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 المؤهالت الدراسية:

  من المعهد العالي للصحة العامة بجامعة  2008في عام  الطبية الميكروبيولوجيا درجة الدكتوراه  في
اإلسكندرية، عنوان الرسالة  هو: بروتوكول عمل تشخيصى لخمج المسالك البولية في  مرضى الفشل 

 الكلوي المزمن،  مرضى غسيل الكلى و مرضى زرع  الكلى في اإلسكندرية.
 من المعهد العالي للصحة العامة بجامعة  2002في عام  الطبية  الميكروبيولوجيا درجة الماجستير في

 اإلسكندرية، عنوان  الرسالة: مؤشرات لتحديد نوعية البكتريا للمياه المعبأة في زجاجات، بتقدير ممتاز

 1990من كلية الطب، جامعة اإلسكندرية عام  رجة  البكالوريوس في الطب والجراحة العامةد 
  1984عام ( تخرجت  من مدرسةEGC الثانوية)-.كلية البنات النصر 

 اللغات:

 االنجليزية و العربية اللغة 

 الخبرات المهنية:

  وعلم المناعة في كلية الصيدلة و تصنيع الدواء ، جامعة فاروس  الميكروبيولوجياأستاذ مساعد في قسم

 [ 2016]وعلم المناعة. الميكروبيولوجياالتخصص:  -( PUAباإلسكندرية )

  2008 في كلية الصيدلة وتصنيع الدواء في جامعة فاروس لميكروبيولوجياامدرس  

 مديرامركز تطوير التعليم في جامعة فاروس (EDC منذ إنشائها في عام )2012 

  في مختبر مستشفى سالمة الجديدة، فرع  الميكروبيولوجيا، مسؤولة عن وحدة ميكروبيولوجياأخصائية
 2004األزاريطة باإلسكندرية.  

  المسؤولة عن التعليم و  رئيس وحدة مكافحة العدوى  التى قامت بانشائها وتاسيسها  في المستشفى
 2004الطبي المستمر و أنشطة التدريب في مستشفى.

  فاروس الدولي باإلسكندرية مختبر ف  الميكروبيولوجيأخصائية 
  التأمين الصحي باإلسكندرية من طبيب مقيم في  علم االنسجة المرضية فى مستشفى  جمال عبد الناصر

1993-1997 

 

 

 



 األبحا  العلمية المنوورة:

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 

 عنوان البحث:

 السموم البكتيرية الداخلية: مؤشر على جودة مياه الشرب باإلسكندرية
 اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2011تاريخ النشر: )  :72 -65( صفحات 2( عدد )32مجلد ) – 2011مجلة معهد البحوث الطبية 
 المواركون فى البحث: 

 علية عبد الجواد عباس ,أسماء راجح , والء على هزاع,  جيهان عادل البطوطى

 

  عنوان البحث:

 الكشف الجينى والمظهرى عن المضخة الطاردة المقاومة للعديد من المضادات الحيوية فى سالالت الميكروب الصديدى

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2013تاريخ النشر: :)  112 -98صفحات : ( 34 مجلد ) – ,المجلة المصرية الجديدة للميكروبيولوجيا
 

 المواركون فى البحث:

 انجى إبراهيم السودانى, جيهان عادل البطوطى, داليا السيد متولى, إجالل عبد السالم الشربينى

 

  للعديد من المضادات الحيوية فى سالالت الميكروب الصديدىالكشف الجينى والمظهرى عن المضخة الطاردة المقاومة 

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2013تاريخ النشر: :)  112 -98صفحات : ( 34 مجلد ) – ,المجلة المصرية الجديدة للميكروبيولوجيا
 المواركون فى البحث:

 انجى , جيهان عادل البطوطى, داليا السيد متولى, إجالل عبد السالم الشربينى

 إبراهيم السودانى

 لطفرة فى المنطقة ما قبل األساس فى فيروس التهاب الكبد بى فى مرضى الذين التهاب الكبد المزمن بىا 

  اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2013تاريخ النشر: )         :  162 -157صفحات : (5رقم ) (  9 مجلد ),  مجلة العلوم األمريكية
 المواركون فى البحث: 

 ,محمد بدير حسن, جيهان عادل البطوطى, غادة فهمى هالنى, داليا السيد متولى, عال عبد القادر محمود

 ريهام مال الصواف 

 

