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 التاريخ  األكادميي والشًادات احلاصل عليًا:  -2

 عموم في النبات بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف األولى من جامعة الزقازيق ج . م . بكالوريوس ال
 م .  1653ع  سنة 

 م ، دراستتتتة 1666تصتتتنيف البكتيريتتتتا ال يطيتتتة ( ستتتتنة ، ماجستتتتير فتتتتي العمتتتوم نبتتتتات ) تصتتتنيف نبتتتتات
 تصنيفية وبيوكيميائية لمستربتوميسيتات " من جامعة الزقازيق. 

  جامعتتة جنتتت )يولتتوجي )دندستتة الورامتتة( متتن جامعتتة الزقتتازيق ج. م.ع بكتر العمتتوم دكتتتوراا الفمستتفة فتتي
اإلشتتتتراف المشتتتتترك(، فتتتتي موجتتتتوع " فستتتتيولوجي وورامتتتتة جزيئيتتتتة لبكتيريتتتتا حتتتتامض الالكتيتتتتك ، بمجيكتتتتا

 .م1661عام المست دمة في الت مر الصناعي " 

 التدرج الوظيفي:  -3

  م 1653عتتة الزقتتازيق ، ج . م . ع فتتي الفتتترة متتن معيتتد مكمتتف بقستتم النبتتات ، كميتتة العمتتوم ، جام– 
 م.  1666

 م  1666بقستم النبتات ، كميتة العمتوم ، جامعتة الزقتازيق ، ج . م . ع فتي الفتترة متن  مساعد مدرس-  
 م. 1662

 ديستتتمبر  –م  1662بقستتم النبتتات ، كميتتتة العمتتوم ، جامعتتة الزقتتتازيق ، ج . م . ع  فتتي الفتتترة  متتدرس
 م. 1666

 متتن ستتنة الحتترس التتوطنى الستتعودع، الستتعودية د بكميتتة الممتتك  التتد العستتكرية بالريتتاض، أستتتاذ مستتاع
 م.1/1/4664م حتى 1666

  م4663م حتى  4664أستاذ مشارك بكمية الممك  الد العسكرية بالرياض، السعودية منذ. 

  م4665م حتى  4663بكمية الممك  الد العسكرية بالرياض، السعودية منذ  ىميكروبيولوجأستاذ. 

  م.4666بكمية العموم جامعة الزاوية بميبيا سنة استاذ البكتريا 

  حتى اآلن. 4616أستاذ ورئيس شعبة البكتريا بكمية العموم جامعة الزقازيق منذ 

  م، 41/2/4615 – 42/2/4612وكيل كمية العموم لشئون  دمة المجتمع وتنمية البيئة في الفتترة متن
 م.41/2/4641إلى  42/2/4615

 حتى االى 61/66/9162جامعة الشقاسيق مهذ  -ية العمومعميد كم 
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 اإلدارية:واملًام الوظائف  -4

 حتى االى 61/66/9162جامعة الشقاسيق مهذ -عميد كمية العموم-4/6

 م حتى اآلن.41/2/4612وكيل كمية العموم جامعة الزقازيق منذ  -1/4

 حتى تاري ه. 14/4614عجو لجنة تأمين منشأت العمل بمحافظة الشرقية منذ  -1/0

 م.41/2/4612م حتى 4616نائب رئيس مجمس قسم النبات عن ت صص البكتريا منذ  -1/1

 م.4616/4611م، 4666/4616رئيس لجنة جودة األداء بقسم النبات لمعامين  -1/2

منستتتتتق الشتتتتتئون الماليتتتتتة واألداريتتتتتة بمركتتتتتز إدارة الجتتتتتودة بكميتتتتتة العمتتتتتوم جامعتتتتتة الزقتتتتتازيق لمعتتتتتامين  -1/3
 م.4614/4610م، 4611/4614

حتتتى  م4611فتتى الفتتترة متتن  CIQAPعجتتو مجمتتس إدارة مشتتروع التطتتوير والتأديتتل ل عتمتتاد و  -1/4
 م.4610

 م.4614، 4611، 4616منسق معيار المصداقية واأل القيات، أحد معايير الجودة، ألعوام  -1/5

األولتتتى عتتتام  ،لصتتتيااة النهائيتتتة متتترتينرئتتتيس فريتتتق إعتتتداد الدارستتتة الذاتيتتتة لمكميتتتة والقتتتائم الوحيتتتد با -1/6
 م.4612م والمانية عام 4611

 متتن مشتتتروع التطتتتوير 1/2/1ط امنستتق لجنتتتة التقتتويم المستتتتمر لمفاعميتتة التعميميتتتة وا عالمهتتا، النشتتت -1/16
 والتأديل ل عتماد. المستمر

ذلك اترف أعجتاء وكت ،منسق أعمال البنية التحتية ومشرف إنشاء قاعة المؤتمرات الجديدة بالكميتة -1/11
م، وكتذلك إعتادة 4610م/4611 المستتمر والتأديتل ل عتمتاد ديئة التدريس من  الل مشتروع التطتوير

نشاء أصنصير بمبنى الرياجيات بالكمية.  تأديل أصنصير مبنى المعامل وا 

، 4611جتتتودة ألقستتتام رعايتتتة الشتتتباب والدراستتتات العميتتتا والمكتبتتتات ووحتتتدة الجتتتودة لعتتتامى مراجتتتع  -1/14
 م.4612

 م.4613منسق فريق إعداد مقترح الئحة الدراسات العميا بكمية العموم جامعة الزقازيق عام  -1/10

 منسق عام أ.د/ جمال عنان 

 أعجاء الفريق 

 أستاذ بقسم عمم الحيوان  أ.د. األحمدع شفيق الذدبى 

 أستاذ بقسم عمم الفيزياء  أ.د. محمود حسن عبدهللا 
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 ياأستاذ بقسم الجيولوج لبدرععبد المنعم ا هأ.د. أسام 

 أستاذ بقسم عمم الفيزياء أ.د. إبراديم إسماعيل بشطر 

 أستاذ بقسم عمم الكيمياء  أ.د. محمد جمعه العاصى 

 أستاذ بقسم عمم الكيمياء  أ.د. سعيد طمب محمد طمب 

 أستاذ بقسم عمم النبات  أ.د. يحيى أحمد الظوادرع 

ميمتتاق أ القيتتات المهنتتة ودليتتل البحتتث العممتتى لالباستتط الستتروجى، المنستتق والمعتتد متتع أ.د. عبتتد  -1/10
 لكمية العموم جامعة الزقازيق.

 األمن والسالمة  - :ألنشطةمنسق  -1/11
 األزمات والكوارث -

 الندوات -

 المؤتمرات -

 القدرة المؤسسية -

 القوافل البيئية -

 ممتقيات التوظيف -

 أجتماعات جمعية ال ريجين -

 أنشطة البيئة -

 دور البيئة -

 ركز البحوث والدراساتم -

 أ القيات البحث العممى -

 النشر العممى -

 الدورات التدريبية -

 األستشارات العممية والتحاليل بحكم الوظيفة -

 تحميل األداء -

 أحتياجات المجتمع المحيط -

 تنمية الموارد الذاتية -

 أحتياجات سوق العمل -

 جمعية ال ريجين -

 حصر الرسائل واألبحاث ذات العالقة بالبيئة -
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محتتافظ  ،ا عبتتد الستتالمجتتعجتتو لجنتتة البيئتتة والطاقتتة المتجتتددة بمحافظتتة الشتترقية بقتترار متتن أ.د/ ر  -1/12
 م وحتى األن.6/4612الشرقية منذ 

 عجو المجنة العميا لتقييم كميات جامعة الزقازيق بقرار من معالى رئيس جامعة الزقازيق. -1/13

ف الصتتتتتحى بمحافظتتتتتة الشتتتتترقية ستتتتتنة منستتتتتق فريتتتتتق أ تبتتتتتارات المتتتتتوظفين بشتتتتتركة الميتتتتتاا والصتتتتتر  -1/14
 م.4613م/4612

حتتى  6/4662المممكة العربية السعودية منتذ  –مستشار لوزير البحث العممى السعودع بالرياض  -1/15
 م.15/4/4616
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جامعتتة  –بكميتتة العمتتوم  CIQAPوالتأديتتل ل عتمتتاد المستتتمر عجتتو فريتتق إعتتداد مشتتروع التطتتوير  -3/1

 .م4611م وحتى تسميم المشروع فى أوا ر 4611منذ سنة  الزقازيق، وعجو مجمس إدارة المشروع
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لكميتتتة التربيتتتة جامعتتتة  CIQAPوالتأديتتتل ل عتمتتتاد المستتتتمر عجتتتو فريتتتق إعتتتداد مشتتتروع التطتتتوير  -3/4
 .م4610سنة  الزقازيق

 أعجاء الفريق: 

 عميد كمية التربية  أ.د. حمدع المحروقى 

 مدير وحدة الجودة   أ.د. سعيد مرسى 

 وكيل كمية األداب   أ.د. عماد م يمر 

 وكيل كمية العموم  أ.د. جمال عبد العزيز عنان 

 شروع تطوير طالبى ممول من ديئة مشروعات التطوير ودما:أستشارع م -3/0

 م.4614المكان واألحساس بقيمته سنة تجميل  - أ

 ال ريجينن وأمداددا بالمستمزمات الالزمة )أستشارع متعاون(.رفع كفاءة جمعية   - ب

 

 المشروعات البحثية المشارك فيها: -7
متتن مدينتتة ممتتول كتريتتا حتتامض الالكتيتتك فتتى ب 1المشتتروع البحمتتى بلد تتال جتتين بالنتاريستتين يتتوجى  -4/1

لاير  166666م )ممتتتتول بتتتتت 4661الممتتتتك عبتتتتد العزيتتتتز لمعمتتتتوم والتقنيتتتتة بالستتتتعودية أمنتتتتاء اإلعتتتتارة عتتتتام 
 سعودع(.

