer 1  العلمية بالقسماألبحاث 

9 Cooling centrifuge 3 ة بالقسمالعلمي األبحاث 
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10 Thermocycler  2 األبحاث العلمية بالقسم 

11 Real time PCR machine  1 األبحاث العلمية بالقسم 

12 Microscope with oil immersion lens 
استخدام الطلبة واألبحاث العلمية  50

 بالقسم

13 Incubator with shaker  1 األبحاث العلمية بالقسم 

14 Incubator  4 األبحاث العلمية بالقسم 

15 Rotary shaker 1 األبحاث العلمية بالقسم 

16 Power supply  1 األبحاث العلمية بالقسم 

17 PH meter 2 األبحاث العلمية بالقسم 

18 
  DNA gel electrophoresis apparatus & Gel 

documentation system 

2 
 األبحاث العلمية بالقسم

19 SDS-protein PAGE equipment 1 األبحاث العلمية بالقسم 

20  4 digit balance 1 األبحاث العلمية بالقسم 

21 Fermenter equipment   1 األبحاث العلمية بالقسم 

22 Autoclave  3 األبحاث العلمية بالقسم 

23 Vortex 2 األبحاث العلمية بالقسم 

24 ELISA reader 1 ماألبحاث العلمية بالقس 

25 Gradient PCR 1 األبحاث العلمية بالقسم 

26 Microarray unit 1 األبحاث العلمية بالقسم 

27 Western blot machine 1 األبحاث العلمية بالقسم 

28 Magnetic stirrer Hot plate 
األبحاث العلمية بالقسم واستخدام  2

 الطلبة

29 Hot plate 
ام األبحاث العلمية بالقسم واستخد 2

 الطلبة

30 Water distillation system 1 األبحاث العلمية بالقسم 

31 Colorimeter 1 األبحاث العلمية بالقسم 
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 صور لبعض األجهزة البحثية بقسم الميكروبيولوجى والمناعة
 

                        

       Gradient PCR Machine                                            Real time-PCR Machine 

 

 

 

DNA gel electrophoresis apparatus & Gel documentation system 
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ELIZA reader 

 

 

Microarray System 

 

Water distillation system 
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Colorimeter 

 

Autoclave 

    :االشراف علي الرسائل -

لداخل والخارج والدكتوراه المسجلين من امن طالب الماجستير دد ي ععل رافيقوم القسم باإلش

ــ  موبياناته كالتالي:  

طالب الماجستير -أ  

 المالحظات  تاريخ التسجيل  المشرفون  عنوان الرسالة إسم الطالب  م

محمد   أميمة 1

الشربيني عطا هللا 

 ابراهيم

ام في العزالت تنوع المقاومه للبيتاالكت

 ات العنقوديهالمكوريه من االكلينيك

إيمان سالمه أحمد عبد /د

 المجيد

 هانى ابراهيم قناوىد/ 

 من الخارج 4/6/2013
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لى بسنت المتو 2

 منصور

دراسات عن تأثير بعض التوفيقات من  

مجموعة البيتاالكتام 

واالمينوجليكوزيدات على مختلف 

 المجموعات من المكورات السبحية

 محمد عادل حسن السكرى د/أ

 د مه أحمد عبدالمجين سالإيما/د

 هبه شحته عبدهللا سعيد /د

 من الخارج 12/4/2014

يد أبو هبه السع 3

لفرح محمد ا

 حسن

أثير دمج بعض األدويه والمضادات ت

الحيويه على عترات السودوموناس 

ايروجينوزا المعزوله من العدوى 

 الرئويه

د/ محمد محمد عادل حسن 

 سكري ال

 الموافىمحمد أسعد زكى  /د

 من الخارج 08/10/2014

 

4 

 

ايمان محمد 

محمد حسن 

 البقالوي 

التوصيف الجزيئي للتنوع الجيني 

ودوموناس اريجينوزا لعزالت الس

 إكلينيكية 

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

محمد محمد عادل حسن /د

 السكري 

 من الخارج  12/05/2011

ز ايمان عادل البا 5

 يونس 

( على مقاومة Sarعام )تأثير المنظم ال

ل  الميكروبات وبعض عواممضادات 

الضراوة في المكورات العنقودية 

 الذهبية 

 رشا محمد فتحي بروه  /دا.

عبدالعزيز أحمد عبدهللا /د

 محمود الجمل 

 من الخارج  15/05/2016

 

6 

مايكل محسن 

دور البروتين السطحي أ للمكورات  كامل جرجس 

دوى رئوية في الحماية من الع ال

 الرئوية  ب المكورات السبحيةكروبمي

رمضان حسن ابراهيم  /د.أ

 حسن 

 محمد يوسف ابراهيم محمد  /د

عبير محمد عبدالعزيز /د

 ابراهيم 

 معيد بالقسم  11/07/2016

آيه حسن علي  7

 حسن االسمر  

دراسة االنماط المصلية للكليبسيال 

إكلينيكية الرئوية المعزولة من مصادر  

  امعةات جشفيمختلفة من مست

 المنصورة 

 ف ابراهيم محمد  يوس محمد/د

 دينا عيد السيد رزق  /د

 من الخارج  11/01/2016

8 

 

أيه نبيل النبوي 

 عبدالهادي بهريز 

تثبيط مسار لكتين المنشط للنظام 

ه في التهاب القولون المكمل ودور

 التقرحي 

  ايمان سالمة عبدالمجيد/د

  لعزيزعبد اعبير /د

 رج الخا من 11/07/2016

محمد الحسين   9

جب أحمد ر

 العدوى

دراسات على الخصائص الظاهرية     

والجزيئية المرتبطة بتكوين الطبقة 

الحيوية في عزالت سريرية من  

 السودوموناس اريجينوزا

  فتحىد/ رشا محمد ا.

محمد محمد عادل حسن /د

 السكري

محمد أسعد زكي حسن /د

 الموافي

 معيد بالقسم 23/5/2017

ح صال محمد 10

 لابراهيم عبدالعا

استقصاء عزالت البيكيريا سالبه 

الغرام االكلينيكيه المقاومه 

الكوليستين و الكاربابينيم في 

 المنصوره, مصر

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

  يد رزقد. دينا عيد الس

 من الخارج 29/5/2017

سمر مجدى السيد  11

 احمد الشربينى
ساسية حتوصيف الجزيئي و تقييم لا

زولة من مصادر يا المعوية المعالبكتر

 لمضادات الميكروبات غذائية مختلفة

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

أ.د. مها عبده محمد عبده 

د. دينا عيد السيد  العشماوي

 رزق

 ارجمن الخ 30/8/2017
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نورهان حسين  12

