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 والمناعة الميكروبيولوجي التقرير السنوي لقسم

 2019/2020عن العام الجامعي
 رسالة القسم:

م ناعة، وعلشر المعرفة األساسية فى علم األحياء الدقيقة  وعلم الوراثة الميكروبية، وعلم المن -

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

  الجامعية.

ا لتكنولوجيشر المعرفة األساسية فى علم األحياء المجهرية المتقدمة، والبيولوجيا الجزيئية وان -

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

جات وإنتاج المنتلبحوث على البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة لألمراض ، اإجراء   -

  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

 (1/6/2020استالم العمل بتاريخ ( أستاذ معار الشربينى حبيب ا.د/ السيد  3

 أستاذ ) معار(  د/ خالد حسين عبد الجليلا.  4

 قسم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و المشرف على أستاذ  رشا محمد فتحى بروهد/ ا.  5

 الميكروبيولوجى والمناعة

 أستاذ ) معار( د/ محمد يوسف ابراهيم.ا  6

 (27/4/2020) بتاريخ  أستاذ  د/ منى ابراهيم عوض شعبانا.  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

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

  

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) معار( أستاذ مساعد د/ أريج مصطفى المهدى  12

  أستاذ مساعد  د/ دينا عيد السيد رزق  13

 أستاذ مساعد  د/ محمد أسعد زكى الموافى  14

  أستاذ مساعد  د/ هبة شحتة عبدهللا  15

 أستاذ مساعد د/ عبير محمدعبد العزيز  16

 )معار الى جامعة حورس ( أستاذ مساعد  د/عبد العزيز الجمل   17

 مدرس  )مرافق زوج( شادى كمال جورج د/  18

 مدرس  )مرافق زوج( د/ رحاب مسعد البرجيسى  19

 مدرس  )مرافق زوج( د/وليد مطاوع  20

 مدرس  )مرافق زوج( حنان رضا شحاتهد/   21

  مدرس د/ سها لطفى الدمراوى  22

 الوظيفة االسم 

  اعدمدرس مس ايناس ياسر محمد 1

 مدرس مساعد  رنا محمد رضا 2

 مدرس مساعد مها أحمد السيد مبروك 3

  مدرس مساعد األء محمد أبو العينين 4

 مدرس مساعد دينا أشرف رمضان 5

 مدرس مساعد سارة عبدالحميد عبدالقادر  6

  مدرس مساعد  يمنى أحمد فؤاد حجاج عوض 7

 (2020ير )ينا  مدرس مساعد  مايكل محسن كامل جرجس 8

 (2020)يوليو   مدرس مساعد  محمد الحسين رجب العدوى  9

 (2016معيد )منحة الى المانيا ابتداء من اكتوبر  داليا محمد أبوخليل شتا 10

 (26/1/2020اعادة قيد بتاريخ )  معيد  زينب محمود انور 11

 معيد   وسام احمد محمد ابراهيم 12

  معيد متولى سيد بهجت أمنية توفيق 13

 معيد مي عادل عبد العزيز امين 14
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 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةإحصائية إعضا -3 
 

 اإلجمالي  أجازات  علي رأس العمل   

اذ
ست
أ

 

 2 1 1 متفرغ

 5 2 3 عامل

ذ 
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 - - - متفرغ 

 10 3 7 عامل 

 5 4 1 مدرس  مدرس

 22 10 12 اجمالي أعضاء هيئة التدريس

الهيئة 

 المعاونة

 9 0 9 دمدرس مساع

 5 1 4 معيد 

 14 1 13 اإلجمالي الهيئة المعاونة 

االجمالي )عضاء هيئة التدريس + الهيئة 

 المعاونة (
25 11 36 

 

  إنتدابات الجزئية للسادة أعضاء هيئة التدريس -4

 
 للسادة أعضاء هيئة التدريس كلية إنتدابات -5

 

 

 فترة الندب الجهة المنتدب إليها الدرجة العلمية اإلسم م

 فصل دراسى زراعةكلية ال أستاذ  ا.د/ منى ابراهيم عوض 1

 فصل دراسى كلية الزراعة أستاذ مساعد د/ ايمان سالمة عبدالمجيد 2

 ورسح جامعةكلية الصيدلة - أستاذ مساعد هانى ابراهيم قناوى.د 3

 جامعة كفر الشيخ-

 سنة واحدة

د. محمد أسعد زكى  4

 الموافى

 سنة واحدة كلية هندسة جامعة المنصورة أستاذ مساعد

 فترة الندب الجهة المنتدب إليها الدرجة العلمية اإلسم م

 (الثالث) العام  عام جامعة حورس أستاذ مساعد د. عبدالعزيز أحمد الجمل 1

اعتبارا من 

1/2/2020 
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 2019/2020القسم للعام الجامعي أعضاء مجلس -5
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                                                                                                                                         الفنيون                   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

       

 االداريون  
  

 العمال                      

 

 

 

 
 

 

 

  

 الوظيفة االسم م

 متفرغاستاذ -عضوا ابراهيمرمضان حسن  /دا. 1

 (2020)ايتداء من يوليو  أستاذ-عضوا ا.د/ السيد الشربينى حبيب 2

 رئيس القسم قائم بعمل و أستاذ  رشا محمد فتحي بروة د/ ا. 3

 أستاذ -عضوا عباند/ منى ابراهيم عوض شا. 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

 استاذ مساعد  -عضوا د/ دينا عيد السيد 8

 استاذ مساعد  -عضوا  د/ محمد أسعد زكى الموافى 9

 استاذ مساعد  -عضوا  د/ هبة شحتة عبدهللا 10

 لس() أمين المج استاذ مساعد -عضوا  د/ عبير محمد عبد العزيز 11

 مدرس -عضوا د/ سها لطفى الدمراوى 12

 مالحظات  اإلسم  م

  محمود حسنينعبير  1

  صالح الهواري 2

  أمين مخزن زينب محمد الشرقاوي 3

  أحمد صبري 4

  أيمن شبل محمد عبد الرازق 5

  حنان السيد متولى 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

  خديجة لطفي السيد 4

 عامل باليومية ابراهيم محمد مراوان سامح 5

 ) الفصل الدراسى األول( عامل باليومية أميرة أحمد يوسف محمد 6
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 إحصائية العاملين بالقسم

 اإلجمالي  أجازات  ل علي رأس العم 

 االداريون
 

2 - 2 

 6 - 6 الفنيون

 5 - 5 العمال 

 13 0 13 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

 ايمان سالمة عبدالمجيدد/  الطفيليات و الباثولوجي 1

 دينا عيد السيد رزقد/ 

 ا. د/ عزة عبدالعزيز عبدالحميد

 مى على علىد/ 

 (2011)الئحة  الرابعة

 هبة شحتة عبدهللا سعيدد/  الصحة العامة 3

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 (2011)الئحة  الرابعة

 د/ منى ابراهيم عوض (PM413)الميكروبيولوجيا و المناعة  4

 د/ محمد اسعد زكى الموافى

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

)الئحة  الرابعالمستوي 

 الساعات المعتمدة(

 ((PM321الميكروبيولوجيا الصيدلية   5

 

 د/ هاني محمد قناوي

 هبة شحتة عبدهللا سعيدد/ 

)الئحة  المستوي الثالث

 ات المعتمدة(الساع

 فتحي بروة محمد د/ رشاا. ((PM322 الطفيليات  6

 د/ دينا عيد السيد رزق

)الئحة  المستوي الثالث

 الساعات المعتمدة(

 د/ رمضان حسن ابراهيم.أ PM526التقنية الحيوية الصيدلية  7

 د/ ايمان سالمة عبدالمجيد

 د/ سها لطفى الدمراوى

المستوي الخامس )الئحة 

 معتمدة(الساعات ال

 د/ رمضان حسن ابراهيم.أ PM 525الصحة العامة  8

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 د/ سها لطفى الدمراوى

المستوي الخامس )الئحة 

 الساعات المعتمدة(

 ا. د/ عزة عبدالعزيز عبدالحميد PM514مبادئ علم االمراض  9

 د/ دينا عبد هللا ابراهيم

 ى على محمدد/ مى عل

)الئحة المستوي الخامس 

 الساعات المعتمدة(
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 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية :ــ -ب

 

 المستوي القائمون بالتدريس الرمز الكودي للمقرر  م

  هانى ابراهيم قناوىد/  PM 401ميكروبيولوجيا عام ومناعة  1

 د/ دينا عيد السيد رزق

 محمد أسعد زكى الموافىد/ 

 هبة شحتة عبد هللا سعيدد/ 

 الثاني

 د/ رشا محمد فتحىا. MD406يات  طفيل 2

 منى ابراهيم عوض شعباند/ ا.

