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 والمناعة الميكروبيولوجي التقرير السنوي لقسم

 2017/2018عن العام الجامعي
 رسالة القسم:

لم ناعة، وعالم نشر المعرفة األساسية فى علم األحياء الدقيقة  وعلم الوراثة الميكروبية، وعلم -

حلة المر بين طالب الطفيليات، والتكنولوجيا الحيوية، و األمراض الميكروبية وكيفية عالجها 

  الجامعية.

يا لتكنولوجة وانشر المعرفة األساسية فى علم األحياء المجهرية المتقدمة، والبيولوجيا الجزيئي -

  يا.الحيوية الصناعية، ومراقبة المنتجات الصيدالنية العقيمة بين طالب الدراسات العل

جات لمنتوإنتاج اإجراء البحوث على البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة لألمراض ،   -

  الصيدلية الهامة.

 
 رؤية القسم:

رؤيتنا هي المساهمة مع اإلدارات األخرى فى تخريج الصيادلة المؤهلين تأهيال عاليا و أن يكونوا 

د من المجاالت الصيدلية. باإلضافة إلى ذلك على وعى تام بأهمية علم األحياء الدقيقة في العدي

لبحثية التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية وتحسين أداء نتطلع إلى بناء وتطوير البرامج ا

  الشركات الدوائية في مراقبة الجودة واالنتاج للمستحضرات الصيدلية.

 

 أوالً:  شئون  أعضاء هيئة التدريس: ـ      

 السادة أعضاء هيئة التدريس .1

    

 الوظيفة االسم 

 أستاذ  متفرغ معار آ.د/ وائل عباس النجار  1

 أستاذ  متفرغ رمضان حسن ابراهيم ا.د/  2

 أستاذ معار الشربينى حبيب ا.د/ السيد  3

 أستاذ ) معار (  د/ خالد حسين عبد الجليل  4

رئيس قسم قائم بعمل و (2018يناير  23)اعتبارا من أستاذ  رشا محمد فتحى بروهد/   5

 الميكروبيولوجى والمناعة

 أستاذ مساعد د/ محمد يوسف ابراهيم  6

  أستاذ مساعد ابراهيم عوض شعبان د/ منى  7

 أستاذ مساعد  د/ ايمان سالمه أحمد عبد المجيد  8

 أستاذ مساعد  د/هانى ابراهيم القناوى  9

 أستاذ مساعد  د/ محمد محمد عادل السكرى  10

 (2018معار ابتداء من مارس ) أستاذ مساعد د/ شيماء حسن محمد  11
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 السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس .2

  

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مدرس )مرافق زوج شادى كمال جورج شكر هللا  12

 ) معار( أستاذ مساعد د/ أريج مصطفى المهدى  13

 مدرس د/ عبير محمدعبد العزيز  14

 مدرس د/ دينا عيد السيد رزق  15

 ( معارمدرس ) د/ رحاب مسعد البرجيسى  16

 مدرس  د/ محمد أسعد زكى الموافى  17

 مدرس  د/ هبة شحتة عبدهللا  18

 (2018من فبراير )معار الى جامعة حورس ابتداء  مدرس د/عبد العزيز الجمل  19

 )مرافق زوج(  مدرس د/وليد مطاوع  20

 مدرس  )مرافق زوج( حنان رضا شحاتهد/   21

 الوظيفة االسم 

 مدرس مساعد  سها لطفى الدمراوى 1

  مدرس مساعد ايناس ياسر محمد 2

 مدرس مساعد  رنا محمد رضا 3

 مدرس مساعد مها أحمد السيد مبروك 4

 (28/1/2018)منح درجة الماجستير  مدرس مساعد األء محمد أبو العينين 5

 (4/2/2018)منح درجة الماجستير مدرس مساعد دينا أشرف رمضان 6

 معيد سارة عبدالحميد عبدالقادر  7

 (2016)منحة الى المانيا ابتداء من اكتوبر  معيد داليا محمد أبوخليل شتا 8

فؤاد حجاج  يمنى أحمد 9

 عوض

 معيد

 معيد  مايكل محسن كامل جرجس 10

 معيد محمد الحسين رجب العدوى 11

 معيد  زينب محمود انور 12

 

 ثم رعاية طفل لمدة عام( 2017يناير  2 معيد ) اجازة وضع من وسام احمد محمد ابراهيم 13

متولى سيد  أمنية توفيق 14

 بهجت

 (2018يونيو  19) معيد
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 الهيئة المعاونةء هيئة التدريس وإحصائية إعضا -3 
 

 اإلجمالي  أجازات  علي رأس العمل   

اذ
ست

أ
 

 2 1 1 متفرغ

 3 2 1 عامل

ذ 
تا
س

أ

د 
ع

سا
م

 

 - - - متفرغ 

 7 2 5 عامل 

 9 5 4 مدرس  مدرس

 21 10 11 اجمالي أعضاء هيئة التدريس

الهيئة 

 المعاونة

 6 0 6 مدرس مساعد

 8 1 7 معيد 

 14 1 13 اإلجمالي الهيئة المعاونة 

االجمالي )عضاء هيئة التدريس + الهيئة 

 المعاونة (
24 11 35 

 

  إنتدابات الجزئية للسادة أعضاء هيئة التدريس -4

 
 للسادة أعضاء هيئة التدريس كليةإنتدابات  -5

 

 

 

 فترة الندب الجهة المنتدب إليها الدرجة العلمية اإلسم م

 سنة واحدة جامعة الدلتا أستاذ مساعد محمد يوسف ابراهيم.د 1

د. محمد أسعد زكى  2

 الموافى

كلية هندسة جامعة  سمدر

 المنصورة

 فصل دراسى ثانى

كلية هندسة جامعة  مدرس د. عبدالعزيز أحمد الجمل 3

 المنصورة

 فصل دراسى أول

 فترة الندب الجهة المنتدب إليها الدرجة العلمية اإلسم م

عام اعتبارا من  جامعة حورس مدرس د. عبدالعزيز أحمد الجمل 1

1/2/2018 
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 2017/2018أعضاء مجلس القسم للعام الجامعي -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملون  بالقسم
                                                                                                                                         الفنيون                   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

       

 االداريون  
  

 العمال                      

 

 

 

 
 

 

 

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم قائم بعمل و أستاذ  رشا محمد فتحي بروة د/  1

 متفرغاستاذ -عضوا رمضان حسن ابراهيم /دا. 2

 أستاذ مساعد -عضوا د/ محمد يوسف ابراهيم   3

 أستاذ مساعد-عضوا انعبد/ منى ابراهيم عوض ش 4

 أستاذ مساعد-عضوا د/ ايمان سالمه عبدالمجيد 5

 استاذ مساعد-عضوا قناوىانى ابراهيم د/ ه 6

 استاذ مساعد-عضوا محمد محمد عادل السكري/د 7

 (2018)حتى  مارس  استاذ مساعد-عضوا د/ شيماء حسن محمد 8

 مدرس -عضوا د/ عبير محمد عبد العزيز 9

 مدرس  -عضوا عيد السيدد/ دينا  10

 مدرس -عضوا  د/ محمد أسعد زكى الموافى 11

 ) أمين المجلس(مدرس  -عضوا  د/ هبة شحتة عبدهللا 12

 (2018يناير  31)حتى  مدرس –عضوا  عبد العزيز احمد الجمل/د  13

 مالحظات  اإلسم  م

  عبير محمود حسنين 1

  صالح الهواري 2

 أمين مخزن زينب محمد الشرقاوي 3

  أحمد صبري 4

  أيمن شبل محمد عبد الرازق 5

 اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى يد متولىحنان الس 6

 مالحظات  اإلسم م

  مروة مجاهد عبد الوهاب 1

  نجوى إبراهيم أحمد 2

 مالحظات  االسم  م

  كريمان عبد الفتاح 1

  محمد السيد 2

  رضا إبراهيم البطه 3

 (2017مارس  3 )تم تثبيتها فى مؤقتة خديجة لطفي السيد 4

 عامل باليومية رياض محمد على صيام 5

 عامل باليومية ابراهيم محمد مراوان سامح 6

 عامل باليومية امال محمد عبد الجليل 7
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 إحصائية العاملين بالقسم  