ابراهيم اسماعيل 

 الصباغ

دى انتشار دراسات جزيئية على م

بين  ينولونمه للكولمقاالجينات ا

 لسالبه الجرامالبكتريا ا

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 30/8/2017

زينب محمود  13

 انور محمد هالل

 التوصيف الجزيئى للعزالت السريرية

 من بعض أنواع المكورات السبحية

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د رزقعيد السيد. دينا 

 مبالقسمعيد  07/02/2018

  أحمد أسامه  14

 رفاعى

"دراسة النشاط المحتمل لبعض 

العوامل كمثبطات لضراوة 

 السودوموناس اوريجينوزا

 د/ هانى ابراهيم قناوى

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 ارجمن الخ 20/05/2018

 -دراسات  عن مقاومة الماكروليد اية أيمن محفوظ 15

 ستربتوجرامين )م ل س(  -دلينكوسامي

ورات الكلينيكية للمكزالت افى الع

 الذهبية                       العنقودية     

 د/ منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ هبة شحتة عبدهللا

مجلس قسم 

 2018يونيو 

 من الخارج

أسماء أحمد  16

شمس   محمد

   الدين

التقييم الجزيئى وتنوع التجمعات  

 "طة الميكروبية المختل

 لسكرىاد/ محمد محمد عادل 

 افىد/ محمد أسعد زكى المو

مجلس قسم 

 2018يونيو 

 من الخارج

أمنية توفيق  17

 متولى بهجت

العالقة بين العدوى دراسات على 

بأنماط نسلية مختلفة من االيشيريشيا 

 كوالى و اصابات الكلى

 د/ رشا محمد فتحىأ.

 دينا عيد السيد رزق /د

 القسممعيد ب 01/01/2019

د وسام احمد محم 18

 يمابراه
لعزالت السريرية دراسة مقارنة بين ا

المقاومة  الذهبية مكورات العنقوديةلل

 لينيلين والحساسة للمثيسيللمثيس

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ هانى ابراهيم محمد قناوى

 د/محمد أسعد زكى الموافى

 

 معيد بالقسم 10/06/2019

 

هالدكتوراطالب  -ب  

 مالحظات لا تاريخ التسجيل  فون المشر ةعنوان الرسال م الطالب سإ م

 

1 

فاطمة وائل عباس 

 النجار 

دراسات مقارنة عن الجزر 

االمراضية من المكورات  

العنقودية الذهبية المعزولة 

من مصادر إكلينيكية 

 مختلفة 

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم حسن 

إبراهيم محمد  هاني/د

 قناوي 

 

 لخارج ا من 26/03/2015

2 

 

ع ربي إيمان محمد

محمود  حمدأ

 شهاب 

التقليدي  سارملدور ا

المنشط للنظام المكمل أثناء 

 العدوى البكتيرية 

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم 

محمد يوسف ابراهيم /د

 علي

 جمل عبدالعزيز أحمد ال/د

 من الخارج  04/05/2016

التوصيف السريرى  بو العز ا  لمياءعادل 3

ت والجزيئى لعزال

البروتيس ميربلز من 

 البولى هازالجدوى ع

ن سحرمضان /أ.د

 راهيم اب

رشا محمد فتحي  /ا.د

 بروه 

 من الخارج 12/10/2016
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د. حازم حامد صالح 

 محمد

ايناس ياسر محمد  4

 عبد الحليم

اده وحيده انتاج اجسام مض

يله ضد المسار البديل النس

 للنظام المتمم

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم 

يم محمد إبراههاني /د

 قناوي

 رزق لسيدا عيدينا د/ د

مدرس  01/11/2016

 مساعد

داليا محمد  5

عبدالغفار عبدهللا 

 البلجيهي

استهداف بعض عوامل 

ضراوة الميكروبات 

 بواسطة مركبات مختلفة.

حي رشا محمد فت /دا.

 بروه 

إيمان سالمه أحمد  /د

 عبدالمجيد 

 رزقالسيد د/ دينا عيد 

 رجمن الخا 05/04/2017

مها احمد السيد  6

 روكمب

فى  11كوليكتين ال دور

عة الطبيعية وارتباطه انالم

 العدوى الميكروبيةب

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم 

محمد يوسف ابراهيم /د

 علي

عبير محمد عبد د/ 

 العزيز

مدرس  05/07/2017

 مساعد

هبه عبدالصبور  7

 محمد شومان

تقييم النشاط البيولوجي 

 وبيهلبعض النواتج الميكر

رمضان حسن /أ.د

 يم هابرا

هاني إبراهيم محمد /د

 يوقنا

هبه شحته عبدهللا  /د

 سعيد

 من الخارج 29/5/2017

دراسات على االنتاج  محاسن احمد عبيه 8

الميكروبي النزيم 

 الدكسترانيز والعوامل

 المثره على نشاطه وثباته

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم 

محمد محمد عادل /د

 السكري

زكي   محمد أسعد/د

 افيالمو

 جن الخارم 2/5/2017

رنا محمد رضا  9

العزيز الباز  عبد

 مدمح

التوصيف الجزيئى لفئات 

المقاومة المختلفة فى 

عزالت االيشيريشيا كوالى 

 السريرية

رشا محمد فتحي  /ا.د

 بروه 

إيمان سالمه أحمد  /د

 عبدالمجيد 

د/ هبة شحتة عبدهللا 

 سعيد

مدرس  17/12/2017

 مساعد

يم عابد الحلعبد  10

عبد  عبد الحميد

 افظالح

بطات ثمالتوصيف الجزيئى ل

صال الخلوى جديدة لالت

وعوامل الضراوة فى 

عزالت إكلينيكية للمكورات 

 العنفودية الذهبية

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم 

 ضاهيم عومنى ابر/د

 دينا عيد السيد/د

 من الخارج 31/01/2018
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محمد رمضان  11

 حسن ابراهيم

الت رنة بين عزدراسات مقا

يال الكلبس نسريرية م

راوة ضلرئوية المفرطة اال

 والنمطية

رشا محمد فتحي  /ا.د

 بروه 

إيمان سالمه أحمد  /د

 عبدالمجيد 

د/ محمد أسعد زكى 

 الموافى

 من الخارج 19/06/2018

غيرات البورين فى ت ساره مجدى خليفة 12

البكتيريا المعويه التى لها 

أنماط مختلفه من المقاومه 

 ملمضادات البيتاالكتا

حسن ان رمض/أ.د

 ابراهيم حسن 

ايمان سالمة أحمد  .د

 عبدالمجيد

 د.عبير محمد عبد العزيز

 من الخارج 25/09/2016

االء محمد محمود  13

ابو العينين عبد 

 الكريم

ى ة العالجية فتقييم لالنظم

نيتوبكتر سعزالت اال

بومانى االكلينيكيه متعددة 

المقاومة للمضادات 

 الحيوية

 ا.د.رشا محمد بروه

هيم عوض ابرا د.منى

 شعبان

مد اسعد زكى حسن حم.د

 الموافى 

مدرس  2018\12\10

 مساعد

دينا اشرف  14

رمضان احمد 

 السيد

تطبيقات البكتريوفاج 

كطريقة عالجية حديثة ضد 

تريا عديدة المقاومة البك

 ادات الحيوية  ضملل

رمضان حسن /أ.د

 ابراهيم حسن 

د.منى ابراهيم عوض 

 شعبان

 عزيز د.عبير محمد عبد ال

 مدرس 10/12/2018

 عدمسا

ساره عبد الحميد  15

عبد القادر ابراهيم 

 موسى

االنتاج دراسات عن 

الميكروبى وتقييم انزيم 

الجلوتاميناز كمضاد 

 للسرطان

سن ان حرمض /أ.د

 ابراهيم حسن 

مد محمد عادل حمد.

