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 قابيلحيىي سلامين د. طارق 

  لكية  -أ س تاذ التقنية احليوية املساعد، جامعة الباحة، السعودية، معاًرا من قسم النبات  حالًيا:يعمل

ورئيس مني ومعل ك   .النباتية اجلزيئية والتكنولوجيا احليويةمتخصص يف الوراثة ، و العلوم جامعة القاهرة

امعة الباحة، اململكة ج –العلوم والآداب ببلجرىش  )ملدة شهرين يف الفصل الصيفي( بلكية ال حياءقسم 

 .العربية السعودية

  كتبة مب نظمة اجملمتع العلمي العريب وعضو هيئة حتكمي املشاريع البحثية مل  امستشارً يعمل حاليًا كام

 .الإسكندرية وغريها من املؤسسات ال اكدميية والبحثية

  اكرولينا اوثس ولية لكميسون جامعة البساتني، قسم والغاابت، احلياة علوم بلكية زائر كعاملمعل 

بريل 65-6000 يناير 51 من ال مريكية املتحدة ابلولايت  بلكية زائر مث معل بعد ذكل ك س تاذ .6005-اإ

 ملتحدةا الولايت – اكرولينا ساوث – لكميسون جامعة – البساتني قسم والغاابت، احلياة علوم

 ةمبدرس العلمية ال حباث م(. وأ رشف يف هذه الفرتة عىل6002هناية  حىت- م6005يونيه) –ال مريكية

معل ال مريكية. كام  وجامعة لكميسون ال مريكية اكرولينا جنوب والرايضيات بولية للعلوم الولية حامك

 .ال مريكية اكرولينا جنوب بولية ،Southern Sun Microsystems لرشكة حبيث أ يضًا مكستشار

  مديًرا )رائًدا( لربانمج التقنية احليوية بلكية التقنية احليوية جبامعة العلوم والآداب احلديث معلMSA، 

ة مبرص، وأ ول للتقنية احليويشارك يف تأ سيس أ ول لكية و ومعل أ س تاًذا مساعًدا بلكية طب ال س نان هبا. 

لكية تقنية للتكنولوجيا احليوية بديب، دوةل الإمارات العربية، ومعل بربانمج التقنية احليوية جبامعة 

  .القاهرة

  ومعل مستشاًرا لرئيس ال اكدميية، ومرشفًا عىل قطاع التمنية التكنولوجية واخلدمات العلمية، وعضو

، ومثل بأ اكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعلمي العايل، مرص هيئة حترير جمةل "العمل" املرصية

 وزارة التعلمي العايل املرصية يف العديد من احملافل ادلولية.

  معل مستشاًرا حبثًيا وحمرًرا ومساعد رئيس حترير، وحمكام ابلعديد من اجمللت العلمية املتخصصة

 واجلامعات واملراكز البحثية.
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 علميني العلميني، وعضو جلنة العضوية، وجلنة تقىص  اكتب علمي، وعضو مؤسس للرابطة العربية للإ

عاًما، وشارك يف تأ سيس الرابطة  51سامه يف جمال الثقافة العلمية والرتمجة ل كرث من و  .احلقائق هبا

علميني العلميني، وىف تنظمي علم العلمي  العربية للإ وسامه يف تأ سيس موقع . 6055املؤمتر ادلويل للإ

ية "نيترش" مرتًجام يف دورمل يع"ويكيبيداي" العريب، وموسوعة علوم احلياة، وموسوعة نوح العاملية، و 

 العلمية، الطبعة العربية منذ بدايهتا وحىت الآن. 

 

 املؤهلت العلمية  

  فعته يف عىل د القاهرة، واكن ال ول جامعة- العلوم لكية النبات، قسم العلوم باكلوريوسحاصل عىل

  .م5526 عام

  مرص-لقاهرة، ا جامعة-، قسم نبات، لكية العلوم والوراثةحاصل عىل متهيدي ماجس تري يف جمال اخللية 

 م.5592

 اخللية من شعبة النباتية وزراعة ال نسجة الوراثية الهندسة جمال يف املاجس تري درجة عىل حصل 

  .م5556 عام القاهرة، جامعة- العلوم لكية النبات، قسم والوراثة،

نتاج اكلوس  موضوع الرساةل:  من نباتية العال  واجلفاف وحتمل احلرارةمقاومة للملوحة  وخطوط خلوية"اإ

 الكنتالوب ابس تخدام تقنيات الهندسة الوراثية".