المشروع البحمى بعنوان/ أستنباط سالالت تكنولوجية من بكتريا حامض الالكتيك لغرض استتعمالها  -4/4
 لاير سعودع(.مميون نصف م )ممول ب4663-4660 أمناء اإلعارة عام فى صناعة األاذية

 

أنشطة دعم الفاعمية التعميمية ) الطالب والخريجون والتعميم والتعمم وما يتعمق  -8
 -بهما(:

 -عجو المجان النوعية بكمية العموم جامعة الزقازيق كاألتي : -8/1
 .م1999حتي  1991عجو لجنة الزجاجيات والكيماويات بقسم النبات منذ عام  -

 .م1999حتي  1991عجو لجنة األجهزة بقسم النبات منذ عام  -

، م0212رئيس لجنة متابعة وجودة األداء بقسم النبات بكمية العموم جامعة الزقازيق لعامي  -
 .م0211
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 وحمي تاري ه .)تاريخ العودة من اإلعارة(  م0229عجو مجمس قسم النبات منذ عام  -

 

وحتي اآلن ) لجنة المكتبة،  م0228/0212من عام  عجوية المجان المنبمة من مجمس الكمية  -
 المجتمع  وتنمية البيئة(.  دمةلجنة شئون الطالب، لجنة العالقات المقافية، لجنة 

 .م0212/  0212عجو مجمس كمية العموم جامعة الزقازيق لمعام الجامعي  -

 .CIQAPوالتأديل لالعتماد ،  المستمر عجو مجمس ادارة مشروع التطوير  -

   -األشراف والريادة الطالبية بكمية العموم جامعة الزقازيق : -8/0

حتي  م0229مشرف الدروس العممية ومعامل  قسم النبات بواقع يومين أسبوعيا منذ عام  -
 .تعيين فى وظيفة وكيل الكمية لشئون  دمة المجتمع وتنمية البيئةالاريخ ت م02/1/0211

 .م1998 – 1991ريادة أسرة نوبل ألعوام  -

 .م0229،  1991، 1991،  1992ف لمرحالت العممية لقسم النبات ألعوام مشر  -

مرشد أكاديمي لمطالب الدارسين لنظام الساعات المعتمدة ببرامج الكمية الم تمفة منذ  -
تعيين فى وظيفة وكيل الكمية لشئون  دمة المجتمع الاريخ تم 02/1/0211حتي  م0212/0211

 .وتنمية البيئة

 ريطة لمنهج التعميم ية لدعم العممية التعميمية ممل توصيف المقررات، المجان النوععجوية  -
 .ILDs، والتعمم

( من قانون تنظيم 12نائب رئيس مجمس قسم النبات لت صص عمم البكتريا طبقا لنص المادة ) -8/2
 . م02/1/0211حتي  م0212الجامعات منذ عام 

 إستشاري مشروعين من مشاريع الطالب ودما: -8/2

م، أحدث مشاريع الطالب الممولة من 0211سنة  فاءة ال رجين لسد متطمبات سوق العملرفع ك -
 .ديئة مشروعات التطوير بوزارة التعميم العالى

م، أحدث مشاريع النطوير الممولة من وزارة التعميم 0210سنة تجميل المكان واإلحساس بقيمته  -
 .العالى

 . م02/1/0211حتي  0229النبات منذ عام  االشتراك في تحديث التجارب العممية بقسم -8/1

االشتراك في تطوير نظم تقييم الطالب واالمتحانات من  الل مشروع التطوير والتأديل لالعتماد  -8/1
CIQAP . 

 االشتراك في الندوات والجمسات إلد ال طرق وأساليب تعميمية حديمة. -8/7

 عمم المستهدفة.او م رجات التعميم والت ILOSاالشتراك في ندوات  -8/8

 تأليف الكتب ل دمة العممية التعميمية بكمية العموم جامعة الزقازيق: -8/9
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، مودع برقم بمكتبة م0222كتاب وقفات بين الحرب الحيوية وشبح الجمرة ال بيمة، السعودية عام  -
 الممك فهد الوطنية بالمممكة العربية السعودية .

، كمية الممك  الد العسكرية م0222بيئية ، السعودية عام كتاب أسمحة الحرب الحيوية وتأميراتها ال -
 بالحرس الوطني بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية.

 .م0212، عموم الزقازيق عام  Systemic infection of bacterial pathogensكتاب  -

 .م0212، عموم الزقازيق عام   Major groups of pathogenic bacteriaكتاب  -

 .م0228التقنية الحيوية بالجماديرية العربية الميبية عام كتاب  -

تأليف المذكرات العممية والنظرية لطالب برامج الميكروبيولوجي، الميكروبيولوجي والكيمياء،  -8/12
 النبات والكيمياء، ومنها:

 البكتريا التطبيقية -

 الورامة الميكروبية -

 تقسيم وتصنيف البكتريا. -

 النبات الزراعي -

 ي مورفولوجيا وتشريح النبات.مذكرات ف -

 1/  1/  2رئيس ومنسق لجنة التقويم المستمر لمفاعمية التعميمية وا عالمها ، من  الل النشاط  -8/11
من مشروع التطور والتأديل لالعتماد في معايير الفاعمية التعميمية ومنها الطالب وال ريجون 

 .م0212م حتى 0229، فى الفترة من العمياوالمعايير األكاديمية، والتعميم والتعمم والدراسات 
 التدريس: -8/10

  م.1992م حتى 1981تدريس المقررات العممية منذ عام 

  م حتى 1991تدريس عممى ميكروبيولوجيا األاذية فى جامعة حنت ببميجيكا فى الفترة من
 م.1991

 م:1998م حتى 1991ب البكالوريوس منذ عام التدريس المقررات األتية لط 

 همة الميكروبيالورا -

 الميكروبيولوجيا الصناعية -

 واألقتصادع ىالنبات الزراع -

 العالقات البيئية والمائية لمنبات -

  تدريس المقررات األتية بكمية الممك  الد العسكرية بالحرس الوطنى السعودع فى الفترة من
 م:0227م حتى 1999

 أنماط الكائنات الحية -

 الحرب الحيوية وتأميراتها البيئية -
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 ياء وتطبيقاتها العسكريةاألح -

  جامعة الزاوية بميبيا: –م بكمية العموم 0229م/0228تدريس المقررات األتية لمعام الجامعى 

 ميكروبيولوجيا التربة -

 الفيروسات -

 الميكروبيولوجيا الطبية -

 التقنية الحيوية -

  ن:م حتى األ0229تدريس المقررات األتية بكمية العموم جامعة الزقازيق فى الفترة منذ 

 عمم تقسيم البكتريا -

 عمم البكتريا التطبيقية -

 عمم الورامة الميكروبية )بكالوريوس ودكتوراا( -

 عمم البيولوجيا الجزيئية )دكتوراا( -

 عمم البكتريا الطبية والتموث الميكروبى )دبموم وماجستير( -

 

 األنشطة بالدراسات العميا والبحوث والنشر العممي : -9
ا الطبية ، التموث الميكروبي، األنزيمات الميكروبية لطالب دبموم تدريس مقررات البكتري -9/1

، حتي تاري ه 1111/ 1111الميكروبيولوجيا التطبيقية وماجستير الميكروبيولوجي منذ عام 
وتدريس مادة البيولوجيا الجزيئية والورامة الميكروبية لطالب تمهيدع الدكتوراا ل عوام 

 م.1112/1112م، 1112/1112

ونتذكر  إلشراف عمي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراا كاألتي ) رسائل منحت الدرجةا -9/1
 (:منها

  رسالة الماجستير لمطالبة/ دناء سامى سعيد زكى، بعنوان: دراسات عمى البكتيريا الطبية المسببة
 م بكمية العموم جامعة بنها.6/16/4615أللتهابات حديمى الوالدة، 

 مطالبة/ ماجدة السيد سالم إبراديم، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية وبيوكيميائية رسالة الماجستير ل
 المفيدة، بكمية العموم جامعة الزقازيق. اعمى األنشطة الميكروبية المجادة لمبكتري

  رسالة الماجستير لمطالب/ أحمد محمود إسماعيل، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية عمى تمبيط
ألاذية باست دام عوامل بيولوجية وكيميائية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، الممرجات العالقة با

 م.16/1/4615
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  رسالة الماجستير لمطالبة/ مى ممدوح عطوا محمد، بعنوان: دراسات بيوكيميائية وتكنولوجية عمى
بكتريا حامض الالكتيك المست دمة في ت مر األاذية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.11/11/4615

 وسمات سالالت بكتيرية  رسالة الماجستير لمطالبة/ بسمه محمد حسين، بعنوان: أستنباط
 م.5/16/4615، بكمية العموم جامعة الزقازيق، لت مر األاذية هالستعمالها كمزارع بادئة وحافظ

 وع رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان أحمد إبراديم حبشى، بعنوان: تقييم العالج بالفاجات في العد
 م.11/1/4615ببكتريا ليستريا، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

  رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان صالح الدين عسكر، بعنوان: دراسات بيوكيميائية عمى تأمير
وسمية بكتريا المكورات العنقودية الذدبية ببعض األاذية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.12/1/4615

 لمطالب/ أحمد سكران عبد الحميم حسن، بعنوان: اإلزالة الحيوية لمعناصر  رسالة الماجستير
الجارة من مياا صرف شركة أبو زعبل ل سمدة والمواد الكيميائية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.44/6/4615

 ومة رسالة الماجستير لمطالبة/ سميه محمد رجب عبدهللا، بعنوان: السيطرة الحيوية لمبكتريا المقا
 م.4614بكمية العموم جامعة بنها، مصر،  لممجادات الحيوية بواسطة البكتريا المفيدة.