 حسن السكرى

د.هبه شحته عبد هللا 

 سعيد

مدرس  30/12/2018

 مساعد

فؤاد  يمنى احمد 16

 ج عوضحجا

خدام عوامل است نعدراسه 

بيولوجيه مختلفه للحمايه 

من عدوى االسينيتوبكتر 

 بومانى

رمضان حسن  /أ.د

 ابراهيم حسن 

 هانى ابراهيم قناوىد.

 ته عبد هللاد.هبه شح

 سعيد

مدرس  30/12/2018

 مساعد

 

  

 

 

  :الرسائل الممنوحة بالقسم -6
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بإسم الطال م  
نوع 

 الرسالة
 مالحظات التاريخ المشرفون عنوان الرسالة

1 

اريج مصطفى 

المهدى 

 القصبى

 ماجستير

دراسات عن انتاج المضادات 

الميكروبية بواسطة عترات 

األكتينوميسيس المفصولة 

 من التربة المصرية

أ.د/محمد عادل حسن 

 السكرى

 أ.د/وائل عباس النجار

د/ السيد الشربينى محمد 

 حبيب

 

 من الداخل 2008

2 

ايمان سالمه  

أحمد عبد 

 دالمجي

 ماجستير

دراسة عن التأثير المضاد 

للميكروبات لألنتازولين 

هيدروكلوريد خارج وداخل 

الجسم الحى فى مستحضرات 

العيون ومحاليل العدسات 

 الالصقه

السك حسن عادل أ.د/محمد

 رى

 د/سامى محمود خيرة

 من الداخل 2005

3 

حنان رضا 

حسن السيد 

 شحاته

 ماجستير

دراسة مقارنة على المقاومة 

البكتيرية وبعض عوامل 

وة فى كل من الضرا

اإليشيريشيا كوالى 

 والستريبتوكوكاى

 

ح ابراهيم حسن د/رمضان

سن د/ رشا محمد فتحى 

 بروه 

 من الداخل 2009

4 
دينا عيد السيد 

 رزق
 ماجستير

دراسات على المثبطات 

المحتملة لإلنزيمات البكتيرية 

 المثبطة للمضادات الحيوية

حسن أ.د/ محمد عادل 

وائل عباس  السكرى أ.د/

 النجار 

د/ السيد الشربينى محمد 

 حبيب

 

 من الداخل 2008

5 

رحاب محمد 

مسعد 

 البرجيسى

 ماجستير

دراسة تأثير تكوين الطبقة 

الحيوية الميكروبية على 

فاعلية مختلف المضادات 

الميكروبية ضد عترات 

 بكتيرية معزولة إكلينيكيا

 سامى محمود خيرةأ.د/ 

 ل عباس النجاروائ أ.د/

د/السيد الشربينى محمد 

 حبيب 

 

 من الداخل 2008

6 

شيماء حسن 

محمد حسن 

 عبد الرحمن

 ماجستير

دراسات عن بعض اإلنزيمات 

الخارجية والداخلية المنتجة 

بواسطة األصناف المختلفة 

 من السودوماناس

أ.د/ محمد عادل حسن 

 السكري

الشربيني محمد د/ السيد 

 حبيب

 من الداخل 2007

7 

عبد العزيز 

أحمد عبد هللا 

 محمود الجمل

 ماجستير

التشخيص الجزيئى للبكتيريا 

السالبة الجرام فى عدوى 

 المسالك البولية

 أ.د/ وائل عباس النجار

 د/ رمضان حسن إبراهيم

 د/ رشا محمد فتحى بروه

 من الداخل 2010

8 

عبير محمد 

العزيز عبد 

 ابراهيم

 ماجستير

حى ج الجسم الدراسات خار

على توفيقات البيتاالكتام 

ومثبطات البيتاالكتاميز على 

عترات بكترية مقاومة 

 معزولة إكلينيكيا

 أ.د/ سامى محمود خيرة

 أ.د/ وائل عباس النجار
 من الداخل 2007

9 
فاطمه وائل 

 عباس النجار
 ماجستير

دراسات على عترات 

السودموناس أريجينوزا 
 من الخارج 2010 د/ رمضان حسن إبراهيم
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 المنتجة للبيتاالكتيماز

المعدنى المعزول من مصادر 

 اكلينيكية مختلفة

د/ السيد الشربيني محمد 

 حبيب

 بروه فتحى محمد د/ رشا

 

10 

محمد أسعد  

زكى حسن 

 الموافى

 ماجستير

دراسات عن بعض العوامل 

التى تؤثر على انتاج 

المنتج  Aالهيجيروميسين 

سيس من عترة االستربتومي

 هيجروسكوبيكس

أ.د/ محمد عادل حسن 

 السكري

 أ.د/ سامى محمود خيرة

د/ السيد الشربيني محمد 

 حبيب

 من الداخل 2007

11 

محمد محمد  

عادل حسن 

 السكرى

 

