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 مكان العمل

 الفترة الزمنية

 طبيعة العمل الرتبة العلمية
طبيعة 

 العالقة
 إلى من

معهد بحوث الهندسة الوراثية 

 والتكنولوجيا الحيوية
 مدرس األن 2011

تدريس 

 وبحث
 تعيين

معهد بحوث الهندسة الوراثية 

 والتكنولوجيا الحيوية
 تعيين بحث مدرس مساعد 2011 2007

معهد بحوث الهندسة الوراثية 

 والتكنولوجيا الحيوية
 تعيين بحث معيد 2007 2003

 

 

 . دراسات البيولوجيا الجزيئية 

 .الدراسات السيتولوجية 

 .المعلمات الجزيئية 

 .وراثة وتربية النبات 

 .المعلوماتية الحيوية 

 

 

 البيولوجيا الجزيئيةتوصيف المقررات التالية في برنامج  و المشاركة فى تدريس: 

 اسم المقرر باللغة االنجليزية المقرر باللغة العربيةاسم  م

 Molecular Genetics (B1-49) (49-1وراثة جزيئية )ب 1

  Chemical modifications of proteins (B1-8) (8-1التحورات الكيميائية للبروتين )ب 2

 Advanced Genetics (B1-3) (3-1وراثة متقدم )ب 3

(.12-1د.ن.أ )بميكانيكيات إصالح ال  4    DNA repair mechanisms (B1-12) 

 Gene expression (B1-17) (17-1التعبير الجينى )ب 5
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(18-1الواسمات الجينية )ب 6  Gene probes (B1-18) 

 Molecular biology 1 (B1-35) (35-1)ب 1بيولوجيا جزيئية 7

  Molecular genetic analysis of population (B1-48) (48-1التحليل الوراثى الجزيئى فى العشائر )ب 8

-1العالقة بين التركيب والوظيفة للبروتينات )ب 9

85) 

Structure and Function Relationship of Protein 

(B1-85) 

(39-1البيوتكنولوجيا الجزيئية )ب 10   Molecular biotechnology (B1-39) 

 Advanced Molecular Genetics (B1-2) (2-1وراثة جزيئة متقدم )ب 11

 Gene regulation in eukaryotes (B1-49) (19-1التحكم الجينى للكائنات حقيقية النواة )ب 12

(73-1التحول الوراثى فى النبات )ب 13  Plant genetic transformation (B1-73)  

(81-طرق تحليل البروتين )ج 14  Methods in protein analysis (C-81) 

 

 

 وحتى اآلن. 2016مايو نائب لمدير الوحدة منذ  .1
 عداد ومراجعة الدراسة الذاتية للمعهد .إعضو فريق  .2
 عضو فريق أعداد ومراجعة الخطة اإلستراتيجية للمعهد. .3
  .الجودة والتطوير المستمر عضو فريق إعداد كتيب عن أنشطة وحدة .4
 .الجودة والتطوير المستمر وحدةلعضو فريق وضع الالئحة المالية واإلدارية  .5
 المساهمة فى مراجعة كتيب الدراسات العليا والخاص بقواعد كتابة الرسائل العلمية. .6
 المسئول عن االستبيانات وورش العمل بالوحدة. .7
 وير المستمر بالمعهد(.)إدارة الجودة والتط 14المسئول عن معيار  .8

 . 2017-2009عضو لجان الجودة )المنبثقة من مجلس المعهد( من العام الجامعى .10
 .2013 /2012)المنبثقة من مجلس المعهد( للعام الجامعي  المزرعةعضو لجنة .11
 

 دورات تنمية القدرات 

 2004/ 10 /28الى  19فى الفترة من أساليب البحث العلمى  دورة 

   جامعة المنوفية -2006/ 6/ 6الي  4فى الفترة من  مهارات اإلتصال الفعالدورة 

   جامعة المنوفية- 2006 /6/ 20الي  18 فى الفترة منالعرض الفعال مهارات دورة 

   جامعة المنوفية. -2006/ 6 /27الى  25فى الفترة من  أخالقيات و أداب المهنةدورة 
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 " منوفيةال جامعة  –4/2010/ 20حتى 18لفترة من " في ا تنظيم المؤتمرات العلميةدورة 

 " جامعة  –28/4/2010حتى 26" في الفترة من  معايير الجودة في العملية التدريسيةدورة

 المنوفية

  " 4/5/2010حتى 2في الفترة من  "الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعيةدورة– 

 جامعة المنوفية

 " 2010 /5 /11حتي  9 " في الفترة من التنافسية المحلية والعالميةمشروعات البحوث دورة – 