 اإلجمالي  أجازات  علي رأس العمل  

 االداريون
 

2 - 2 

 6 0 6 الفنيون

 7 - 7 العمال 

 15 - 15 اإلجمالي

 
 ثانياً : شئون التعليم والطالب: ـ 

 نبذة مختصرة عن القسم يوضح بها أهمية دراسة مواد القسم لطالب الصيدلة 

 المواد التي يقوم القسم بتدريسها واإلشراف عليها:ـ 

 البرنامج االساسي -أ

 الفرقة القائمون بالتدريس  المقرر م

 (1د/ شيماء حسن محمد )فد/  لميكروبيولوجيا 1

 (1د/ عبد العزيز احمد الجمل )ف

 (2د/ هاني محمد قناوي )ف 

 (2د/ محمد اسعد زكى الموافى )ف

 (2011)الئحة  الثانية

 منى ابراهيم عوضد/  الطفيليات و الباثولوجي 2

 د/ محمد اسعد زكى الموافى

 ا. د/ عزة عبدالعزيز عبدالحميد

 د هللا ابراهيمد/ دينا عب

 (2011)الئحة  الرابعة

 محمد يوسف ابراهيمد/ .أ الصحة العامة 3

 د/ عبير محمد عبد العزيز

 (2011)الئحة  الرابعة

 فتحي بروة محمد د/ رشاا. (PM413)الميكروبيولوجيا و المناعة  4

 د/ منى ابراهيم عوض

 د/ دينا عيد السيد رزق

المستوي الثالث )الئحة 

 تمدة(الساعات المع

 ((PM321الميكروبيولوجيا الصيدلية   5

 

 د/ رمضان حسن ابراهيم.أ

 د/ هاني محمد قناوي

 هبة شحتة عبدهللا سعيدد/ 

)الئحة  المستوي الثالث

 الساعات المعتمدة(

 فتحي بروة محمد د/ رشا ((PM322 الطفيليات  6

 د/ محمد يوسف ابراهيم.أ

 د/ دينا عيد السيد رزق

الئحة ) المستوي الثالث

 الساعات المعتمدة(

 د/ رمضان حسن ابراهيم.أ PM526التقنية الحيوية الصيدلية  7

 د/ عبير محمد عبد العزيز

 د/ عبدالعزيز احمد الجمل

المستوي الخامس 

)الئحة الساعات 

 المعتمدة(

 د/ ايمان سالمة عبدالمجيد PM 525الصحة العامة  8

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 كى الموافىد/ محمد اسعد ز

المستوي الخامس 

)الئحة الساعات 

 المعتمدة(
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 ا. د/ عزة عبدالعزيز عبدالحميد PM514مبادئ علم االمراض  9

 د/ دينا عبد هللا ابراهيم

المستوي الخامس 

)الئحة الساعات 

 المعتمدة(

 

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية :ــ -ب

 

 المستوي القائمون بالتدريس الرمز الكودي للمقرر  م

 د/ محمد يوسف ابراهيم  PM 401ميكروبيولوجيا عام ومناعة  1

 محمد أسعد زكى الموافىد/ 

 هبة شحتة عبد هللا سعيدد/ 

 الثاني

 د/ رشا محمد فتحىا. MD406طفيليات   2

 منى ابراهيم عوض شعباند/ 

 الثاني

 PM502  الميكروبيولوجيا السريرية 3

 

 ا.د/ رشا فتحي بروة

 د/ شيماء حسن محمد

  دينا عيد السيدد/ 

 الثالث

 منى ابراهيم عوض شعباند/  PM704الميكروبيولوجيا الصيدلية  4

 د/ هانى ابراهيم القناوى

 الجمل احمدد/ عبد العزيز

 الرابع

5 PM703 التقنية الحيوية الصيدلية   

 

 د/ رمضان حسن ابراهيم .أ

 ا.د/ أحمد جوهر )قسم العقاقير(

 د/ محمد يوسف ابراهيم

 ابعالر

 محمد محمد عادل السكرىد/  MD710    صحة عامة  6

 محمد أسعد زكى الموافىد/ 

 الرابع

 د/ هانى ابراهيم القناوى  (PME5)المعايرات االحيائية 7

 د/ جورج سمير )قسم األدوية و السموم(

 )قسم األدوية و السموم( داليا الكاشفد/ 

 الخامس

 محمد يوسف ابراهيمد/  PM704الميكروبيولوجيا الصيدلية  8

 د/ هانى ابراهيم القناوى

 فصل  صيفى

 د/ محمد يوسف ابراهيم PM703  التقنية الحيوية الصيدلية 9

 دينا عيد السيدد/ 

 د/ منى فاروق

 فصل  صيفى

 د/ رشا محمد فتحىا. MD406طفيليات   11

 منى ابراهيم عوض شعباند/ 

 فصل  صيفى
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 إحصائية نتائج المقررات

 نسبة النجاح عدد الطالب الفرقة المقرر إسم م

 9عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر :  2011الئحة -الثانية الميكروبيولوجى 1

1عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :   

 
 1عدد الناجحين: 

 % 11.1 النسبة:

مبادئ الباثولوجى  2

والطفيليات والصحة 

 العامة

الئحة -الرابعة

2011 

تحقين بالمقرر : عدد الطلبة المل

209 

عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

220  

 
 181عدد الناجحين: 

 

 % 86.6النسبة:

التقنية الحيوية الصيدلية  3

PM526 

 -المستوي الخامس

برنامج العلوم 

 الصيدلية

  885عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر :

  881عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :

 
  518عدد الناجحين:

 %96.16: النسبة

 

 PMالصحة العامة  4

525 

 -المستوي الخامس

برنامج العلوم 

 الصيدلية

  883عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر :

872عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :   

 
  859عدد الناجحين:

 %98.5: النسبة

 

مبادئ علم االمراض  5

MP 514 

 -المستوي الخامس

برنامج العلوم 

 الصيدلية

884:عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر  

883عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :  

  881عدد الناجحين:

 %99.77: النسبة

 

الميكروبيولوجيا و  6

 (PM413)المناعة 

 -المستوي الرابع

برنامج العلوم 

 الصيدلية

  عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر :1054

 1039:عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان

 996لناجحين:عدد ا

 %94.5 :النسبة

 الميكروبيولوجيا الصيدلية 7

PM321)) 

 -المستوي الثالث

برنامج العلوم 

 الصيدلية

 1078عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 1063عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان: 

 
   979عدد الناجحين:

 % 92.1 النسبة: 

 الطفيليات 8

PM322)) 

 -المستوي الثالث

العلوم برنامج 

 الصيدلية

 1067عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 1056عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
 1049عدد الناجحين:  

 %  34.99النسبة:

المستوى الثالث  ميكروبيولوجيا سريرية 9

 صيدلة اكلينيكية

 300عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 293عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
286:  عدد الناجحين  

 % 97.61النسبة:

المستوى الرابع  ميكروبيولوجيا صيدلية 10

 صيدلة اكلينيكية

 245عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 242عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
  234عدد الناجحين:

 %96.69النسبة: 

المستوى الرابع  صحة عامة 11

 صيدلة اكلينيكية

  252الملتحقين بالمقرر : عدد الطلبة 

 251عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
  249 عدد الناجحين:

 % 99.2النسبة: 

المستوى الرابع  تقنية حيوية صيدلية 12

 صيدلة اكلينيكية

 278عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 276عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
  269 عدد الناجحين:

 %97.46النسبة: 

ميكروبيولوجيا عامة و  13

 مناعة

المستوى الثانى 

 صيدلة اكلينيكية

 255عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 246عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
219عدد الناجحين:   

%89.02النسبة:  
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 راسات العليا والعالقات الثقافية : ـ ثالثاً : شئون الد

 برامج الدراسات العليا  :ــ 

 ا والمناعةدبلوم الميكروبيولوجي -أ

 القائمون بالتدريس المقرر م

 د/شيماء حسن محمد العامة البكتريولوجيا 1

 د/ دينا عيد السيد

 محمد يوسف ابراهيمد/  العامة الفطريات و الفيروسات 2

 شيماء حسن محمدد/ 

 د/ ايمان سالمة عبد المجيد مراقبة وتاكيد الجودة الميكروبيولوجية 3

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 هانى ابراهيم قناوىد/  المناعة 4