 -تأهيل تجريبى فى ضيق الشعب الهوائية بعد التمرين قبل وبعد برنامج إعادة الليوكوترينا دور 

 :اسم المجلة وتاريخ النور

 (2013تاريخ النشر: : )  636 -631( صفحات 6مجلد ) ,المجلة العالمية للطب العام
 المواركون فى البحث: 

 عبد الناصر اسماعيل آدم ,جيهان عادل البطوطى, مرفت السيد السويفى,  زينات عبد الفتاح الخولى , إبراهيم محمد العكارى

 البكتريا ضد وفاعليتهتوصيف دراسة الخواص  تخليق، :للبيئة الصديقة النانونية الفضية الجزيئات 

 

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2015تاريخ النشر: : )  29 -23صفحات : (2رقم )( 5مجلد ) علوم النانوية وتكنولوجيا النانو, مجلة
 



 المواركون فى البحث: 

 

 ابتهاج إبراهيم,  جيهان عادل البطوطى, عال عبد القادر محمود, ثناء إبراهيم شلبى 

 
  والميكروبيولوجى لفاعلية الجزيئات الفضية النانونية و فالم التتراسكيلين فى عالج الجيوب اللثويةتقييم السريرى 

 

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 (2015تاريخ النشر: : )  123 -113صفحات : (7رقم )( 14مجلد ), مجلة طب االسنان و العلوم الطبية
 

 المواركون فى البحث: 
 عبير قاسم,البطوطى عادل جيهان ,سهى باشا, هبة شوقى

 

 :الميك "ا" وكروموسوم جين تحليل العدوى المكتسبة فى المستشفيات بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسلين 

 .العنقودية للمكورات كاسيت
 

 اسم المجلة وتاريخ النور:

 :  815 -805صفحات : (9) رقم( 4مجلد ) ,المجلة العالمية الحالية للميكروبيولوجى والعلوم التطبيقية
 (2015تاريخ النشر: ) 

 المواركون فى البحث:

 

 ,عبير غزال, خلود بركة , جيهان عادل البطوطىعال عبد القادر محمود 

 المهارات الرقنية:

 المهارات الحاسوبية األساسية 

 الميكروبيولوجيا التشخيصية التقليدية وإجراءات علم المناعة واالختبارات 

  العرض والتدريبمهارات 

 تنظيم حلقات العمل والمناسبات العلمية والمؤتمرات 

  القطاع في" الصحية الرعاية موظفي" ومكافحتها العدوى من الوقاية في عمل وحلقات تدريبية دورات 

 ".الصحي التأمين قطاعات" و الحكومية الخاص،

  التعليم تطوير مركز في والتقييم والتعلم التدريس لمهارات عمل وحلقات تدريبية دورات  

 

 المهارات الفردية:

 القيادية المهارات  

 االتصال مهارات 

  القرارات واتخاذ المواكل حل 

 خبرات الردريب:

 



  ،2008وزارة الصحة برنامج تدريبي لمكافحة العدوى 

  برنامج التدريبIIE  ،2012في التطوير المهني المستمر الستراتيجيات التعليم والتعلم   

 :الري قمت بزيارتها  المواقع

  

 :األىوطة

 األىوطة الطالبية 

 

 2009 2010/فى للعام الدراسى يوم الصيدلى تنظيمفى  المشاركة -

 2015-2009فى تحكيم المعلقات العلمية للطالب من خالل حضور يوم الصيدلى السنوى منذ عام   المشاركة  -

 2015-2009ة بالحضور فى يوم التوعية للطالب الجدد منذ عام  المشارك -

 2015-2009ة بالحضورو الدعم  فى السوق الخيرى السنوى بالكلية منذ عام  المشارك -

 2014ة بالحضور لزيارة هيئة قناة السويس و حفر القناة الجديدة مع الطالب واعضاء هيئة التدريس فى ديسيمبر المشارك -

 2014مايو  ة بالحضور فى إحتفال يوم التخرج للفرقة الخامسة بالكلية فىالمشارك -

 2014ة بالحضور فى يوم الخريجين أبريل المشارك -

    خدمة المجرمع 

  2013يناير 14عقد ورش عمل لفنيين المعمل بهيئة التأمين الصحى باالسكندرية عن : طرق االمان و مكافحة العدوى بالمعمل فى. 

 2015مارس  22ة بالحضور فى فاعليات اليوم العالمى للمياه المشارك 

 