 ماجستير

العوامل بعنوان تأثير بعض 

الطبيعية والكيميائية على 

انتاج الجناميسين بواسطه 

 الميكرومونوسبورا بيربيوريا

 من الداخل 2002 حمود خيرةمى مد/سا.ا

12 

محمد يوسف 

ايراهيم محمد  

 على

 ماجستير

دراسات عن األجسام 

المضادة لبعض اإلنزيمات 

 الميكروبية

 السكرى  عادل أ.د/محمد

 د/سامى محمود خيرة.ا
 من الداخل 2004

13 
منى إبراهيم 

 عوض شعبان
 ماجستير

دراسة مقارنة على أنشطة 

يه بعض السموم الداخل

نتجه بالعصويات سالبة الم

د بعض الجرام فى وجو

 المضادات الحيوية

 من الداخل 2002 د/سامى محمود خيرة.ا

14 
رشا محمد 

 فتحى
 ماجستير

مقاومة العقاقير المتعددة فى 

البكتريا سالبة الجرام 

ر من مصادالمعزولة 

 اكلينيكية

 ئل عباس النجارا.د/ وا

 د/سامى محمود خيرة.ا
 من الداخل 2001

15 

نهال أحمد 

طلعت إبراهيم 

 نوح

 ماجستير

التنويع الجينى والفينوتيبى 

المميز لعزالت البكتريا 

العنقودية الذهبية المقاومة 

سيسلين المعزولة من للمي

مصادر اكلينيكية مختلفة من 

 مستشفيات جامعة المنصورة

 د/ رمضان حسن إبراهيم

د/ السيد الشربيني محمد 

 حبيب 

 بروه ىفتح محمد رشاد/ 

 من الخارج 2010

16 

هانى ابراهيم 

محمد مرسى 

 قناوى

 ماجستير

دراسات عن بعض اإلنزيمات 

المنتجة من المكورات  

 ة ) أ (السبحية مجموع

السك حسن عادل أ.د/محمد

 رى

 د/سامى محمود خيرة

 من الداخل 2005

17 
هبه شحته  

 عبد هللا سعيد
 ماجستير

الكليبسيلال نيومونيا تنويع 

وله من مصادر المعز

 إكلينيكيه

 أ.د/ وائل عباس النجار

 د/ خالد حسين عبد الجليل
 من الداخل 2009

18 

وليد عبد 

الفتاح السيد 

 مطاوع

رستيماج  

دراسات على عملية ضخ 

المضادات الميكروبية خارج 

الخلية فى العصويات سالبة 

 الجرام المعزولة إكلينيكيا

 د/سامى محمود خيرة

ى محمد د/السيد الشربين

 حبيب

 د/وائل عباس النجار

 من الداخل 2007

19 

ايمان سالمه  

أحمد عبد 

 المجيد

 دكتوراه

دراسة مقارنة عن عدوى 

البة الجرام فى البكتريا الس

 مستشفيات المنصورة

 اخلالدمن  2009 أ.د/ وائل عباس النجار 
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د/ 

حس ابراهيم حسن رمضان

 ن د/ السيد الشربينى حبيب

 د/ شادي كمال جورج

 

20 
رشا محمد 

 فتحى بروه
 دكتوراه

دراسات على البيتاالكتاميز 

ممتدة الطيف والمتحصل 

عليها اكلينيكيا من بكتريا 

نقودى الذهبي المكور الع

وبعض العصويات سالبة 

 الجرام

حسن أ.د/ محمد عادل 

 السكري

 د/ وائل عباس النجار

 أ.د/ سامى محمود خيرة

 أ. 

 من الداخل 2007

21 

كمال  دىشا

جورج 

 شكرهللا

 دكتوراه

دراسات ميكروبيولوجية على 

العترات البكتيريه شديدة 

المقاومه المعزوله من  

 مصادر اكلينيكيه

دل حسن حمد عاأ.د/ م

 السكرى

 أ.د/ وائل عباس النجار

 سامى محمود خيرةأ.د/ 

 د/ مصطفى روناجى

 

 من الداخل 2007

22 
منى إبراهيم 

 عوض شعبان
 دكتوراه

ات على انتاج البنسلين اسدر

ومنتجات االيض النشيطة 

حيويا بواسطة نوعى 

 االسبراجلس والبنسليوم

 أ.د/ وائل عباس النجار

ل حسن أ.د/محمد عاد

 السكرى

 د/ السيد الشربينى حبيب

 Nancy Kellerأ.د/ 

 من الداخل 2010

23 

سها لطفى 

الدمراوى 

المتولى 

 الشاعر

 ماجستير

Quorum sensing 
mediating bacterial 

resistance and 
virulence factors in 
clinical isolates of 

Pseudomonas 
aeruginosa 

أ.د/ رمضان حسن ابراهيم 

سنح  

أ.م.د. رشا محمد فتحى 

 بروة

أ.م.د. مني ابراهيم عوض 

 شعبان

 من الداخل 2015

24 
سارة مجدى 

 ابراهيم خليفة
 ماجستير

Studies on different 
types of 

microorganisms 
isolated from meat 

products in Egyptian 
market 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

أ.م.د. رشا محمد فتحى 

 بروة
عبد  د. شيماء حسن

 الرحمن

 من الخارج 2015

25 

ايمان محمد 

ربيع احمد 

محمود شهاب 

 الدين

 

 

 ماجستير

The relation between 
bacteriuria and HCV 
in patients with ileal 

neobladder 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم
د/ رشا محمد فتحى .أ.م

 بروة

د/ محمد محمد عادل 

 السكري

 من الخارج 2015
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26 

لمياء عادل 

أبو العز 

 سالمة 

 ماجستير

Epidemiological 
studies on the 
incidence of 

Klebsiella 
pneumoniae isolated 

from Mansoura 
hospitals, Egypt 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

أ.م.د. رشا محمد فتحى 

 بروة
أ.م.د. مني ابراهيم عوض 

 شعبان

 من الخارج 

27 

ايناس ياسر 

محمد عبد 

 الحليم سلطان

 ماجيستير

Studies on 
enterotoxin 

production by 
different strains of 

Staphylococcus 
aureus isolated from 

various sources 

كرىعادل الس ا.د/ محمد  
أ.م.د/ رشا محمد فتحى 

 بروة
د/ شيماء حسن عبد 

 الرحمن

 من الداخل 2016

28 

محاسن محمد 

 احمد عبيه

 

 ماجيستير

مسببات كشف عن بعض ال

األمراض المنقولة عن طريق 

األغذية فى السوق الغذائية 

المصرية باستخدام تفاعل 

 البلمرة ذو التسلسل المتعدد

أ.م.د/ رشا محمد فتحى 

روةب  

 د/ مها العشماوى

د/ محمد محمد عادل 

 السكرى

 من الخارج 2016

29 

سمية عنتر 

السيد محمد 

 الموافي

 ماجستير

Studies on Inhibition 
of cell to cell 

communication to 
control the infection 

of Pseudomonas 
aeruginosa 

 د/ خالد حسين عبد الجليل

د/ مني ابراهيم عوض 

 شعبان

 من الخارج 2014

30 
ظافر حازب 

 جابر الوائلي
 ماجستير

Studies on 
Enterotoxins of 
Escherichia coli 

strains isolated from 
various sources 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ ايمان سالمة عبد المجيد
 من الخارج 2014

13  

وفاء عز 

العرب أحمد 

 سليمان

 ماجستير

The relation between 
bacteriuria and HCV 
in patients with ileal 

neobladder 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم
.أ العينين عبد د/ حسن أبو 

 الباقي اسماعيل

عصام عبد المنعم  د/

 الصاوي

د/ محمد محمد عادل 

 السكري

 من الخارج 2014

23  

هبة عادل 

رمضان أمين 

 موسي 

 ماجستير

Molecular study on 
clinical isolates of  

Pseudomonas 
aeruginosa isolated 

from different 

رمضان حسن ابراهيمأ.د/   
وةد/ رشا فتحي بر  

 من الخارج 2015
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sources in Mansoura 
Hospitals 