 .ةجامعة المنوفي

  جامعة المنوفية – 18/5/2010حتى  16دورة " أخالقيات البحث العلمى" فى الفترة من 

  جامعة المنوفية- 2010/ 5 /25الى  23فى الفترة من  نظم االمتحانات وتقويم الطالبدورة  

  والتطوير الجودة  ضماندورات وورش العمل تم انعقادها فى المعهد تحت اشراف وحدة

 لتعريف ونشر ثقافة الجودة رالمستم

 تاريخ اإلنعقاد عنوان ورش العمل م

 م 8/7/2009 انشاء نظام داخلى للجودة  .1

 م 4/12/2010 ادارة االزمات و الكوارث  .2

 م 11/12/2010 االسعافات اآلولية  .3

 م29/12/2010 التوظيف الوظيفى  .4

 م16/6/2010 المعايير االكاديمية للدراسات العليا  .5

 م29/5/2010 الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد  .6

7.  
تحديث نظام الكنترول واستخدام الكمبيوتر فى رصد 

 وتحليل النتائج
 م10/11/2010

 م 11/2010 الميثاق االخالقى  .8

الفكريةحماية حقوق الملكية   .9  م21/7/2010 

 م26/1/2011 تنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة  .10
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 مشترك( كالمؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية )

 1st International Conference of Genetic Engineering and 

Biotechnology, Sharm el Shiekh, Egypt. 26-29 April, 2016. 

 1st International Conference of Genetic and its role in life science 

development “Application and future prospects”. 19-22 April 2016 

Alexandria Egypt.  

19th Pan Arab conference on Diabetes.  24-27 March, 2015. Le 

Meridian Cairo Airport Hotel. Cairo, Egypt. 

 Methods selection and verification course held at Genetic 

Engineering and Biotechnology Research Institute (GEBRI), 

11.  
 نظام الساعات المعتمدة

Credit Hours System 
 م19/5/2010

 م8/12/2010 صياغة المعايير االكاديمية  .12

 م6/6/2010 نظم تقوييم طالب الدراسات العليا  .13

 م15/12/2010 نظام التقويم الذاتى المستمر  .14

نظم تقييم اداء عضو هيئة التدريس"   .15  م8/12/2010 

 م2/3/2011 " استخدام انماط غير تقليدية للتعلم".  .16

17.  
" التعريف بالقوانين واللوائح ونظام المسائلة 

 والمحاسبة
 م11/4/2011

 م14/2/2012 توثيق نظم الجودة  .18

 م29/8/2014-28 التعليم الفعال والتوصيف وخرائط المنهج  .19

الورقة االمتحانيةمواصفات   .20  م2014 /12 /21 

 م2015 /3 /16 ادارة االزمات والكوارث  .21

الخطة االستراتيجية والدراسة الذاتية والغايات واالهداف   .22

 للمعهد

 م2015 /3 /18
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University of Sadat City, Sadat City, Menufyia, Egypt from 10-11 Nov. 

2015 

 Introduction to nanotechnology and its biomedical applications 

workshop held at Genetic Engineering and Biotechnology Research 

Institute (GEBRI), University of Sadat City, Sadat City, Menufyia, 

Egypt 9 Nov. 2015. 

 Statistical techniques applied in testing laboratories course held at 

Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute (GEBRI), 

University of Sadat City, Sadat City, Menufyia, Egypt from 4-5 Nov. 

2015. 

 Graphics using Adobe Photoshop workshop held at (ICTP) University 

of Sadat City for 12 hours, 11-2-2015 to 17-3-2015.  

 Statistical analysis using SPSS workshop held at (ICTP) University of 

Sadat City for 12 hours, 11-2-2015 to 17-3-2015. 

  8th International plant breeding conference, Faculty of Agriculture, 

Kafr El-Sheikh University, Kafr El-Shiekh, Egypt. 14-15 May 2013. 

 Advanced Database workshop held at (ICTP) University of Sadat City 

for 15 hours, Exam date 23-4-2013. 

 Advanced power point workshop held at (ICTP) University of Sadat City 

for 12 hours, Exam date 31-3-2013. 

 Advanced word processing workshop held at (ICTP) University of Sadat 

City for 15 hours, Exam date 10-3-2013. 

 Advanced operating systems workshop held at (ICTP) University of 

Sadat City for 15 hours, Exam date 26-2-2013. 

 Egyptian-Japanese workshop on "Gene transformation in plant and 

bacteria" held at the Genetic Engineering and Biotechnology Research 

Institute (GEBRI), Sadat City, Menufyia University, Egypt from 1-3 

December, 2012 

 Advanced spreadsheets workshop held at (ICTP) University of Sadat 

City for 15 hours, Exam date 14-6-2012. 

 Introduction to PC maintenance& protection workshop held at (ICTP) 

University of Sadat City for 15 hours, Exam date 13-5-2012. 
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 Information and communication workshop held at (ICTP) University of 

Sadat City for 12 hours, Exam date 8-5-2012. 

 Database workshop held at (ICTP) University of Sadat City for 15hours, 

Exam date 3-5-2012. 

 Presentation workshop held at (ICTP) University of Sadat City for 15 

hours, Exam date 8-3-2012. 

 Word processing workshop held at (ICTP) University of Sadat City for 

18 hours, Exam date 7-2-2012.  

 Using computer and managing files workshop held at (ICTP) University 

of Sadat City for 15 hours, Exam date 31-1-2012. 

 Concept of It workshop held at (ICTP) University of Sadat City for 12 

hours, Exam date 26-1-2012. 