 د/ ايمان سالمة عبدالمجيد

 الثاني

 PM502  الميكروبيولوجيا السريرية 3

 

 د/ رشا محمد فتحى ا.

  دينا عيد السيدد/ 

 د/ سها لطفى الدمراوى

 الثالث

 منى ابراهيم عوض شعباند/ .ا PM704الميكروبيولوجيا الصيدلية  4

 ايمان سالمة عبدالمجيدد/ 

  هانى ابراهيم قناوىد/ 

 الرابع

5 PM703 التقنية الحيوية الصيدلية   

 

 د/ رمضان حسن ابراهيم .أ

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 أميرة شوقى )قسم العقاقير(د/ 

 الرابع

 محمد أسعد زكى الموافىد/  MD710    صحة عامة  6

 هبة شحتة عبد هللا سعيدد/ 

 الرابع

 )قسم األدوية و السموم(داليا حسن الكاشفد/   (PME5)لمعايرات االحيائيةا 7

 مها شعراوى)قسم األدوية و السموم(د/ 

 د/ سها لطفى الدمراوى

 الخامس
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 إحصائية نتائج المقررات

 نسبة النجاح عدد الطالب الفرقة إسم المقرر م

 1طلبة الملتحقين بالمقرر : عدد ال 2011الئحة -الثانية الميكروبيولوجى 1

0 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :   

 
 0عدد الناجحين: 

 % 0 النسبة:

مبادئ الباثولوجى  2

والطفيليات 

 والصحة العامة

 2011الئحة -الرابعة
 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 22

 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : ..

 
 ..عدد الناجحين: 

 %   .. النسبة:

التقنية الحيوية  3

 PM526الصيدلية 

 -المستوي الخامس

الساعات  برنامج 

 المعتمدة

 1055 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر :

 1049 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :

 
 عدد الناجحين:

1025 

 % 97.7 النسبة: 

 PMالصحة العامة  4

525 

 -المستوي الخامس

الساعات  برنامج 

 المعتمدة

1091    :عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر  

1078عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :   

 
  عدد الناجحين:

 % النسبة: 

 

مبادئ علم  5

  MP 514االمراض

 -المستوي الخامس

الساعات برنامج 

 المعتمدة

1053 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر:   

1042 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان :   

  جحين:عدد النا

 النسبة: %

الميكروبيولوجيا و  6

 PM413) المناعة 

 رنامج ب -المستوي الرابع

 الساعات المعتمدة

1020     عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر: 

 1002 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان:

 951 عدد الناجحين:

 %94.9 النسبة:

الميكروبيولوجيا  7

 الصيدلية

PM321)) 

 نامج رب -المستوي الثالث

 الساعات المعتمدة

 261 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 257 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان: 

 
 253 عدد الناجحين:

   النسبة: 

98.44% 

 الطفيليات 8

PM322)) 

 رنامج ب -المستوي الثالث

 الساعات المعتمدة

 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 تحان : عدد الطلبة الذين أدوا اإلم

 
 عدد الناجحين:  

 % النسبة:

ميكروبيولوجيا  9

 سريرية

المستوى الثالث صيدلة 

 اكلينيكية

 324 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 321 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
307 : عدد الناجحين       

 %95.64النسبة:

ميكروبيولوجيا  10

 صيدلية

المستوى الرابع صيدلة 

 نيكيةاكلي

 256 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 254 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
246 عدد الناجحين:   

 %96.85 النسبة: 

المستوى الرابع صيدلة  صحة عامة 11

 اكلينيكية

 219   عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 214  عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
214 ن:عدد الناجحي    

 %  100 النسبة: 

المستوى الرابع صيدلة  تقنية حيوية صيدلية 12

 اكلينيكية

 261  عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 254  عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
   239 عدد الناجحين:

 %94.0  النسبة: 

ميكروبيولوجيا  13

 عامة و مناعة

المستوى الثانى صيدلة 

 اكلينيكية

 لطلبة الملتحقين بالمقرر : عدد ا

 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
 عدد الناجحين:

 النسبة: 

المستوى الثانى صيدلة  طفيليات 14

 اكلينيكية

 عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

 عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
 عدد الناجحين:

 النسبة: %

المعايرات  15

 (PME5)االحيائية

 الخامس ستوىالم

 صيدلة اكلينيكية

 249عدد الطلبة الملتحقين بالمقرر : 

  عدد الطلبة الذين أدوا اإلمتحان : 

 
 عدد الناجحين:

 % النسبة:
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 ثالثاً : شئون الدراسات العليا والعالقات الثقافية : ـ 

 برامج الدراسات العليا  :ــ 

 ا والمناعةدبلوم الميكروبيولوجي -1

 ون بالتدريسالقائم المقرر م

 دينا عيد السيد /د العامة البكتريولوجيا 1

 د/ هبة شحتة عبدهللا سعيد

 محمد مجمد عادل السكرىد/  العامة الفطريات و الفيروسات 2

 د/ سها لطفى الدمراوى

 هبة شحتة عبد هللا سعيد/د  مضادات الميكروبات 3

 د/ سها لطفى الدمراوى

 قناوىابراهيم هانى د/  المناعة 4

 ير محمد عبدالعزيزعبد/ 

 قناوىابراهيم هانى د/  التكنولوجيا الحيوية 5

 د/ سها لطفى الدمراوى

 دينا عيد السيدد/  الميكروبيولوجيا التشخيصية 6

 سها لطفى الدمراوىد/

 محمد أسعد زكى الموافى /د مراقبة وتاكيد الجودة الميكروبيولوجية 7

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

تقنيات المعملية الميكروبيولوجية ال 8

 المتقدمة

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 د/هبة شحتة عبد هللا سعيد

 

 االكلينيكيةصيدلة الدبلوم  -2

 القائمون بالتدريس المقرر م

 ممدوح الششتاوىد/ ا. االكلينيكيةاالختبارات المعملية  1

 دينا عيد السيدد/ 

 

 

 دبلوم مستحضرات التجميل -3

 القائمون بالتدريس قررالم م

رقابة الجودة  1

 ةي  ولوجيكروب  يالم  

 لمستحضرات التجميل

 ايمان سالمة أحمد عبدالمجيدد/

 د/ محمد أسعد الموافي

 

 برنامج  الماجستير  -4

 القائمون بالتدريس المقرر م

 د/ هبه شحتة عبدهللا الحياتيةالمعلوماتية  1

 هانى قناوىد/  اخالقيات البحث العلمي 2

 رمضان حسن ابراهيما.د/  وبيولوجيا المتقدمةالميكر 3

 هانى قناوىد/ 



 جــــــامعة المنصــورة    

 كلية الصيدلـــة      

 قسم الميكروبيولوجي والمناعة      
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 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم المناعة الطبية 4

 منى ابراهيم شعباند/ ا.

 ا.د/ منى ابراهيم شعبان  المضادات الحيوية 5

 سها لطفى الدمراوىد/ 

 رشا محمد فتحىا.د/  األمراض المعدية 6

 هبة شحتة عبدهللا سعيدد/ 

 

 امج الدكتوراةبرن -5

 القائمون بالتدريس المقرر م

التكنولوجيا الحيوية  1

 المتقدمة

 فتحي بروة محمد د/ رشاا.