 وقام  م،6009عام  النباتية، وزراعة ال نسجة الوراثية الهندسة جمال حصل عىل درجة ادلكتوراه يف

ال مريكية  سونوجامعة لكمي  املنوفية والتكنولوجيا احليوية جبامعة الوراثية الهندسة معهد مع ابلتعاون

ا والتكنولوجي)متت ادلراسات العملية يف معهد الهندسة الوراثية  لإجناز أ طروحته دلرجة ادلكتوراه

 ال مريكية(. وجامعة لكميسون-املنوفيةجامعة – احليوية

نتاج  موضوع الرساةل: اجملموعات الكروموزومية يف الزراعات النس يجية، ابس تخدام  وتداول متعدد"اإ

 ."واجلزيئيةتقنيات الوراثة اخللوية 
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 التدرج الوظيفي:

  م(5526)القاهرة  جامعة-لكية العلوم  –معيد بقسم النبات. 

 م(5556)القاهرة  جامعة-لكية العلوم  –بقسم النبات  مدرس مساعد. 

  ىل 5525-قاهرة ال والتكنولوجيا احليويةالهندسة الوراثية  شعبة-للبحوثابحث زائر ابملركز القويم م اإ

 م.5556

 والتكنولوجيا اثية حبوث الهندسة الور حبيث مبعهدعضو فريق و  ،ابحث زائر مبركز زراعة ال نسجة النباتية

 .م6000-5552 جامعة املنوفية – احليوية

  الولايت  –ساوث اكرولينا  –جامعة لكميسون  –، قسم البساتنيوالغاابتعامل زائر بلكية علوم احلياة

بريل 65-6000يناير  15 –املتحدة ال مريكية   .6005-اإ

  ساوث اكرولينا  –جامعة لكميسون  –قسم البساتني  والغاابت،أ س تاذ زائر بلكية علوم احلياة– 

 (. م6002 –م 6005) –الولايت املتحدة ال مريكية

  مرشف عيل ال حباث العلمية مبدرسة حامك الولية للعلوم و الرايضيات بولية جنوب اكرولينا ال مريكية

 .Governor’s School of Science and Mathematics, SC. USAو جامعة لكميسون 

 م.6002 –م 6005

  مستشار حبيث لرشكةSouthern Sun Microsystems م6002 اكرولينا ال مريكية، بولية جنوب. 

  (.م6009جامعة القاهرة )  -لكية العلوم  –مدرس بقسم النبات 

 بلكية طب ال س نان جبامعة العلوم والآداب احلديث أ س تاذ مساعد MSA(6001-6002.)م 

 بلكية التقنية احليوية جبامعة العلوم والآداب احلديث مساعد ذأ س تا MSA(6006-6002.)م 

 التقنية احليوية بلكية التقنية احليوية جبامعة العلوم والآداب احلديث مدير )رائد( برانمج MSA(6006-

 م(.6002
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  عضو هيئة حترير و  رئيس ال اكدميية ومستشارعىل قطاع التمنية التكنولوجية واخلدمات العلمية،  رشفم

رص، ومثل وزارة م جمةل "العمل" املرصية بأ اكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعلمي العايل،

 م(.6050-6002) التعلمي العايل املرصية يف العديد من احملافل ادلولية

  6050) جامعة الباحة، اململكة العربية السعودية –ببلجرىش لكية العلوم والآداب ، قسم ال حياءأ مني-

 م(.6052

  تفويض جامعة الباحة، اململكة العربية السعودية ) –لكية العلوم والآداب ببلجرىش  ال حياء،رئيس قسم

 .(م 6052-6056 ملدة شهرين يف الفصل الصيفي

 ( م 6052مستشار منظمة اجملمتع العلمي العريب-.)آن  حىت ال

  حىت الآن(.-م 6052)سفري خمتربات "لبسرت" الافرتاضية للتقنية احليوية والتعلمي الإليكرتوين 

 

 املتخصصة ادلورات التدريبية العلمية

 التعديل يبية يفتدر  دورةالعديد من ادلورات التدريبية املتخصصة مثل  عيل طارق قابيلادلكتور  حصل 