  رسالة الدكتوراا لمطالبة/ سهر عفيفى عفيفى عيسى، بعنوان: دراسات عمى تأمير البكتيريا المفيدة
امعة بكمية العموم ج والمركبات اير الحيوية فى عالج العقم عند الذكور المرتبط بقوة األكسدة.

 م.4614الزقازيق، 
  رسالة الماجستير لمطالب/ ديمم محمد أحمد بعنوان: السيطرة الحيوية لمبكتيريا الطبية المسببة

 م4614بكمية العموم جامعة بنها،  عدوع الجهاز البولى التناسمى.
  رسالة الماجستير لمطالبة/ سمر محمد النجار بعنوان: طرق مستحدمة وفعالة لمقجاء عمى عدوع

 م.4614بكمية العموم جامعة بنها،  مستشفيات.ال
  رسالة الدكتوراا لمطالب/ عبد الرحمن محمد أحمد انيمى بعنوان: الدور الوقائى من االشعاع

بكمية العموم جامعة الزقازيق،  وكذلك النشاط الجد حيوع لمفطريات مسببات األمراض الجمدية.
 م.4614

  الحجاج أحمد بعنوان: دراستت ميكروبيولوجية وبيوكيميائية رسالة الدكتوراا لمطالبة/ نهى محمد أبو
بكمية العموم جامعة الزقازيق،  عمى البكتريا الممرجة المسببة لعدوع الجهاز البولى التناسمى.

 م.4613
  رسالة الماجستير لمطالبة/ سارة محمد حسين حمدع، بعنوان: تمبيط البكتريا الممرجة الصديدية

 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  ببعض المواد الطبيعية.
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  رسالة الماجستير لمطالبة/ رواء عفيفى عفيفى عمى، عنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية بكتيرة
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  كامبيموباكتر.

 لطيور رسالة الدكتوراا لمطالب/ دانى صبحى عبد الفتاح سالمة، بعنوان: تمبيط فيروس أنفولوانزا ا
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  ببعض المست مصات الطبيعية.

  رسالة الماجستير لمطالبة/ رحاب عاطف أحمد، بعنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية بكتيرة
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  أيروموناس.

 مبيط نمو بكتيرة رسالة الماجستير لمطالبة/ نهال فؤاد عبد المطيف حسين، بعنوان: ت
بكمية العموم جامعة  لسيويامونوسيتوجينس بواسطة بعض المست مصات الطبيعية والم مقة.

 م.4613الزقازيق، 

  تأمير عقار بعنوان/  ،دانى صبحى عبد الفتاح سالمةلمطالب/ الدكتوراا اإلشراف عمي رسالة
من كمية العموم جامعة ، ادين وبعض المست مصات الطبيعية عمى فيروس أنفمونزا الطيورتاألمن

 .م0211الزقازيق، تاريخ المنح فبراير 

  دراسات ميكروبيولوجية بعنوان/  ،مروة منصور عبد الحميد عمى/ هلطالبااإلشراف عمي رسالة
كمية العموم جامعة الزقازيق، ، وبيوكيميائية عمى بعض البكتريا المقاومة لفعل المجادت الحيوية

 .م0211تاريخ المنح أكتوبر 

  تمبيط البكتريا المسببة بعنوان/  ،منى محمد محمود محمد/ هلمطالبالماجستير اإلشراف عمي رسالة
كمية العموم جامعة الزقازيق، تاريخ المنح أاسطس ، ل مراض بواسطة البروتينات المعدلة

 .م0211

 ،مي بعنوان/ دراسات ع اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان حسن إبراديم حسنين
كمية العموم جامعة األنشطة الميكروبية المجادة لبكتريا حامض الالكتيك المعزولة من الم مالت، 

 .م0211تاريخ المنح ديسمبر الزقازيق، 

  /لدرجة الماجستير، بعنوان/ دراسة انتشار سوزان صالح االدين اإلشراف عمي رسالة الطالبة
كمية الطب البيطرع العموم جامعة لمصرية، وسمية المكورات العنقودية الذدبية في األاذية ا

 .م0211تاريخ المنح يناير الزقازيق، 

 ،بعنوان/ دراسات عمي األنشطة  اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالبة/ عزة محمد احمد زكريا
البكتيرية المجادة لمبكترية المفيدة وكذلك الممرجة المعزولة من الجهاز البولي التناسمي ، تاريخ 

 من كمية العموم جامعة الزقازيق.م 0212عام  المنح
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  اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب / محمد مادر عبد السالم عبد هللا ،بعنوان/ السيطرة
كمية العموم جامعة من م 0212الحيوية لميكروفمورا المياا الممرجة لمكائنات الدقيقة، تاريخ المنح 

 الزقازيق.

  بعنوان/  ال اصة باأل صائية/ سالي نجم الدين نصر احمد،اإلشراف عمي رسالة الدكتوراا
م من 0212دراسات بيولوجية عمي بعض بكتريا األلبان المنتجة لمبكتريوسين ، تاريخ المنح عام 

 .كمية العموم جامعة الزقازيق

  اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب/ احمد محمد احمد مهدي، بعنوان/ دراسة انتشار وسمية
 من كمية العموم جامعة بنها. م0212ات الكانديدا في السيدات الحوامل، تاريخ المنح عام ميكروب

  اإلشراف عمي رسالة الطالب/ إبراديم م تار البالط، بعنوان/ دراسات بيولوجية وجزيئية عمي
من  م0212بعض سالالت البكتريا المقاومة لفعل المجادات الحيوية، تاريخ منح الدرجة عام 

 وم جامعة الزقازيق.كمية الع

  اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب/ عمي السيد عمي عمي ، بعنوان / دراسات عمي انتشار
كمية  م من0212وسمية بكتريا اليستيريا في بعض األاذية المصرية ، تاريخ منح الدرجة عام 

 العموم جامعة الزقازيق.

 بعنوان/ دراسات عمي  د الفتاح سالمة،اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب/ داني صبحي عب
النشاط الجد فيروسي لبعض المركبات الطبيعية والم مقة جد فيروس الهيربس في األبقار، تاريخ 

 كمية العموم جامعة الزقازيق.  م من0210المنح عام 

  اإلشراف عمي رسالة الطالب/ حاتم عمي نصرت لدرجة الدكتوراا، بعنوان/ دراسة معدل انتشار
االكتام في وحدة العناية في مستشفي قصر العيني،  ت المكورات العنقودية المقاومة لمبيتعزال

 كمية العموم جامعة الزقازيق. م من0211تاريخ المنح عام 

 سهام عبد الشافي عوض هللا لدرجة الماجستي، بعنوان/ السمات  /اإلشراف عمي رسالة الطالبة
المنتج من بعض األستربتوميسيتات، تاريخ المنح عام  البيولوجية والفيزوكيميائية لمبكتريوسين

 .كمية العموم جامعة الزقازيقم من 1991

  األشراف عمي رسالة الطالبة/ رحاب محمد محمد عمي عامر لدرجة الماجستير، بعنوان/ دراسات
من كمية العموم جامعة  م0221عمي ال واص الجزيئية لفيروس سي الكبدي، تاريخ المنح عام 

 يق .الزقاز 

 ألتي :ونذكر منها اتحكيم العديد من رسائل الماجستير والدكتوراا  -9/3

  رسالة الماجستير لمطالبة/ دناء سامى سعيد زكى، بعنوان: دراسات عمى البكتيريا الطبية المسببة
 م بكمية العموم جامعة بنها.6/16/4615أللتهابات حديمى الوالدة، 
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 يد سالم إبراديم، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية وبيوكيميائية رسالة الماجستير لمطالبة/ ماجدة الس
 المفيدة، بكمية العموم جامعة الزقازيق. اعمى األنشطة الميكروبية المجادة لمبكتري

  رسالة الماجستير لمطالب/ أحمد محمود إسماعيل، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية عمى تمبيط
وامل بيولوجية وكيميائية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، الممرجات العالقة باألاذية باست دام ع

 م.16/1/4615

  رسالة الماجستير لمطالبة/ مى ممدوح عطوا محمد، بعنوان: دراسات بيوكيميائية وتكنولوجية عمى
بكتريا حامض الالكتيك المست دمة في ت مر األاذية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.11/11/4615

 ير لمطالبة/ بسمه محمد حسين، بعنوان: أستنباط وسمات سالالت بكتيرية رسالة الماجست
 م.5/16/4615الستعمالها كمزارع بادئة وحافظو لت مر األاذية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

  رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان أحمد إبراديم حبشى، بعنوان: تقييم العالج بالفاجات في العدوع
 م.11/1/4615ا، بكمية العموم جامعة الزقازيق، ببكتريا ليستري

  رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان صالح الدين عسكر، بعنوان: دراسات بيوكيميائية عمى تأمير
وسمية بكتريا المكورات العنقودية الذدبية ببعض األاذية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.12/1/4615

  ان عبد الحميم حسن، بعنوان: اإلزالة الحيوية لمعناصر رسالة الماجستير لمطالب/ أحمد سكر
الجارة من مياا صرف شركة أبو زعبل ل سمدة والمواد الكيميائية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.44/6/4615

  رسالة الماجستير لمطالبة/ سمر محمد النجار بعنوان: طرق مستحدمة وفعالة لمقجاء عمى عدوع
 م.4614لعموم جامعة بنها، بكمية ا المستشفيات.