 د/ منى ابراهيم عوض شعبانا.

المناعة والمناعة  2

 الباثولوجية المتقدمة

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم 

 ايمان سالمة عبدالمجيدد/ 

الميكروبيولوجيا  3

 االكلينيكية

 مد فتحىد/ رشا محا.

 ايمان سالمة أحمدد/ 

 محمد عادل السكرىد/  تكنولوجيا حيوية 4

 عبير محمد عبدالعزيزد/ 

 

 برنامج الفارم دى -6

 القائمون بالتدريس المقرر م

األمراض المعدية و عالج  1

 المناعة

 ا.د/ منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ هانى ابراهيم قناوى 

 د/ محمد أسعد الموافى

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

محمد ياقوت )قسم ا.د/ بالمشاركة مع 

 أمراض الباطنة كلية الطب(

 

 الماجستير المهنى فى المناعة والطب التجددى -7

 القائمون بالتدريس المقرر م

1 Molecular Biology  ا.د/ منى ابراهيم عوض شعبان 

 د/ محمد أسعد الموافى

2 Advanced immunology  ا.د/ منى ابراهيم عوض شعبان 

3 Immunochemistry د/ هانى ابراهيم قناوى 

4 Bioinformatics د/ هبة شحتة عبدهللا سعيد 

5 Basic Immunology د/ هانى ابراهيم قناوى 

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 

 



 جــــــامعة المنصــورة    

 كلية الصيدلـــة      

 قسم الميكروبيولوجي والمناعة      
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 الشراف علي الرسائل  ا 
 لتالي:ــكا متهكتوراه المسجلين من الداخل والخارج وبيانايقوم القسم باإلشراف علي عدد من طالب الماجستير والد

 طالب الماجستير -أ

 
 المالحظات  تاريخ التسجيل  المشرفون  عنوان الرسالة إسم الطالب  م

محمد   أميمة 1

الشربيني عطا هللا 

 ابراهيم

تنوع المقاومه للبيتاالكتام في العزالت 

 االكلينيكيه من المكورات العنقوديه

 ان سالمه أحمد عبد المجيدإيم/د

 هانى ابراهيم قناوىد/ 

 

 من الخارج 4/6/2013

هبه السعيد أبو الفرح  2

 محمد حسن

تأثير دمج بعض األدويه والمضادات الحيويه 

على عترات السودوموناس ايروجينوزا 

 المعزوله من العدوى الرئويه

 د/ محمد محمد عادل حسن السكري 

 محمد أسعد زكى الموافى /د

 من الخارج 08/10/2014

 

3 

 

ايمان محمد محمد 

 حسن البقالوي 
التوصيف الجزيئي للتنوع الجيني لعزالت 

 السودوموناس اريجينوزا إكلينيكية 

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 محمد محمد عادل حسن السكري /د

 من الخارج  12/05/2011

ايمان عادل الباز  4

 يونس 

على مقاومة  (Sarتأثير المنظم العام )

مضادات الميكروبات وبعض عوامل 

 الضراوة في المكورات العنقودية الذهبية 

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

عبدالعزيز أحمد عبدهللا محمود /د

 الجمل 

 من الخارج  15/05/2016

بوال سمير دميان  5

 جورجى

دراسة الكلبسيال نيومونيا ذات المقاومة 

 ةحديثى الوالد المتعددة المعزولة من األطفال

 د/ هانى إبراهيم قناوى

 د/ أحمد محمد الباز خدم

 من الخارج 7/9/2016

آيه حسن علي حسن  6

 االسمر 

دراسة االنماط المصلية للكليبسيال الرئوية 

المعزولة من مصادر إكلينيكية مختلفة من 

 مستشفيات جامعة المنصورة 

 محمد يوسف ابراهيم محمد /د

 ق دينا عيد السيد رز /د

 من الخارج  11/01/2016

سمر مجدى السيد  7

 احمد الشربينى

التوصيف الجزيئي و تقييم حساسية البكتريا 

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  8

ابراهيم اسماعيل 

 الصباغ

دراسات جزيئية على مدى انتشار الجينات 

 املجرالمقاومه للكينولون بين البكتريا السالبه ا

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 30/8/2017

زينب محمود انور  9

 محمد هالل

التوصيف الجزيئى للعزالت السريرية من 

 ض أنواع المكورات السبحيةبع

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د. دينا عيد السيد رزق

 معيد بالقسم 07/02/2018

"دراسة النشاط المحتمل لبعض العوامل  أحمد أسامه رفاعى 10

 كمثبطات لضراوة السودوموناس اوريجينوزا
 د/ هانى ابراهيم قناوى

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 من الخارج 20/05/2018

 -دراسات  عن مقاومة الماكروليد اية أيمن محفوظ 11
ن )م ل س( ستربتوجرامي -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  12

التقييم الجزيئى وتنوع التجمعات     لدينشمس ا
 "الميكروبية المختلطة 

  ا.د/ رمضان حسن ابراهيم
 د/ محمد محمد عادل السكرى

 

مجلس قسم يونيو 

2018 

 من الخارج

أمنية توفيق متولى  13

 بهجت

دراسات على العالقة بين العدوى بأنماط 

نسلية مختلفة من االيشيريشيا كوالى و 

 اصابات الكلى

 د/ رشا محمد فتحىأ.

 د/ دينا عيد السيد رزق
 معيد بالقسم 01/01/2019

وسام احمد محمد  14

 ابراهيم
دراسة مقارنة بين العزالت السريرية 

للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة 

 للمثيسيلين والحساسة للمثيسيلين

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ هانى ابراهيم محمد قناوى

 دينا عيد رزق د/

 

 معيد بالقسم 10/06/2019

ى عادل عبد العزيز م 15

 مينا
عزالت السودوموناس اروجينوزا  فتوصي

 واسعة المقاومة للمضادات الحيوية والمكتسبة

 من المستشفيات

 رشا محمد  فتحى /دأ.

 د/ محمد محمد السكرى

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 

 معيدة بالقسم 7/11/2019

ماجى حامد عبد  16

 المجيد 

راسات النتاج االنزيمات الميكروبية لعالج د

 امراض الجهاز التنفسى

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 د/ هبة شحته عبد هللا السعيد

 من الخارج 2020/2/10



 جــــــامعة المنصــورة    

 كلية الصيدلـــة      

 قسم الميكروبيولوجي والمناعة      
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لقاء لطفى على على  17

 بدوى

ة استراتيجيات للتغلب على المقاومة الميكروبي

وعوامل الضراوة في العزالت السريرية 

اومة للمالذ األخير من سالبة الجرام المق

 مضادا الميكروبات

 أ.د/ منى إبراهيم شعبان

 د/ سها لطفى الشاعر

مجلس يونيو 

2020 

 من الخارج

مى احمد إبراهيم  18

 عوض

استهداف المقاومه الميكروبية وعوامل 

الضراوة في المكورات العنقودية المقاومة 

 للمالذ األخير من مضادات الميكروبات

 شعبان أ.د/ منى إبراهيم

 د/ عبير محمد عبد العزيز

مجلس يونيو 

2020 

 من الخارج

مى عبدالعظيم  19

 محمود
دراسات جزيئية على أنظمة الكريسبر كاز 

 في السودوموناس ايريجينوزا

 أ.د/ رشا محمد فتحى بروة

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

مجلس يونيو 

2020 

 من الخارج

 

 طالب الدكتوراه  -ب

 المالحظات  تاريخ التسجيل  المشرفون  الرسالةعنوان  إسم الطالب  م

 

1 

فاطمة وائل عباس 

 النجار 

دراسات مقارنة عن الجزر 

االمراضية من المكورات 

العنقودية الذهبية المعزولة من 

 مصادر إكلينيكية مختلفة 

رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 حسن 

 هاني إبراهيم محمد قناوي/د

 د/ سها لطفى الدمراوى 

 من الخارج  26/03/2015

2 

 

