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أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس

رباب محمد محمد ابراهيم

رقم السجل المدني

الكلية

التربية للبنات بالمجمعة

القسم

األحياء

تاريخ الميالد

1791/1/4

البريد اإللكتروني

robiibrahimm@yahoo.com

هاتف عمل

4141444

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

البكالوريوس

1774

الجامعة أو الكلية

التخصص

كلية العلوم -جامعة عين شمس

احياء دقيقة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
مدرس

تاريخ الحصول عليها

الجهة

4414

هيئة الطاقة الدرية

رابعا  :المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

1

عضو مجلس قسم األحياء

حتى تاريخه

4

مرشدة اكاديمية لطالبات قسم االحياء

حتي تاريخه
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خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م
1

اسم اللجنة
مسئولة المعيار الثامن في القسم

4

مسئولة المعيار السابع في القسم

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

كل ما يتعلق بالتخطيط المالي و اعداد الميزانية و من  1411/11حتى تاريخه
االدارة المالية

كل ما يتعلق بالمرافق و التجهيزات و االمن و
السالمة

من  1414/14حتى
تاريخة

1

عضو لجنة تقييم االداء

دراسة اساليب التقويم و االمتحانات و تقويمها و من الفصل االول للعام
الجامعي  14/11حتى
تعديلها و مراجعتها و دراسة امكانية تطويرها
تاريخه

4

عضو في لجنة الكنترول للمستوي الثاني و
الثالث بقسم األحياء

متابعة اعمال االمتحانات (متابعه الحاالت  ,مراجعه من الفصل االول للعام
الجامعي  14/11حتى
الكراسات)
تاريخه

5

عضو في مجلس القسم

مستمر حتي تاريخه
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: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا
المدة

نوع المشاركة

اسم المشاركة

م
:األنشطة العلمية:سابعا
: الماجستير و الدكتوراه:أ

:) المقبول للنشر/ اإلنتاج العلمي ( المنشور:ب
اسم الدورية

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

. 1st Egyptian & Syrian

(2003)

Galal , YGM; El-Ghandour, IA; Khayria AE Yousef, and

Conference,
University,

Minia,

Minia

Rabab MM Ebraheem Effect of Soil Salinity on

Egypt

Performance of Barley-Microbial Association

December 8-11, 2003.

Seventh Arab Conference on
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El-Ghandour, IA Galal YGM, Khayria A. Yousef, Rabab

م

M.M. Ebraheem Improvement of Canola (Brassica napus
and

Azospirillum

Rhizobium,

with

Inoculated

)L.

2004

the Peaceful Uses of Atomic
Energy, Sanaa, 4-8/12/2004.

Mycorrhizae Fungi under Salinity Stress.

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

1

المملكة النباتية

BOT144

المستوى الثانى

4

الفيروسات

نبت 1141

الفرقة الثالثة

1

االحياء الدقيقة التطبيقي

نبت1144

الفرقة الثالثة

4

علم البكتيريا

BOT222

المستوى الرابع

5

مناهج البحث العلمى

حيا4171

الفرقة الرابعة

5

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

1

الجمعية المصرية لعلوم االراضي

مصر

عضو عامل

4

الجمعية المصرية للعلوم االشعاعية

مصر

عضو عامل

و:الدورات التدريب
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

استخدام السبورة الذكية

كلية التربية جامعة المجمعه

1414/11

6

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

1

معايير جودة البرنامج و مؤشرات اآلداء

4

توصيف البرنامج و المقررات و تقاريرهما و االطار الوطني
للمؤهالت

1

دمج التقنية في التعليم الجامعي

 )1إجتيازالبرنامج التأهيلى للطاقة الذرية (الرابع)

مكان االنعقاد
كلية التربية للبنات بالمجمعة
كلية التربية للبنات بالمجمعة
دار صفية  -المجمعة
مركز المعلدمات التدثيق الذرى
بالتعا ن مع مركز التبريب بهيئة الطاقة
الذرية – جمهدرية مصر العربية

 )2حضووودر ة رد يبريبيوووة لوووت ماوووان ائوووت با ال وووا ر
المشعة لى يقبير المتبقيات من االئمبد المبيودبات لوى بمركز الشرق األ ئط اإلقليمت لل ا ر
المحاصيل الزراعية.
المشعة بالبقت
 )3إجتيازالب رد التبربية حدن كيفية البحث بقاعوبد بيانوات
الشبكة الب لية للمعلدمات ال د ية INIS

مركووووز المعلدمووووات التدثيووووق
الووووذرى بالتعووووا ن مووووع مركوووووز
التووبريب بهيئووة الطاقووة الذريووة –
جمهدرية مصر العربية.

تاريخ االنعقاد
 1411 /1/41هـ
1414/4/1
1414/5/
مووووووووووووووووووووون- 2663/60/22
2663/16/11

الفتدرد من-11
2660/63/23

 2662/60/10الى
2662/60/22
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 )4المشووواركة لوووى برنوووامج ائوووت با التق يوووات ال د يوووة
الحيدية لى يحسين االنتاج ال بايى

هيئة الطاقة البرية

 )5حاصوولة علووى الراصووة الب ليووة لقيوواةد الحائووب االلووى
معتمبد من المؤئسة االر بية
 )0حاصلة على شوهاةد مسوتدى الل وة االناليزيوة TOEFL
ببرجة .532
 )2حضوودر رشووة عموول لووى ماووان امووان اةارد معالاووة هيئة الطاقة البرية
الم لفات ال طرد
 )8حضووودر رشدووودة عمووول لوووت ماوووان يطبيقوووات اله بئوووة
الدراثيووة التك دلدجيووا الحيديووة ال ووا ر المشووعة لووى
المااالت البيدلدجية الزراعية

لى الفترد من 2662/16/21
حتى .2662/16/25

2662/11/4

2661/4/20 )1
.2661/4/36

بمركووووز الشوووورق األ ئووووط اإلقليمووووت
لل ا ر المشعة بالبقت.
 11/22الى 2616/12/1

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

االسم:

د /رباب محمد محمد ابراهيم

التوقيع
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