  رسالة الدكتوراا لمطالب/ عبد الرحمن محمد أحمد انيمى بعنوان: الدور الوقائى من االشعاع
بكمية العموم جامعة الزقازيق،  وكذلك النشاط الجد حيوع لمفطريات مسببات األمراض الجمدية.

 م.4614
 ن: دراستت ميكروبيولوجية وبيوكيميائية رسالة الدكتوراا لمطالبة/ نهى محمد أبو الحجاج أحمد بعنوا

بكمية العموم جامعة الزقازيق،  عمى البكتريا الممرجة المسببة لعدوع الجهاز البولى التناسمى.
 م.4613

  رسالة الماجستير لمطالبة/ سارة محمد حسين حمدع، بعنوان: تمبيط البكتريا الممرجة الصديدية
 م.4613عة الزقازيق، بكمية العموم جام ببعض المواد الطبيعية.

  رسالة الماجستير لمطالبة/ رواء عفيفى عفيفى عمى، عنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية بكتيرة
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  كامبيموباكتر.
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  رسالة الدكتوراا لمطالب/ دانى صبحى عبد الفتاح سالمة، بعنوان: تمبيط فيروس أنفولوانزا الطيور
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  مصات الطبيعية.ببعض المست 

  رسالة الماجستير لمطالبة/ رحاب عاطف أحمد، بعنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية بكتيرة
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  أيروموناس.

  رسالة الماجستير لمطالبة/ نهال فؤاد عبد المطيف حسين، بعنوان: تمبيط نمو بكتيرة
بكمية العموم جامعة  سيويامونوسيتوجينس بواسطة بعض المست مصات الطبيعية والم مقة.ل

 م.4613الزقازيق، 

  تأمير عقار األمنتادين وبعض بعنوان/  ،دانى صبحى عبد الفتاح سالمةلمطالب/ الدكتوراا رسالة
يق، تاريخ المنح من كمية العموم جامعة الزقاز ، المست مصات الطبيعية عمى فيروس أنفمونزا الطيور

 .م0211فبراير 

  رسالة الماجستير لمطالبة/ سميه محمد رجب عبدهللا، بعنوان: السيطرة الحيوية لمبكتريا المقاومة
 م.4614بكمية العموم جامعة بنها، مصر،  لممجادات الحيوية بواسطة البكتريا المفيدة.

  اسات عمى تأمير البكتيريا المفيدة رسالة الدكتوراا لمطالبة/ سهر عفيفى عفيفى عيسى، بعنوان: در
بكمية العموم جامعة  والمركبات اير الحيوية فى عالج العقم عند الذكور المرتبط بقوة األكسدة.

 م.4614الزقازيق، 
  رسالة الماجستير لمطالب/ ديمم محمد أحمد بعنوان: السيطرة الحيوية لمبكتيريا الطبية المسببة

 م4614كمية العموم جامعة بنها، ب عدوع الجهاز البولى التناسمى.
  رسالة الماجستير لمطالبة/ سمر محمد النجار بعنوان: طرق مستحدمة وفعالة لمقجاء عمى عدوع

 م.4614بكمية العموم جامعة بنها،  المستشفيات.
  رسالة الدكتوراا لمطالب/ عبد الرحمن محمد أحمد انيمى بعنوان: الدور الوقائى من االشعاع

بكمية العموم جامعة الزقازيق،  لجد حيوع لمفطريات مسببات األمراض الجمدية.وكذلك النشاط ا
 م.4614

  رسالة الدكتوراا لمطالبة/ نهى محمد أبو الحجاج أحمد بعنوان: دراستت ميكروبيولوجية وبيوكيميائية
، بكمية العموم جامعة الزقازيق عمى البكتريا الممرجة المسببة لعدوع الجهاز البولى التناسمى.

 م.4613
  رسالة الماجستير لمطالبة/ سارة محمد حسين حمدع، بعنوان: تمبيط البكتريا الممرجة الصديدية

 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  ببعض المواد الطبيعية.
  رسالة الماجستير لمطالبة/ رواء عفيفى عفيفى عمى، عنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية بكتيرة

 م.4613ة العموم جامعة الزقازيق، بكمي كامبيموباكتر.
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  رسالة الدكتوراا لمطالب/ دانى صبحى عبد الفتاح سالمة، بعنوان: تمبيط فيروس أنفولوانزا الطيور
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  ببعض المست مصات الطبيعية.

 بكتيرة  رسالة الماجستير لمطالبة/ رحاب عاطف أحمد، بعنوان: دراسات عمى أنتشار وسمية
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق،  أيروموناس.

  رسالة الماجستير لمطالبة/ نهال فؤاد عبد المطيف حسين، بعنوان: تمبيط نمو بكتيرة
بكمية العموم جامعة  لسيويامونوسيتوجينس بواسطة بعض المست مصات الطبيعية والم مقة.

 م.4613الزقازيق، 

 ة/ أميرة حسينى محمد، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية تحكيم رسالة الماجستير لمطالب
من الدجاح،  ومن عينات  وبيوكيميائية عمى بعض أنواع البكتريا العنقودية المعزولة من األنسان

 م.4/0/4616

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ تامر مصطفى عبد العزيز أمام، بعنوان: تطبيق تكنولوجيا
تاجية نبات أكميل الجبل )روزمارع( في أرض رممية، بكمية العموم الزراعة الحيوية لتحسين أن

 م.0/1/4616جامعة بنها، 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبه/ منى محمد عمى األقرع، بعنوان: دراسة بكتريولوجية عن
األلتهاب المزمن القيحى ل ذن الوسطى في محافظة الشرقية، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

 م.12/4/4616

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبه/ عال طارق محمد حممى، بعنوان: دراسات عمى معالجة مياة
 الصرف الصناعى بواسطة أنواع بكتيرية م تمفة، بكمية العموم جامعة بنها.

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ رامى أحمد شيبه محمد الحماصى، بعنوان: األنتاج البكتيرع
نومترية وتطبيقها في معالجة مياة الشرب، بكمية العموم جامعة األسكندرية، لجزئيات الفجة النا

 م.5/11/4615

  تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالبة/ بريهان صالح، بعنوان: تمبيط البكتريا الممرجة بجزئيات نانو
 م.10/16/4615الفجة والمجادات الحيوية منفردًا أو بال مط، بكمية العموم جامعة طنطا، 

 رسالة الماجستير لمطالبة/ وئام فتحى محمد شقرة، بعنوان: دراسة عن بكتريا األلتهاب  تحكيم
 م.0/14/4615الرئوع التى تصيب متمقى زرع الكبد، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ رانيا عبد المنعم محمد عاصى، بعنوان: سيادة البكتريا المقاومة
المجادات الحيوية وعزلها من مستنشفيات محافظة الغربية، بكمية العموم جامعة بنها، لمعديد من 

 م.11/4/4615
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  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ دبه إبراديم ودبه عوض السرورع، بعنوان: دراسة نمطية وجينية
ون من تسمم في بكتريا المكورات العنقودية الذدبية المقاومة لمميميسيمين من األطفال الذين يان

 م.44/0/4615الدم، بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

  تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالب ليبى الجنسية/ عبد الكريم أحمد البشر، بعنوان: التوصيف الجينى
 م.3/4/4615والجزيئى لمبكتريا محبة المموحة، بكمية العموم جامعة المنصورة، 

 م تقنية النانو في تحمية مياة الشرب، بكمية العموم جامعة تحكيم رسالة الماجستير، بعنوان: است دا
 م.5/11/4615األسكندرية، 

  ،تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ أميرة عصام المالح، بعنوان: التوصيف الجزيئى المحبة لمحرارة
 م.1/11/4615بكمية العموم جامعة المنصورة، 

 حمد الوصفى، بعنوان: أنتاج الكربون الحيوع تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالبة/ فاطمة الزدراء م
 م.45/16/4615بنبات البسمة، بكمية العموم جامعة المنصورة، 

  ،م.44/3/4615تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالب/ عطية رجب عطية، بكمية العموم جامعة بنها 

 فاعل البممرة تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالبة/ نورا محمد عبد الحميد طه، بعنوان: تطبيق تقنية ت
المتسمسل لتعريف جينات مقاومة البيتا الكتاميز في البكتريا السالبة لصبغة جرام، بكمية العموم 

 م.1/11/4615جامعة الزقازيق، 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ ريهام جمال عبد الرازق حواش، بعنوان: أسموب جديد لعالج
مة لممجادات الحيوية عند األطفال، بكمية العموم تسمم الدم المسبب بواسطة الميكروبات المقاو 