 د/ هبه شحتة عبدهللا

 محمد يوسف ابراهيمد/  التكنولوجيا الحيوية 5

 هانى ابراهيم قناوىد/ 

 مجيدد/ ايمان سالمة عبدال الميكروبيولوجيا التشخيصية 6

 د/هبة شحتة عبد هللا سعيد

 منى ابراهيم عوض شعباند/  مضادات الميكروبات 7

 هبة شحتة عبد هللا سعيدد/

التقنيات المعملية الميكروبيولوجية  8

 المتقدمة

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 محمد أسعد زكى الموافىد/ 

 

 دبلوم صيدلة المستشفيات -ب

 القائمون بالتدريس المقرر م

لمضادات الحيوية والعالج ا 1

 المناعى

 د/ محمد يوسف ابراهيم

 د/ ايمان سالمة عبدالمجيد

 

 رقابة الجودة والتحليل الدوائيدبلوم  -ج        

 القائمون بالتدريس المقرر م

 د/محمد محمد عادل السكري الرقابة الميكروبيولوجية 1

 د/ محمد أسعد الموافي

 

 

 

المستوى الثانى  طفيليات 14

 صيدلة اكلينيكية

 220عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 205د الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : عد

 
194عدد الناجحين:   

%94.63النسبة:  

المعايرات  15

 (PME5)االحيائية

 الخامس المستوى

 صيدلة اكلينيكية

 214عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 214عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
213عدد الناجحين:   

%99.53النسبة:  
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 برنامج  الماجستير  -د

 القائمون بالتدريس مقررال م

 د/ هبه شحتة عبدهللا احصائيات 1

 د/ هاني محمد قناوي اخالقيات البحث العلمي 2

 رمضان حسن ابراهيما.د/  الميكروبيولوجيا المتقدمة 3

 محمد محمد عادل السكرىد/ 

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم المناعة الطبية 4

 هانى ابراهيم قناوىد/ 

 منى ابراهيم عوض شعباند/  ةالمضادات الحيوي 5

 محمد أسعد زكى الموافىد/ 

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم األمراض المعدية 6

 د/ دينا عيد رزق

 

 برنامج الدكتوراة -ه

 القائمون بالتدريس المقرر م

التكنولوجيا الحيوية  1

 المتقدمة

 فتحي بروة محمد د/ رشا

 د/ منى ابراهيم عوض شعبان

ة المناعة والمناع 2

 الباثولوجية المتقدمة

 د/ محمد يوسف ابراهيم

 ايمان سالمة عبدالمجيدد/ 

الميكروبيولوجيا  3

 االكلينيكية

 د/ رشا محمد فتحى

 د/ محمد محمد عادل السكرى

  د/ هانى ابراهيم قناوى تكنولوجيا حيوية 4

 هبة شحتة عبد هللا سعيدد/ 

 

 برنامج الفارم دى -6

 يسالقائمون بالتدر المقرر م

األمراض المعدية و عالج  1

 المناعة

 د/ محمد يوسف ابراهيم

 د/ هانى ابراهيم قناوى

 د/ محمد أسعد الموافى

 رشا محمد فتحى بروة ا.د/ فحص معملى اكلينيكى 2

محمد ياقوت )قسم ا.د/ بالمشاركة مع 

 أمراض الباطنة كلية الطب(

 

 الدوائى الماجستير المهنى فى الرقابة النوعية و التحليل -7

 

 القائمون بالتدريس المقرر م

1 Microbiological quality 

control 
 د/ هانى ابراهيم قناوى

 د/ عبير عبدالعزيز
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2 Lab Management  د/ هانى ابراهيم قناوى بالمشاركة مع

ا.د/ محمد ابراهيم والش )قسم الكيمياء 

 التحليلية(

 

 االشراف علي الرسائل   -2
 لتالي:ــكا متهراف علي عدد من طالب الماجستير والدكتوراه المسجلين من الداخل والخارج وبيانايقوم القسم باإلش

 طالب الماجستير -أ

 المالحظات  تاريخ التسجيل  المشرفون  عنوان الرسالة إسم الطالب  م

ريهام محمد رضا  1

محمود سامح محمد 

 اللقاني

ة التوصيف الجزينى للبكتريا المختلفة المعزول

 من أمراض العيون المتنوعة 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ رشا محمد فتحى

 عبد العزيزمحمد د/عبير

 من الخارج 04/06/2013

مصطفى محمد أحمد  2

 غره

 

دراسة مقارنة على بعض عوامل الضراوة 

المقترنة بالكلبسيال نومونيا المنتجة وغير 

 المنتجة للبيتاالكتاميزات ممتدة الطيف

 مد فتحىد/ رشا مح

 د/ أريج مصطفى المهدي القصبي 

 من الخارج 04/06/2013

محمد   أميمة 3

الشربيني عطا هللا 

 ابراهيم

تنوع المقاومه للبيتاالكتام في العزالت 

 االكلينيكيه من المكورات العنقوديه

 إيمان سالمه أحمد عبد المجيد/د

 هانى ابراهيم قناوىد/ 

 

 من الخارج 4/6/2013

لى بسنت المتو 4

 منصور

دراسات عن تأثير بعض التوفيقات من 

مجموعة البيتاالكتام واالمينوجليكوزيدات 

على مختلف المجموعات من المكورات 

 السبحية

 د/ محمد عادل حسن السكرى0أ

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 هبه شحته عبدهللا سعيد /د

 من الخارج 12/4/2014

هبه السعيد أبو الفرح  5

 محمد حسن

أثير دمج بعض األدويه والمضادات الحيويه ت

على عترات السودوموناس ايروجينوزا 

 المعزوله من العدوى الرئويه

 د/ محمد محمد عادل حسن السكري 

 محمد أسعد زكى الموافى /د

 من الخارج 08/10/2014

يمنى احمد فؤاد  6

ه تاثير بعض عوامل الضراوه دراس حجاج

ي الهروب من ف لمكورات العنقودية الذهبيةل

 الجهاز المناعى

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ هانى ابراهيم قناوى

 عبدالعزيز أحمد ه محمود الجمل /د

تمت المناقشة  29/7/2015

درجة منح و

فى  الماجستير

 31مجلس قسم 

 2018يوليو 

سارة عبد الحميد عبد  7

 القادر ابراهيم موسى 

م نزيدراسات عن االنتاج المتماثل و المغاير إل

الهايولويورينيداز في المكورات البكتيرية 

 موجبة الجرام و االيشرشيا كوالي 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم حسن 

 إيمان سالمه أحمد عبد المجيد /د

 د/ محمد أسعد الموافى

 معيد بالقسم  25/05/2015
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ايمان محمد محمد 

 حسن البقالوي 
التوصيف الجزيئي للتنوع الجيني لعزالت 

 ودوموناس اريجينوزا إكلينيكية الس

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 محمد محمد عادل حسن السكري /د

 من الخارج  12/05/2011

ايمان سامي محمد  9

 يوسف زاهر 

دراسات عن التعبير المؤتلف للبروتين 

  2البشري االنترليوكين 

 رمضان حسن ابراهيم حسن /د.أ

 محمد أسعد زكي حسن الموافي /د

 من الخارج  25/05/2015

 

10 

عبدالباقي بشير بن 

 محمود 

دراسات جزيئية لميكانيكية مقاومة بكتيريا 

االسينتوبكتر بوماني لبعض المضادات 

 الحيوية 

 رمضان حسن ابراهيم حسن /د.أ

 هبه شحته عبدهللا سعيد /د

 من الخارج  25/05/2015

 

11 

ايمان عادل الباز 

 يونس 

( على مقاومة Sarتأثير المنظم العام )

مضادات الميكروبات وبعض عوامل 

 الضراوة في المكورات العنقودية الذهبية 

 رشا محمد فتحي بروه  /دا.

