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  اوال البياانت الشخصية

 

  جيدبتقـدير عام  -1995 ويوني - عين شمسجـامعة  - -بكالوريوس فـى العلوم الزراعية 

   2002-عين شمسجـامعة   -الميكروبيولجيا الزراعيةقسم  -ماجستير فـى العلوم الزراعية.  

   معهد بحوث الهندسة الوراثية  - البيوتكنولوجيا الميكروبيةقسم  -الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية دكتوراه الفلسفة فى
 2011 – المنوفيةجامعة  -والتكنولوجيا الحيوية

 
 

 

 :)مروا صالح عبد الحميد ابراهيم اإلسم )رباعى  

 :جامعة مدينة السادات الجهة التابع لها 

 معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  المعهد 

 : 26/4/2011 تاريـخ التعيين 

 :اطفال 3+  ةمتزوج الحالة اإلجتماعية 

 :البيوتكنولوجيا الميكروبية القسم العلمى 

 : دكتوراه  الدرجة العلمية 

 :بقسم البيوتكنولوجيا الميكروبية استاذ مساعد الوظيفة الحالية 

 :ا الزراعيةميكروبيولوجيال التخصص العام 

 :البيوتكنولوجيا الميكروبية التخصص الدقيق 

 : 01005807471الموبايل:  +2 048261264العمل:  التليفون 

  20482601266فاكس: 

 :البريد اإللكترونى marwa.salah@gebri.usc.edu.eg  

 :مدينة السادات -مجمع الوزارات -المنطقة الخامسة -معهد الهندسة الوراثية  العنوان- 
 محافظة المنوفية

http://www.asu.edu.eg/arabic/
http://www.asu.edu.eg/arabic/
mailto:marwa.salah@gebri.usc.edu.eg
mailto:marwa.salah@gebri.usc.edu.eg
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  التدرج الوظيفي :ثانيا

معهد بحوث الهندس  الوراثي  بالتكنولوجيا الحيوي  بمدين  بيكوبيي  املمعيد بقسم البيوتكنولوجيا  -

 2002حتى  5/6/2000جامع  املنوفي  اعتبارا من  -السادات 

معهد بحوث الهندس  الوراثي  بالتكنولوجيا الحيوي  بيكوبيي  املمدرس مساعد بقسم البيوتكنولوجيا  -

 2011حتى  2002/  10 / 20جامع  املنوفي   -بمدين  السادات 

معهد بحوث الهندس  الوراثي  بالتكنولوجيا الحيوي  بمدين  بيكوبيي  املمدرس بقسم البيوتكنولوجيا  -

 .2018 حتى  26/4/2011جامع  املنوفي   -السادات 

معهد بحوث الهندس  الوراثي  بالتكنولوجيا الحيوي  بيكوبيي  املبقسم البيوتكنولوجيا استاذ مساعد  -

 2018اكتويو  مدين  الساداتجامع   -بمدين  السادات 

-  

 االنشطة التدريسية: :ثالثا

  تدريس املقررات *

مدينددد  جامعددد   تددددرامل املقدددورات اطتيددد  لستبددد  املاجسدددتمع بالددددكتوراو بمعهدددد الهندسددد  الوراثيددد  بالتكنولوجيدددا الحيويددد  .1

 )موفق بيان(السادات 

 املستوى  كود املقرر  اسم املقرر  م

 املاجستير 59-أ 1-كائنات دقيقة 1

 املاجستير 40-أ فطريات وطحالب  2

 املاجستير 1-2ب بيوتكنولوجيا االشنات 3

 املاجستير 2-2ب ميكروبات ال هوائية 4

 املاجستير 3-2ب 1-وراثة ميكروبية تطبيقية  5

 الدكتوراه 4-2ب 2-وراثة ميكروبية تطبيقية  6

 املاجستير 5-2ب امليكروبيولوجيا التطبيقية والتخمرات 7

 املاجستير 7-2ب وراثة بكتيرية 8

 املاجستير 8-2ب بيولوجيا غير محددة النواة 9

 املاجستير 10-2ب تكنولوجيا حيوية للكائنات الدقيقة 10

 املاجستير 16-2ب 1-امليكروبيولوجيا الطبية 11

 الدكتوراه 17-2ب 2-امليكروبيولوجيا الطبية 12

 املاجستيرو الدكتوراه 23-2ب دراسات خاصة 13

 املاجستيرو الدكتوراه 24-2ب مناقشات 14
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 توصيف املقررات *