 م.14/14/4614جامعة طنطا، 

  /دراسات ، بعنوان: أسامة زديرع نورعتحكيم رسالة الماجستير لمطالب عراقى الجنسية
، الزقازيق، بكمية العموم جامعة ميكروبيولوجية عمى البروبايونك الم تارة كمجادات ل كسدة

 م.40/3/4614

 الماجستير لمطبيب البيطرع/ فكرع فهمى محمد فكرع، بعنوان: التعرف الجزيئى  تحكيم رسالة
 م.14/14/4614عمى فيروس النورو في األبقار، بكمية الطب البيطرع جامعة الزقازيق، 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطبية البيطرية/ اادة عبد المنعم، بعنوان: التش يص الجزيئى السريع
 م.14/14/4614ع، بمعهد دندسة الورامة جامعة مدينة السادات ، الميكروب أيشرشيا كوال

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/       بعنوان: أست دام سم الهيمواليسين المصفف كمجاد
 م.11/5/4614لم اليا السرطانية، بكمية العموم جامعة المنصورة، 

  الصرف الصناعى باألحياء الدقيقة، تحكيم رسالة الطالبة/ حنان عمى، بعنوان: إعادة تدوير مياا
 م.44/1/4614
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  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبه/   ، بعنوان: إعادة تدوير ريش الدجاج وتحويمه لمنظفات باألحياء
 م.13/0/4614الدقيقة، بكمية العموم جامعة المنصورة، 

 نات من بكتريا تحكيم رسالة الطالب/ محمود محمد فوزع محمد، بعنوان: أنزيمات محممة لمبروتي
 م.4614كمية العموم جامعة المنصورة، أكتوبر  قموية.

  تحكيم رسالة الطالبة/ دبه هللا حمادة فرامى رشوان، بعنوان: دراسة أنتشار بكتريا تريبونيما بالقدم
 م14/4/4614بتاريخ  المسببة لمرض الزدرع فى محافطة سوداج، مصر.

 ،بعنوان: إعادة تدوير مياا الصرف الصناعى  تحكيم رسالة الطالبة/ حنان عمى محمد عمى
 م.4614بكمية العموم جامعة بورسعيد، مصر،  باألحياء الدقيقة.

  تحكيم رسالة الدكتوراا بجامعة األقصى، بعنوان: أست دام بكتيرة باسيممس سرنجنسس تطبيقًا كمبيد
 م.4614جامعة األقصى، السمطة الفمسطينية،  حيوع.

  لمطالبة/ دبه أحمد محمد عمى، بعنوان: أست دام مسحوق األعشاب تحكيم رسالة الماجستير
 م.4614بكمية العموم جامعة بنها،  الطبيعية لتمبيط البكتريا المقاومة لفعل المجادات الحيوية.

  تحكيم رسالة الطالبة/ دبه حممى مصطفى أبو عجيمه، بعنوان: دراسات عمى تأمير البروبايونك
 م.4613بكمية العموم جامعة المنوفية،  دوموناس.جد أنواع ستافيموكوكاس وسي

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ السيد محمد حفنى مصطفى البندارع، بعنوان: فاعمية بعض
كمية العموم،  المست مصات الطبيعية جد األلتهاب البكتيرع لمغشاء البريتونى فى فئران التجارب.

 م.4613جامعة طنطا، مصر، 
 ستير لمطالبة/ نوراة محمود، بعنوان: أستنباط مشتق جديد من المجادات تحكيم رسالة الماج

 م.4613كمية العموم جامعة األسكندرية،  الحيوية من األكتينوميسيتات المائية.
  تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالبة/ داليا صالح الدين عمى، بعنوان: التأمير المتدا ل لجزئيات النانو

 م.4613معة الزقازيق، بكمية العموم جا بيولوجيا.
  تحكيم رسالة الدكتوراا لمطبيب البيطرع/ أحمد السيد الشربينى، بعنوان: المحددات الجزيئية

بكمية الطب البيطرع، جامعة قناة . والسرولوجية لمميكروب المعوع المنقول من األنسان لمحيوان
 م.4613السويس، 

 بعنوان: التسمم الدموع لدع األطفال تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ أحمد سامى محمد حسن ،
 م.4613بكمية العموم جامعة طنطا،  المصابون بسرطان الدم الميمفاوع.

  تحكيم رسالة الطالبة/ أسماء فؤاد أحمد سممان مكى، بعنوان: نمط المستعمرات البكتيرية فى وحدة
بكمية  عدوع فى األطفال.الرعاية المركزة لحديمى الوالدة بمستفيات جامعة الزقازيق وارتباطه بال

 العموم جامعة الزقازيق
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  تحكيم رسالة الطالب/ محمد مادر عبد السالم عبدهللا، بعنوان: المعالجة الحيوية لنسب الحديد
بكمية العموم  والمنجنيز المرتفعة فى المياة الجوفية تحت بيئات م تمفة فى محافظة الشرقية.

 م.4613جامعة الزقازيق، 
 البة/ دينا أنور عبدا شواف، بعنوان: دراسات ميكروبيولوجية وجزيئية عمى بكتريا تحكيم رسالة الط

 األستافيموكوكاع المقاومة لممجادات الحيوية والمعزولة من مستشفى األطفال الجامعة بالمنصورة.
 م.4613بكمية العموم جامعة الزقازيق، 

  /است دام مسحوق األعشاب / ، بعنواندبه أحمد محمد حسنتحكيم رسالة الماجستير لمطالبة
م من كمية العموم 0211إبريل ، تاريخ المنح الطبيعية لتمبيط البكتريا المقاومة لممجادات الحيوية

 .جامعة بنها

  /دراسات ميكروبيولوجية ، بعنوان/ أحمد سامى محمد الشافعىتحكيم رسالة الماجستير لمطالب
، تاريخ طان الدم اليمفاوع والن اعى الحاوكيميائية حيوية ومناعية عمى األطفال المرجى بسر 

 .م من كمية العموم جامعة طنطا0211إبريل المنح 

  المقاومة البيولوجية ألمراض البمطى ، بعنوان/ شيماء حسين حممىلمطالبة/ الدكتوراا تحكيم رسالة
 .زيقم من كمية العموم جامعة الزقا0211مارس ، تاريخ المنح النيمى باست دام القمات البكتريا

  /نتشار بكتيرة ، بعنوان/ رحاب عاطف إبراديمتحكيم رسالة الماجستير لمطالبة سميه وا 
م من كمية العموم جامعة 0211مارس ، تاريخ المنح األيروموناس فى بعض األاذية المصرية

 .الزقازيق

  ادين تأمير عقار األمنت، بعنوان/ دانى صبحى عبد الفتاح سالمهلمطالب/ الدكتوراا تحكيم رسالة
م من كمية 0211فبراير، تاريخ المنح وبعض السمت مصات الطبيعية عمى فيروس أنفمونزا الطيور

 .العموم جامعة الزقازيق

  /است دام نظم األدارة ، بعنوان/ لبنى رجا أمين صالح العوامتحكيم رسالة الماجستير لمطالبة
 .م من كمية العموم جامعة بنها0211، تاريخ المنح المتكاممة لتحسين إنتاجية الزيتون فى مصر

  أنتاج الغاز الحيوع من  الل ، بعنوان/ سماعيل السماحىإتامر صبرع لطالب/ اتحكيم رسالة
 .م من كمية العموم جامعة طنطا0211، تاريخ المنح عممية الت مر الالدوائى

  م من كمية 0211ديسمبر ، تاريخ المنح سوميه عبدهللا الهاللى أبو ريهلطالبة/ اتحكيم رسالة
 .العموم جامعة بنها

  دراسات ميكروبيولوجية ، بعنوان/ مروة منصور عبد الحميد عمىلطالبة/ اتحكيم رسالة
م من 0211، تاريخ المنح وبيوكيميائية عمى بعض البكتريا المقاومة لفصل المجادات الحيوية

 .كمية العموم جامعة الزقازيق
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  بكتريا ال صائص الجزيئية لعزالت ، بعنوان/ رفعت م اريطهرباب لمطالبة/ الدكتوراا تحكيم رسالة
سبتمبر ، تاريخ المنح اس المقاومة لمفانكوميسين والمعزولة من مصر والمممكة المتحدةكأنتيروكو 
 .قناة السويس باألسماعيميةم من كمية العموم جامعة 0212

  سريعة المجادة ل صابة أتجادات نحو األستجابة الوقائية ال، بعنوان/ دكتورااتحكيم رسالة
م من كمية العموم 0211سبتمبر ، تاريخ المنح باألنفمونزا باست دام تقنيات مبنية عمى نواقل جينية

 .جامعة عين شمس

  /تمبيط البكتريا المسببة ، بعنوان/ منى محمد محمود محمدتحكيم رسالة الماجستير لمطالبة
م من كمية العموم جامعة 0211أاسطس ح ، تاريخ المنل مراض بواسطة البروتينات المعدلة

 .الزقازيق

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ إيمان حسن إبراديم حسنين، بعنوان/ دراسات عمي األنشطة
 .م0211الميكروبية المجادة لبكتريا حامض الالكتيك المعزولة من الم الالت، تاريخ المنح يناير

  /جة الماجستير، بعنوان/ دراسة انتشار وسمية لدر  ،محمد عميسوزان تحكيم رسالة الطالبة
 م.0211المكورات العنقودية الذدبية في األاذية المصرية، تاريخ المنح يناير 