عبدالعزيز أحمد عبدهللا محمود /د

 الجمل 

 من الخارج  15/05/2016

 

12 

مايكل محسن كامل 

 جرجس 

دور البروتين السطحي أ للمكورات الرئوية 

بميكروب المكورات في الحماية من العدوى 

 السبحية الرئوية 

 رمضان حسن ابراهيم حسن  /د.أ

 محمد يوسف ابراهيم محمد /د

 عبير محمد عبدالعزيز ابراهيم /د

 معيد بالقسم  11/07/2016

آيه حسن علي حسن  13

 االسمر 

دراسة االنماط المصلية للكليبسيال الرئوية 

المعزولة من مصادر إكلينيكية مختلفة من 

 ات جامعة المنصورة مستشفي

 محمد يوسف ابراهيم محمد /د

 دينا عيد السيد رزق  /د

 من الخارج  11/01/2016

 الخارج  من 11/07/2016  ايمان سالمة عبدالمجيد/دتثبيط مسار لكتين المنشط للنظام المكمل أيه نبيل النبوي  14
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  عبير عبد العزيز/د ودوره في التهاب القولون التقرحي  عبدالهادي بهريز  

محمد الحسين رجب   15

 أحمد العدوى

دراسات على الخصائص الظاهرية     

والجزيئية المرتبطة بتكوين الطبقة الحيوية 

في عزالت سريرية من السودوموناس 

 اريجينوزا

  د/ رشا محمد فتحىا.

 محمد محمد عادل حسن السكري/د

 محمد أسعد زكي حسن الموافي/د

 معيد بالقسم 23/5/2017

محمد صالح ابراهيم  16

 عبدالعال

استقصاء عزالت البيكيريا سالبه الغرام 

يم بيناالكلينيكيه المقاومه الكوليستين و الكاربا

 في المنصوره، مصر

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

  د. دينا عيد السيد رزق

 من الخارج 29/5/2017

سمر مجدى السيد  17

 احمد الشربينى

ساسية البكتريا التوصيف الجزيئي و تقييم ح

المعوية المعزولة من مصادر غذائية مختلفة 

 لمضادات الميكروبات

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 أ.د. مها عبده محمد عبده العشماوي

 د. دينا عيد السيد رزق

 من الخارج 30/8/2017

نورهان حسين  18

ابراهيم اسماعيل 

 الصباغ

دراسات جزيئية على مدى انتشار الجينات 

 املجرمه للكينولون بين البكتريا السالبه االمقاو

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 30/8/2017

زينب محمود انور  19

 محمد هالل

التوصيف الجزيئى للعزالت السريرية من 

 بعض أنواع المكورات السبحية

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د. دينا عيد السيد رزق

 معيد بالقسم 07/02/2018

"دراسة النشاط المحتمل لبعض العوامل  أحمد أسامه رفاعى 20

 كمثبطات لضراوة السودوموناس اوريجينوزا
 د/ هانى ابراهيم قناوى

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 20/05/2018

 -دراسات  عن مقاومة الماكروليد اية أيمن محفوظ 21
ستربتوجرامين )م ل س(  -لينكوساميد

فى العزالت االكلينيكية للمكورات 
 بيةالذه                       العنقودية    

 د/ منى ابراهيم عوض شعبان
 د/ هبة شحتة عبدهللا

مجلس قسم يونيو 

2018 

 من الخارج

أسماء أحمد محمد  22

   شمس الدين
التقييم الجزيئى وتنوع التجمعات  

 "الميكروبية المختلطة 
 لسكرىد/ محمد محمد عادل ا

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

مجلس قسم يونيو 

2018 

 من الخارج

 

 طالب الدكتوراه  -ب

 المالحظات  تاريخ التسجيل  المشرفون  عنوان الرسالة إسم الطالب  م

هبة عادل رمضان  1

 أمين موسي

استخدام النيوموليسين واالجزاء 

المكونه له في الحمايه من العدوى 

 رئويهبالمكورات السبحيه ال

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ محمد يوسف ابراهيم

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 26/03/2015

 

 

2 

فاطمة وائل عباس 

 النجار 

دراسات مقارنة عن الجزر 

االمراضية من المكورات 

العنقودية الذهبية المعزولة من 

 مصادر إكلينيكية مختلفة 

رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 حسن 

 إبراهيم محمد قناوي  هاني/د

 

 من الخارج  26/03/2015

 

3 

سها لطفي الدمراوي 

 المتولي الشاعر 

دراسة مقارنة بين عزالت 

االيشريشيا كوالي الممرضة و 

 البيئية 

رمضان حسن ابراهيم  /أ.د

 حسن 

 رشا محمد فتحي بروه  /دا.

 شيماء حسن محمد حسن /د

 مدرس مساعد 26/10/2015

4 

 

ع أحمد إيمان محمد ربي

 محمود شهاب 

دور المسار التقليدي المنشط للنظام 

 المكمل أثناء العدوى البكتيرية 

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 محمد يوسف ابراهيم علي/د

 عبدالعزيز أحمد الجمل /د

 من الخارج  04/05/2016

التوصيف السريرى والجزيئى  بو العز ا لمياءعادل 5

لعزالت البروتيس ميربلز من 

 الجهاز البولىعدوى 

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 د. حازم حامد صالح محمد

 من الخارج 12/10/2016

ايناس ياسر محمد عبد  6

 الحليم

انتاج اجسام مضاده وحيده النسيله 

 ضد المسار البديل للنظام المتمم

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 قناويهاني إبراهيم محمد /د

 رزق لسيدعيد اد/ دينا 

 مدرس مساعد 01/11/2016

 من الخارج 05/04/2017 رشا محمد فتحي بروه  /دا.استهداف بعض عوامل ضراوة داليا محمد عبدالغفار  7
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الميكروبات بواسطة مركبات  عبدهللا البلجيهي

 مختلفة.

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 رزقالسيد د/ دينا عيد 

دور بعض الكوليكتينات في  مها احمد السيد مبروك 8

المناعه الطبيعيه وارتباطها بتطور 

 بعض االمراض

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 محمد يوسف ابراهيم علي/د

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 مدرس مساعد 05/07/2017

هبه عبدالصبور محمد  9

 شومان

تقييم النشاط البيولوجي لبعض 

 النواتج الميكروبيه

 يم رمضان حسن ابراه/أ.د

 هاني إبراهيم محمد قناوي/د

 هبه شحته عبدهللا سعيد/د

 من الخارج 29/5/2017

دراسات على االنتاج الميكروبي  محاسن احمد عبيه 10

النزيم الدكسترانيز والعوامل 

 المثره على نشاطه وثباته

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 محمد محمد عادل السكري/د

 محمد أسعد زكي الموافي/د

 ن الخارجم 2/5/2017

رنا محمد رضا عبد  11

 العزيز الباز محمد

التوصيف الجزيئى لفئات المقاومة 

المختلفة فى عزالت االيشيريشيا 

 كوالى السريرية

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 د/ هبة شحتة عبدهللا سعيد

 مدرس مساعد 17/12/2017

عبد الحليم عابد عبد  12

 عبد الحافظ الحميد

التوصيف الجزيئى لمثبطات جديدة 

لالتصال الخلوى وعوامل 

الضراوة فى عزالت إكلينيكية 

 للمكورات العنفودية الذهبية

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 منى ابراهيم عوض/د

 دينا عيد السيد/د

 من الخارج 31/01/2018

محمد رمضان حسن  13

 ابراهيم

دراسات مقارنة بين عزالت 

ن الكلبسيال الرئوية سريرية م

 المفرطة الضراوة والنمطية

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

 من الخارج 19/06/2018

 2017 -2018الرسائل الممنوحة خالل العام -3 

 

 : ـ رابعاً : شئون البحوث
 لقسم  ةالخطة البحثي -أ

 طورتهاد من خدراسة عوامل الضراوة لبعض الميكروبات المعزولة من المستشفيات و المواد الغذائية و كيفية الح -1

 الميكروبيولوجيا الجزيئية -2

 ت ميكروبيولوجية على عدوى الفطرياتدراسا -3

 انتاج بعض االنزيمات التى لها أهمية باستخدام التكنولوجيا الحيوية -4

 مقارنة بين الميكروبات المعزولة من مصادر اكلينيكية وبيئية مختلفة -5

 المناعة وكيفية هروب الميكروبات من الجهاز المناعى -6

 لعالجية.يتها ااب مقاومة الميكروبات لها و كيفية زيادة فعالدراسة تأثير األدوية المستخدمة فى العالج و أسب -7

 

 المشرفون عنوان الرسالة  نوع الرسالة   بإسم الطال م

ان دينا اشرف رمض 1

 احمد السيد

 

دراسة مقارنة على عزالت المكور العنقودى  ماجيستير

المقاومة للميثيسيلين الذهبى السريرية 

 المختلفة الحساسية للفانكومايسينو

 . أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ رشا محمد فتحىا.