مم والتكنولوجيا احليوية، التابع الوراثية للهندسة ادلويل املركز من الورايث  .الهند نيودلهيي، دة،املتح لل 

 وعىل .كندا ،"ماكجيل" والتكنولوجيا احليوية، من جامعة النباتية ال نسجة زراعة تدريبية يف ودورة

التكنولوجيا و  العلوم النباتية، من جامعة وزراعة ال نسجة للنبااتت ادلقيق الإكثار تدريبية يف دورة

 الوراثية، لهندسةا حبوث معهد البلح، لنخيل ادلقيق الإكثار تدريبية يف ودورة .ال ردن أ ربد، ال ردنية،

وزراعة  ثيةالورا الهندسة تدريبية يف ابلإضافة للعديد من ادلورات .مرص – الزراعية البحوث مركز

آن ممتزية، وقد أ رشف حىتوهل مدرسة علمية .  مرص للبحوث، القويم املركز من النباتية ال نسجة  ال

 رسائل حىت الآن(. 50عىل العديد من رسائل املاجس تري وادلكتوراه يف مرص وخارهجا )أ كرث من 

  التعديل الورايث من املركز ادلويل للهندسة الوراثية و التكنولوجيا  تدريبية يفحاصل عيل دورة

 احليوية،التابع لل مم املتحدة، نيودلهيي، الهند.
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 زراعة ال نسجة النباتية و التكنولوجيا احليوية،جامعة "ماكجيل"، كندا. تدريبية يفورة اصل عيل دح 

  ة العلوم جامع النباتية، وزراعة ال نسجةالإكثار ادلقيق للنبااتت  تدريبية يفدورة  عىلحاصل

 ، أ ربد، ال ردن.والتكنولوجيا ال ردنية

  كثار ادلقيق لنخيل ا تدريبية يفدورة  عىلحاصل ز البحوث لبلح، معهد حبوث الهندسة الوراثية، مركالإ

 مرص. –الزراعية 

  ويم النباتية من املركز الق وزراعة ال نسجةالهندسة الوراثية  تدريبية يفعدة دورات  عىلحاصل

 للبحوث، مرص.  

  عداد املعمل اجلامعي، جامعة القاهرة. اللزمة يفتدريبية ال ورات مجيع ادل عىلحاصل  جمال اإ

 

 الثقافة العلمية

  عاًما، وقام ابملسامهة يف تأ سيس  51يعمل ادلكتور طارق قابيل يف جمال الثقافة العلمية منذ أ كرث من

 .العلميني للإعلمني العربية الرابطة

 آن العضوية جلنة معل كعضو نشاهئا وحىت ال ليت ا املرصية" العمل" جمةل حترير وعضو هيئة .ابلرابطة منذ اإ

ابلتعاون مع  لعلميا للبحث وادلوةل العايل التعلمي ووزارة والتكنولوجيا العلمي البحث أ اكدمييةتصدرها 

 دار التحرير للطبع والنرش "امجلهورية".

  من كرثأ   يشغل موقع مساعد حترير، وحمكامً يف العديد من ادلورايت العلمية العاملية املتخصصة. وهل 

 هذه تتناول .والعربية وعىل الإنرتنت ال جنبية املطبوعات من العديد يف ودراسة ومقال علمي حبثًا 210

 نرتنت،والمكبيوتر والإ  النباتية، ال نسجة وزراعة احليوية والتقنيات الوراثية، الهندسة ال حباث

 العلمية والثقافة بوالتدري والتعلمي والتطبيقية والطب والصحة وال حباث ال اكدميية والنانوتكنولويج،

 الإجنلزيية ةابللغ كتب عدة تأ ليف يف وشارك .ون، والابتاكر، والس ياسات العلمية والإعلميةوالفن

العلمية  شارك يف الكتابة العلمية وحتليل والتعليق عىل البحوثو  ال مريكية. املتحدة الولايت يف نرشت

، ووسائل الإعلم املتخصصةوالإجنازات البحثية وعرضها بطريقة مبسطة يف العديد من املواقع واجمللت 

 العربية.
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 نشاء هذه املوسوعة الرائ" ويكيبيداي" ام ادلكتور قابيل بتأ سيس موقعق دة يف العريب يف نفس عام اإ

وشارك متطوعًا يف ترمجة العديد من املوسوعات العلمية الرائدة  م.6005الولايت املتحدة ال مريكية عام 

ال التقنية املتخصصة. واختري سفرًيا للمختربات الافرتاضية يف جمعىل الإنرتنت، وبعض املواقع العلمية 

 احليوية وعلوم احلياة "لبسرت".

