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           السيــره الذاتـيــة 

 البيانات الشخصيه

مــــــــــــــاالس    :   ابو شامه عبد الصادق اسامه حسن   

.(علم األحياء الدقيقة الجزيئيةوالمناعه و "الكائنات الدقيقه") و المناعة الميكروبيولوجى أستاذ مشارك و رئيس قسم هـفــــــــــالوظي   :       

.مصر -جامعه سوهاج -كليه الطب البيطرى يولوجياقسم الميكروب   لــــوان العمـعن :   

(الجوال) :  or 01150535499 01067344157 & (المنزل) 002-093-4790071     الهاتف

Usama-abdelsadek@utulsa.edu                                                                   البريد االلكترونى:  

                                     Usama.shama@gmail.com 

                                     Usama.shama@yahoo.com 

                                     Usama_abdelasdek@vet.sohag.edu.eg 

11 /6/1891   :   الدـــــــتاريخ المي 

.مصر – سوهاج   :     الدــــــــمكان المي 

.متزوج     :   الحاله االجتماعيه 

ت العمميهالشهادات والمؤهال  

1111,مصر - دكتوراه فى الميكرو بيولوجى والمناعه من كليه الطب البيطرى جامعه بنى سويف -1  

". في الرومي راسات بكتريولوجيه وجزيئيه عمى عدوى الميكوبالزماد":عنوان الرساله      

1119,رمص - جامعه القاهرهناعه من كليه الطب البيطرى ماجستير فى الميكرو بيولوجى والم -1  

ميكوبالزما الطيور بالطرق التقميدية و الحديثةتشخيص " ".                                  عنوان الرساله     :   

بتقدير عام جيد جدا   1111  مايو جامعه اسيوط بكالوريوس العلوم الطبيه البيطريه -3  

هـــالخبرات والمهام الوظيفي  

جامعه , كليه الطب البيطرى (أحياء دقيقة) و المناعة الميكروبيولوجي أستاذ مشارك و رئيس قسم   :ى االنــــــــــــــال 1027ن يناير ــــم -

 .مصر,سوهاج

  .مصر,جامعه سوهاج, كليه الطب البيطرى  و المناعةالميكروبيولوجي أستاذ مساعد   :1027يناير ى ــــــــــــــال1021 يناير نــــم -

مشروع تطوير نظم " مصر،جامعه سوهاج،رئيس وحدة فريق تنفيذ المشروعات في كلية الطب البيطري:  ى االنــــــــــــــلا1021ن يناير ــــم -

".تقويم الطالب واالمتحانات   

المتحدة ، جامعه تولسا، تولسا، أوكالهوما، الواليات مهمة علميه بعد الدكتوراه بقسم العلوم البيولوجيه :1022سبتمبر  -1022ن مارس ـم -

.االمريكيه                     

 .مصر,جامعه سوهاج, بقسم الميكروبيولوجي  كليه الطب البيطرى مدرس مساعد :1022يناير -1002نوفمبر  نــــــم -

مصر,القاهره, الدقى, ،معهد بحوث صحة الحيوان الميكروبيولوجيبقسم باحث مساعد  :1002نوفمبر -1002 اغسطس من  -     

مصر,القاهره, الدقى, ،معهد بحوث صحة الحيوان الميكروبيولوجيبقسم  مساعد باحث :1002اغسطس -1002 اكتوبر من -                                                   

هـرات التدريسيـــالخب  

 .1118-1113ن أكتوبر م, القاهره -الدقي-الحيوان   صحه في معهد بحوثدريس المقررات العملية لعلم الميكروبيولوجي ت -1

 .1118-1116في صعيد مصر من عزل أنفلونزا الطيورو تشخيص مسؤول عن -1
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 تدريس المقررات الجامعية التالية في كلية الطب البيطري، جامعة سوهاج، سوهاج، مصر -3