 د/ محمد محمد عادل السكرى

آالء محمد محمود أبو  2

 العنين عبدالكريم
ثير بعض مزيدات النفاذية على فعالية تأ   ماجيستير

بعض المواد المضادة للبكتريا سالبة الجرام 

 .المعزولة إكلينيكيا

 رمضان حسن ابراهيم حسن  /أ.د

 ايمان سالمة عبد المجيد /د

نهال أحمد طلعت  3

 ابراهيم نوح
دراسات ميكروبيولوجيه على عدوى الكانديدا  دكتوراة

 في مستشفيات المنصورة
  ضان حسن ابراهيمأ.د/ رم

 د/ محمد عادل السكري.أ
 د/ رشا محمد فتحى

 د/ دينا عيد السيد رزق



 جــــــامعة المنصــورة    

 كلية الصيدلـــة      

 قسم الميكروبيولوجي والمناعة      

 
 

 

 13 

 :على النحو التالىللقسم إضافة المجموعات البحثية  -ب

 االعضاء المجموعة البحثية 

1 

Study of the virulence factors of some microbes isolated 

from hospitals and food and how to reduce their severity 

 شا محمد فتحي بروةر د/ا.

 د/منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ محمد محمد عادل السكري

 شيماء حسن محمد د/

 د/ عبير عبدالعزيز

 دينا اشرف ص/

 ص/ محمد العدوى

2 

Molecular microbiology 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/رشا محمد فتحي بروةا.

 د/محمد يوسف ابراهيم

 د/منى ابراهيم عوض شعبان

 حمد عادل السكريد/ محمد م

 د/عبد العزيز الجمل

 د/محمد اسعد الموافي

 م.م/سها لطفي الشاعر

4 

Study the effects of drugs used in treatment, microbial 

resistance and how to increase their effectiveness 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 رشا محمد فتحي بروة /ا.د

 د/منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ايمان سالمة عبد المجيد

 د/دينا عيد السيد رزق

 ص/ االء محمد ابو العينين

5 
Comparison of microbes isolated from different clinical 

and environmental sources 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/رشا محمد فتحي بروة

 شيماء حسن محمد  د/

 م.م/سها لطفي الشاعر

6 

Immunology and how the microbes escape from the 

immune system 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/محمد يوسف ابراهيم

 د/هاني ابراهيم قناوي

 د/عبير محمد عبد العزيز

 د/دينا عيد السيد رزق

 ايناس ياسر محمدم.م/ 

 ص/مها احمد مبروك

 ص/ يمني حجاج

 مايكل محسن كامل

7 

The production of important enzymes in Biotechnology 

 د/هاني ابراهيم قناوي

 د/ايمان سالمة عبد المجيد

 د/ محمد محمد عادل السكري

 د/محمد اسعد الموافي

 ص/سارة عبد الحميد
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 2017/2018 المشروعات البحثية للقسم عن العام-1
 الفريق البحثي   اسم المشروع

 )باحث رئيسي( محمد عادل السكري/ا.د وارايالتعرف علي الميكروبات باستخدام تكنولوجيا الميكر

 محمد محمد عادل السكري/د

 محمد اسعد الموافي/د

Preparation of standardized allergen extract 

for skin testing and allergy vaccines 

 د/ مني ابراهيم عوض شعبان

 د/ عبير محمد عبد العزيز

 

 2018/2017رات والمجالت المحلية والعالمية عن العام األبحاث الحديثة المنشورة في المؤتم-2 
النشر وتاريخ جهة المؤلف إسم البحث م  

 

 

Paper in Journals 

1.  Molecular characterization 

of resistance mechanisms 

in Pseudomonas 

aeruginosa isolates 

resistant to carbapenems 

Shaaban Mona, Ahmed A. 

Al-Qahtani, Mohammed 

N. Al-Ahdal, and Barwa 

Rasha. 

 

 

JIDC.  (2017) 11(12):935-

943.Doi:10.3855/jidc.9501 

 

2.  Virulence characteristics 

and molecular relatedness 

of methicillin resistant 

Staphylococcus aureus 

harboring different 

Staphylococcal cassette 

chromosome mec. 

Rana El-baz, Dina E. Rizk, 

Rasha Barwa, Ramadan 

Hassan. 

 

 

Microb pathogenesis.  

Microbial Pathogenesis 

113 (2017) 385–395 

 

 

3.  Virulence characteristics 

of Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus 

isolated from different 

clinical sources. 

Ramadan Hassan; Rasha 

Barwa; Mohamed M. EL-

Sokkary and Dina Ashraf.  

 

N. Egypt. J. Microbiol. 48: 

14-31 

(2017) 

4.  A mobile endophytic 

microbe from an unusual 

volcanic swamp corn 

seeks and inhabits root 

hair cells  to extract rock 

phosphate 

Shehata, H. R., Watts, S. 

and Raizada, M.N. 

Scientific Reports  (2017) 

7: 13479 

 

5.  Complete Genome 

Sequences of 12 Isolates 

of Listeria monocytogenes 

Belonging to Serotypes 

1/2a, 1/2b, and 4b 

Walid Mottawea, Shu 

Chen, Saleema Saleh-

Lakh, Sebastien Belanger, 

Dele Ogunremid 

 

Genome Announcement 

(2017), Volume 5 Issue 19 

e00258-17 
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Obtained from Food 

Products and Food-

Processing Environments 

in Canada. 

 
6.  Independent of Birth 

Mode or Gestational Age, 

Very-Low-Birth-Weight 

Infants Fed Their Mothers’ 

Milk Rapidly Develop 

Personalized Microbiotas 

Low in Bifidobacterium 

James Butcher, Sharon 

Unger, Jennifer Li, Nicole 

Bando, Guillaume 

Romain, Jane Francis, 

Walid Mottawea, David 

Mack, Alain Stintzi,1 and 

Deborah L O’Conno 

J Nutr (2018); 148:326–

335. 

 

7.  Salmonella enterica 

Prophage Sequence 

Profiles Reflect Genome 

Diversity and Can Be 

Used for High 

Discrimination Subtyping 

 

Walid Mottawea, Marc-

Olivier Duceppe , Andrée 

A. Dupras  , Valentine 

Usongo , Julie Jeukens  , 

Luca Freschi  , Jean-

Guillaume Emond-Rheault 

et al., 

Frontier in Microbiology, 

May 2018 | Volume 9 | 

Article 836 

 

8.  New pyrazolopyridine 

analogs: Synthesis, 

antimicrobial, antiquorum-

sensing and antitumor 

screening 

NS El-Gohary, MI 

Shaaban 

European Journal of 

Medicinal Chemistry 152, 

126-136 (2018) 

9.  Biosynthesis of Ag, Se and 

ZnO Nanoparticles with 

Antimicrobial Activities 

against Resistant 

Pathogens Using Waste 

Isolate Streptomyces 

enissocaesilis 

M Shaaban, A Elmahdy  IET Nanobiotechnology. 

1751-8741, Online ISSN 

1751-875X. 

DOI:  10.1049/iet-

nbt.2017.0213. 

(2018) 

10.  Antimicrobial Activity and 

Molecular Docking of 

Tannins from Pimenta 

dioica. 

Reham Al-Harbia, Mona 

I. Shaaban, Razan Al-

wegaisi, Fatma Moharram, 

Ola Abd El-Rahman, 

Shahenda El-Messery 

Letters in Drug Design & 

Discovery 14, 2018, 

15(5) 508 – 515. 

11.  Antioxidant and 

antimicrobial activities of 

Salix babylonica extracts 

Gehad Abdel Wahab, 

Amal Sallam, Abdelaziz 

Elgaml, Mohamed Farid 

Lahloub and Mohamed S. 