 Spreadsheets workshop held at (ICTP) University of Sadat City for 15 

hours, Exam date 23-2-2011. 

 1st international conference of Human genetics, genome research 

division and national society of human genetics, On human genetics 

and genomics: challenges for proper health, 8-10 November, 2010. 

National Research Centre. Cairo, Egypt. 

 Egyptian-American workshop on (Advanced molecular techniques and 

practical approach to DNA analysis) held at (GEBRI), Minufiya University. 

9-16 Jan. 2007. 

 Egyptian-Italian workshop on (plant functional genomics) held at (GEBRI), 

Minufiya University. 21-26 Jan. 2006. 

المؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية 

 ( كمنظم و قائم بالتدريب)                              

 organizer 1st International Conference of Genetic Engineering and 

Biotechnology, Sharm el Shiekh, Egypt. 26-29 April, 2016. 

 Trainer in the workshop on “advanced biotechnology application using 

PCR and Real time PCR techniques” held at the Egyptian Phytomicrobial 

Collection for Research & Sustainability and biotechnology lab, Kafr El-

Sheikh University, Egypt. 1- 4 February, 2016. 
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 Trainer in the workshop on “protein electrophoresis techniques” held at 

the Egyptian Phytomicrobial Collection for Research & Sustainability and 

biotechnology lab, Kafr El-Sheikh University, Egypt. 17-18 February, 2016. 

 Organizer and speaker in the training course "Introduction in PCR" held at 

the Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute (GEBRI), 

University of Sadat City, Sadat City, Menufyia, Egypt from 28-29 October, 

2014. 

 Trainer and speaker in the training course “Assessing of genetic diversity 

in plant using microsatellite markers" held at the Genetic Engineering and 

Biotechnology Research Institute (GEBRI), University of Sadat City, Sadat 

City, Menufyia, Egypt from 20-22 May, 2013. 

 Organizer and speaker in the workshop “Modified methods of polymerase 

chain reaction (PCR)” and its applications held at the Genetic Engineering 

and Biotechnology Research Institute (GEBRI), Menufyia University, Sadat 

City, Menufyia, Egypt from 19-20 July, 2011. 

 Lab. Instructor in the workshop (Electrophoresis) organized by (GEBRI), Sadat City 

Branch, Minufiya University.13-14 March 2010. 

 Lab. Demonstrator in training course on (Practical application o PCR assays in 

plants; human and animal health) organized by (GEBRI), Sadat City Branch, 

Minufiya University.24-25 November 2007. 

 Organizer in the Egyptian-American workshop on (Advanced molecular 

techniques and practical approach to DNA analysis) held at (GEBRI), Minufiya 

University. 9-16 Jan. 2007. 

 Lab. Demonstrator in PCR assay training course organized by (GEBRI), Minufiya 

University. 6-8 August 2005. 

 

 ذكور فائقةلمشروع إنتاج  االشتراك ضمن الفريق البحثي YY supermales  ونسل كله

 من والواسمات الجزيئية يةالكروموسوم باستخدام الهندسة   البلطي النيليذكور من اسماك 

STDF   سنوات. 3ولمدة  2014 /15/6من  5667رقم 
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 عنوان الرسالة الدرجة االسم الطالب م

 ماجستير دينا فاروق مرزوق 1
تقييم كفاءة البادئات الحيوية ضد نمو أورام إيرلش 

 اإلستسقائية  المستحثة فى فئران التجارب

 ماجستير أسماء إبراهيم عبدالفتاح 2
تقييم بعض المركبات الطبيعية لعالج األورام فى 

 مزارع الخلية.

 ماجستير حسن سيد محمد حسن 3
التربية الجزيئية كوسيلة لتحسين تحمل الجفاف فى 

 نباتات األرز.

 ماجستير محمد إبراهيم عبدالمعطى 4
فى نباتات  الجفافالتربية الجزيئية كوسيلة لتحسين 

 األرز.

 ماجستير أحمد عمرو محمد 5
تقييم بعض المركبات الطبيعية لعالج األورام فى 

 مزارع الخلية

 ماجستير مدحت رضا إبراهيم 6
إستخدام البصمة الجزيئية لتعريف التعدد المظهرى 

 الوراثى و الصفات الكمية فى الماعز

 ماجستير  أسماء شوقى صالح 7
دراسة جزيئية و كيموحيوية على إمكانية بعض 

 المركبات كمضادات للورم فى الفئران

 ماجستير عزة محمد طه 8
التأثير البيوكيميائى و الجزيئى لتأثير السوفالدى و 

 االنترفيرون على إلتهاب الكبد الوبائى فيروس سى.

 ماجستير أحمد عبدالحى بلتاجى 9

بيجالو كاتشين بولى فينول الموجود  100تأثير جالت 

الجهاز الدورى لجنين بالشاى األخضر على تطور 

 الكتكوت.

 ماجستير غادة عبدالعزيز 10
تأثير فيتامين )د( على السرطان جينيا و مسارات و 

 تمثيل الغذاء.
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