إيمان محمد ربيع أحمد 

 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 3

عزالت البروتيس ميربلز من ل

 عدوى الجهاز البولى

 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  4

 الحليم

انتاج مثبطات للمسار البديل للنظام 

 المتمم

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 هاني إبراهيم محمد قناوي/د

 د/ دينا عيد السيد رزق

 مدرس مساعد 01/11/2016

فى المناعة  11دور الكوليكتين  مها احمد السيد مبروك 5

الطبيعية وارتباطه بالعدوى 

 الميكروبية

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 محمد يوسف ابراهيم علي/د

 عبير محمد عبد العزيزد/ 

 مدرس مساعد 05/07/2017

هبه عبدالصبور محمد  6

 شومان

قييم النشاط البيولوجي لبعض ت

 النواتج الميكروبيه

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 هاني إبراهيم محمد قناوي/د

 هبه شحته عبدهللا سعيد/د

 من الخارج 29/5/2017

دراسات على االنتاج الميكروبي  محاسن احمد عبيه 7

النزيم الدكسترانيز والعوامل 

 المثره على نشاطه وثباته

 اهيم رمضان حسن ابر/أ.د

 محمد محمد عادل السكري/د

 محمد أسعد زكي الموافي/د

 من الخارج 2/5/2017

رنا محمد رضا عبد  8

 العزيز الباز محمد

التوصيف الجزيئى لفئات المقاومة 

المختلفة فى عزالت االيشيريشيا 

 كوالى السريرية

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 دهللا سعيدد/ هبة شحتة عب

 مدرس مساعد 17/12/2017

عبد الحليم عابد عبد  9

 الحميد عبد الحافظ

التوصيف الجزيئى لمثبطات جديدة 

لالتصال الخلوى وعوامل 

الضراوة فى عزالت إكلينيكية 

 للمكورات العنفودية الذهبية

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 منى ابراهيم عوض/ا.د

 دينا عيد السيد/د

 خارجمن ال 31/01/2018

محمد رمضان حسن  10

 ابراهيم

دراسات مقارنة بين عزالت 

سريرية من الكلبسيال الرئوية 

 المفرطة الضراوة والنمطية

 رشا محمد فتحي بروه  /ا.د

 إيمان سالمه أحمد عبدالمجيد /د

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

 من الخارج 19/06/2018

ا غيرات البورين فى البكتيريت ساره مجدى خليفة 11

المعويه التى لها أنماط مختلفه من 

 المقاومه لمضادات البيتاالكتام

رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 حسن 

 د.ايمان سالمة أحمد عبدالمجيد

 د.عبير محمد عبد العزيز

 من الخارج 25/09/2016



 جــــــامعة المنصــورة    

 كلية الصيدلـــة      

 قسم الميكروبيولوجي والمناعة      
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االء محمد محمود ابو  12

 العينين عبد الكريم

تقييم لالنظمة العالجية فى عزالت 

انى االكلينيكيه االسنيتوبكتر بوم

 متعددة المقاومة للمضادات الحيوية

 ا.د.رشا محمد بروه

 ا.د.منى ابراهيم عوض شعبان

د.محمد اسعد زكى حسن 

 الموافى 

 مدرس مساعد 2018\12\10

دينا اشرف رمضان  13

 احمد السيد

تطبيقات البكتريوفاج كطريقة 

عالجية حديثة ضد البكتريا عديدة 

 ية  المقاومة للمضادات الحيو

 رمضان حسن ابراهيم /أ.د

 ا. د.منى ابراهيم عوض شعبان

 د.عبير محمد عبد العزيز 

 مدرس مساعد 10/12/2018

ساره عبد الحميد عبد  14

 القادر ابراهيم موسى

دراسات عن االنتاج الميكروبى 

وتقييم انزيم الجلوتاميناز كمضاد 

 للسرطان

 رمضان حسن ابراهيم  /أ.د

ن د.محمد محمد عادل حس

 السكرى

 د.هبه شحته عبد هللا سعيد

 مدرس مساعد 30/12/2018

يمنى احمد فؤاد حجاج  15

 عوض

دراسه عن استخدام عوامل 

بيولوجيه مختلفه للحمايه من 

 عدوى االسينيتوبكتر بومانى

رمضان حسن ابراهيم  /أ.د

 حسن 

 د.هانى ابراهيم قناوى

 د.هبه شحته عبد هللا سعيد

 مدرس مساعد 30/12/2018

ريهام رضا سامح  16

 اللقانى

دراسات وبائية وجزيئية على 

استعمار األم بالمجموعة ب من 

 المكورات السبحية اثناء العمل

أ.د/ رمضان حسن إبراهيم 

 حسن

 أ.د/ هانى شمس

 د/ ايمان سالمه عبد المجيد

 د/ دينا عيد السيد رزق

 من الخارج 2019/12/31

هبة حسن إبراهيم  17

 الصياد

ى امكانية البروبيوتيك دراسات عل

والتوصيف الجزيئى للعصيات 

اللبنية المعزولة من المصادر 

 السريرية والبيئية

 د/ رشا محمد  فتحىا.

 د/ هانى ابراهيم قناوى

 د/ هبة شحتة عبدهللا

 من الخارج 19/5/2020

 

 2019/2020العام الرسائل الممنوحة خالل  -ج 

 

 

 

نوع   بإسم الطال م

 الرسالة 

 تاريخ المنح المشرفون الة عنوان الرس

يمنى احمد فؤاد  1

 حجاج
ه تاثير بعض عوامل الضراوه دراس ماجستير

في الهروب من  لمكورات العنقودية الذهبيةل

 الجهاز المناعى

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/ هانى ابراهيم قناوى

 عبدالعزيز أحمد الجمل/د

29/08/2019 

سارة عبد الحميد  2

يم عبد القادر ابراه

 موسى

يم دراسات عن االنتاج المتماثل و المغاير إلنز ماجستير

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

03/09/2019 

بشنت المتولى  3

 منصور العدروسى

التوصسف الجزيئى لمقاومة المضادات  ستيرماج

الحيوية وعوامل الضراوة في العزالت 

 االكلينيكية من المكورات المعوية

 د/ ايمان سالمه عبد المجيد

 د/ هبه شحته عبد هللا السعيد

2019/9/25 

مايكل محسن كامل  4

 جرجس

دور البروتين السطحي أ للمكورات الرئوية  ماجستير

دوى بميكروب المكورات في الحماية من الع

 السبحية الرئوية

 أ.د/ رمضان حسن إبراهيم حسن

 أ.د/ محمد يوسف إبراهيم

 د/ عبير محمد عبد العزيز

2020/1/14 

محمد الحسين رجب  5

 احمد العدوى 

دراسات على الخصائص الظاهرية والجزيئية  ماجستير

المرتطبة بتكوين الطبقة الحيوية في عزالت 

 وموناس اريجينوزاسريريرية من السود

 أ.د/ رشا محمد فتحى بروة

 د/ محمد محمد عادل السكرى

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

23/6/2020 
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 : ـ رابعاً : شئون البحوث
 لقسم  ةالخطة البحثي -أ

 استخدام تكنولوجيا النانو فى عالج المقاومه والضراوة للميكروبات .-    1

 عوامل الضراوة.الخلوى للميكروبات و تثبيط االتصال-2 

من  ة الحددراسه عوامل الضراوة لبعض الميكروبات المعزوله من المستشفيات والمواد الغذائية وكيفي  -3

 خطورتها .

 راسات ميكروبيولوجيا على عدوى الفطريات.د -4

 نتاج بعض االنزيمات التى لها اهميه باستخدام التكنولوجيا الحيوية.ا -5

 بات من الجهاز المناعى.روالمناعة وكيفية هروب الميك -6

 يه يتها العالجاألدويه المستخدمه فى العالج وأسباب مقاومه الميكروبات لها وكيفية زيادة فاعل دراسة تأثير -7

 

 :على النحو التالىللقسم إضافة المجموعات البحثية  -1

 االعضاء المجموعة البحثية 

1 

Study of the virulence factors of some microbes isolated 

from hospitals and food and how to reduce their severity 

 رشا محمد فتحي بروة د/ا.