Afifi 

World Journal of 

Pharmaceutical Sciences 

(2018) 

 

http://dx.doi.org/10.1049/iet-nbt.2017.0213
http://dx.doi.org/10.1049/iet-nbt.2017.0213
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12.  Antimicrobial and 

antiquorum-sensing 

activity of Ricinus 

communis extracts and 

ricinine derivatives 

 

Mai El-Naggar, Abdelaziz 

Elgaml, Fatma Abdel Bar, 

Farid Badria 

 

Natural Product Research 

(2018) 

13.  Correlation of Serum 

Soluble Fibrinogen-Like 

Protein 2 with Soluble 

FAS Ligand and Interferon 

Gamma in Egyptian 

Hepatitis C Virus-Infected 

Patients and 

Hepatocellular Carcinoma 

Patients 

Mohamed El-Mesery, 

Mohammed El-Mowafy, 

Abdelaziz Elgaml, Laila 

Youssef, Sally Abed 

 

Journal of Interferon and 

Cytokine Research 

(2017) 

14.  Synthesis, antimicrobial, 

anti-biofilm evaluation, 

and molecular modelling 

study of new chalcone 

linked amines derivatives 

Shahenda M. EL-

Messery, EL-Sayed E. 

Habib, Sarah A. Al-

Rashood and Ghada S. 

Hassan 

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry, VOL. 33, NO. 

1, 818–832, (2018). 

15.  Dual effect biodegradable 

ciprofloxacin loaded 

implantable matrices for 

osteomyelitis: controlled 

release and 

osteointegration. 

Ahmed F. Hanafy, Hany 

S. Ali, Samar N. Elachy 

and EL-Sayed E. Habib 

Drug Dev Ind Pharm. Vol. 

44(6), 1023-1033, (2018). 

16.  Evaluation of  Lal test 

interference in some 

Egyptian parenteral drugs 

alone and in combinations. 

Ramadan Hassan,  Wael 

Elnagar, El-sayed E. 

Habib , Mohamed A. El-

Mowafy, and Ahmed A. 

El-Sandouby 

New E. J of Microbiology. 

48: 73-83, (2017). 

17.  Expression and 

purification of human IL-2 

protein from Escherichia 

coli. 

Hassan R, El-Mowafy M, 

and Zaher E S  

African Journal of 

Biotechnology 17(17): 

560-566. (2018) 

 

 
18.  Identification of possible 

Ser/Thr/Tyr 

phosphorylation sites in 

the fungal histidine kinase 

CaNik1p by peptide array 

technique 

El-Mowafy M, Bilitewski 

U. 

Bulletin of Faculty of 

Pharmacy, Cairo 

University 56(1): 68-72. 

(2018) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29484904
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19.  Emergence of class 1 to 3 

integrons among members 

of Enterobacteriaceae in 

Egypt 

Dina E. Rizk, Areej M. El-

Mahdy  

Microbial Pathogenesis, 

112: 50-56 (2017) 

 

20.  Serotypes, Antibiogram 

and Genetic Relatedness 

of Pseudomonas 

aeruginosa isolates from 

Urinary tract infections at 

Urology and Nephrology 

Centre, Mansoura, Egypt. 

Shaymaa H. Abdel-Rhman 

and Dina E. Rizk 

Advances in microbiology, 

(2018) 

21.  Candida albicans clinical 

isolates collected from 

Mansoura University 

Hospitals, Egypt. 

Dina E. Rizk and Rehab 

M. Elbargisy 

N. Egypt. J. Microbiol 

(2018) 

22.  Confounding effects of 

microbiome on the 

susceptibility of TNFSF15 

to Crohn’s disease in the 

Ryukyu Islands 

Shigeki Nakagome, 

Hiroshi Chinen, Atsushi 

Iraha, Akira Hokama, 

Yasuaki Takeyama, 

Shotaro Sakisaka, 

Toshiyuki Matsui, Judith 

R. Kidd, Kenneth K. 

Kidd, Heba S. Said, 

Wataru Suda, Hidetoshi 

Morita, Masahira Hattori, 

Tsunehiko Hanihara, 

Ryosuke Kimura, Hajime 

Ishida, Jiro Fujita, 

Fukunori Kinjo, Shuhei 

Mano, Hiroki Oota 

Hum Genet. 136 (4): 

387-397. (2017) 

23.  Ectopic colonization of 

oral bacteria in the 

intestine drives TH1 cell 

induction and 

inflammation. 

Koji Atarashi, Wataru 

Suda, Chengwei Luo, 

Takaaki Kawaguchi, Iori 

Motoo, Seiko Narushima, 

Yuya Kiguchi, Keiko 

Yasuma, Eiichiro 

Watanabe, Takeshi 

Tanoue, Christoph A. 

Thaiss, Mayuko Sato, 

Kiminori Toyooka, Heba 

S. Said, Hirokazu 

Yamagami, Scott A. Rice, 

Dirk Gevers, Ryan C. 

Johnson, Julia A. Segre, 

Science 358: 359-365. 

(2017) 
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Kong Chen, Jay K. Kolls, 

Eran Elinav, Hidetoshi 

Morita, Ramnik J. Xavier, 

Masahira Hattori, Kenya 

Honda 

24.  Analysis of hyaluronidase 

expression by qPCR in 

Egyptian clinical isolates 

of Staphylococcus aureus 

and its correlation with 

phenotypic plate assay. 

Sarah A. Abdelkader, 

Mohammed El-Mowafy, 

Eman Abdelmegeed and 

Ramadan Hassan. 

 

Advances in Microbiology 

(28/5/2018) 

25.  Biofilm patterns of 

Staphylococcus aureus 

clinical isolates collected 

from Mansoura University 

Hospitals, Egypt 

Yomna Hagag, Abdelaziz 

Elgaml, Hany Kenawy and 

Ramadan Hassan 

 

New Egyptian Journal of 

Microbiology 

4/5/2018 

CONFERENCES 

1-  Study on the prevalence of 

multi and extensively drug 

resistant  Pseudomonas 

aeruginosa causing  

biofilm associated 

infection" 

Mohamed El-adawy, 

Mohammed El-Mowafy, 

Mohamed Mohamed Adel 

El-Sokkary and Rasha 

Barwa. 

 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 

Immunology Department 

held on 14 Feb 2018. 

 

2-  Studies on Isolation and 

Inhibitory Effect on Food-

Borne Pathogens from 

Raw Milk in Egypt by 

Natural Oils. 

 

Mahasen M. A. Ebaya, 

Maha A. M. AL-

Ashmawy, Mohamed M. 

EL-Sokkary, Khaled H. 

Abdelgalil, Rasha Barwa 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 

Immunology Department 

held on 14 Feb 2018. 

3-  Cloning, expression and 

purification of collectin-11  

Maha ahmed, Abeer 

mohamed, Mohammed 

youssif, Ramadan h. 

Ibrahim. 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 

Immunology Department 

held on 14 Feb 2018. 

4-  Studies on homologous 

and heterologous 

production of 

hyaluronidase in Gram-

positive cocci and E. coli 

respectively. 

Sarah A. Abdelkader, 

Mohammed El-Mowafy, 

Eman Abd Elmegeed and 

Ramadan Hassan 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 

Immunology Department 

held on 14 Feb 2018. 

5-  Studies on the influence of 

EDTA on biofilm 

formation by some clinical 

Alaa M. Aboelenin, 

Eman Salama 

Abdelmegeed, 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 
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isolates of Gram-negative 

bacteria 

Ramadan Hassan Immunology Department 

held on 14 Feb 2018. 

6-  Impact of biofilm 

formation on the immune 

system evasion in 

Staphylococcus aureus. 

 

Yomn Hagag, Abdelaziz 

Elgaml, Hany Kenawy, 

and Ramadan Hassan  

 

The 4th Scientific 

Conference of 

Microbiology and 

Immunology Department 

held on 14 Feb 2018 
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  2018/2017لمؤتمرات والدورات التدريبية عام ا-3

 الجهة المنظمة / مكان االنعقاد عنوان المؤتمر /الدورة التدريبية اإلسم م

د/ رشا  1

محمد فتحي 

 بروة

1- The 4th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 

14/02/2018 ( Chairperson) 

2- Primer design workshop. 31 

October 2017. 

 

3- How to adjust photo for thesis 

or publication. 14 February 2018. 

 

4- Proper use of antibiotic. 14 

February 2018. 

 

5- Microbial effect: medical 

impact, development and 

inhibition strategies.  14 February 

2018. 