  تحكيم رسالة الدكتوراا، بعنوان/ تقييم عمل مرشحات الصوف الزجاجي لفصل فيروسات المياا
 .م0212شمس ديسمبر بكمية العموم بجامعة عين  ،لمطالب / شريف عبدا ناجي عبد المقصود

 حكيم رسالة الدكتوراا بعنوان/ دراسة إلية عمل بروتينات المبن كمجادات لمفيروسات المعوية، ت
 .م0212بكمية العموم جامعة عين شمس ديسمبر  ،لمطالب/ عبدا كمال محمد الاليح

 /لناتج عن بعنوان/ دراسة ظادرة التأكل ا ،وائل محمد احمد مهدي تحكيم رسالة الماجستير لمطالب
 .م0212النشاط الميكروبيولوجي وطرق تمبيطها بكمية العموم جامعة الزقازيق ديسمبر 

  إنشاء نظام فيزيائي  /، بعنوانحسن عبد الرحمنمطالب/ محمود لتحكيم رسالة الماجستير
بكمية العموم بجامعة طنطا ديسمبر  ،وبيولوجي لرصد التموث الحادث في بحيرة التمساح والجونة

 .م 0212

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ رانيا عبد الرحمن الدالي، بعنوان / دراسة العوامل الممبطى
بكمية العموم جامعة قناة  ،لتكوين الغشاء الحيوي ل مائر الكانديدا البيكانز عمي المولب الرحمي

 .م0212السويس اإلسماعيمية نوفمبر 

 لفوال، بعنوان/ دراسة معدل انتشار وسمية بكتريا تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ إسالم محمد ا
 .م0212السودوموناس في مستشفيات جامعة قناة السويس باإلسماعيمية، تاريخ المنح أكتوبر 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ عمرو عمي ابو داشم مكي، بعنوان/ توصيف أنواع
 ،الطب البيطري جامعة قناة السويسالكامبيموباكتر من بداري التسمين الحية والمذبوحة، بكمية 

 .م0212سبتمبر 
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  تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ أمل محمد محمد مرسي، بعنوان/ تأمير بعض مركبات السمفا
العموم جامعة بنها، كمية ب ،الم مقة عمي نشاط بعض الميكروبات الممرجة لمنبات واإلنسان

 .م0212سبتمبر 

 حمد فتحي الشحات، بعنوان/ النشاط الجد حيوي لبعض تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ ا
بكمية  ،الالكتينوميسيتات المعزولة من المياا المالحة بساحل جيزان بالمممكة العربية السعودية

 .م0212العموم جامعة بنها بتاريخ يوليو 

  كتيرية كريا، بعنوان/ دراسات عمي األنشطة البز تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ عزة محمد احمد
المجادة لمبكترية المفيدة وكذلك الممرجة المعزولة من الجهاز البولي التناسمي، تاريخ المنح 

 من كمية العموم جامعة الزقازيق.م، 0212

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ محمد مادر عبد السالم عبد هللا، بعنوان/ السيطرة الحيوية
كمية العموم جامعة من  م،0212قيقة، تاريخ المنح لميكروفمورا المياا الممرجة لمكائنات الد

 الزقازيق.

 ،بعنوان/ دراسات  تحكيم رسالة الدكتوراا ال اصة باأل صائية/ سالي نجم الدين نصر احمد
 .م 0212بيولوجية عمي بعض بكتريا األلبان المنتجة لمبكتريوسين، تاريخ المنح 

  هدي، بعنوان/ دراسة انتشار وسمية الماجستير لمطالب/ احمد محمد احمد مرسالة تحكيم
 من كمية العموم جامعة بنها. م،0212ميكروبات الكانديدا في السيدات الحوامل، تاريخ المنح 

  تحكيم رسالة الطالب/ إبراديم م تار البالط، بعنوان/ دراسات بيولوجية وجزيئي عمي بعض
جامعة من  م،0212الدرجة سالالت البكتريا المقاومة لفعل المجادات الحيوية، تاريخ منح 

 الزقازيق.

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ عمي السيد عمي عمي، بعنوان/ دراسات عمي انتشار وسمية
كمية العموم من  م،0212بكتريا اليستيريا في بعض األاذية المصرية، تاريخ منح الدرجة عام 

 جامعة الزقازيق.

 لدرجة الماجستير، بعنوان/ دراسات  ،فيفي عيسيتحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ سهر عفيفي ع
بتاريخ ابريل  ،بكمية العموم جامعة بنها ،عمي البكتريا المعزولة من الجهاز البولي التناسمي

 .م0212

  تحكيم رسالة الطالبة/ نهي  الد عبد الفتاح الدجدج، بعنوان/ الدالئل الجزيئية والكيمائية الحيوية
بكمية  م0212رار وتجعد األوراق المنقولة بالذبابة البيجاء، عام لمطماطم المصابة بفيروس اصف

 العموم جامعة بنها.
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  /تحكيم رسالة الماجستير ال اصة بالطالبة/ سارة عبد الفتاح عبد العميم مهدي شادين، بعنوان
بكمية  م،0212زراعة األنسجة كوسيمة إلنتاج بعض نباتات زينة دامة اقتصاديا في مصر، عام 

 جامعة بنها.العموم 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ مصطفي حمدان محمود حمدان، بعنوان/ دراسة جزيئية عمي
 بكمية العموم جامعة بنها . م،0212سمية ساللة بسيممس ميورنجنسس اسرائيمينسيس، عام 

  تحكيم رسالة الماجستير لمطالب/ داني صبحي عبد الفتاح سالمة، بعنوان/ دراسات عمي النشاط
لجد فيروسي لبعض المركبات الطبيعية والم مقة جد فيروس الهيربس في األبقار، تاريخ المنح ا

 بكمية العموم جامعة الزقازيق.  م،0210

  تحكيم رسالة الطالبة/ رحاب محمد محمد عمي عامر لدرجة الماجستير، بعنوان / دراسات عمي
من كمية العموم جامعة  م،0211ال واص الجزيئية لفيروس سي الكبدي ، تاريخ المنح عام 

 الزقازيق.

  تحكيم رسالة الطالب/ حاتم عمي نصرت لدرجة الدكتوراا، بعنوان/ دراسة معدل انتشار عزالت
المكورات العنقودية المقاومة لمبيتاالكتام في وحدة العناية في مستشفي قصر العيني، تاريخ المنح 

 بكمية العموم جامعة الزقازيق . م،0211عام 

 سالي نجم الدين نصر احمد، بعنوان/ دراسة ورامية وجزيئية عمي  /رسالة الماجستير لمطالبة تحكيم
بكمية  م،0229إنتاج بعض أنواع قمح ال بز باست دام زراعة األنسجة والتحميل الطيفي، عام 

 العموم جامعة بنها.

 حبة ألنواع التمور تحكيم رسالة الماجستير لمطالبة/ منال عمي الشموي، بعنوان/ الفطريات المصا
 جامعة الزاوية بالجماديرية العربية الميبية. م،0228في الجماديرية العربية الميبية، عام 

 

  بعنوان/ دراسات عمي بكتريا مشروع بحمى لمدكتورة/ أمل فطانى و د. اادة شاكرتحكيم ،
  م،0227عام س الممرجة في مستشفيات مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية ، تاالسودومو 

 بكمية الصيدلة جامعة الممك سعود.

  تحكيم رسالة الدكتوراا لمطالب/ بدر بن عمي الددمش، بعنوان/ دراسات بيولوجية جزيئية عمي
بكمية العموم الصحية جامعة الممك سعود  م،0221مرجى مصابي بمرض الموكيميا، عام 

 بالمممكة العربية السعودية.
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أو مقال فى مجالت محمية أو بحث  22( و  Scopusدوليا )الحظ بحث منشور  38ممتقدم ل -9/2
 .(h.index 10)  (والمقاالت )الحظ قائمة األبحاثأقميمية 

 اشتراك في العديد من المؤتمرات وكذلك تنسيق المؤتمرات . -9/2

  رئيس جمسة عممية بالمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النبات والذع عقد بجامعة كفر الشيخ بتاريخ
 م.16/4615

  م وحتى اآلن.4612مقرر المؤتمر الدولى السنوع لعموم البيئة والذع يعقد سنويًا منذ 

 :المؤتمر العالمى بعنوان 
Food Safety and Regulatory Measure (2016) 

 والذع عقد بجامعة برمنجهام، بريطانيا وموجود عمى الشبكة الدولية. 
  ( :4614رئيس جمسات عممية فى المؤتمرات األتية) 

 International conference on 7
th

 Intern. Microbial & Plant Biotechnology. 

 Biomicro World, Veinna, Austria. 

  (.4615-4612جامعة الزقازيق لعموم البيئة ) –مقرر ومشرف مؤتمرات كمية العموم 
 :رئيس جمسة عممية بالمؤتمر القومى األول بعنوان 

 م.4614الوقاية من العنف واألرهاب بجامعة السقازيق، إبريل  –األمن الفكرى  تحقيق 

  م )بحث 08/2/1992المؤتمر البمجيكي لمتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، مدينة بروج في الفترة من
 .منشور(

  م )مقال 08/2/1992المؤتمر البمجيكي لمتكنولوجيا الحيوية التطبيقية ، مدينة بروج في الفترة  من
 .منشور(

 م 2/8/1991مر الدولي التحاد البيولوجيين العرب بسانت كاترين، ج.م.ع في الفترة من المؤت
 )بحث منشور(.