 د/منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ايمان سالمة عبد المجيد

 د/ محمد محمد عادل السكري

 د/هاني ابراهيم قناوي

 محمد أسعد الموافىد/

 ص/ محمد العدوى

 ص/ وسام أحمد

 ص/ أمنية توفيق

 لص/ مى عاد

2 

Molecular microbiology 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/رشا محمد فتحي بروةا.

 د/محمد يوسف ابراهيما.

 د/منى ابراهيم عوض شعبان

 د/ايمان سالمة عبد المجيد

 د/ محمد محمد عادل السكري

 د/عبير عبدالعزيز

 د/عبد العزيز الجمل

 د/محمد اسعد الموافي

 سها لطفي الشاعر/د

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
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 د/عبير عبدالعزيز

 سها لطفي الشاعرد/ 

 االء محمد ابو العينين /م.م

 م.م/ دينا أشرف

5 
Comparison of microbes isolated from different clinical 

and environmental sources 

 د/رشا محمد فتحي بروة

 د/دينا عيد السيد رزق

 أمنية توفيق متولى /ص

6 

Immunology and how the microbes escape from the 

immune system 

 مضان حسن ابراهيمأ.د/ ر

 د/محمد يوسف ابراهيم

 د/هاني ابراهيم قناوي

 د/عبير محمد عبد العزيز

 د/دينا عيد السيد رزق

 ايناس ياسر محمدم.م/ 

 مها احمد مبروك/م.م

 يمني حجاج /م.م

 مايكل محسن كاملم.م/

7 

The production of important enzymes in Biotechnology 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم

 د/هاني ابراهيم قناوي

 د/ محمد محمد عادل السكري

 د/محمد اسعد الموافي

 د.هبه شحته عبد هللا سعيد

 سارة عبد الحميد/م.م

 

 2019/2020 البحثية للقسم عن العام المشروعات-1
 الفريق البحثي   اسم المشروع

 السكري محمد محمد عادل/د التعرف علي الميكروبات باستخدام تكنولوجيا الميكرواراي

 

 2019/2020األبحاث الحديثة المنشورة في المؤتمرات والمجالت المحلية والعالمية عن العام -2 

 

 

 جهة وتاريخ النشر المؤلف إسم البحث م

 

 
Paper in Journals (2019) 

1.  

Molecular Identification and 

Virulence Factors Determination in 

Candida Species Isolated from 

Egyptian Patients 

Nehal Ahmed, Dina E 

Rizk , Manal El Said , 

Rasha MF Barwa , 

Mohammed Adel 

Elsokary , Ramadan HI 

Hassan 

American Journal of 

Microbiological 

Research, 2019, Vol. 7, 

No. 4, 108-117 

(2019) 
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2.  

Antibacterial, antibiofilm and 

molecular modeling study of some 

antitumor thiazole based chalcones as 

a new class of DHFR inhibitors. 

Waad Alrohily, 

Mahmoud Habib, 

Shahenda EL-Messery, 

Abdulmalik Alqurashi, 

Hussein EL-Subbagh and 

EL-Sayed E. Habib 

Microbial Pathogenesis, 

Aug 22;136:103674. doi: 

10.1016/j.micpath.2019.

103674.  

(2019) 

 

3.  

Targeting Microbial Resistance: 

Synthesis, Antibacterial Evaluation, 

DNA Binding and Modeling Study of 

New Chalcone-Based 

Dithiocarbamate Derivatives 

Marwa Ayman, 

Shahenda M.El-Messery,   

EL-Sayed E. Habib,  Sara 

T.Al-Rashood, 

Abdulrahman 

A.Almehizia, Hamad 

M.Alkahtani, and Ghada 

S.Hassan 

Bioorganic Chemistry, 

Volume 85, 282-292, 

(2019) 

 

4.  

Biotechnological applications of 

quorum sensing inhibition as novel 

therapeutic strategies for multidrug 

resistant pathogens 

Mona Shaabana, 

Abdelaziz Elgaml and 

EL-Sayed E. Habib 

Microbial Pathogenesis, 

127: 138-143,  

(2019) 

5.  

Design, synthesis, antimicrobial and 

anti-biofilm evaluation, and 

molecular docking of new substituted 

fluoroquinazolinones 

Zayed MF, Ibrahi S, EL-

Sayed E. Habib, Hassan 

MH, Ahmed S, Rateb HS 

 

Med Chem. 15 (6) 659-

675, 

 (2019) 

6.  

Bacteriophage therapy increases 

complement mediated lysis of 

bacteria and enhances bacterial 

clearance after acute lung infection 

with MDR Pseudomonas aeruginosa 

Abeer M Abd El-Aziz, 

Abdelaziz Elgaml, 

Youssif M Ali 

The journal of infectious 

diseases. 219:1439-

1447. (2019) 

7.  

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. 33:1556-1562. 

(2019) 

8.  

Absence of the Lectin Activation 

Pathway of Complement Ameliorates 

Proteinuria-Induced Renal Injury. 

Alghadban, S., Kenawy, 

H. I., Dudler, T., 

Schwaeble, W. J., & 

Brunskill, N. J. 

Front Immunol, 10, 

2238. 

doi:10.3389/fimmu.2019

.02238 (2019) 

9.  

Occult hepatitis B infection among 

blood donors from Yaounde, 

Cameroon. 

Fopa, D., Candotti, D., 

Tagny, C. T., Doux, C., 

Mbanya, D., Murphy, E. 

L., Kenawy, H. I., El 

Chenawi, F., Laperche, 

S. 

Blood Transfus, 17(6), 

403-408. 

doi:10.2450/2019.0182-

19 (2019) 

10.  

Design, Evaluation and Antimicrobial 

Activity of Egyptian Propolis-Loaded 

Nanoparticles: Intrinsic Role as A 

Shaaban MI International Journal of 

Nanomedicine.  

(2019). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31446042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31446042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31446042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31446042
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004520681830751X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00452068/85/supp/C
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Novel And Naturally Based Root 

Canal Nanosealer". International 

Journal of Nanomedicine. 14, 8379-

8398. 

11.  

Synthesis, molecular modeling and 

biological evaluation of new 

pyrazolo[3,4-b]pyridine analogs as 

potential antimicrobial, antiquorum-

sensing and anticancer agents. 

Shaaban M.I. Bioorg. Chem. 89, 

102976: 1-13 

(2019). 

12.  

Emergence of multidrug 

resistance and extensive drug 

resistance among enterococcal 

clinical isolates in Egypt 

Eman salama 

Abdelmegeed 

Heba Shehta said 

Infection and drug 

resistance 

(2019) 

13.  

Incidence of virulence 

determinantsamong enterococcal  

clinical isolates in Egypt and its 

association with biofilm formation 

Eman salama 

Abdelmegeed 

Heba Shehta said 

Microbial drug 

resistance 

(2019) 

14.  
Enhanced biocatalytic activity of 

recombinant lipase immobilized on 

gold nanoparticles.   

عبير محمد عبد العزيز، محمد 

 شاكر, مني شعبان

Current Pharmaceutical 

Biotechnology  

(2019). 

15.  

Cellular interaction and antibacterial 

efficacy of two hydraulic calcium 

silicate-based cements: cell-

dependent model 

سلمي فتحي،  عبير محمد عبد 

 العزيز، دعاء لباح

Journal of Conservative 

Dentistry  

(2019). 

 

16.  

The seroprevalence of parvovirus 

B19 antibody in blood donors at the 

National Blood Transfusion Center in 

Kinshasa. 

Chabo Byaene A, 

Kabututu ZP, Abou 

Rayia DM, El-Sokkary 

MMA 

J Med Virol.1–7. 

(2019) 

 

 
Paper in Journals (2020) 

17.  

