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Name: Mabrouk Mahmoud Mohamed Ghonaim 
Professor of Medical Microbiology & Immunology  

Head of Department of Medical Microbiology & Immunology 

Faculty of Medicine, Menoufiya University 

Shebin El-Kom, Egypt 

Telephone.  

+20 0482751082  

+20 1120706196 

+20 1020620176 

E-Mail: Ghonm5000@yahoo.com 

Biographical Background: 
 Sex: Male 

 Date of Birth: November 1st, 1959 

 Place of Birth: Shouda, Menoufiya, Egypt 

 Citizenship: Egyptian 

 Marital Status: Married (3 Girls and 2 Sons) 

 

I.  EDUCATION: 
 
*M.B.B.Ch(1983): Faculty of Medicine, Cairo University (Egypt) 

*Post-graduate Courses (1987): Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Pathology, Clinical 

Pathology, Bacteriology, Genetics, Embryology, Public Health and Statistics, Faculty of 

Medicine, Cairo University.    

* Ms.C. Pediatrics (1988): Faculty of Medicine, Cairo University, Entitled:Growth 

Assessment of Egyptian Thalassemic Children. 

*Post-graduate Courses (1988-1989): Pharmacology and Microbiology, Faculty of Medicine, 

Menoufiya University. 

*Ms.C. Medical Microbiology (1990): Faculty of Medicine, Menoufiya University, Entitled: 

Meningococcal Carriers in Menoufiya School Children.  

*MD. Medical Microbiology and Immunology (1994): Faculty of Medicine, Menoufiya 

University & DREW University of Medicine and Science&UCLA , Los Angeles, CA, USA, 

Entitled:Role of Natural Killer (NK)Cells in HepatocelluarCarcinoma. 

 

 
Curriculum Vitae(CV) 



 

II. HONORS AND SPECIAL RECOGNITION: 
* Certificate of Appreciation from HisExcellencythe director of Taif University, 2013 for 

scientific publication. 

* Certificate of Appreciation from HisExcellencythe director of Taif University, 2015 for 

scientific publication. 

* Certificate of Appreciation from the Dean of the Faculty of Applied Medical Sciences, Taif 

University, 2017. 

III.   MEMBERSHIP: 
*Egyptian Society of Medical Microbiology (ESMM).  

* Egyptian Society of Immunologists(ESI).     

* American Society of Clinical Immunology. 

* Infection Control Committee, Menoufiya University Hospitals. 

* Infection Control Committee, National Liver Institute, Menoufiya University. 

* Medical & Scientific Research Ethics Committee, Faculty of Medicine, Menoufiya University. 

* Member of the Egyptian board of Medical Microbiology and Infection Control(The Egyptian 

Board). 

IV. TEACHING COURSES: 
2012-2017: Professor & Head of The Clinical Laboratories Department,Applied Medical 

Sciences, Taif University(Lectures & Seminars in Medical Microbiology, Immunology & 

Infection Control, Molecular Diagnosis, Laboratory Administration, and Total Quality 

Management) for Students.  

 
 البيانات األساسية:

 1/11/1191: تاريخ الميالد

 جامعة المنوفية. -كلية الطب  -الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  اذتأس :الوظيفة

 أطفال( 9: متزوج )االجتماعيةالحالة 

 الجنسية: مصرى.

 الديانة: مسلم.

 المنوفية-الشهداء  -محل الميالد: ساحل الجوابر  

 شارع جسر المشروع. -سرسنا  -الشهداء  -المنوفية  -: جمهورية مصر العربية الدائم العنوان

 

 المؤهالت العلمية:
 جامعة القاهرة.-كلية الطب  1191مع مرتبة الشرف نوفمبر يوس الطب و الجراحة بتقدير عام جيد جدا لوربكا -1

 جامعة القاهرة. -كلية الطب  1191ماجستير طب األطفال بتقدير جيد جدا نوفمبر  -2

 جامعة المنوفية. -كلية الطب  1111ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة بتقدير جيد جدا ابريل  -1

( (DREWدروامعةالمنوفيةباالشتراكمعجامعتىج -كليةالطب 1114 يةوالمناعةابريلدكتوراهالميكروبيولوجياالطب -4

 .لوسأنجيلوسبالوالياتالمتحدةاألمريكية( UCLA) وكاليفورنيالوسأنجيلوس

 

 :و الوظائف اإلدارية التدرج الوظيفى
 طبيب امتياز بمستشفيات جامعة القاهرة.  1194-1199

 طبيب مقيم أطفال بمستشفى الساحل التعليمى. 1199-1191 

 جامعة المنوفية.-كلية الطب  -معيد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  1199-1111 

 جامعة المنوفية.-كلية الطب  -بقسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  محاضر 1111-1112

 (.UCLAكاليفورنيا لوس أنجيلوس الدكتوراه )جامعتى درو و عثة الى أمريكا العداد رسالةب 1112-1114