  المؤتمر الدولي التحاد العممين الدوليين باإلسكندرية بعنوان " حماية البيئة جرورة من جروريات
 م.) بحث منشور( 1664مايو سنة  44-46الحياة " في الفترة من 

 صري بعنوان " الطب البيطري وتحديات القرن الواحد والعشرون " في الفترة من المؤتمر القومي الم
 م.  ) بحث منشور (.   1665أاسطس سنة  45 – 43

  مؤتمر الجمعية المصرية لعمم النبات بعنوان المعالجة الحيوية إلزالة ممومات البيئة في الفترة من
 م.1666/  14/  4ال ميس 

 ع ت ) بعنوان دور البحث العممي والتكنولوجيا في إزالة ممومات مؤتمر محافظة الشرقية ت ج.م.
 م .1665/  6/  41البيئة ( 

 .مؤتمر الجمعية المصرية لمميكربيولوجيا بجامعة عين شمس ت القادرة 
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  م.4664/  3/  2ت1ندوة المواطنة البيئية بفندق إنتركونتتال ت الرياض في الفترة من 

  م ) مشاركة فقط (.4664دية، الواقع والمستقبل سنة ندوة اإلنتاج الحيواني بالسعو 

  4612حتي  4660المؤتمر العممي لمبيئة األول في رحاب لكمية العموم جامعة الزقازيق منذ عام 
 .م

  4616االشتراك والتنسيق في المؤتمر الدولي لمعموم البيئية بكمية العموم جامعة الزقازيق منذ عام 
 .م4611حتي 

 ولى العاشر لعموم الببئة بعنوان/ الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لحماية مقرر المؤتمر الد
البيئة وكذلك مقرر المؤتمر الدولى الحادع عشر بعنون/ العموم الساسية ودوردا لحماية البيئة 

 م.46122/4613والتنمية المستدتامة 

  م )مشارك ببحث(.4612المؤتمر الدولى األول عن أمان األاذية بجامعة برمنجهام أنجمترا 

  بكمية العموم  4611حتي  4611المؤتمر الدولي لصيانة الموارد الطبيعية لحماية البيئة منذ عام
 جامعة الزقازيق.

  مشارك ببحث(.  4611المؤتمر العممي لمبيئة بكمية العموم جامعة الزقازيق عام ( 

 ولوجى، المنظمة العربية لمتنمية المؤتمر الدولى المالث عن أمانة البحث العممى والتطوير التكن
 الصناعية، المممكة العربية السعودية، الرياض )مشاركة فقط(.

  4616حتي عام  4663المؤتمر العممي لحماية البيئة بكمية العموم جامعة الزقازيق منذ عام. 

  م ) مشاركة فقط (.4664ندوة اإلنتاج الحيواني بالسعودية، الواقع والمستقبل سنة 

 م.4664/  3/  2ت1واطنة البيئية بفندق إنتركونتيننتال ت الرياض في الفترة من ندوة الم 
  مؤتمر الجمعية المصرية لعمم النبات بعنوان المعالجة الحيوية إلزالة ممومات البيئة في الفترة من

 م.1666/  14/  4ال ميس 

 لعشرون " في الفترة من المؤتمر القومي المصري بعنوان " الطب البيطري وتحديات القرن الواحد وا
 م.  ) بحث منشور (. 1665أاسطس سنة  45 – 43



- 04 - 

 

 عضوية الجمعيات العممية: -9/6

 .عجو بالجمعية األمريكية لمعموم الطبية 

 .عجو الجمعية األمريكية لمميكروبيولوجى 

 .عجو بالجمعية األوربية لمميكروبيولوجيا والمناعة واألمراض المعدية 

  لعمم النبات.عجو بالجمعية المصرية 

 .عجو بالجمعية المصرية لمميكروبيولوجى 

 عجو بالجمعية المصرية لمحفاظ عمى الحياة البرية 

 عجو بالكتاب الدولى Who is who? 

 

 -محكم بالعديد من المجالت العممية كاألتي: -9/7

 BMC Microbiology. 

 International J. Biomedical Sciences. 

 International J. Microbiology 

 Ansi Journals. 

 African J. Microbiology Research. 

 Life Science Journal. 

 Faculty of Science, Zagazig University , Bulletin. 

 British Microbiology Research Journal. 

 Biotechnology Letters. 

 Research Journal of Microbiology. 

 Journal of Functional Food. 

 Biomed Research International. 

 Ansijournals. 

 Egypt. Society of Botany. 

 Egypt. Society of Microbiology. 

 J. Food Safety. 

 Novel Research J. in Microbiology. 

 Fronteirs Journals. 

 

 ن .حتي اآل 0229محكم بمدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية بالمممكة السعودية منذ عام  -9/8

وذلك  م0212/0211عجو لجنة ال طة ال مسية لمبحث العممي بالمممكة العربية السعودية عام  -9/9
بدعوة كريمة من أ.د. عبد الرحمن العبد العال، رئيس مجمس إدارة مدينة الممك عبد العزيز لمعموم 

 .والتقنية بمدينة الرياض بالسعودية.

 .موم البيئة بكمية العموم جامعة الزقازيقمقرر المؤتمر الدولى الحادع عشر لع -9/12
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الئحة الدراسات العميا بكمية العموم جامعة الزقازيق بنظام الساعات  منسق عام لجنة أعداد مقترح -9/11
 المعتمدة )تحت اإلعتماد(.

ة مقرر المؤتمر الدولى العاشر لعموم البيئة وكذلك المؤتمر الدولى الحادع عشر لعموم البيئة بكمي -9/10
 .، ومحكم ل بحاث ورئيس التحريرالعموم جامعة الزقازيق

 -أنشطة دعم القدرة المؤسسية: -11
بكمية العموم عموم   CIQAPمنسق أعمال البنية التحتية بمشروع التطوير والتأديل لالعتماد  -12/1

 .م0212، 0210جامعة الزقازيق  في عامي 

من  الل مشروع التطوير والتأديل  رامج البكالوريوساالشتراك في تحديث معامل قسم النبات لب -12/0
 . ل عتماد من  الل نشاط األجهزة المعنية

معمل وقاعات دروس بكمية العموم جامعة الزقازيق، من  الل  02دورة مياا و  10صيانة  -12/2
 . CIQAPمشروع التطوير واالعتماد 

 الم تمفة من تجهيزات وأجهزة. حصر الموارد المتاحة باألقسام وتحديد االحتياجات -12/2

( 11رئيس الفريق المنفذ لقاعة مطورة لمندوات والمناقشات بكمية العموم جامعة الزقازيق )قاعة  -12/1
 قاعة أ د. يوسف نصر الدين .

إعداد ميماق أ القيات المهنة باالشتراك مع أ.د عبد الباسط السروجي األستاذ بقسم الجيولوجيا )  -12/1
 .م0210وقع الكمية ( عام معمن عمي م

 . ) معمن عمي موقع الكمية(.م0210إعداد دليل البحث العممي بكمية العموم جامعة الزقازيق عام  -12/7

 .م0210إعداد إجراءات حماية الكمية الفكرية لعموم الزقازيق عام  -12/8

 األشراف عمي عمل صندوق الشكاوي بكمية العموم جامعة الزقازيق. -12/9

 التدريس . أعجاء صيانة ارفةاألشراف عمي  -12/12

 المشاركة في التحميل البيئي وكذلك ال طة اإلستراتيجية بكمية العموم جامعة الزقازيق . -12/11

 .CIQAPقواعد البيانات من  الل مشروع المشاركة في إعداد  -12/10

 المشاركة في أنشطة تدريب اإلداريين وأعجاء ديئة التدريس. -12/12

المشاركة في جمسات إعداد وحدة األزمات والكوارث بكمية العموم جامعة الزقازيق وكذلك  -12/12
 احتياجاتها من أجهزة م تمفة.

 االشتراك في جمسات إعداد قواعد بيانات الموظفين، أعجاء ديئة التدريس. -12/11

 الل مشروع التطوير  المشاركة في تقويم القدرة المؤسسية لكمية العموم جامعة الزقازيق من -12/11
 .CIQAPوالتأديل لالعتماد 

 عجو المجنة العميا لمصيانة بالجامعة. -12/17
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 عجو المجنة العميا لتقييم كميات جامعة الزقازيق. -12/18

 األنشطة في إدارة الجودة بكمية العموم جامعة الزقازيق : -11
بكمية العموم جامعة الزقازيق  CIQAPعجو مجمس إدارة مشروع / التطوير والتأديل لالعتماد  -11/1

0212  /0212 . 

 عجو فريق إعداد مشروع تطوير كمية التربية جامعة الزقازيق. -11/0

 منسق الدراسة الذاتية لكمية العموم جامعة الزقازيق. -11/2

 ق.منسق إعمال البنية التحتية بمشروع التطوير والتأديل لالعتماد بكمية العموم جامعة الزقازي -11/2

 عجو فرق الدعم الفني بمركز إدارة الجودة بجامعة الزقازيق. -11/1

 . 0212/  0212منسق تقويم الفاعمية التعميمية بكمية العموم جامعة الزقازيق لعامي  -11/1

 . 0210،  0211منسق معيار المصداقية واأل القيات ألعوام  -11/7

ة المشروعات بوزارة التعميم العالي لعام عجو منتدب بمشروعين طالبيين مدعومين من ديئ -11/8
0210 /0212 . 