Effects of Lysozyme, Proteinase K, 

and Cephalosporins on Biofilm 

Formation by Clinical Isolates of 

Pseudomonas aeruginosa 

Mohamed 

Eladawy,Mohammed El-

Mowafy, 

Mohamed Mohamed 

Adel El-Sokkary and 

Rasha Barwa 

Interdisciplinary 

Perspectives on 

Infectious Diseases. 

Volume  

(2020) 

18.  

The rational design, synthesis, and 

antimicrobial investigation of 2-

Amino-4-Methylthiazole analogues 

inhibitors of GlcN-6-P synthase 

Omar AM, Ihmaid S, EL-

Sayed E. Habib, 

Althagfan SS, Ahmed S, 

Abulkhair HS, and 

Ahmed HE 

Bioorg Chem. Mar 

21;99:103781. doi: 

10.1016/j.bioorg.2020.1

03781.  

(2020) 

19.  
Phytochemical, antimicrobial and 

antiquorum-sensing studies of 

Fatma Abdel Bar, Marwa 

Elsbaey, Noha Taha, 

Abdelaziz Elgaml, 

Natural Product 

Research. 34(6):804-
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pulicaria undulata L.: a revision on 

the structure of 1β,2α,3β,19α,23-

pentahydroxy-urs-12-en-28-oic acid 

Gamal Abdel-Fattah 809.  

(2020) 

20.  

Genetic polymorphisms of TP53 

(rs1042522) and MDM2 

(rs2279744) and colorectal cancer 

risk: An updated meta-analysis 

based on 59 case-control studies. 

Rami Elshazli, Eman 

Toraih, Abdelaziz 

Elgaml, EmadKandil, 

Manal S.Fawzy 

Gene. 2020 734:144391. 

(2020) 

21.  

Impact of sarA mutation on immune 

system evasion and stress response 

in Staphylococcus aureus. 

Hagag, Y., Elgaml. A., 

Hassan, R., Kenawy, H. 

The Egyptian Journal of 

Medical Microbiology 

(in press).  

(2020) 

22.  

Association of cardiac biomarkers 

and comorbidities with increased 

mortality, severity, and cardiac injury 

in COVID‐19 patients: A 

meta‐regression and Decision tree 

analysis 

Eman A. Toraih  Rami 

M. Elshazli  Mohammad 

H. Hussein  Abdelaziz 

Elgaml  Mohamed 

Nasreldien Amin  

Mohammed 

El‐Mowafy  Mohamed 

El‐Mesery  Assem 

Ellythy  Juan Duchesne  

Mary T. Killackey  Keith 

C. Ferdinand  Emad 

Kandil  Manal S. Fawzy 

Journal of Medical 

Virology  

(2020). 

23.  

The seroprevalence of parvovirus 

B19 antibody in blood donors at the 

National Blood Transfusion Center in 

Kinshasa 

Dr.Mohamed M. Adel 

El-Sokkary 

Journal of medical 

virology 

(2020) 

24.  

The genus Enterococcus: between 

probiotic potential and safety 

concerns – an update. 

Michael M. Girgisa, 

Abeer M. Abd El-Aziz, 

Ramadan Hassana, 

Youssif M. Ali 

Microbial pathogenesis 

(2020) 

25.  

Prevalence and Characterization of 

Streptococcus pyogenes Clinical 

Isolates from Different Hospitals and 

Clinics in Mansoura 

Zeinab M. Helal,1 Dina 

E. Rizk,1 Mohamed M. 

Adel El-Sokkary and 

Ramadan Hassan,1 

International Journal of 

Microbiology 

(2020) 

26.  

A validated real-time PCR method 

for the specific identification of 

probiotic strain Lactobacillus 

rhamnosus GG (ATCC 53103) 

Shehata, H. R., 

Newmaster, S. G. 

Journal of AOAC 

International 

(2020) 
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27.  
Characterization of the microbiota of 

commercially-traded finfish fillets. 

Shehata, H. R., 

Mitterboeck, T. F., & 

Hanner, R. 

Food Research 

International 

(2020) 

28.  

Combined targeted and non-targeted 

PCR based methods reveal high 

levels of compliance in probiotic 

products sold as dietary supplements 

in USA and Canada 

 Shehata, H. R., 

Newmaster, S. G. 

Frontiers in 

microbiology 

(2020) 

29.  

The protective effect of lactobacillus 

versus 5-aminosalicylic acid in 

ulcerative colitis model: role of gut 

microbiota and Nrf2/Ho-1 pathway 

Ahmed M. El-Baz, 

Ahmed E. Khodir, 

Mohamed M. Adel El 

Sokkary and Ahmed 

Shata 

Life sci. 256, 117927 

(2020) 

 

Conferences 

 

 جهة وتاريخ النشر المؤلف إسم البحث م

 

 
Poster in Conferences 

1 

Effects of Lysozyme, Proteinase K, 

and Cephalosporins on Biofilm 

Formation by Clinical Isolates of 

Pseudomonas aeruginosa 

Mohamed Eladawy 

,Mohammed El-

Mowafy, 

Mohamed Mohamed 

Adel El-Sokkary and 

Rasha Barwa 

The 6th Scientific 

Conference of 

Microbiology & 

Immunology 

Department. 15/02/2020 

2 

Physiochemical and microbiological 

stability of phenytoin sodium 

extemporaneously compound 

suspension in Saudi arabia hospitals. 

Abdula Alsaedi, Sameh 

Ahmed, Abdulmalik 

Alqurashi, Yaser 

Alhamady and EL-

Sayed E. Habib. 

The Annual Meeting of 

SPS (SIPHA 2019), Jan 

23-24, 2019, Jeddah, 

KSA. 

 

3 

 

Prevalence of different serotypes and 

superantigens among Streptococcus 

pyogenes clinical isolates 

Zeinab M. Helal, Dina 

E. Rizk, Mohamed M. 

El-Sokkary, Ramadan 

Hassan 

The 6th Scientific 

Conference of 

Microbiology & 

Immunology 

Department. 15/02/2020 

4 

Production and purification of 

polyclonal antibodies against the 

complement protein C1s-serine 

protease 

Eman Rabea, Abdelaziz 

Elgaml, Youssif M Ali, 

Ramadan Hassan 

The 6th Scientific 

Conference of 

Microbiology & 

Immunology 

Department. 15/02/2020 
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5 

Enumeration of probiotic strain 

Lactobacillus gasseri Lg-36 using 

viability real-time PCR. 

Shehata, H. R., Kiefer, 

A. and Newmaster, S. 

The 69th Annual 

Conference of the 

Canadian Society of 

Microbiologists, June 

10-13, 2019, 

Sherbrooke, QC, Canada 

 

 
Oral presentation in Conferencese 

1 

Validation of qualitative real-time 

PCR methods for molecular 

diagnostic identification of 

probiotics. 

Shehata, H. R. and 

Newmaster, S. 

International Probiotic 

Association (IPA) 

Workshop in DC, 

October 31, 2019, 

Bethesda, MD, USA 

2 

Enumeration of probiotic strain 

Lactobacillus casei Lc-11 using 

viability real-time PCR. 

Shehata, H. R. and 

Newmaster, S. 

International Conference 

on World Probiotics & 

Beneficial Microbes, 

September 27-28, 2019, 

Toronto, Canada 

 

  2019/2020لمؤتمرات والدورات التدريبية عام ا-3
 

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

1 
ا.د/ رمضان حسن 

 ابراهيم

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

2- New application trials in gene 

therapy (Presenter) 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

 د/ رشا محمد فتحى بروه 2

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020 ( 

Chairperson) 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

8 -2 th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

(Chairperson) 

Faculty of Pharmacy- 

Mansoura University 

 
26/2/2020 مكافحة الفساد  -3  Mansoura University 

4-Career backstage 2. 25/11/2019 جمعية ETOP جامعة  -كلية الصيدلة

 المنصورة

5-  Invest yourself for Knowledge. 

20/11/2019 

 لية الصيدلةك -جمعية فارماسكول 

6-   The role of higher education in  الشبكة العربية األوروبية لتدريب
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providing the relevant skills 

needed for the digital age. 