 الددددكتوراي بقسدددم البيوتكنولوجيدددا امليكوبييددد  باملعهدددد –املاجسدددتمع  املسددداعدي تدددف توضدددير اعدددر املقدددورات ل دددعام 

 )موفق(

 بيوتكنولوجيا االشنات  .1

 بيولوجيا غمع محددي النواي .2

 لتكائنات الدقيق تكنولوحيا حيوي   .3

 1-امليكوبييولوجيا السبي  .4

 

 على الرسائل العلميةاإلشراف رابعا: 

 )موفق بيان( باملعهد  السالب املسجتمن لدرج  املاجستمعرسال  ماجستمع  6عدد االشواف على   

 

تاريخ التسجيل للدرجة  االسم الطالب م

 العلمية
 عنوان الرسالة

 ماجستير شيماء محمود أحمد سليمان 1

2012فبراير   
 انتاج مخلبيات الحديد بواسطة بكتريا ازوتوبكتر كروكوكم

 ماجستير محمد وليد سعد حسين 2

2012اكتوبر    
 تعظيم إنتاج األلجينات البكتيرية وتطبيقاتها الطبية

 ماجستير رانيا حامد محمد البواب 3

2013اكتوبر    

الوقائى ضد التهاب تقييم التاثيراملثبط للبكتيريوسين ودوره 

 استافيلوكوكس اوريوس الرئوي 

 ماجستير حسن عادل حسن موس ى 4

2013اكتوبر   

دراسة تاثير مستخلصات املضادات البكتيريه العشبيه على 

 البكتيريا املسببه لعدوى الجهاز البولي في االنسان

 ماجستير محمد املرس ي الوكيل 5

2013فبراير   

البكتيريا و تأثيره علي بعض انتاج إندول حمض الخليك من 

 أنواع البكتيريا املمرضة لإلنسان

 ماجستير نشوى حسن محمد حسن 6

2016فبراير   

املعالجة البيولوجية ملياه الصرف بواسطة الطحالب الطازجة 

 والجافة
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 أعمال الكنترول: *

 )بيان موفق( :املشارك  تف أعمال الكنتعبل 

 باملعهد 2016/ 2015عضو لجن  الكنتعبل الدكتوراي الفصل الدراس ي الثاني لتعام الجامعف  .1

كتيدد  التعبيدد  - 2016/2017عضدو لجندد  الكنتددعبل لتفوقد  االبفددى  الفصددل الدراسدد ي االبل لتعدام الجددامعف   .2

 جامع  مدين  السادات–العام 

 باملعهد الدكتوراي 2017/2018بل  لتعام الجامعف عضو لجن  الكنتعبل الدكتوراي الفصل الدراس ي اال  .3

  *الجمعيات العلمية 

  الجمعي  املصوي  لتعتوم الوراثي  -

 الجمعي  املصوي  لتميكوبييولوجيا التسبيقي  -

 )بيان موفق (حضور دورات  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  خامسا :

 البرنامجاسم  
عدد 

 الساعات
 الفترة

 2013 /11 /12-10 15 املعتمدةنظم الساعات  1

 2014/ 2 / 18-17 15 النشر العلمي 2

 2017 /6 /5-4 15 التخطيط االستراتيجي 3

 2017 / 6 / 14-13 15 اتخاذ القرار وحل املشكالت 4

 2017 /6 / 21-20 15 النشر الدولي للبحوث 5

 SPSS 8 20-24 / 12/ 2017التحليل االحصائي باستخدام  6

 2004/ 12/ 20-18 24 مهارات التفكير 7

 2005/  4/ 5-3 20 ادارة الوقت وضغوط العمل 8

 2005/  7/ 12-9 20 اساليب البحث العلمي 9

 2005/  7/ 9-6 20 مهارات االتصال الفعال 10

 2005/  8/ 25-20 30 التدريس الفعال 11

 2005/  8/ 29-27 15 اخالقيات واداب املهنة 12
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 املشاريع البحثية:  .سادسا

1. Nanoparticle Construction of recombinant Txp40-Cyclopeptides candidates attached to Phenols 

and Flavonoids fractions as novel preparation applied in biological control of some nasal myiasis 

inducing parasites, Veterinary Research Division, National research Centre, Dokki, Egypt,2017 

2. Production of bioethanol for residues of agricultural industries, Genetic engineering and 

biotechnology institute, university of Sadat city , Science, Research and Technology Development 

fund, ministry of state for scientific research, Egypt, 2016 

 الدورات التدريبية سابعا:

 

1. Microbial Ecology and Eco System, International pre conference workshop,Coferences series, LLC 

LTD in association with Canadian academy of science and  Egyptian syndicate of scientific 

professions ,Alexandria , Egypt, 28-29 / June/ 2018 

2. Self-Evaluation According to Accreditation Standards of higher education colleges and institutes 

(Third edition-July 2015),  Quality Assurance and continues improvement canter, university of 

Sadat city, Egypt 19-20 August 2017 

3. Nanotechnology global chemist’s code of ethics, safety and security workshop, Mostafa Elsayed 

nanotechnology research Centre, the British university in Egypt (BUE) Cairo, Egypt. 11 April 

2017. 