 

6- Impact of biofilm formation on 

the immune system evasion in 

Staphylococcus aureus. 14 

February 2018. 

 

7- How to use Endnote.11 April 

2018 

 

8- The 24th Conference of the 

Egyptian Society for Medical 

Microbiology (ESMM). New 

Era of Microbiology. 31 March 

2018, under title of: Nosocomial 

infections:the challenge of 

emerging 

and reemerging  infections. 

 
 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 
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محمد \د 2

يوسف 

 ابراهيم

1- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14\2\2018 

2- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

3- Proper use of antibiotic. 14 February 2018 

(Presenter). 

 

4- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

5- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

 

6- The 24th Conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology (ESMM). 

New Era of Microbiology. 31 March 2018, 

under title of: Nosocomial infections: the 

challenge of emerging and reemerging  

infections 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

مني \د 3

ابراهيم 

 شعبان

1-The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14\2\2018 

 

2- The 24th Conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology 

(ESMM). New Era of Microbiology. 31 

March 2018, under title of: Nosocomial 

infections:the challenge of emerging and 

reemerging  infections. 

 

3- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

4- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

5- Microbial effect: medical impact, 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

 

 

 

 

 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 
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development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

 

7- How to use Endnote.11 April 2018 

 

ايمان \د 4

 سالمة

1- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

22/11/2016. 

 

2- Primer design workshop. 31 October 2017. 

 

3- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

4- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

5- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

 

7- How to use Endnote.11 April 2018 

  

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

  

د/هاني  5

ابراهيم 

 القناوي

1- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14\2\2018 

 

2- Primer design workshop 31\10\2017 

(Presenter) 

3- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 
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4- Proper use of antibiotic. 14 February 2018 

(Presenter). 

 

5- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

 

7- The 24th Conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology (ESMM). 

New Era of Microbiology. 31 March 2018, 

under title of: Nosocomial infections :the 

challenge of emerging and reemerging  

infections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

 

د/شيماء  6

حسن عبد 

 الرحمن

Primer design workshop 

31\10\2017 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

عبير د/  7

  عبدالعزيز

1- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14\2\2018. 

2- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

3- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

4- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

5- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

 

 

د/دينا عيد  8

 رزق

 

1- The 4th Scientific Conference of 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 
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Microbiology & Immunology 

Department. 14\2\2018 

2- primer design workshop 

31\10\2017 

 

 

3-Video editing by camtasia in 1\3\2018 

 

4- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

5- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

6- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018 (presenter) 

 

7- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

8-24th Conference of  The Egyptian Society 

for Medical Microbiology (ESMM) New Era 

of Microbiology  held on 31 March 2018 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

د/محمد  9

أسعد 

 الموافى

 

2- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 14\2\2018 

2- primer design workshop 

31\10\2017 

 

3- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018.(Presenter) 

 

4- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

5- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018 (presenter) 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 
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6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

7-24th Conference of  The Egyptian Society 

for Medical Microbiology (ESMM) New Era 

of Microbiology  held on 31 March 2018 

 

 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

ة د/هبة شحت 10

 عبدهللا

1- Primer design workshop 

31\10\2017 

 

2-24th Conference of  The Egyptian Society 

for Medical Microbiology (ESMM) New Era 

of Microbiology  held on 31 March 2018 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

د/عبدالعزيز  11

 الجمل

 

1-24th Conference of  The Egyptian Society 

for Medical Microbiology (ESMM) New 

Era of Microbiology  held on 31 March 

2018 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 

 

سها لطفى  12

 الدمراوى

1- "Responsible behavior in the practice of 

scientific research", 17th  to 18th July 

2017. By, Dr. Amal Ahmed Sallam, 

Pharmacognosy  department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura University. 

2- 4th scientific conference of Microbiology 

and Immunology, 14th  February 2018. 

Faculty of Pharmacy, Mansoura University. 

3- "How to adjust figures for thesis or 

publication" session, 14th  February 2018. 

Faculty of Pharmacy, Mansoura University. 

4- "Proper use of antibiotics" session, 14th 

February 2018. Faculty of  Pharmacy, 

Mansoura University. 

5- "Microbial biofilm: medical impact, 

development and inhibition  strategies" 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 
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session, 14th February 2018. Faculty of 

Pharmacy,  Mansoura University. 

6- "Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in  Staphylococcus 

aureus" session, 14th February 2018. Faculty 

of  Pharmacy, Mansoura University. 

 

7- The 24th conference of the Egyptian 

Society for Medical  Microbiology 

(ESMM): Nosocomial infections; the 

challenge of  emerging and reemerging 

infections. 31 st  March 2018. Hilton- 

 Dreamland, Cairo. 

8- 8th to 11th July, Central library, Mansoura 

University. :"دورة إعداد المعلم الجامعى 
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م م/ ايناس  13

 ياسر
1 The 4th scientific conference of 

Microbiology and Immunology 

department, Faculty of Pharmacy, 

Mansoura University14\2\2018 

2- The 24th conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology 

(ESMM).31\3\2018 

 

3- How to adjust thesis for publication 

(Workshop14/2/2018 

4- Proper use of antibiotics14\2\2018 

5- Microbial biofilm: medical impact, 

development and inhibition 

strategies14\2\1018 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in 

Staphylococcus aureus 

7- Primer design workshop 

31\10\2018 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

Medical Microbiology (ESMM) 

Cairo 
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Department, Faculty of 
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م.م/ رنا  14

 رضا 

primer design workshop 

31\10\2017 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

م.م/ مها  15

 مبروك

1- The4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 14\2\2018 

 

2-  primer design workshop 

31\10\2017 

3- How to adjust thesis for publication 

(Workshop14/2/2018 

4- Proper use of antibiotics14\2\2018 
5- Microbial biofilm: medical impact, 

development and inhibition 

strategies14\2\1018 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in 

Staphylococcus aureus 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

م.م/ االء أبو  16

 العينين

1-Primer design workshop 

31\10\2017 

 

2- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14/2/2018 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

ص/ سارة  17

 عبد الحميد

1-Primer design    31/10/2017 

 

 

 

 

2- 4th scientific conference of Microbiology 

and Immunology, 14th  February 2018. 

Faculty of Pharmacy, Mansoura University  

 

3-Endnote         11/2/2018 

 

 

4- How to adjust thesis for publication 

(Workshop14/2/2018 

 

5- Proper use of antibiotics14\2\2018 

 

6-Microbial biofilm: medical impact, 

development and inhibition 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 
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strategies14\2\1018 

 

7- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in 

Staphylococcus aureus 

ص/ يمنى  18

 حجاج

scientific conference of Microbiology  th4 -1

 th14, and Immunology February 2018. 

.Faculty of Pharmacy, Mansoura University 

3- "How to adjust figures for thesis or 

 th14session,  publication" February 2018. 

.Faculty of Pharmacy, Mansoura University 

  th14session,  Proper use of antibiotics"" -4

February 2018. Faculty of  Pharmacy, 

.Mansoura University 

5- "Microbial biofilm: medical impact, 

development and inhibition  strategies" 

February 2018. Faculty of  th14session, 

, Pharmacy .Mansoura University 

6- "Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in  Staphylococcus 

aureus" session, 14th February 2018. Faculty 

of  Pharmacy, Mansoura 

University.(Presenter) 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 

 

 

Faculty of Pharmacy, Mansoura 

university, Mansoura, Egypt 

 

ص/ مايكل  19

 محسن

The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14/2/2018 

 

2-primer design 31\10\2017 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 
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ص/ محمد  20

الحسين 

 العدوى

1- The 4th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology Department. 

14/02/2018 ( Chairperson) 

2- Primer design workshop. 31 October 2017. 

 

3- How to adjust photo for thesis or 

publication. 14 February 2018. 

 

4- Proper use of antibiotic. 14 February 2018. 

 

5- Microbial effect: medical impact, 

development and inhibition strategies.  14 

February 2018. 

 

6- Impact of biofilm formation on the 

immune system evasion in Staphylococcus 

aureus. 14 February 2018. 

7- How to use Endnote.11 April 2018 

 

8-The 24th Conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology (ESMM). 

New Era of Microbiology. 31 March 2018, 

under title of: Nosocomial infections: the 

challenge of emerging and reemerging  

infections. 