 جامعة المنوفية.-كلية الطب يكروبيولوجيا الطبية و المناعة( الم)أستاذ مساعد 1111 - 1114

 جامعة المنوفية.  -كلية الطبالمناعة( الميكروبيولوجيا الطبية و ) شاركأستاذ م 2119 -1111

 جامعة المنوفية.  -كلية الطب -اآلن أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  -2119

 . مصر -معهد الكبد القومى–مشرف على قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  2111 -2119

 الزمالة المصرية.–العدوى ةمكافحلميكروبيولوجيا الطبية و ل ىعضو المجلس العلم 2111 -2119

 .ة بالكلية الصحية للبنين بالطائفرئيس قسم المختبرات الطبي 2111-2111

 .رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الطائف 2116– 2111

 

 التقدير و التكريم
تقدير من عمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف للمشاركة الفعالة فى إنجاح دورة المختبرات و التحاليل  شهادة  ِ-1

 هـ. 1412/ 21/6حتى  9/1412/ 26الطبية فى الفترة من  

شهادة  -2 اليوم العالمى لمرض نقص  تقدير من عمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف للمشاركة الفعالة فى إنجاح ِِ

 هـ.1/1414/ 19يوم    2112المناعة المكتسبة لعام 

شهادة  تقدير من عمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف للمشاركة فى اشإشراف على الطال  المشاركين للملتقى  ِ-1

 هـ.4/1414/ 1يوم    1411/1414للعام الدراسى لطال  و طالبات جامعة الطائف  2112التحضيرى للمؤتمر العلمى الرابع

 هـ.1412/1414شهادة  تقدير من معالى مدير جامعة الطائف للحصول على جائزة النشر العلمى للعام  ِ-4

 هـ.1419/1416شهادة  تقدير من معالى مدير جامعة الطائف للحصول على جائزة النشر العلمى للعام  -9

 هـ. 1411ة العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف بمناسبة انتهاء عملى بالكلية شهادة  تقدير من عمادة كلي -6

 

 الخبرة العملية:
 –)دبلوم  لقاء المحاضرات فى البكتريولوجيا و علم الفيروسات و المناعة لطال  كلية الطب و الدراساتالعلياالتدريس و إ -1

 و التدريب العملى لهم. دكتوراه(  -ماجستير 

م بالخبرات المعملية الخاصة بالمناعة و البكتريولوجيا الميكروبيولوجيا الطبية و االلما لمام بالخبرات المعملية األساسية فىاشإ -2

 االكلينيكية.

 المشاركة فى االشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه بقسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة. -1

 الزمالة المصرية. ية الطب و الدراسات العليا ومتحانات لطال  كلالمشاركة فى وضع األسئلة و اشإ-4

 المشاركة فى التدريس و التدريب لطال  الكلية الصحية للبنين بالطائف. -1

 

 الدورات التدريبية و ورش العمل:
بكليااة العلااوم الطبيااة  المشاااركة فااى دورة األمااان فااى المعاماال الطبيااة و المنعقاادة بقساام علااوم المختباارات و التقنيااة اشإكلينيكيااة -1

 .2112يونية  6-2الطائف خالل الفترة من التطبيقية ب

المشاركة فى الدورة التدريبية لطال  السنة النهائية بكلية العلوم الطبياة التطبيقياة بترباة  و المنعقادة بقسام علاوم المختبارات و  -2

 .1411رجب   11-12الفترة من التقنية اشإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالطائف خالل 

 حضور اللقاء العلمى األسبوعى الذى ينظمه قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف. -1

 1المشاركة فى تنظيم اللقااء العلماى المنعقاد بكلياة العلاوم الطبياة التطبيقياة بجامعاة الطاائف بمناسابة الياوم العاالمى ل يادزيوم  -4

 .2112ديسمبر 

المشاركة فى تنظيم اليوم العلمى التحضيرى للماؤتمر العلماى الراباع لطاال  و طالباات التعلايم العاالى و المنعقاد بكلياة العلاوم  -9

 .2111فبراير  11الطبية التطبيقية بجامعة الطائف يوم 

اسااطة الاادم بمستشاافى الملااع عبااد العزيااز انتقااال الميكروبااات بو الوقايااة ماان الوخااذ باااشإبر و األشااياء الحااادة و ناادوة عاان -6

 .2111إبريل  11وم يالتخصصى

 9المشاركة فى تنظيم اللقاء العلمى المنعقد بكلية العلوم الطبياة التطبيقياة بجامعاة الطاائف بمناسابة الياوم العاالمى لمشاعة ياوم  -1

 .2111نوفمبر 

الطبية التطبيقية بجامعاة الطاائف بمناسابة الياوم العاالمى للتماري   ياوم المشاركة فى تنظيم اللقاء العلمى المنعقد بكلية العلوم  -9

 .2111نوفمبر  29

 1المشاركة فى تنظيم اللقاء العلمى المنعقد بكلياة العلاوم الطبياة التطبيقياة بجامعاة الطاائف بمناسابة الياوم العاالمى ل يادز ياوم  -1