4. Nanotechnology and Its Industrial and Medical Applications workshop, Genetic engineering and 

biotechnology institute, Sadat City University, Egypt. 5-6 Nov.2016 (an organizer) 

5. Nanotechnology and Applications workshop, Genetic engineering and biotechnology institute, 

Sadat City University in cooperation of Naqaa foundation for scientific research, technology and 

development, Egypt. 20-21 Dec.2015 (an organizer). 

6. Nanotechnology and its Application in Radioisotope Workshop, Middle Eastern regional 

Radioisotope Centre for the Arab Countries, Egypt,  23-  27 November,2014. 
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7. Single nucleotide polymorphism (SNP) Genotyping strategies and applications workshop, 

Genetic engineering and biotechnology institute, Menoufyia University, Sadat city branch, Egypt, 

8-10 April, 2012.  

8. Introduction to PCR Workshop, Genetic engineering and biotechnology institute, Menoufyia 

University, Sadat city branch, Egypt, 8-10 September, 2012. 

9. Egyptian-American workshop on (Molecular Biology and Bioinformatics) Genetic engineering 

and biotechnology institute, Menoufyia University, Sadat city branch, Egypt, 9-16 January 2007.( 

as Organizer) 

10. Egyptian-Italian workshop on (Plant functional Genomics) Genetic engineering and 

biotechnology institute, Menoufyia University, Sadat city branch, Egypt, 21-26 April, 2006.( as 

Organizer) 

  املؤتمرات العلمية ثامنا:

1. Plant and microbial biotechnology and their role in the development of the society, The 7 th 

international conference of Egyptian botany society at botany department, faculty of science 

Tanta university 19-20 April 2017. 

2. The 11th Annual International Conference of the Egyptian Society for Experimental Biology, 

Cairo university conference centre, Egypt, 21-26 February, 2015. 

3. The first international conference “Food and Agriculture: New Approaches” National research 

Centre, Cairo, Egypt, 2-4, December, 2013. 

4. New life sciences: linking science to society, Biovision Alexandria conference, Bibliotheca 

Alexandria, Poster session, 22-25 April 2012, Egypt . 

5. 7 th International Conferences of Organic Agriculture, Central laboratory of Organic Agriculture, 

Agriculture Research Centre (ARC), Egypt 13-15 December, 2009. 
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 تاسعا:  البعثات 

2010حتى  2007عضو البعث  الداختي  للحصول على درج  الدكتوراو من االدراي العام  لتبعثات من سن    

 عاشرا: االنتدابات

جامع  مدين  –كتي  التعبي  العام  –تدرامل مادي الفسويات لستب  الفوق  الوااع  شعب  بيولوجف تكتير بال

 بيان موفق .2017/2018 -2016/2017 – 2018/2019لالعوامالسادات 

 

 الحادي عشر النشاط داخل القسم واملعهد 

 2018-2015 املشاركة كعضو في الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر باملعهد .1

 الخريجيين السنوي املساهمة في األنشطة الطالبية تنظيم عيد  .2

 – املساهمة في خدمة املجتمع من خالل العمل كمدير تنفيذي لوحدة التدريب باملعهد .3

2018/20192017/2018 

معيار املشاركة املجتمعية والجهاز االداري وامليكنة لوحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر  ياملشاركة ف .4

 2016/2017 باملعهد

 سم العلمي املشاركة كاحد منسقي برامح املاجستير بالق .5

 2015/2016عضو لجنة البيئة )املنبثقة من مجلس املعهد(  للعام الجامعي .6
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معهد بحوث الهندسة الوراثية و الخاصة بأعمال الجودة و التأهيل لإلعتماد األنشطة :  الثاني عشر

 جامعة مدينة السادات: -التكنولوجيا الحيوية

  هد بحوث الهندس  الوراثي  بالتكنولوجيا الحيوي ، وحدي ضمان الجودي ب التسويو املستمو. معبعضو املجتمل التنفيذي

 (2017-2014جامع  مدين  السادات )

 وحدي ضمان الجودي ب التسويو املستمو بمعهد بحوث الهندس  الوراثي  ب التكنولوجيا ب االداري بامليكن التسويو لجن   مسؤبل

 2018-2016الحيوي  . جامع  مدين  السادات من 

  2016عضو لجن  املشارك  املجتمعي  بمعهد بحوث الهندس  الوراثي  ب التكنولوجيا الحيوي  . جامع  مدين  السادات. من -

2017. 