18/12/2019- 20/12/2019 

القيادات الجامعية بالتعاون  مع المعهد 

 العربى العداد القيادات

دوة عن وضع األسئلة الموضوعية ن  -7

25/9/2019 

Faculty of Pharmacy- 

Mansoura University 

كيفية إستخدام نظام المودل إلجراء   -8

 ً  اإلمتحانات اإللكترونية وإنتاج المقررات ذاتيا

7/10/2019 

Faculty of Pharmacy- 

Mansoura University 

9-Toword rationale use of 

antibiotics 16/2/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

10- Peritoneal dialysis of catheter 

infection 15/2/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

11- MRSA as a real threat: type of 

MRSA and their nomenclature. 

15/2/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

12- Microbial identification using 

Microarray. 15/2/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

13-Foundations of Teaching 

Excellence in Pharmacy Education 

15/4/2020 on line training course 

Ain Shams University 

14- Physiology of Microorganisms, 

the Growth Curve Microbial 

Metabolism. 16/2/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university. 

3 
ا.د/ منى ابراهيم 

 عوض

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 15&16/02/2020 

 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university. 

4 
د/ ايمان سالمة احمد 

 عبد المجيد

  -1 دورة اعداد المفردة االختبارية 

9-10/2/2020 

وحدة القياس و التقويم بجامعة 

 لمنصورةا

اعداد بنك االسئلة و   -2

 25/2/2020-24 ,االختبارات االلكترونية

وحدة القياس و التقويم بجامعة 

 المنصورة

3- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 
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Department. 15&16/02/2020 

8 -4 th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

 د/ هاني قناوي 5

1- The 6th Scientific 

Conference of Microbiology & 

Immunology Dept., 15th-16th 

Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- The 19th Egyptian-French 

Seminar of Immunology and 

Histocompatibility- 5th 

Conference of Mansoura 

Research Center for Cord Stem 

Cells (MARC-CSC), 19-20 Dec 

2019.  

Faculty of Medicine, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

(Chairperson of 

Immunology II session) 

3- The 6th Pharmaceutical 

conference “New Trends in 

Pharmacy”, 2nd Dec 2019, 

Faculty of Pharmacy, 

Kafrelsheikh University, 

Kafrelsheikh, Egypt. 

4- Toword rational use of 

antibiotics (Presenter) 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

5- 1st Annual Conference of 

Pharmacy Department: 

Pharmacy Practice; different 

perspectives, 14th Mar 2019,  

El Hekma Club, Ras El 

Bar, Egypt  

إعداد بنك األسئلة واالختبارات  -6

 25/2/2020-24 اإللكترونية

وحدة القياس و التقويم بجامعة 

 المنصورة

  إعداد المفردة االختبارية -7

9-10/2/2020 

وحدة القياس و التقويم بجامعة 

 المنصورة
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التقويم الذاتي للبرامج التعليمية:   -8

-24 كليات ومعاهد التعليم العالي

26/11/2019 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 (NAQAAE) واالعتماد

6 
د/ محمد عادل 

 السكرى

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Dept., 15th-16th Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- Microbial identification 

using microarray 

)Presenter) 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

 د/ دينا عيد رزق 7

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Dept., 15th-16th Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- 8th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

إعداد بنك األسئلة واالختبارات  -3

 25/2/2020-24 اإللكترونية

وحدة القياس و التقويم بجامعة 

 المنصورة

وحدة القياس و التقويم بجامعة  10/2/2020-9 إعداد المفردة االختبارية -4

 المنصورة

 د/ محمد أسعد الموافى 8

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Dept., 15th-16th Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- 8th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

 د/ هبة شحتة عبدهللا 9

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Dept., 15th-16th Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- 8th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 
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 عبير محمد عبدالعزيز /د 10

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Dept., 15th-16th Feb 2020. 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

2- 8th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

 يز الجملد/ عبد العز 11

3- Superbugs threat; the 

problem and its solution. The 

26th Conference of the Egyptian 

Society for Medical Microbiology 

(ESMN). March 7th, 2020 

Mercure Cairo Le Sphinx 

Hotel. 

4- The 8th German Science 

"DAAD Kairo COSIMENA". 

16th July 2019. 

Conrad Cairo Hotel. 

 د/ وليد مطاوع 12

1- Antidepressant drugs affect 

the gut commensal bacteria. 

(2020).   

Molecular Mechanisms 

Linking the Microbiome 

and Human Health. 

Miami, USA. 

2- Gamma amino butyric 

acid (GABA)-producing 

probiotics as a new avenue in 

microbiota modulation and gut 

health promotion. Keystone 

symposium (Microbiome: 

Therapeutic Implications (T1)). 

(2019). 

Killarney, Co. Kerry, 

Ireland 

3- Understanding the 

probiotic potential of GABA 

producing bacteria using an 

ex-vivo continuous 

Annual Conference of 

Canadian Society of 

Microbiologists. 

Sherbrooke, QC, Canada.  
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fermentation model. (2019). 

4- Foundations of project 

management I. April 30-May 

1, 2019 

Mitacs. Ottawa, Canada. 

 د/ حنان رضا 13

1- International Conference on 

World Probiotics &amp; 

Beneficial Microbes, 

September 27-28, 2019. 

Toronto, Canada 

2- The 69th Annual Conference 

of the Canadian Society of 

Microbiologists, June 10-13, 

2019. 

Sherbrooke, QC, Canada 

 8th scientific conference of د/ سها لطفى الدمراوى 14

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

15 
م.م/ ايناس ياسر عبد 

 الحليم

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 15&16/02/2020 

Microbiology departement, 

Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

 االء ابو العينينم.م/  16

1- Applications on 

Scanning & 

Transmission 

Electron 

Microscopy and 

Zeta Analyzer, 26-

28 November 2019 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

2- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 15&16/02/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 
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 م/ دينا اشرف رمضانم. 17

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 15&16/02/2020 

Faculty of Pharmacy, 

Mansoura university 

18 
م.م/ رنا محمد رضا عبد 

 العزيز الباز

 

 دورة اعداد المفردة االختبارية - 1

9-10/2/2020 

 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University 

2- 8th scientific conference 

pharmacy studenrs (7 march 2020) 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 

3- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15&16/02/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University 

19 
م.م/ سارة عبد الحميد 

 عبد القادر ابراهيم موسي

4- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

5 8 - th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020  

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 م.م/  يمني حجاج 20

1- The 6th Scientific Conference 

of Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 م.م/  مايكل محسن 21

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

22 
ص/ محمد الحسين رجب 

 ياحمد العدو

1- The 5th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 23/02/2019 

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

2- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 المؤتمر الوطني السابع للشباب  -3

30/6/2019  

 العاصمة االدارية 

مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليل -4

 للمهنيين 

24/2/2020 

 وزارة التعليم العالي
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 كلية الصيدلـــة      
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 2019/2020لعام والمناعة  بقسم الميكروبيولوجى الحلقات النقاشية التى أقيمت -4

 الحلقة النقاشيةعنوان  اإلسم م

التوصسف الجزيئى لمقاومة المضادات الحيوية وعوامل الضراوة في العزالت  بشنت المتولى منصور العدروسى 1

 االكلينيكية من المكورات المعوية

رات الرئوية في الحماية من العدوى بميكروب دور البروتين السطحي أ للمكو مايكل محسن كامل جرجس 2

 المكورات السبحية الرئوية

في  دراسات على الخصائص الظاهرية والجزيئية المرتطبة بتكوين الطبقة الحيوية محمد الحسين رجب احمد العدوى 3

 عزالت سريريرية من السودوموناس اريجينوزا

5-  

8th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

6- Gel J andPAST (on line) Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 زينب محمود هالل /ص 23

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

2-The 8 th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020  

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

3-19/2/2020 فيروس كورونا توعية عن 

 المستجد

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 وسام احمد /ص 24

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 امنية توفيق بهجت /ص 25

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

2-The 8 th scientific conference of 

Pharmacy students. 7/3/2020 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