ية، ويمت تداوهل العرب  العديد من الصحف واجمللت ومواقع الإنرتنت يفقابيل العلمية كتاابت د. طارق نرشت 

وىف  ودراسات  يفهذه املقالت مكراجع علمية الكثري من  واس تخدمتبشلك مكثف عىل معظم املواقع العربية، 

 هذا اجملال ما يىل:العمل  يفسهامات أ برز الإ ومن  .متخصصة رسائل علمية

اكتب علمي، يف جمالت الهندسة الوراثية، والتقنيات احليوية وزراعة ال نسجة النباتية، والمكبيوتر  -5

مي والتدريب والثقافة قية والتعلوالإنرتنت، والنانوتكنولويج، والطب والصحة وال حباث ال اكدميية والتطبي 

سلم أ ون ،العلمية والفنون، والابتاكر، والس ياسات العلمية والإعلمية  ومراسل علمي، بش بكة "اإ

 لين".

 اكتب علمي مبوقع "اجلريدة" عىل الإنرتنت. -6

يست أ ون لين". -2  اكتب ومراسل علمي مبوقع "ميدل اإ

 اكتب مبجةل "العريب" الكويتية. -9

 اململكة العربية السعودية. –"الوضيحى" اكتب مبجةل  -1

 اكتب مبجةل " ال هرام العريب" املرصية.  -6

 الكويت.-معهد الكويت لل حباث العلمية  –اكتب مبجةل "علوم وتكنولوجيا"  -9

 مرص. –نقابة العلميني  –اكتب مبجةل "المكياء"  -2

 اكتب جبريدة ال هرام املرصية. -5

 .اكتب جبريدة لغة العرص املرصية  -50

 اكتب مبنظمة اجملمتع العلمي العريب، وحممك للمقالت العلمية هبا.  -55

علميني العلميني، وعضو جلنة العضوية ابلرابطة  -56 آن.-6009عضو مؤسس للرابطة العربية للإ  حىت ال

وزارة التعلمي العايل -أ اكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا -اكتب وعضو هيئة حترير جمةل "العمل" املرصية  -52

 م(.6050-6002مرص )–وةل للبحث العلمي وادل
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نشاء هذه املوسوعة الرائدة يف الولايت املتحدة ال مريكية م -59 ؤسس موقع "ويكيبيداي" العريب يف نفس عام اإ

 م. 6005عام 

نرتنت، وبعض املواقع العلمية  -51 شارك متطوعًا يف ترمجة العديد من املوسوعات العلمية الرائدة عىل الإ

 املتخصصة. 

ىل تأ ليف عدة كتب ابللغة العربية والإجنلزيية، وشارك يف الكتابة العلمية والتحليل والتعليق ع شارك يف -56

البحوث العلمية والإجنازات البحثية وعرضها بطريقة مبسطة يف العديد من املواقع واجمللت املتخصصة، 

 ووسائل الإعلم العربية.

 

  وشهادات التقديرجلوائز ا

  5520ال ويل للمسابقة الفنية جلريدة "صوت الرشق" فائز ابجلائزة. 

  "5525فائز ابملركز ال ول يف مسابقة القصة القصرية، جمةل "هو ويه. 

 5521 س نة-مرص-فائز ابملركز الثاين يف املسابقات الفنية لطلب جامعة القاهرة. 

  5526-مرص-السويسفائز ابملركز الثاين يف املسابقات الفنية للجامعات املرصية، جبامعة قناة. 

  ،5526من رشكة مرص للبرتول للمتفوقني من أ بناء العاملني  وشهادة تقديرجائزة. 

  م.5559من حمافظة بورسعيد ل بناء احملافظة احلاصلني عيل درجة املاجس تري،  وشهادة تقديرجائزة 

 وس باكلوريجامعة القاهرة ل وائل اخلرجني، درجة ال -شهادة تقدير من اندي أ عضاء هيئة التدريس

5529. 

 5559درجة املاجس تري  عىلجامعة القاهرة للحاصلني -شهادة تقدير من اندي أ عضاء هيئة التدريس. 