 : 2018-2015 منسق مقورات موحت  املاجستمع اطتي  بقسم البيوتكنولوجيا امليكوبيي 

No. 
Course 

Code 
Course title  اسم املقرر 

1 B2-10 Biotechnology of  microorganisms تكنولوجيا الحيوية للكائنات الدقيقة 

2 A-59 Microbiology – I 1-كائنات دقيقة  

3 B2-1 Algal biotechnology بيوتكنولوجيا االشنات 

4 B2-3 Applied microbial genetics –I 1-وراثة ميكروبية تطبيقية  

5 B2-16 Medical microbiology –I  1-الطبيةامليكروبيولوجيا 

6 B2-8 Biology of prokaryotes بيولوجيا غير محددة النواة 

7 C-101 Methods approach in PCR PCR فيطرق في عملية     

8 B2-19 Microbial degradation الهدم امليكروبي 

9 B2-9 Biology of yeasts بيولوجيا الخمائر 

10 B2-7 Bacterial genetics وراثة بكتيرية 

11 B1-22 Genomics: Bacterial genome  جينوم البكتريا 

 توصيف مقررات الدراسية بقسم البيوتكنولوجيا امليكروبية باملعهد 

 بيوتكنولوجيا االشنات  .5

 بيولوجيا غمع محددي النواي .6

 تكنولوحيا حيوي  لتكائنات الدقيق  .7

 1-امليكوبييولوجيا السبي  .8
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 املعهد تحت اشواف بحدي ضمان الجودي بالتسويو املستمو لتعوير بنشو ثقاف   دبرات ببرش العمل تم انعقادها تىال

 الجودي

 

      الثالث عشرا : نبذة عن االنشطة البحثية واملستقبلية

تف مجال البيوتكنولوجيا امليكوبيي   اجواء تجارب بابحاث لتسويو بتعظيم االستفادي من امليكوبيات النافع  

باستخدام تقني  النانو علف املستوي االنتاجف باالصحاح البيئ بمقابم  االفات املختتف  بالتسميد الحيوي 

النتاج استخدام تقني  النانو سوف تعسي كفاءي اعلف ب سهول  تف التدابل حيث ان  ,املعملف ب الصناعف 

 .لتبيئ   ضديق ب جديدي   اقتصادي  حيويتوكيبات 

 تاريخ اإلنعقاد عنوان ورش العمل

 8/7/2009 انشاء نظام داخلى للجودي

 4/12/2010 اداري االزمات ب الكوارث

 11/12/2010 االسعافات اطبلي 

 29/12/2010 التوظير الوظيفى

 16/6/2010 لتدراسات العتيااملعايمع االكاديمي  

 29/5/2010 الدرجات العتمي  التى يمنحها املعهد

 10/11/2010 تحديث نظام الكنتعبل باستخدام الكمبيوتو تى رضد بتحتيل النتائ 

 11/2010 امليثاق االخالقى

 21/7/2010 حماي  حقوق املتكي  الفكوي 

 26/1/2011 تنمي  املهارات البحثي  لتهيئ  املعابن 

 19/5/2010 نظام الساعات املعتمدي

 8/12/2010 ضياغ  املعايمع االكاديمي 

 6/6/2010 نظم تقوييم طالب الدراسات العتيا

 15/12/2010 نظام التقويم الذاتى املستمو

 8/12/2010 نظم تقييم اداء عضو هيئ  التدرامل

 2/3/2011 استخدام انماط غمع تقتيدي  لتتعتم

 11/4/2011 بالقوانمن بالتوائح بنظام املسائت  باملحاسب  التعوير

 14/2/2012 توثيق نظم الجودي

 29/8/2014-28 التعتيم الفعال بالتوضير بخوائط املنهج

 2014/ 12/ 21 مواضفات الورق  االمتحاني 

 2015/ 3/ 16 اداري االزمات بالكوارث

 2015/ 3/ 18 باالهداف لتمعهد الخس  االستعاتيجي  بالدراس  الذاتي  بالغايات