 .2111ديسمبر 

ضيرى للمؤتمر العلمى الخامس لطال  و طالبات التعليم العالى و المنعقد بكلياة العلاوم المشاركة فى تنظيم اليوم العلمى التح -11

 .2111ديسمبر  9الطبية التطبيقية بجامعة الطائف يوم 

 .2&1 االشتراكفىاشإشرافعلىطالبقسمالمختبراتالطبيةوالمشاركةفىمناقشةاألبحاثفىمادةندوةوبحث -11



12- 

ةبقسمالمختبراتالطبيةوالمشاركةفىمناقشةاألبحاثالمقدمةللمؤتمرالطالبىالعلمىالخامساابالمملكةالعربيةاالشتراكفىاشإشرافعلىاألبحاثالطبي

 .السعودية

11- 

 .االشتراكفىتقييماألبحاثالمقدمةمنطالبكليةالعلومالطبيةالتطبيقيةأثناءالمؤتمرالتحضيرىللمؤتمرالطالبىالخامسبالمملكةالعربيةالسعودية

 .ثالتىتمتصعيدهاللمؤتمرالطالبىالخامسبالرياضبالمملكةالعربيةالسعوديةاالشتراكفىتقييماألبحا -14

19 - 

.االشتراكفىتقييماألبحاثالمقدمةمنطالبكليةالعلومالطبيةالتطبيقيةأثناءالمؤتمرالتحضيرىللمؤتمرالطالبىالسادسبالمملكةالعربيةالسعودية

 السادس بالرياض بالمملكة العربية السعودية.الشتراك فى تقييم األبحاث التى تم تصعيدها للمؤتمر الطالبى 

 عن2116 فبراير 21-22 فىالفترةإعطاءمحاضراتللطالببالنادىالطالبىبجامعةالطائف -16

a) Hospital quality management course 

b) Infection control awareness course 

 ديسمبر  9-1 الطائففىالفترةمن - السحيلى -ورىمولاشإشرافعلىتنظيمحملةالتوعيةعنحمىالضنكبكليةالعلومالطبيةالتطبيقيةوج-11

2116  

  1/2111/ 22 تنظيمفعاليةعنمرضالدرنبكليةالعلومالطبيةالتطبيقيةبتاريخ-19

-4المشاركةفىتنظيموعماللدورةالتدريبيةبناسبةيومالدرنالعالمىوالمنعقدةبمستشفىالملكعبدالعزيزالتخصصىبالطائفخالاللفترةمن-11

 .2111إبريل6

 جامعة الطائف –اللجان فى كلية العلوم الطبية التطبيقية عضوية 

 (.2116-2112)  عضولجنةاشإعدادللمؤتمرالطالبىاألولوالثانىوالثالثوالرابع -1

 (.2119-2114) عضولجنةالتدريبواالبتعاث - 2

 جامعة الطائف –إعداد الخطط الدراسية كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 .إعدادالخطةالدراسيةلقسمالمختبراتالطبيةبكليةالعلومالطبيةالتطبيقيةبالطائفبتكليفمنسعادةعميدالكلية -1

إعداد الخطة الدراسية لبرنامج التجسير لقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالطائف بتكليف من سعادة عميد  -2

 الكلية.

ط الدراسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بتربة بتكليف من سعادة وكيل الجامعة للتطوير اشإشتراك فى وضع و مراجعة الخط -1

 و الجودة.

وضع توصيف المقررات و عمل الكورسات الخاصة لبرنامج التجسير لقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية  -4

 ودة.بالطائف بتكليف من سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الج

اشإشتراك فى وضع توصيف المقررات و عمل الكورسات الخاصة بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية  -9

 بالطائف.

اشإشتراك فى وضع خطة الدراسات العليا لدرجة الماجستير فى المختبرات الطبية ) تخصص علم الدم و المناعة( و  -6

 لها بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالطائف.  اشإشتراك فى وضع توصيف المقررات

 

 تحكيم أبحاث للمجالت العلمية: 
 من األبحاث للنشر بالمجالت العلمية فى مجال التخصص.كبير م عدد يتحك

 
 تحكيم أبحاث لترقية أعضاء هيئة التدريس و مشاريع بحثية: 

 تحكيم أبحاث لترقية أعضاء هيئة التدريس بالمملكة العربية السعودية:  -أوال
و الادكتور/ عصاام بان إباراهيم أحماد أزهارو الادكتور/ عبادب بان أحماد عبادالرحمن ال امادي كال مان  تحكيم األبحاث المقدمة من

 جامعة الملع عبد العزيز بجدة بالدكتور/ هانى بن زكريا يحيى عصفور

 

الملاع عباد العزياز  مدينةوجامعة بيشة وجامعة أم القرى و  تحكيم مشاريع بحثية بجامعة الملع عبد العزيز بجدة  -انيثا

 للعلوم و التقنية بالمملكة العربية السعودية 
 


