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 مكتب  مركز تطوير التعليم D011و   بقسم الميكروبيولوجى والمناعة C334:  رقم الغرفة
 

في قسم  (2016) اعدمسعمل الدكتورة جيهان البطوطي حاليا أستاذ ت
الدواء ، جامعة تصنيع  وعلم المناعة في كلية الصيدلة و الميكروبيولوجيا

وعلم المناعة.  الميكروبيولوجياالتخصص:  -( PUAفاروس باإلسكندرية )
جال موضوعا ت  شتى حديثة فى م في اث حبافى   جارى عملها وهي حاليا

 وعلم المناعة. الميكروبيولوجيا
 

من  2008الطبية في عام  الميكروبيولوجيا ة الدكتوراه  في درجحصلت على 

 السيرة الذاتية :



هو:  الرسالة  المعهد العالي للصحة العامة بجامعة اإلسكندرية، عنوان
الفشل الكلوي مرضى  المسالك البولية في  لخمج بروتوكول عمل تشخيصى

 في اإلسكندرية.الكلى  زرع  مرضى غسيل الكلى ومرضى  المزمن، 
 2002الطبية في عام   الميكروبيولوجيا الماجستير فيحصلت  على درجة 

: الرسالة من المعهد العالي للصحة العامة بجامعة اإلسكندرية، عنوان 
كما للمياه المعبأة في زجاجات، بتقدير ممتاز. ا مؤشرات لتحديد نوعية البكتري

بكالوريوس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب، حصلت  على درجة  ال
مدرسة من  تخرجت  1984، وفي عام 1990عة اإلسكندرية عام جام

(EGC) كلية البنات النصر.-الثانوية 
فى مستشفى   المرضية سجةنعلم اال في  كطبيب مقيم بدأت حياتها المهنية 

، حيث قد 1997-1993عبد الناصر التأمين الصحي باإلسكندرية من جمال 
 قامتبعد ذلك، نسجة المرضية. علم االالماجستير في  أنجزت الجزء األول 

، الميكروبيولوجيية أخصائكاإلسكندرية بفاروس الدولي مختبر  في  بالعمل 
درجة الماجستير في على  حصلت  العام  ذاه خالل  لمدة سنة

 .الطبية الميكروبيولوجيا
عن وحدة  ة، مسؤولميكروبيولوجيا ةأخصائيعملت ك،    2004و فى عام 

، فرع األزاريطة الجديدةختبر مستشفى سالمة في م الميكروبيولوجيا
التى قامت  رئيس وحدة مكافحة العدوى كما شغلت منصب و باإلسكندرية. 

عن التعليم الطبي المستمر  ةالمسؤول تكان . في المستشفىبانشائها وتاسيسها  
أيضا ورش عمل تدريبية  و قدمت في مستشفى، وأعدتأنشطة التدريب و 

 يع العاملين في المستشفى.لمكافحة العدوى لجم
تصنيع في كلية الصيدلة و لميكروبيولوجياامدرس ك ا، تم تعيينه2008في عام 

شغلت منصب  . باإلضافة إلى العمل األكاديمي، جامعة فاروس الدواء في
و قدمت . 2012( منذ إنشائها في عام EDCمديرا لمركز تطوير التعليم )

فلسفة التدريس، فى  التعليم مثل  التطوير المهني المستمر ب خاصة  ورش
 الطالب.طرق تحقيز  وادارة الجلسات التعليمية  التفاعلي،  التعلبم  طرق

 
 الميكروبيولوجيامؤتمرا في مجال  40أكثر من  ت، و حضر2006منذ عام 

في معظم هذه ابحاث و محاضرات  عرض بومكافحة العدوى، حيث  شاركت 



والتعليم  الميكروبيولوجيامجال ورشة عمل في  11المؤتمرات. حضرت 
تنظيم المؤتمرات  ]تعليم واستراتيجيات التعلم[. لديها أيضا خبرة جيدة في مجال

 وورش العمل.
وهي عضو في العديد من الجمعيات، وهي الجمعية المصرية لمكافحة العدوى 

[ESIC والجمعية العربية لالمراض المعدية ومضادات الميكروبات ،]
[ وجمعية APSAسالمة المرضى اإلسكندرية ] ]عصيدة[، تحالف

NAKAA. 