المعرفة  -9كيفية استخدام قواعد المعرفة والبيانات من بنك -8

 EKB المصرى

10- 

Tools and techniques for research process 

optimization clarivate analytics16- 17/7/2018 

 

Microbiology & Immunology 

Department, Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university 
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ص/ زينب  21

 محمود انور

Primer design workshop. 31/10/2017. 

 

, Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 
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 2018/2017لعام والمناعة  الحلقات النقاشية التى أقيمت بقسم الميكروبيولوجى -4

 الحلقة النقاشيةعنوان  اإلسم م

 ةدا في مستشفيات المنصوردراسات ميكروبيولوجيه على عدوى الكاندي نهال أحمد طلعت ابراهيم نوح 1

ا التوصيف الجزيئى لفئات المقاومة المختلفة فى عزالت االيشيريشي رنا رضا الباز 2

 كوالى السريرية

آالء محمد محمود أبو العنين  3

 عبدالكريم

يا كترتأثير بعض مزيدات النفاذية على فعالية بعض المواد المضادة للب

 سالبة الجرام المعزولة إكلينيكيا

عبد الحليم عابد عبد الحميد عبد  4

 الحافظ

 التوصيف الجزيئى لمثبطات جديدة لالتصال الخلوى وعوامل الضراوة

 فى عزالت إكلينيكية للمكورات العنفودية الذهبية

 دراسات مقارنة بين عزالت سريرية من الكلبسيال الرئوية المفرطة محمد رمضان حسن ابراهيم 5

 الضراوة والنمطية

جدى السيد احمد سمر م 6

 الشربينى
 التوصيف الجزيئي و تقييم حساسية البكتريا المعوية المعزولة من

 مصادر غذائية مختلفة لمضادات الميكروبات

نورهان حسين ابراهيم  7

 اسماعيل الصباغ
 دراسات جزيئية على مدى انتشار الجينات المقاومه للكينولون بين

 البكتريا السالبه الجرام

التوصيف الجزيئى للعزالت السريرية من بعض أنواع المكورات  ود انور محمد هاللزينب محم 8

 السبحية

"دراسة النشاط المحتمل لبعض العوامل كمثبطات لضراوة  أحمد أسامه رفاعى 9

 السودوموناس اوريجينوزا

 روب منفي اله لمكورات العنقودية الذهبيةه تاثير بعض عوامل الضراوه لدراس يمنى أحمد حجاج 10

 الجهاز المناعى

 2دراسات عن التعبير المؤتلف للبروتين البشري االنترليوكين  ايمان سامى محمد يوسف 11

ى فستربتوجرامين )م ل س(  -لينكوساميد -دراسات  عن مقاومة الماكروليد اية أيمن محفوظ 12
 الذهبية  العزالت االكلينيكية للمكورات العنقودية  

 التقييم الجزيئى وتنوع التجمعات الميكروبية المختلطة مد شمس الدين  أسماء أحمد مح 13

 2018/2017لعام  ICDLبيان بأسماء السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي دورة  -5

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م

 2017مايو  8 معيد  زينب محمود أنور هالل 1

 2018ابريل  21 معيد  ي سيد أمنية توفيق متول 2

 

 من السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس لعام TOEFLبيان بأسماء الحاصلين علي شهادة  -6

2018/2017 

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م

 2017سبتمبر  مدرس مساعد  دينا أشرف رمضان  1

 2018مارس  31 معيد  يمني أحمد فؤاد حجاج  2

 2018مايو  25 معيد  ة توفيق متولي سيد أمني 3
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 2018/2017من معاوني أعضاء هيئة التدريس لعام  IELTS بيان بأسماء الحاصلين علي شهادة  -7

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م

 2017سبتمبر  16 مدرس مساعد  مها أحمد السيد مبروك   1

 2017 يناير 21 معيد مايكل محسن كامل جرجس 2

 2017نوفمبر  11 معيد  زينب محمود أنور هالل 3

 

قدرات  تنمية FLDP بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم الحاصلين علي دورة  -9

 اعضاء هيئة التدريس 

 التاريخ إسم الدورة اإلسم م

1 

 

 

 

 

  09/08/2017 – 08/08 ادراة المراجع و فهرستها الكترونيا  د/ محمد يوسف إبراهيم 

  2017 /23/08 – 22/08 إعداد و تصميم االختبارات االلكترونية 

د/ منى ابراهيم عوض   2

 شعبان

 23/08/2017 -22/08 إعداد و تصميم االختبارات االلكترونية

 28/08/2017-27/08 تصميم المواقع الشخصية ألعضاء هيئة التدريس

د/ محمد أسعد زكي حسن   3

  الموافي

 11/09/2017- 10/09 ةمشروعات البحوث التنافسية المحلية و العالمي

 09/01/2018-08/01 ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا

 

  02/08/2017 – 01/08 إدارة األزمات و الكوارث  د/ أريج مصطفى المهدي  4

 

 09/08/2017-08/08  إدارة المراجع و فهرستها الكترونيا د/ شيماء حسن محمد حسن  5

 23/08/2017-22/08 اعداد و تصميم االختبارات االلكترونية  

           09/01/2018 -08/01 ادراة المراجع و فهرستها الكترونيا د/ عبد العزيز أحمد عبد هللا  6

    

م.م/ سها لطفي الدمراوي  7

 الشاعر 

 25/09/2017-24/09 كيفية كتابة المقالة العلمية 

 01/01/2018 -31/12/2017 إدارة الوقت و االجتماعات 

 25/06/2018-24/06 مهارات التحليل اإلحصائي 

م.م / إيناس ياسر محمد عبد  8

 الحليم 

 25/09/2017-24/09 كيفية كتابة المقالة العلمية 

 01/01/2018-31/12/2017 إدارة الوقت و االجتماعات 

 25/06/2018 -24/06 مهارات التحليل اإلحصائي 

 30/10/2017- 29/10 سلوكيات المهنة  م.م / دينا أشرف رمضان  9

 01/01/2018- 31/12/2017 إدارة الوقت و االجتماعات 

ص/ سارة عبد الحميد عبد  10

 القادر  

 30/10/2017-29/10  سلوكيات المهنة 

 

 11/04/2018 -10/04 مهارات التحليل اإلحصائي 

 11/07/2018- 10/07 الفعال  العرض
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 2018/2017أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة خالل  تتعيينا -10

 

 

 

ل أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد الميكروبيولوجى والمناعة خال تتعيينا -11

2018/2017 

 

 

 

 2018/2017المعيدين الجدد خالل العام  تتعيينا -12
 

 

 

 

  2019/ 02للقسم فى شهر  الرابع سوف يعقد المؤتمر السنوى: المؤتمر السنوي للقسم -13

     للتقرير د مجلس القسماعتما

31/ 7    /2018  
                                                رئيس القسم                                     

 

             د/رشا محمد فتحى         ا.

 للتقرير اعتماد مجلس الكلية       

 /         /2018 
                                                                                                    

 ميد الكليةع                                                                                                     

                                  

 .د/ ناهد العنانىا                                                                              

 30/10/2017 -29/10 سلوكيات المهنة  

11 

 

 

 

 09/01/2018-08/01 يةالجوانب المالية و القانونية في األعمال الجامع ص/ يمنى أحمد فؤاد حجاج 

 

12 

 

ص/ مايكل محسن كامل 

 جرجس 

 16/07/2018-15/07 معايير الجودة في العملية التدريسية 

  24/07/2018-22/07 تصال في أنماط التعليم المختلفة مهارات اال

ص/ محمد الحسين رجب  13

 أحمد العدوي

 28/08/2017 – 27/08 العرض الفعال

 11/09/2017 -10/09 استخدام التكنولوجيا في التدريس

 30/10/2017 -29/10 سلوكيات المهنة  

 09/01/2018 – 08/01 يةالجوانب المالية و القانونية في األعمال الجامع  

 تاريخ التعيين  اإلسم م

 23/01/2018 رشا محمد فتحى بروةا.د/ 1

 تاريخ التعيين  ماإلس م

 23/1/2018 أريج مصطفى المهدىد/ 1

 تاريخ التعيين  اإلسم م

 19/06/2018 أمنية توفيق متولى سيد بهجت ص/  1