33  
رنا محمد 

 رضا الباز
 ماجستير

Studies on Different 
Genes Harbored by 

Methicillin Resistant 
Staphylococcus 

aureus and Their 
Relation to Virulence 

Factors 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم
 د/ رشا فتحي بروة

عيد رزقد/ دينا   

 من الداخل 2016

43  

م عبد الحلي

عابد عبد 

الحميد عبد 

 الحافظ

 ماجستير

دراسات عن البانتون 

فاالنتاين لوكوسيدين المنتج 

بواسطة عزالت المكورات  

العنقودية الذهبية المفصولة 

اكلينيكية و بيئية عن مصادر 

 مختلفة

ا.د/ محمد عادل حسن  

 السكرى

ابراهيم أ.د. رمضان حسن 

 حسن

د/ شيماء حسن محمد 

 حسن عبدالرحمن

 من الخارج 2016

53  

اريج مصطفى 

المهدى 

 القصبى

 دكتوراه

وصف لبعض عوامل 

الضراوة المرتبطه بالبكتيريا 

 المعويه الهامه سريريا

 أ.د/ وائل عباس النجار

 سن إبراهيمضان حد/ رم

 الصاوى محمود د/عصام

 من الداخل 2011

63  

محمد ايمان 

أحمد حسن 

 خلف

 دكتوراه

دراسة ميكروبيولوجية و 

ية على عترات طبية من جزيئ

السودوموناس اريجينوزا 

 المقاومة للكاربابينمات

 النجار عباس أ.د/وائل

 أ.د/أحمد أحمد عبد العزيز

 أ.د/ ميساء السيد زكي

 

 من الداخل 2011

37 
دينا عيد السيد 

 رزق
 دكتوراه

عوامل دراسات على بعض 

الضراوة لعترات 

السودوموناس اوريجينوزا 

 ر مختلفةمعزولة من مصاد

 النجار عباس أ.د/ وائل

السك حسن عادل أ.د/محمد

 رى

 بروه فتحى محمد د/ رشا

 من الداخل 2012

38 

رحاب محمد 

مسعد 

 البرجيسى

 دكتوراه

ية على ارنة جزيئدراسات مق

البكتريا المصاحبة للعدوى 

المرضى الجلدية فى 

المصابين وغير المصابين 

 بالبول السكرى

 رالنجا عباس أ.د/وائل

ح ابراهيم حسن د/رمضان

 سن

ح محمد الشربينى د/السيد

 بيب

 من الداخل 2012

39 

شيماء حسن 

محمد حسن 

 عبد الرحمن

 

 

 

 دكتوراه

دراسات ظاهرية وجينية على 

مضخات المضادات البكتيرية 

 الجرامفى البكتيريا سالبة 

 

 النجار عباس أ.د/وائل

أ.د/محمد عادل حسن 

السكرى د/ رشا محمد 

 ى بروه فتح

 من الداخل 2011

40 

عبير محمد 

عبد العزيز 

 ابراهيم

 

 دكتوراه

دور بعض البروتينات والسم 

أ في الحماية ضد  -الخارجي

العدوي بميكروب 

 س اوريجينوزاالسودومونا

 النجار عباس أ.د/وائل

مح  ابراهيم يوسف د/محمد

 مد

 من الداخل 2011

عبد الحليم  41

عابد عبد 
 ماجيستير

دراسات عن البانتون 

فاالنتاين لوكوسيدين المنتج 

عادل حسن  ا.د/ محمد 

 السكرى
2016 

لخارجمن ا  
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الحميد عبد 

 فظالحا

بواسطة عزالت المكورات  

العنقودية الذهبية المفصولة 

عن مصادر اكلينيكية و بيئية 

 مختلفة

رمضان حسن ابراهيم  /د.أ

 حسن

د/ شيماء حسن محمد 

 حسن 

42 

رنا محمد 

رضا عبد 

 عزيز الباز ال

دراسات علي الجينات   ماجيستير

المختلفة الموجودة في 

بيه المكورات العنقودية الذه

المقاومة للميثيسيلين و 

 عالقتها بعوامل الضراوة.

رمضان حسن ابراهيم  /أ.د

 حسن 

 رشا محمد فتحي بروه /د

 د/ دينا عيد اليد رزق

2016 
 من الداخل

43 

مها أحمد 

 السيد مبروك

دور بعض عوامل الضراوة  ماجيستير

للمكورات العنقوديه الذهبية 

فى تثبيط االستجابة المناعية 

 الفطريه

د/ رمضان حسن ابراهيم 0أ

 حسن

محمد يوسف ابراهيم  /د

 محمد 

ير محمد عبدالعزيز بع/د

 ابراهيم

2017 
 من الداخل

44 

محمد رمضان 

 حسن ابراهيم

دراسة التواجد والتشخيص  ماجيستير

ت المقاومة الجزيئي للجينا

للكاربابيم في العصويات 

السالبة الجرام المعزولة 

 إكلينيكيا

 خالد حسين عبدالجليل /د

 رشا محمد فتحي بروه  /د

عصام محمود عبدالمنعم /د

 ويالصا

 

2017 
 من الخارج

احمد محمد   45

 السندوبي
 ماجستير

 LALاستخدام اختبار 

لتحديد كميه االندوتوكسين 

الموجوده ببعض 

رات الصيدليه المستحض

العقيمه المستخدمه عن  

طريق الحقن , وكذلك في 

تشخيص عدوى الجهاز 

البولي الناتجه عن االصابه 

ببعض الميكروبات سالبه 

 الجرام

 اس النجارأ.د/ وائل عب

د/ رمضان حسن ابراهيم 0أ

 حسن

أ.د/ السيد الشربيني محمد 

 حبيب

 
2017 

 من الخارج

46 

ينا اشرف د

رمضان احمد 

 السيد

 

 ماجيستير

دراسة مقارنة على عزالت 

المكور العنقودى الذهبى 

المقاومة السريرية 

المختلفة للميثيسيلين و

 الحساسية للفانكومايسين

 

 

 يمأ.د/ رمضان حسن ابراه

 ا.د/ رشا محمد فتحى

د/ محمد محمد عادل 

 السكرى

2017 

 
الداخلمن   

47 

آالء محمد  

محمود أبو 

العنين 

 عبدالكريم

تأثير بعض مزيدات النفاذية    ماجيستير

على فعالية بعض المواد 

المضادة للبكتريا سالبة 

 .الجرام المعزولة إكلينيكيا

رمضان حسن ابراهيم  /أ.د

 حسن 

 عبد المجيدايمان سالمة  /د
 من الداخل 2018

48 

نهال أحمد 

ابراهيم طلعت 

 نوح

دراسات ميكروبيولوجيه على  دكتوراة

عدوى الكانديدا في 

 ت المنصورةمستشفيا

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم 

 د/ محمد عادل السكري.أ

 د/ رشا محمد فتحى

 د/ دينا عيد السيد رزق

الخارجمن  2018  
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49 

سها لطفي 

الدمراوي 

المتولي 

 الشاعر 

 دكتوراة

دراسة مقارنة بين عزالت 

االيشريشيا كوالي الممرضة  

 و البيئية 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 حىا.د/ رشا محمد فت

 د/ شيماء محمد حسن

 من الداخل 2019

50 

هبة عادل 

رمضان أمين 

 موسي 

 

 

 