 .العام البكتريا علم     

 .علم البكتريا  الخاص   

 .علم الفطريات العام   

 .اصعلم الفطريات الخ   

 .علم المناعة   

 .البيولوجيا الجزيئية دروس في    

 .العملية روسالد    

 .الطب البيطري تدريس دورات البيولوجيا الجزيئية لطالب الدراسات العليا -4

  .بجامعة تولسا،اوكالهوما الواليات المتحدة األمريكية الطبيهالميكروبيولوجي  عمل ابحاث فى -5

 .، كلية الطب البيطري، جامعة سوهاج، سوهاج، مصربقسم الميكروبيولوجي  و الميكروبيولوجي  يولوجيا الجزيئية ي للبمركز معمل انشاء-6

 األشراف عمي الرسائل العممية 

دكتوراه بجامعه قناه ( 1)و بكلتي طب و طب بيطري جامعه اسيوط  الماجستير( 1: )اإلشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا

  .سسويال

المخبريه التقنياتو  الفنيه خبراتال  

 :  في مجال عمم األحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية االلمام بالتقنيات االتيه

  . للجينوم المتعدد الحالة عمل تسلسل  -

 .استخدام اختبار الفصل الكهربي  -

 .وبناء ناقالتالفصل  انزيمات- 

 .الفصلقع امولرسم خريطة  -

  .(تفسير التسلسل الجينيالحمض النووي الي قالب  من اعداد(لحمض النوويتسلسل ا -

 .مختلفة، بما في ذلك البالزميدات الكبيرة والصغيرة باستخدام تسلسل الجيل القادمالتسلسل الجينوم الكامل من على األنماط السالمونيال  -

 .عزل و تنقيه البالزميد -

 (.الخ...  4، ميجا Gentex ،CLUSTALW ،BioEditام برامج مختلفة؛ باستخد)تحليل تسلسل الحمض النووي   -

 .تصميم البادئ -

- RT-PCR ( من استخراج الحمض النووي حتى كشف المنتجPCR.) 

 .RAPD-PCR))البوليمريز المتسلسل العشوائياختبار أنزيم االلمام بكيفيه ععمل  -

 .يزارولوجيه للعدوي باستخدام اختبار االلالتشخيص السي -

 .المضادة األجسام  الختبار تواجد العديد مناختبار التلزن  -

 .تحليل البروتين -

 .بلوت  وسترنعمل تقنيه  -

 .بها خاليا الزرع النسيجي و فحص اإلصابة التعامل مع  -

 .و التحصينغزل ميكروب الميكوبالزما من خاليا الزرع النسيجي  -

  .تقنيات الكمياء النسيجيه المناعيه -

ىـــازاتــــانج  

  .شروع تطوير نظم تقييم الطالب واالمتحاناتم :عنوان المشروع 

 . مصر,جامعه سوهاج, كليه الطب البيطرى ىــــــم الراعــاس :   

    . وزارة البحث العلمى -وحدة مشاريع تطوير التعليم العالي :ى ـــاالعتماد المال                               
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هــــغــالم  

 .اللغه االم :هــــه العربيـغالم

 (.611)اختبار التويفل  -             .امتياز :االنجميزيهالمغه 

بــمهارات الحاس  

      

* ICDL "رخصة قيادة الدوليه للحاسوب" 

 ( ICTC) مركز المعمومات وتكنولوجيا االتصاالتتدريب فى * 

 .استخدام الكمبيوتر واداره ملفاته -

 endnote.و wordاستخدام ملفات  -

 .جداول البيانات -

            E. content (Microsoft Expression Web) - 

رــب والتطويــالتدري  

 .شهادة مزاولة التحكيم من هيئه التحكيم الدوليه* 

 .اجتياز برنامج اعداد مستشارى التحكيم العرب والدوليين من المعهد االمريكى لمتدريب والتنميه* 

 .لتحكيم من كامبردجشهادة في ا* 

اجتياز برنامج اعداد مستشارى التحكيم العرب والدوليين من مركز تنميه الموارد الطبيعيه والبشريه بمعهد البحوث والدراسات االفريقيه * 

 .التابع لجامعه القاهره

 FLDP" اداتيمشروع تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس والق سوهاج جامعة  من الدورات التدريبية *

