
   
 

 اعــــــالن هـــــــــام

 

 

المعل منننا   ومعكننن  التطننن  عو المشنننعووعا  ادا   وحننن   مننن  بالتعننناو  بنهننناجامعننن   -  علننن  كليننن  ب التننن     وحننن   تعلننن 

 سلسنننل  تنظننني عيننن  و  عننن  السننني  اليا نننئ -:أ.د  معنننالئ   نننيم الجامعننن وتحنننع  عا ننن    بنهنننا بجامعننن  البحثيننن  الخننن ما و

ذا  الصنننننل  بسننننن ل العمننننن  والتنميننننن   العلميننننن  والتينينننننا  المتي مننننن  المجنننننا   فنننننئ علميننننن  مععفيننننن و ت   بيننننن  دو ا 

منننن  السنننناع   )دو   الينننن   ال احنننن  بمجمنننن  الكليننننا  ىبياعنننن  ا حت ننننا   الصنننن ع م2018-2017خالالالالالع ا  الالالالام  المسننننت ام 

 -: (  عصعا الساع  الثالث صباحا حتئ  العاشع 

 الي   اس  ال و    
 أبريل 10    االثنين المختلفة االنظمة البيولوجية وافاق تطبيقاتها في  البيو انفورمتكس 1
التطبيق في مجاالت الطاقة النظيفة والتشخيص المرضي وانتاج المبيدات الحيوية النظرية و )النانو تكنولوجي  2

 ( واألدوية والتصنيع الغذائى
 ابريل  26 األربعاء 

) مبادرة بنك الفطريات( : الحفظ لفطريات في جمهورية مصر العربية والحفاظ على ا لبيولوجيالتنوع ا 3

 وقياس التنوع البيولوجي وتحاليل النتائج
 

 

 عند اكتمالحدد يتس

 عدد المشاركين  

 الجيل الجديد في تطبيقات تفاعل البلمره المتسلسل الوظيفى الكمى 4

 لصناعات متعددةتنمية عيش الغراب وادارة مخلفاته  5
 استخدامات الزراعة المائية السطح المنازل 6
 صناعة الدواء والمبيدات الحيوية 7
 صحة الغذاءامان الماء و  8
 ادارة المخلفات الصناعية والزراعية لصناعات متعددة 9

 لت    ا طبيا لطبيع       حق فئ وال  ا ا  العلمي  شامل  الت     العملى فئ ال و ه ال اح ه   ا شتعاك  س •

 جنيها  150 ا كاد مىعض  ال  -جنيها  100 معاونئ اعضاء هيئ  الت   م )معي  او م  س مساع ( -   جنيها 50 ابالطال  - 
  جنيها 350فأكثع  م  خمس  ولمجم ع   جنيها لل و   ال اح    500الشعكا  الصناعىي  وال واء      -

 جنيها  من يرغب شرط تقديم تقرير عن اوجه االستفادة من ا دورة ا مجتازة 20ا شهادة راك رسم اشت •
  صفوت كامع با وحده ا حسابية بكليه ا  لوم ا حجز طرف ا سيد : •
 قيمة االشتراك بايصاعويتم استالم يتم ا دفع نقدا  •
 مشارك . 25سوف يتم ان قاد اي دورة عند اكتماع اعداد ا مشاركين بمااليقع عن  •

 

 

  العلمئ ا شعاف    

                                                           بيس  النبا (معاض النبا  ا)استاذ مت عغ   ا.د/س زا  عب  الحلي  عب  هللا     

 الكلي  عميد                                                  م  ع وح   الت                                               ا   وح   الت     ن    

  مهنامحم د ا.د /عب  العظي                                     ال ج جابعاهي  ا.د /وج ي                             ا.د/ ا  ع عب  السي  اسحال   

 م  ع معك  المعل ما  والخ ما  البحثي              والتط  ع           م  ع ادا   المشعوعا    

  ا.د /محم  السي                                         أمي  ا.د/ عالء السي      

ع كي  وجامع  الني  )الجامع  ا م  الخاص  الصل  م  الجامعافئ التخصصا  ال قيي  ذا  واساتذ  متمي و  المحا ع   شباب العلماء 

 .ومعك  النان  بمعك  البح ث ال  اعي  ب زا   ال  اع  (واألزهع وقناه الس  م جامع  ال قاز ق( والحك مي  )جامع  زو  و

 



 

 

Introduction to Bioinformatics  
 

 

Monday, 10-4-2017 

10:00am - 3:00pm 

 

Faculty of Science 

Benha University 
 

 

Course Objectives: This course is designed to students with basic/no 

knowledge on bioinformatics. After the course, students will be familiar with 

the fundamentals of bioinformatics and its applications in different fields. 

Different bioinformatics tools will be illustrated briefly by the end of the 

course.  

 

 

Time Topic 

10:00am - 10:15am Greetings and Course Introduction 

10:15am - 11:00am Molecular Biology Basics for Bioinformatics 

11:00am - 12:00am Introduction to Bioinformatics and its Applications 

12:00pm - 12:30pm Break 

12:30pm - 1:00pm Tutorial: Bioinformatics tools 

1:00pm - 1:30pm Next Generation Sequencing (NGS) 

1:30pm-3:00pm Applications of NGS in Metagenomics (practical) , 
open Discussion and Recommendation. 

 

 

 



 

 

 

 

 

About the Bioinformatics Instructor: 

 

Dr Mohamed El Hadidi: is an Assistant Professor at Nile University and head 

of the bioinformatics research group since January 2017. He received his 

Ph.D. Degree in Bioinformatics in  2016 from the Department of Computer 

Science, Faculty of Science, Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany. 

From 2012-2016 he has worked as full time researcher in ZBIT Center for 

Bioinformaticsat University of Tubingen. From 2010 to 2012 he had his 

master studies in Department of Bioengineering, Instituto Superior Técnico 

(IST), Technical University of Lisbon, Portugal, and in the Department of 

Computer Science, School of Science and Technology, Aalto University, 

Finland. His research expertise is in the area of bioinformatics with focus on 

sequence analysis, metagenomics, and medical applications. He has a 

number of publications in prestigious journals and conferences.  


