
 

 

 

 

 الصٌدلٌة المٌكروبٌولوجٌا لقسم السنوي العلمً المؤتمر

 32/2/3102 الموافق األربعاء

 

 هٌئة أعضاء بحضور الصٌدلٌة المٌكروبٌولوجٌا لقسم السنوي العلمً المؤتمر تعالً هللا بحمد عقد تم

 و قدٌم نظام) العلٌا الدراسات مرحلة طالب من( 01) عدد حضور و بالقسم المعاونة الهٌئة و التدرٌس

 (.حدٌث

 القاء و الضٌوف بالسادة الترحٌب و األفتتاح كلمة بالقاء القسم رئٌس – سنبل ابراهٌم فاطمة/ د.أ قامت

.المؤتمر أهداف عن مختصرة نبذة  

 و بالقسم للتعرٌف تقدٌمً عرض بتقدٌم بالقسم المساعد المدرس الفخرانً ممتاز أمنٌة/ الماجستٌر قامت

 و للقسم البحثٌة الخطة و القسم انشاء منذ األقسام رؤساء و التدرٌس هٌئة أعضاء أعداد تطور و نشأته

 رسائل عن نبذة كذلك و بالقسم العلمً للبحث المتوفرة و المتاحة العلمٌة األجهزة و له التنظٌمً الهٌكل

 الدراسات طالب أعداد تطور و  السابقة سنوات الخمس فً القسم منحها التً الدكتوراة و الماجستٌر

.العلٌا  

 و متطلباتهم و الطالب آراء الً لالستماع العلٌا الدراسات مرحلة طالب مع المناقشة باب فتح تم

 :ٌلً ما الى الطالب توجٌه تم وقد ٌستوضحونها التً النقاط توضٌح و مقترحاتهم

 للتخرج العام للتقدٌر ادنى دظزوتقح تتضمن ال العلٌا الدراسات برنامج فى للقٌد القبول شروط .1

 وذلك مسبقا الموضوعٌة الخمسٌة للخطة وفقا ٌحتاجه   الذى العدد ٌأخذ العلمى القسم ولكن

 .العدالة تتحقق حتى التراكمى المجموع بترتٌب

 علٌها الحصول ٌستطٌعون العلمى البحث واخالقٌات  المهنة اخالقٌات عن  بالكلٌة كتٌبات وجود .2

 ".بالكلٌة العلمى البحث اخالقٌات"  لجنة من

 .طنطا بجامعة التطوٌر مركز ٌنظمها التى العلمى البحث اخالقٌات دورات حضور .3

 المحاور خالل من البحث نقطة اختٌار الصٌدلٌة المٌكروبٌولوجٌا بقسم الدراسات طالب حق من .4

 .المشرفٌن السادة مع والتوجٌه بالتنسٌق وذلك للقسم البحثٌة

 

 



 :أبحاثهم عن تقدٌمً عرض بعمل أسماؤهم التالً الطالب قام وقد

  الرفاعً محمد سمر/  الماجستٌر (1

Molecular Characterization of Shigella Isolates From Cases Of Pediatric 

Diarrhea 

 االخناوي السمٌع عبد انجً/  الصٌدالنٌة (2

Molecular Analysis Of Vancomycin Resistant Staphylococci Clinical Isolates 

 مدحت نٌرة/  الصٌدالنٌة (3

Bacteriological And Molecular Studies On Viridans Streptococci Isolated From 

Patients Suffering From Odontogenic Infection 

 غازي اسالم/  الصٌدالنً (4

Microbiological And Molecular Characterization Of Some Carbapenemase 

Producing gram negative bacteria 

 :باآلتى  بعد الرسالة ٌسجلوا ولم  الماجستٌر تمهٌدى بمرحلة المقٌدون الطالب طالب قدو

 التقنٌات وبعض البكترٌا وزراعة المٌكروبٌولوجٌا عٌنات مع التعامل على عملى تدرٌب ٌوجد ان

 . الحدٌثة المٌكروبٌولوجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المؤتمر توصٌات

 لتحقٌق وذلك تحقٌقها على والعمل المؤتمر انعقاد اثناء الطالب مقترحات فى النظر على العمل .1

 بالقسم التعلٌمٌة العملٌة من استقادة اقصى

 الطالب تبنى وكذلك تفوقهم على الدائم للحرص وذلك الطالب الوائل القسم تبنى ضرورة .2

 .الدراسً مستواهم من للرفع المتعثرٌن

 ,,,,,,, ظهرا الواحدة الساعة حوالى فى المؤتمر وانتهى

 

 

 القسم رئٌس                                                                           

(سنبل ابراهٌم فاطمة/ د.أ)  

 

 

 

 

 

 

 

  