 .التخطيط االستراتيجي -1  

 .المقررات  دورات تصميم -1  

 .معايير الجودة في العملية التعليمية -3  

 .استخدام التكنولوجيا في التدريس -4  

 .توصيف الدورات والمعايير األكاديمية في الجامعة -5  

 .مهارات االتصال في مختلف أنواع التعليم -6  

 .النشر العلمي -7  

 . تراتيجية التعليم و التعلم و التقويماس -9  

 إدارة الوقت واالجتماعات -8  

 .توصيف المقررات والبرامج -11

 .نظم االمتحانات و تقويم الطالب -11

 .SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام -11

 .فوتوشوبال الرسومات في -13



 4 

هــــه خاصــات عمميـــتدريب  

وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية من جامعة أسيوط"دورات تدريبية في  * "* 

.تقنيات جديدة في علم األحياء الجزيئية وكذلك، المبادئ والتطبيقات من تسلسل الحمض النووي  - 

     .PCR تطبيقاتأسس و  - 

.من جين لبروتين       - 

 * بحوث صحة الحيوان، الدقي، القاهرة، مصروحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية معهد "دورات تدريبية في  "* 

"PCR ،RAPD-PCR ،RT-PCR"   - تشخيص األنواع الميكوبالزما من خالل تقنيات البيولوجيا الجزيئية   

*مركز التكنولوجيا الطبية، ومعهد البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية، مصر"دورات تدريبية في  "* 

.راعة الخاليا وأبحاث الخاليا الجذعيةالتقنيات األساسية في زورشة عمل حول   -  

.تقنيات الكمياء النسيجيه المناعيهورشة عمل حول  -     

    .المعموماتية الحيوية األساسيةورشة عمل حول  -  

 .السالمة الحيوية واألمن الحيوي بالمعاملورشة عمل حول  -     

، الواليات المتحدة األمريكيةماأوكالهوالعموم البيولوجية بجامعة تولسا،قسم  العمل في*" * . 

عزل وتنقية البالزميدات من سالالت السالمونيال - .   

مختلفة بما في ذلك البالزميدات الكبيرة والصغيرة العلى األنماط المصلية السالمونيال كله تسلسل الجينوم يالعمل على مشروع متقدمة تتعلق  -

.باستخدام تسلسل الجيل القادم       

 نابض ال الجل الكهربائي ،(MLST)  عمل تسلسل للجينوم المتعدد الحالةعلي العديد من التقنيات الميكروبيولوجية الجزيئية مثل  العمل -  

(PFGE)    ، اختبار تفاعل أنزيم البوليمريز المتسلسلPCRالوقت الحقيقي ، PCR وتسلسل الحمض النووي والتحليل، العزل والتنقية ،             

 .في مسببات األمراض البكتيرية المختلفة Illumina MiSeq DNA بالزميد، وتسلسل الجيل القادم باستخدام ال    

بالمجالت العمميه كيمتحال  

 : م لممجالت االتيهـالتحكي

 .مجله علم األوبئة والعدوى ، جامعة كامبريدج-1

 .مجله الميكروبيولوجي و المناعه -1

 .وم األطعمةالمجلة الدولية للتغذية وعل  -3

 .مجلة التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية الحيوية -4

   المشاريع البحثية الحالية

 

 (.الخ... دواجن والخيول، األبقار )رسم خريطة انتشار البكتيريا والفطريات المختلفة في صعيد مصر  1-

 .عزل والتعرف على البكتيريا والفطريات المختلفة في مصر -1

 .السالمونيال، الميكوبالزما، المكورات العنقودية، ايكوالي، البروسيال: الجزيئي للبكتيريا  مثلتوصيف  -3      

 .العالقة بين فشل التطعيم والتلوث الميكوبالزما -4      

 .الملهبه اواكم و دور البالزميد فى معدل الضراوهالسالمونيال بالزميد دراسه خاصه عن   -5

 .متالزمات األمراض الكائنات الحية الدقيقة المختلفة معزولة عن مختلفدراسات النشوء والتطور  -6
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