 دكتوراة

استخدام  النيوموليسين 

واألجزاء المكونه له فى 

 الحماية من العدوى

 ورات السبحية الرئويةلمكبا

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ محمد يوسف ابراهيم 

 د/ عبير محمد عبد العزيز

الخارج من 2019  

51 

احمد  يمنى

 فؤاد حجاج

ه تاثير بعض عوامل دراس ماجستير

لمكورات العنقودية الضراوه ل

في الهروب من  الذهبية

 الجهاز المناعى

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 قناوى براهيمهانى اد/ 

 عبدالعزيز أحمد الجمل/د

2018 

 من الداخل

52 

سارة عبد 

الحميد عبد 

القادر ابراهيم 

 موسى

 ماجستير

نتاج المتماثل دراسات عن اال

و المغاير إلنزيم 

الهايولويورينيداز في 

المكورات البكتيرية موجبة 

 الجرام و االيشرشيا كوالي

أ.د/ رمضان حسن ابراهيم 

 حسن

عبد مه أحمد إيمان سال /د

 المجيد

 د/ محمد أسعد الموافى

 من الداخل 2018

53 
ايمان سامي  

محمد يوسف 

 زاهر

 ماجستير

ؤتلف دراسات عن التعبير الم

للبروتين البشري 

 2االنترليوكين 

رمضان حسن ابراهيم /د.أ

 حسن

محمد أسعد زكي حسن /د

 الموافي

خارجمن ال 2018  

54 
عبدالباقي 

بشير بن 

 محمود

 ماجستير

دراسات جزيئية لميكانيكية 

مقاومة بكتيريا االسينتوبكتر 

بوماني لبعض المضادات 

 الحيوية

رمضان حسن ابراهيم /د.أ

 حسن

 حته عبدهللا سعيدهبه ش/د

خارجمن ال 2018  

55 

ريهام محمد 

رضا محمود 

سامح محمد  

 اللقاني

 ماجستير

التوصيف الجزينى للبكتريا 

المختلفة المعزولة من 

 المتنوعة  أمراض العيون

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ رشا محمد فتحى

 د/عبيرمحمد عبد العزيز

خارجمن ال 2019  

56 

مصطفى 

محمد أحمد  

 غره

 

 اجستيرم

دراسة مقارنة على بعض 

عوامل الضراوة المقترنة 

المنتجة بالكلبسيال نومونيا 

وغير المنتجة 

للبيتاالكتاميزات ممتدة 

 الطيف

 د/ رشا محمد فتحى

مصطفى المهدي ريج د/ أ

 القصبي

خارجمن ال 2019  
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 صور من مناقشات بعض طالب الماجستير والدكتوراه 
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Newmaster, S.  

The 69th Annual 

Conference of the 

Canadian Society of 

Microbiologists, 

June 10-13, (2019) 

Sherbrooke, QC, 

Canada (poster). 

128.  Virulence Characteristics, 

Serotyping and Phylogenetic 

Typing of Clinical and 

Environmental Escherichia 

coli Isolates.  

El-Shaer S, Abdel-Rhman S 

H, Barwa R, Hassan R. 

Jundishapur J 

Microbiol. 11 

(12):e82835. doi: 

10.5812/jjm.82835 

(2018). 

129.  The Mucosal-luminal Interface: 

An Ideal Sample to Study the 

Mucosa-Associated Microbiota 

and the Intestinal Microbial 

Biogeography.  

Walid Mottawea, James 

Butcher, Jennifer Li, Turki 

Abujamel, Juliana 

Manoogian, David Mack and 

Alain Stintzi. 

Pediatric Research 

doi:10.1038/s41390-

019-0326-7. 

130.  The genus Enterococcus: 

between probiotic potential and 

safety concerns – an update. 

Hasna Hanchi, Walid 

Mottawea, Khaled Sebei and 

Riadh Hammami. 

Frontiers in 

Microbiology, 

(2018) Aug 

3;9:1791. doi: 

10.3389/fmicb.2018.

01791. 

131.  Role of pseudomonas aeruginosa 

lipopolysaccharides in 

modulation of biofilm and 

SH Abdel-Rhman 

Annals of 

Microbiology 69 

(3), 299-305, 2019. 

http://dx.doi.org/10.5812/jjm.82835
http://dx.doi.org/10.5812/jjm.82835
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virulence factors of 

Enterobacteriaceae. 

132.  Serotypes, antibiogram and 

genetic relatedness of 

pseudomonas aeruginosa 

isolates from urinary tract 

infections at Urology and 

Nephrology Center, Mansoura, 

Egypt. 

SH Abdel-Rhman, DE Rizk 

Advances in 

Microbiology 8 

(08),  625, 2018 

133.  Studies on isolation and 

inhibitory effect on food-borne 

pathogens from raw milk in 

Egypt by natural oils 

 

Mahasen Mohamed Ahmed 

Ebaya, Maha Abdo Mohamed 

AL-Ashmawy, Mohamed 

Mohamed EL-Sokkary, 

Khaled Hussein Abd El Galil 

and Rasha Mohamed Barwa  

Pakistan journal of 

pharmaceutical 

sciences 32 (2019). 

 

  :ورات التدريبية المؤتمرات والدعة مختارة من مجمو -8

 عنوان المؤتمر /الدورة التدريبية اإلسم  م
الجهة المنظمة / مكان  

 االنعقاد

1 
د/ رشا محمد 

 فتحي بروة

1- Workshop on manufacturing 

efficient and inefficient pharmaceutical 

raw materials in Egypt. - 22nd May 

2016. 

 
رات  شة عمل عن" توصيف برامج ومقرور -2

 الدراسات العليا الجديدة بنظام
15/5/2016-الساعات المعتمدة  

 
3- The first annual conference of 

experimental research   – 12/9/2015 

 
 

4- Training course Protocol of External 
Visits. Quality assurance Center at 
Mansoura University. 29/2/2016-

3/3/2016 

Faculty of pharmacy, 
Mansoura University 

 
 

جامعة    -كلية الصيدلة

 المنصورة
 
 
 
 

Nile center/ Pediatric 
Hospital 

 
Quality Assurance 

Center in Mansoura 
University 
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5- Global Forum for education and scientific 
research. 4-6/04/2019 

ة  العاصم - تعليم العالىلوزارة ا

 االدارية 

2 
د/هاني ابراهيم 

 القناوي

• 1st PharmaSchool International 
conference of Pharmaceutical 

Sciences 15-16 Feb 2016 

• 6th International Conference of 
Oncology Center Mansoura 

University- 3rd Annual Meeting 
of African Breast Cancer and 

Woman Health Foundation 5-7 
May 2016. 

• A member of the International 
Complement Society. 

• A member of the European 
Complement Society 

Mansoura university 
 
 
 

Oncology Center 
Mansoura University 

3 
د/شيماء حسن 

 عبد الرحمن

1st PharmaSchool International 
Conference of Pharmaceutical Science 

15–16 Feb-2016 
Mansoura university 

4 
د/ وليد عبد 
الفتاح السيد 

 مطاوع

• Cell symposium on Human 
Immunity and Microbiome in 

Health and Disease. Montreal, 
QC, Canada. 

• Systems Biology of Infection 
Symposium - 2nd Edition. 

Ascona, Switzerland. 