 ص/  مي عادل 26

1- The 6th Scientific Conference of 

Microbiology & Immunology 

Department. 15/02/2020  

Microbiology & 

Immunology Department, 

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 

توعية عن فيروس كورونا 2-19/2/2020

 المستجد

Faculty of pharmacy, 

Mansoura University. 
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ناس اروجينوزا واسعة المقاومة للمضادات الحيوية عزالت السودومو فتوصي مينى عادل عبد العزيز ام 4

 والمكتسبة من المستشفيات

 دراسات النتاج االنزيمات الميكروبية لعالج امراض الجهاز التنفسى ماجى حامد عبد المجيد 5

 لقاء لطفى على على بدوى 6
رية ريالس استراتيجيات للتغلب على المقاومة الميكروبية وعوامل الضراوة في العزالت

 سالبة الجرام المقاومة للمالذ األخير من مضادا الميكروبات

ة قاوماستهداف المقاومه الميكروبية وعوامل الضراوة في المكورات العنقودية الم مى احمد إبراهيم عوض 7

 للمالذ األخير من مضادات الميكروبات

 مى عبدالعظيم محمود 8
 سودوموناس ايريجينوزادراسات جزيئية على أنظمة الكريسبر كاز في ال

ثناء ية ادراسات وبائية وجزيئية على استعمار األم بالمجموعة ب من المكورات السبح ريهام رضا سامح اللقانى 9

 العمل

من  زولةدراسات على امكانية البروبيوتيك والتوصيف الجزيئى للعصيات اللبنية المع هبة حسن إبراهيم الصياد 10

 يةالمصادر السريرية والبيئ

 

 ايناس ياسر محمد 11
CRISPER system 

 رنا محمد رضا عبد العزيز الباز  12
MRSA as a real threat 

االء محمد محمود ابو العينين عبد  13

 الكريم
 فيروس كورونا

 2019/2020بيان بأسماء الحاصلين علي جوائز لعام   -5

 الجائزة الوظيفة اإلسم م

   ال يوجد 1

 

 اعبراءات اختر -6

 براءة االختراع الوظيفة اإلسم م

1  
 ال يوجد

  

 

 

 2019/2020لعام  ICDLلسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي دورة بيان بأسماء ا -7

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م

   ال يوجد 1

 

 هيئة التدريس لعام من السادة معاوني أعضاء TOEFLبيان بأسماء الحاصلين علي شهادة  -8

2020/2019 

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م
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 2019/10/23 معيد محمد الحسين رجب العدوي 1

 

 2019/2020من معاوني أعضاء هيئة التدريس لعام  IELTS بيان بأسماء الحاصلين علي شهادة  -9

 تاريخ الحصول علي الشهادة  الوظيفة اإلسم م

 2019/12/7 مدرس مساعد روكمها احمد مب 1

            

 

رات تنمية قد FLDP اء السادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم الحاصلين علي دورة بيان بأسم -10

 2019/2020اعضاء هيئة التدريس 

 التاريخ إسم الدورة اإلسم م

د/ محمد محمد عادل  1

 السكري 

 30/12/2019-29/12/2019 ادارة الفريق البحثي 

 15/01/2020-14/01/2020 اعداد و تصميم االختبارات االلكترونية 

فة مفاهيم و طبيعة االعاقة و سبل التيسيرات المختل

 لهم في التعليم 

27/01/2020-28/01/2020 

 03/02/2020-02/02/2020 اداراة المراجع و فهرستها الكترونيا

د/ ايمان سالمة أحمد  2

 عبدالمجيد

 23/09/2019 – 22/09/2019 امعية االدارة الج

 

 09/03/2020 -08/03/2020 مكافحة الفساد و التعريف به   

أ. د/ منى ابراهيم عوض   3

 شعبان

 29/07/2019-28/07/2019 ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا

 21/08/2019 – 20/08/2019 تصميم و مراجعة األبحاث العلمية 

 

 

د أسعد زكي حسن د/ محم  4

 الموافي 

 22/07/2019-21/07/2019 تصميم المواقع الشخصية العضاء هيئة التدريس

 23/06/2020- 22/06/2020 تصميم و انتاج المقررات االلكترونية 

 25/06/2020-24/06/2020 مكافحة الفساد و التعريف به 

 

 22/07/2019-21/07/2019 العضاء هيئة التدريستصميم المواقع الشخصية  د/ هانى ابراهيم قناوى  5

  

 31/05/2020 – 30/05/2020 أخالقيات البحث العلمي 

 04/06/2020 – 03/06/2020 تصميم و إنتاج المقررات اإللكترونية 

 22/07/2019-21/07/2019 تصميم المواقع الشخصية العضاء هيئة التدريس   د/ عبد العزيز أحمد عبد هللا  6

 02/06/2020- 01/06/2020 جودة االداء في األقسام العلمية 

 31/07/2019-30/07/2019  مكافحة الفساد والتعريف به سها لطفي الدمراوي  /د 7
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 2019/2020أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة خالل تتعيينا -11

 

 

 

 2019/2020 جى والمناعة خاللأعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد الميكروبيولو تتعيينا12-

 

 

 

 

 2019/2020بدرجة مدرس الميكروبيولوجى والمناعة خالل تتعيينا -13  

 

 

 

 

 15/01/2020 -14/01/2020 اعداد و تصميم االختبارات االلكترونية 

م.م/ آالء محمد محمود ابو  8

 العينين

 09/09/2019-08/09/2019 ة تنظيم المؤتمرات العلمي

 16/09/2019-15/09/2019 ادارة المراجع و فهرستها الكترونيا

 26/08/2019 – 25/08/2019 مشروعات البحوث التنافسية المحلية و العالمية  م.م/ مها أحمد السيد مبروك  9

 12/11/2019-11/11/2019 مكافحة الفساد و التعريف به 

 09/09/2019 -08/09/2019 كيفية كتابة المقالة العلمية  رضا البازم.م/ رنا محمد    10

 18/11/2019-17/11/2019 ادارة المراجع و فهرستها الكترونيا

 20/01/2020-19/01/2020 مهارات التحليل اإلحصائي

 23/12/2019 – 22/12/2019 مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة م.م/ يمنى أحمد فؤاد حجاج 11

 28/01/2020 – 27/01/2020 نظام الساعات المعتمدة 

 30/04/2020 – 29/04/2020 العرض الفعال

م.م/ سارة عبد الحميد عبد  12

 القادر ابراهيم 

 23/12/2019 – 22/12/2019 مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة

 28/01/2020 – 27/01/2020 نظام الساعات المعتمدة 

 23/12/2019 – 22/12/2019 مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة  ص/ أمنية توفيق بهجت  13

 28/01/2020-27/01/2020 نظام الساعات المعتمدة 

زينب محمود انور ص/   14

 محمد هالل

 13/01/2020-12/01/2020 التخطيط االستراتيجي

 23/12/2019- 22/12/2019 ال في انماط التعليم المختلفة مهارات االتص ص/ مي عادل عبد العزيز  15

 تاريخ التعيين  اإلسم م

 27/4/2020 منى ابراهيم عوضا.د/ 1

 تاريخ التعيين  اإلسم م

 26/12/2019 عبدالعزيز أحمد الجملد/  1

 تاريخ التعيين  اإلسم م

  ال يوجد 1
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 2019/2020المعيدين الجدد خالل العام  تتعيينا -14
 

 

 

 

 2021/ 02لقسم فى شهر ل السابعسوف يعقد المؤتمر السنوى : المؤتمر السنوي للقسم -15

 للتقرير اعتماد مجلس القسم

12/ 7    /2020 
 

   للتقرير لس الكليةجاعتماد م                                           القسم المشرف على                  

 

      ا.د/رشا محمد فتحى                

                            /         /2020 

 عميد الكلية 
                                                                

 حمد ابراهيم عيدممنال  ا.د/                                                                                        
                                                                                                      

                               

                                                                               

  

    

 
                          

 يخ التعيين تار اإلسم م

  لم يتم التعيين حتى تاريخه 1