 

 لخمج المسالك البولية في  مرضى الفشل الكلوي :دراسة. سريرية  -1
 وتجريبية

 اسم المجلة وتاريخ النشر:

 (2( عدد )2 مجلد ) 2004 السريرية والتجريبية للزراعةمجلة 

 المشاركون فى البحث: 

 هدى,علية عبد الجواد عباس,  جيهان عادل البطوطى,احمد فتحى القريعى 
 احمد الشامى

 السموم البكتيرية الداخلية: مؤشر على جودة مياه الشرب باإلسكندرية-2
 اسم المجلة وتاريخ النشر:

 -65( صةةةة حا  2( عةةةةدد )32مجلةةةةد ) – 2011مجلةةةةة معلةةةةد البحةةةةو  ال بيةةةةة 
 (2011تاريخ النشر: )  :72

 المشاركون فى البحث: 

 علية عبد الجواد عباس ,أسماء راجح , والء على هزاع,  هان عادل البطوطىجي
الكشف الجينى والمظهرى عن المضخة الطاردة المقاومة للعديد من -3

 المضادات الحيوية فى سالالت الميكروب الصديدى

 اسم المجلة وتاريخ النشر:

 باا  المنووةة :األ



 -98ا  صةةةة ح: ( 34 مجلةةةةد ) – ,المجلةةةةة المصةةةةرية الجدكةةةةدل للمي رو كولوجيةةةةا
 (2013تاريخ النشر: :)  112

 المشاركون 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 ا-4      
 الذين التهاب الكبد المزمن بى

  وتاريخ النشر:اسم المجلة 

       :  162 -157صة حا  : (5رقم ) (  9 مجلد ),  مجلة العلوم األمري ية

 (2013تاريخ النشر: )  
 المشاركون فى البحث: 

جيهااان عااادل , غالالادف مى الى هالنالالى, داليالا السالاليد متالالولى, عالال عبالالد الرالالادر م  الالود

 ,م  د بدير حسن, البطوطى

 ريىام مال الصواف 

 

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

 :اسم المجلة وتاريخ النشر

تاريخ النشر: : )  636 -631( ص حا  6مجلد ) ,المجلة العالمية لل ب العام
2013) 

 المشاركون فى البحث: 

, يفىمرمت السيد السو,  زينات عبد الفتاح الخولى , إبراهيم م  د العكارى

 عبد الناصر اس اعيل آدم ,جيهان عادل البطوطى



 
 
توصيف دراسة  تخليق، :للبيئة الصديقة النانونية الفضية الجزيئات-6

 البكتريا ضد الخواص وفاعليته

 

 اسم المجلة وتاريخ النشر:

 29 -23صة حا  : (2رقالم )( 5مجلةد ) علةوم النانويةة وتونولوجيةا النةانو, مجلة
 (2015تاريخ النشر: : ) 

 

 المشاركون فى البحث: 

 

ابتىالا  ,  جيهاان عاادل البطاوطى, عالال عبالد الرالادر م  الود, ثناء إبالراهيم لالىبى 

 إبراهيم

تقيييييم السيييريرى والميكروىيوليييوجى لفاعليييية الجزيئيييات الفضيييية النانونيييية و فيييالم -7
 التتراسكيلين فى عالج الجيوب اللثوية

 

 اسم المجلة وتاريخ النشر:

 -113صةة حا  : (7رقالالم )( 14مجلةةد ), العلةةوم ال بيةةة مجلةةة  ةةب االسةةنا  و
 (2015تاريخ النشر: : )  123

 

 المشاركون فى البحث: 
 عبير قاسم,البطوطى عادل جيهان ,سىى بالا, هبة لوقى

 

 



 

العدوى المكتسبة فى المستشفيات بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة -8
 .العنقودية للمكورات كاسيت الميك "ا" وكروموسوم جين تحليل للمثيسلين:

 

 اسم المجلة وتاريخ النشر:

: (9رقالم )( 4مجلةد ) ,المجلة العالميةة الحاليةة للمي رو كولةوجى والعلةوم الت بيقيةة
 :  815 -805ص حا  

 (2015تاريخ النشر: ) 

 المشاركون فى البحث:

 

 ,عبير غزال, خىود بركة , جيهان عادل البطوطىعال عبد الرادر م  ود 

 

 

مضادات  ،وعلم المناعة. المواد النانوية ونشاطهم  الميكروبيولوجيا
البيئية، مقاومة مضادات الميكروبات  الميكروبيولوجيا الميكروبات، علم 

 واألمراض المعدية والوقاية من العدوى ومكافحتها، والعالج البيولوجي.

 اإلهتمامات البحثية األكاديمية :