• Canadian Human 
Immunology 

Network, McGill 
University, Canada 

• University of Basel 

5 
ا.د/ محمد عادل 

 السكري
 انجلترا واى بريدج ـ AVLدورة تدريبية بهيئة الطب البيطري 

6 
محمد عادل ا.د/ 

 السكري
 ميونخ ـ المانيا Micro arrayالدورة الخاصة بالميكروراى 

https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1455523200&open_popup_on_init=1
https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1455609600&open_popup_on_init=1
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7 
د/السيد 

 الشربينى حبيب

Rapid Diagnosis of Viral Infections and 

Cell Culture Practice 
 طب المنصورة

8 
د/رشا محمد 

 فتحى بروة
Microsoft expression web 

15/8/2007- 

15/9/2007 

9 
محمد د/رشا 

 فتحى بروة
Video workshop on How to Write a 

Competitive Proposal for Framework7 
 صيدلة المنصورة

10 
د/رشا محمد 

 فتحى بروة
Workshop on polymerase chain 

reaction 

جامعة  -مستشفى األطفال

 المنصورة

11 
د/ ايمان سالمة  

 عبد المجيد

Rapid Diagnosis of Viral Infections and 

Cell Culture Practice ) 
 طب المنصورة

12 
د/ رمضان أ.

 حسن إبراهيم

The 17 th International Conference Of 

The Egyptian Society Of Medical 

Microbiology 

 القاهرة

13 
د/ رمضان أ.

 حسن إبراهيم
26 Icc 26th International Congress of 

Chemotherapy 
 ـ كنداتورنتو 
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14 
السيد  د/أ.

 الشربينى حبيب

The 17 th International Conference Of 

The Egyptian Society Of Medical 

Microbiology 

 القاهرة

15 
السيد  د/أ.

ينى حبيبالشرب  
الحيوية في لرابع ) استخدام التقنيات المؤتمر العلمي ا

 الطب البيطري
 طب بيطري المنصورة

16 
ن د/ خالد حسيأ.

 عبد الجليل

The 103 rd General meeting, Control/ 

Tracking number: 03-GM-1539-May 

18-22, American Society for 

Microbiology. 

Development of a rapid and 

quantitative method for the detection of 

Hepatitis A virus HM 175. 

Washington D.C, 

USA 

17 
 د/ خالد حسينأ.

 عبد الجليل

The 26th Int'l Congress of 

Chemotherapy (ICC) and Infection 

AMMI. The Changing Climate of 

Infectious Diseases. 

Molecular Characterization of Some 

quinolone resistance determining 

markers amongst clinical isolates of K. 

pneumoniae in Egypt. 

Toronto, Canada 

18 
د/ خالد حسين أ.

 عبد الجليل

An oral presentation in 23rd Annual 

meeting of the Japanese Society for 

AIDS Research. 

ApomRNA editing enzyme APOBEC1-

dependent restriction of HIV-1 in 

rabbit cells 

Nagoya, Japan 

19 
د/ خالد حسين أ.

 عبد الجليل

Abstract in Cold Spring Harbor 

Laboratory's meeting on Retroviruses 
New York, USA 

20 
د/ خالد حسين أ.

 عبد الجليل

Kumamoto AIDS Seminar GCOE Joint 

International symposium 
Kumamoto, Japan 
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21 
د/منى ابراهيم 

 عوض شعبان

Food Research Institute 2009 spring 

Meeting -   

Wisconsin Madison - University of 

Wisconsin Madison, Food research 

institute 

. Academic stuff mobility, Erasmus 

Project KA 107 For the visit from 

Mansoura University, Egypt To 

University of Medicine and Pharmacy, 

Craiova, Romania 15th-20th, April, 2019. 

"Advanced methods for competing 

microbial resistance" 

 

 

3rd ACSTM/6th ACSE 12-14 Feb/ 2019, 

Dubai/UAE (Oral talk entitled; 

Antimicrobial Activity of 

Biosynthesized ZnO-nanoparticles 

Prepared by Streptomyces Isolate 

Purified from Submarine Soil). 

 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 

 

 

 
Microbiology & 

Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura 

university 

 

 

 

ية  دبى باالمارات العرب

 المتحدة

 

22 
د. عبد العزيز 

 أحمد الجمل

Okayama University, Okayama, Japan 

(oral presentation) 
Japan 

23 
د. عبد العزيز 

 أحمد الجمل

Bioactive Okayama 2012 international 

conference 

Poster & Oral presentation 

Japan 

24 
د. عبد العزيز 

 أحمد الجمل

Egyptian-French Seminar and 

Workshop of Molecular Biology and 

Immunology 

Mansoura 

University Children 

Hospital 
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: اختراع بيان بأسماء الحاصلين علي براءات  -9  

 

 

:المشروعات البحثية بالقسم  -10  

 التاريخ براءة االختراع  الوظيفة  اإلسم م

ا.د/ محمد عادل السكري )توفاه  1

 هللا(

جهاز متخصص للتعقيم باستخدام  استاذ متفرغ

الحرارة الجافة أو الرطبة أو فوق 

 البنفسجية 

13 /7 /2000  

ا.د/ محمد عادل السكري )توفاه  2

 هللا(

طريقة مبتكرة للتعقيم باستخدام  استاذ متفرغ

أوتوكالف بسيط الصنع سهل 

 التشغيل يسمي )ميني أوتوكالف(

31 /5 /2000  

ا.د/ محمد عادل السكري )توفاه  3

 هللا(

استخدام طريقة خلخلة الهواء  استاذ متفرغ

والغازات فى دورة مفلقة فى 

عقيم وخلط وتخزين جميع أنواع ن

 ات أخرىالمواد ومنتج

31 /3 /1994  

ا.د/ محمد عادل السكري )توفاه  4

 هللا(

طريقةلتعقيم منتجات ومشتقات  استاذ متفرغ

الدم خارج الجسم بتعرضها 

لألشعة فوق البنفسجية وغازات 

 التعقيم

7 /12 /2011  

منى ابراهيم عوض شعبان /د 5 يع اختبارات انتاج و تصن استاذ مساعد 

 ولقاحات الحساسية

2016 /2015  

منى ابراهيم عوض شعبان /د 6 طريقة لتجضير مستخلصات  استاذ مساعد 

معايرة لمثيرات الحساسية 

اختبارات ولقاحات  لالستخدام فى 

الحساسية من السالالت المتوفرة 

 بالبيئة المحلية المصرية

27 /3 /2019  

اعداستاذ مس د/ محمد محمد عادل السكرى 7 2011/ 4/ 13 طابعة الميكرواراى االقتصادية   

طريقة لتجضير مستخلصات  استاذ مساعد د/ عبير محمد عبدالعزيز 8

معايرة لمثيرات الحساسية 

لالستخدام فى اختبارات ولقاحات  

الحساسية من السالالت المتوفرة 

 بالبيئة المحلية المصرية

27 /3 /2019  
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فريق البحثيال اسم المشروع م  

1 
التعرف علي الميكروبات باستخدام 

 تكنولوجيا الميكرواراي

محمد عادل السكري )باحث رئيسي( ا.د/  
محمد عادل السكري د/محمد  

 د/محمد اسعد الموافي 

2 
Preparation of standardized 

allergen extract for skin testing 
and allergy vaccines 

ن ابراهيم عوض شعباد/ مني   
 د/ عبير محمد عبد العزيز

3 
Production of Signal Modulatory 

Molecules from Soil Bacteria 

هيم حسن )باحث رئيسي(رمضان حسن ابرا ا.د/  
 د/ مني ابراهيم شعبان

فاطمة عبد البرد/   
 د/ أريج مصطفى المهدي

4 

Analytical study for multiple 
resistance to antibiotics in Gram- 

negative clinical isolates 

)باحث رئيسي( وائل عباس النجار ا.د/  
شادي كمال جورج شكرهللا د/  

جليلخالد حسين عبد ال د/  
 د/ رشا محمد فتحي بروة

5 

Characterization of Extended 
Spectrum β-Lactamase produced 

by Enterobacteriaceae 

)باحث رئيسي( روائل عباس النجا ا.د/  
شادي كمال جورج شكرهللا /د  

خالد حسين عبد الجليل د/  
 د/ رشا محمد فتحي بروة

6 

Bench-top studies on the 
production of hygromycin A by a 

mutant strain of Streptomyces 
hygroscopicus NRRL2388 using 

fermenters and continuous 
production 

ئيسي()باحث ر تحي بروةد/ رشا محمد ف   

 

 : والقنوات والبعثات الدخلية والمنح ومهام ما بعد الدكتوراهالبعثات الخارجية  -11
 :لبعثات الخارجيةاأوال: 

 نوع البعثة االسم م

 كندا -بعثة خارجية  د/ وليد عبد الفتاح مطاوع 1

 انجلترا - بعثة خارجية محمد يوسف إبراهيم محمدد/  2

 المانيا - بعثة خارجية عادل حسن السكريمحمد محمد د/  3

 انجلترا - بعثة خارجية اهيم محمد قناويهاني إبرد/  4

 امريكا -اشراف مشترك  منى إبراهيم عوض شعباند/  5

 ألمانيا -اشراف مشترك  رمضان حسن ابراهيم /دا. 6
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 امريكا -اشراف مشترك  )توفاه هللا( أ.د/ سامي محمود خيره 7

 امريكا -اشراف مشترك  ا.د/ خالد حسين عبدالجليل 8

 امريكا -اشراف مشترك  د/ شادى كمال جورج 9

 اليابان - بعثة خارجية ا.د/ السيد الشربينى حبيب  10

 بعثة خارجية لكندا ن السيد شحاتهسحنان رضا ح 11

 ثانيا : البعثات الداخلية:

 نوع البعثة االسم م

 بعثة داخلية وهرشا محمد فتحى بر /د 1

 

 :منحثانيا: أعضاء 

 أو المنحة نوع البعثة االسم م

 ألمانيا -منحة خاصة  أسعد الموافي محمدد/  1

 اليابان -منحة خاصة   سعيدد/ هبة شحتة عبد هللا 2

 اليابان -منحة خاصة  د/ عبد العزيز أحمد عبد هللا الجمل 3

 ألمانيا -منحة خاصة  محمد أبوخليل شتاص/ داليا  4

 

 ثالثا: أعضاء المهمات العملية:

 لمهمة العلميةانوع  االسم م

 ألمانيا -قصيرة االجل  أسعد الموافي محمدد/  1

 اليابان -قصيرة االجل  د هللا سعيدد/ هبة شحتة عب 2

 نجلتراا -االجل طويلة  محمد يوسف إبراهيم محمدد/  3

 انجلترا -طويلة االجل  هاني إبراهيم محمد قناويد/  4
 

 

:ؤتمر السنوي للقسمالم -12  

نية رؤية مدي امكاولعرض انجازات القسم ومناقشة اخر االبحاث العلمية  المؤتمر السنوى للقسمعقد  يتم •

   .تطبيقها على ارض الواقع واالستفادة منها

http://mudb.mans.edu.eg/muQA/QA/CVBuilder/ViewCV.aspx?DrID=167815&Lang=A
http://mudb.mans.edu.eg/muQA/QA/CVBuilder/ViewCV.aspx?DrID=167815&Lang=A
http://mudb.mans.edu.eg/muQA/QA/CVBuilder/ViewCV.aspx?DrID=167815&Lang=A
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وتعزيز سبل التعاون بالقسم  ل الخبرات بين السادة أعضاء هيئة التدريس  كما يهدف المؤتمر العلمي الى تباد •

 .هم وبين االقسام االخريبين

 22/11 يومفى تم عقد مؤتمر القسم لهذا العام "المؤتمر العملي الثالث لقسم الميروبيولوجى والمناعة"  •

/2016. 
 14/02 يومفى يروبيولوجى والمناعة" لقسم الم الرابعتم عقد مؤتمر القسم لهذا العام "المؤتمر العملي  •

/2018. 
  23/02 يومفى لقسم الميروبيولوجى والمناعة"  الخامستم عقد مؤتمر القسم لهذا العام "المؤتمر العملي  •

/2019. 
 

  يةالعلم بالمؤتمرات صور أعضاء هيئة التدريسبعضر

            

 مؤتمر قسم الميكروبيولوجى الثالث

 

 الرابعيولوجى مؤتمر قسم الميكروب
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 الخامسمؤتمر قسم الميكروبيولوجى  

 

 الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا الطبية و المناعة الرابع والعشرونمؤتمر            

 :ئة التدريس بالقسمالجوائز التي حصل عليها أعضاء هي -13

 التقديرية  جائزة الجامعة  -أ

 تاريخها  الوظيفة  االســــــــــم

 97/1998 أستاذ متفرغ  ( )توفاه هللا دل السكريمحمد عا  /أ.د

 التشجيعية  الجامعة جائزة  -ب 

 تاريخها  الوظيفة  االســــــــــم
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 98/1999 أستاذ )توفاه هللا(  أ.د/ سامي محمود خيره

 2013/2014 أستاذ أ.د. خالد حسين عبد الجليل

 2015/2016 أستاذ ا.د/ رشا محمد فتحى بروة 

 اع العلمىجائزة الجامعة لالبد -ج

 تاريخها  الوظيفة  االســــــــــم

 2015/2016 مساعد استاذ ابراهيم محمد يوسف د/  

 جائزة الجامعة أحسن رسالة )دكتوراه(  -د

 

 

 

 

 ( ماجستير) جائزة الجامعة أحسن رسالة -ه

 تاريخها  الوظيفة  ـــــماالســـــ

)توفاه   أ.د/ سامى محمود خيره 

 هللا( 

 1989/1990 استاذ

 2003/2004 استاذ بـــروهمحمد فتحى  رشـا  / أ.د 

 2017/2018 مساعد  مدرس  مها أحمد السيد مبروك م.م/ 

 

 تاريخها  الوظيفة  االســــــــــم

 2009/2010 استاذ بـــروه  محمد فتحى   أ.د / رشـا