 . 0210منسق الشئون اإلدارية والمالية بوحدة إدارة الجودة لعام  -11/9

 .0212،  0229رئيس لجنة متابعة جودة األداء بقسم النبات بعموم الزقازيق لعامي  -11/12

سيادته حاصل عمي الدورات المؤدمة  مراجع جودة دا مي بكمية العموم جامعة الزقازيق حيث -11/10
 لذلك .

 عجو فريق إعداد الرؤية والرسالة بكمية العموم جامعة الزقازيق . -11/12

 منسق فريق إعداد ميماق أ القيات وآداب المهنة . -11/12

 منسق فريق إعداد دليل البحث العممي . -11/11

 منسق لجنة تقوم الفاعمية التعميمية . -11/11

 . SWOTو بمجنة التحميل البيئي إلعداد ل طة اإلستراتيجية بنظام عج -11/17

 مراجعة  طط دعم الفاعمية التعميمية. -11/18

 مراجعة محور القدرة المؤسسية. -11/19

 إعداد قائمة حماية الممكية الفكرية . -11/02

  -مدرب لعدة دورات وورش عمل بالكمية عن : 11/01

 الممكية الفكرية . -

 ررات.توصيف المق -

 معايير الجودة واالعتماد والتقويم المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي. -
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 -أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: -12
/  0212ة من عام ر حياء الفقيألعجو القوافل البيئية بكمية العموم جامعة الزقازيق لتنمية القري وا -10/1

 .اآلن، وحتى 0218، 0217، 0211، م0211، 0212، وكذلك 0211

 .م0210/  0211محاجر بمهرجان البيئة بجامعة الزقازيق لعام  -10/0

من  الل رسائل الماجستير  عمل أبحاث مشتركة ذات مشاركة مجتمعية فعالة مع الجهات اآلتية -10/2
 :والدكتوراا

 مرفق مياا الشرب بالشرقية . -

 مستشفيات جامعة الزقازيق . -

 صصي.جامعة عين شمس ومستشفي عين شمس الت  -

 شركات المحيمي لمحوم ومنتجاتها وطرق حفظها . -

 المعامل المركزية لتحاليل األاذية بمحافظة الشرقية . -

 مصانع ابو زعبل ل سمدة . -

االشتراك في صيانة وتفعيل  طة كمية العموم جامعة الزقازيق لممشاركة المجتمعية و دمة البيئة  -10/2
 . 0212،  0210المحيطة لعامي 

م حتى اآلن بخدمة المجتمع 42/5/4105بالكمية منذ أربعة أعوام من األنجاز * ممحوظة: 
 وتنمية البيئة وأعمال الدراسات العميا والبحوث

مقرر المؤتمر الدولى العاشر لعموم البيئة بعنوان/ الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لمحفاظ عمى  -10/1
 .وحتى األن سنوياً  0211منذ  البيئة

 رف صيانة الميكروسكوب األلكترونى الماسح وتركيب وحدة لنقل الصورة.مش -10/1
 إعداد وميقة السياسة العامة لشئون  دمة المجتمع وتنمية البيئة. -10/7
 إعداد وميقة التنظيمات األعتبارية ألنشطة  دمة المجتمع وقطاع البيئة بالكمية. -10/8
 المهنة وأ القيات البحث العممى.منسق فريق إعداد وتحديث ميماق أ القيات  -10/9
 مشرف  طط ومنسق إعداد وميقة مجابهة األزمات والكوارث. -10/12
 مشرف فريق إعداد وتفعيل إجراءات األمن والسالمة المهنية. -10/11
 الندوات باالشتراك مع الجهات ذات العالقة من  ارج الجامعة: -10/10

  البيئة.منسق العديد من الندوات المنقصحة من قطاع 

  م.11/9/0211المقاييس العممية لمياا الشرب بتاريخ 

  م.12/10/0211المحافظة عمى مياا الشرب، بتاريخ 
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  م.17/1/0211م اطر التد ين واألدمان، بتاريخ 

  م.18/2/0211الحرب البيولوجية وطرق الوقاية منها 

  م.11/2/0211الممومات العجوية المابته 

  م.02/2/0211تكنولوجيا األقمار الصناعية 
 منسق إعداد  طة تنمية الموارد الذاتية بالكمية. -10/12
 منسق دراسة قياس مردود  طة تنمية الموارد الذاتية بالكمية. -10/12
 إعداد  طة صيانة األجهزة والمعدات بالكمية. -10/11
 دراسة ألحتياجات المجتمع. -10/11
مجتمعية عن  ريج كمية العموم جامعة الزقازيق دراسة ومسح بيئى لقياس مدع رجا األطراف ال -10/17

 وما المطموب له.
 ممتقيات التوظيف: -10/18

  م.1/9/0211ممتقى التوظيف وحفل ال ريجين السنوع 

  م.02/2/0211ممتقى التوظيف الغير إعتيادع يوم 
 م ذات العالقة بالبيئة.0211، 0212، 0212حصر الرسائل العممية بالمالث سنوات  -10/19
متابعة األعمال بمركز البحوث والدراسات العممية بالكمية من تصوير وفحص وتحاليل دقيقة  -10/02

 واستشارات ونشر عممى.
متابعة والتحهيز لممؤتمر الدولى الحادع عشر لعموم البيئة بعنوان/ العموم األساسية ودوردا فى  -10/01

 الحفاظ عمى البيئة والتنمية المستدامة.
 نة البيئة والطاقة المتجددة بمحافظة الشرقية.عجوية لج -10/00
متقدم لشغل وظائف بشركة مياا الشرب والصرف الصحى  1222اإلشراف عمى أ تبارات  -10/02

 بمحافظة الشرقية.
 * نقطة أنتباه:

 بالكمية )تم اآلنتهاء منه(. منسق مقترح الئحة الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة -10/02
 وافل البيئية:الق -10/01

 .قافمة بيئية لقرية شيبه النكرية وتحميل المياا بها 

 .قافمة بيئية لقرية بحر البقر، ومسح صالحية مياا الشرب بالقرية فى إطار مهرجان البيئة 

 .التشجير والددانات بالكمية فى إطار مهرجان البيئة بتمويل من جيبى 

 تصنيع الصابون، العطور، مستحجرات والعديد من القوافل لتمبية مبادرة صنايعة مصر ل
 التجميل بالعديد من القرع والمراكز )ال ظ الفيديو المرفق(.
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 :) متدرب أو مدرب ( والمهارات األخرى والسفريات الدورات التدريبية  -13
 م )مدرب(4612، 4611، 4610، بجامعة الزقازيق عام لىمعايير جودة التعميم العا. 

 م )متدرب(4614عام بالهيئة القومية، القادرة مم  ريطة المنهج ونواتج الع. 

  م )متدرب(4614عام بالهيئة القومية، القادرة التقويم المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي. 

  م )مدرب(4614حماية الممكية الفكرية ، بجامعة الزقازيق عام. 

  درب مم مدرب(م )مت4611رؤية والرسالة لمؤسسات التعميم العالي ، بجامعة الزقازيق عام 

  م )متدرب(4611ات اذ القرارات وحل المشكالت ، بجامعة الزقازيق عام. 

  م )متدرب(4663ا القيات واداب المهنة ، بجامعة الزقازيق عام. 

  م )متدرب(.4663است دام التكنولوجيا في التعميم ، بجامعة الزقازيق عام  

 م )متدرب(4663ق عام اعداد االبحاث العممية ونشردا دوليا، بجامعة الزقازي . 

  م من كمية 40/14/1660م إلى سنة 0/6/1660عموم الحاسب واإلحصاء في الفترة من سنة
 . )متدرب( العموم الزراعية البيولوجية التطبيقية ، بجامعة جنت ببمجيكا

   م من مدرسة  4/0/1664م إلى 1/6/1664المغة اإلنجميزية والترجمة الفورية  في الفترة من
Henykai   متدرب(، بجامعة بمجيكا(. 

  العموم البيولوجية بجامعة جنت، بمجيكا إلى بعمة رسمية فى الت صص النادر دندسة الورامة
 )إشراف مشترك(.

  إعارة لمسعودية لكية الممك  الد العسكرية بالحرس الوطنى السعودع فى الفترة من
 م.4665م حتى 2/14/1666

 م 0/4/1660م إلى  41/2/1664ة في الفترة من الفترة من التقنية المتقدمة لمبيولوجيا الجزئي
 .)متدرب(من كمية العموم الزراعية البيولوجية التطبيقية من جامعة جنت ببمجيكا 

   م إلى 0/11/1666أصول التربية وطرق التدريس ألعداد المدرس الجامعي في الفترة من سنة
 .)متدرب( م.ع م  كمية التربية ، جامعة الزقازيق ، ج . 1666/ 0/14

 اآلتية:تقدم متمرس في عمل التقنيات مال  

 تعريف وتصنيف البكتيريا واألكتينوميسيتات .  -

 .اأنواعهبكافة  االكروماتوجرافي  -
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 والبالزميدات وتنقيتها. تالكر وموسومااست الص  -

 فصل وتنقية المجادات الحيوية. -

 .يالكهرب بطريقة النقللمجينات  يالو رام اإلد ال -

 الميكروبية.قية األنزيمات فصل وتن -

 األحماض األمينية بالبروتينات. وتتابع DNAتعيين تتابع النيوكميوتيدات بالت  -

 تعريف البكتريا . -

 المقاالت العربية:  -14
ات بين الذكاء الصناعى وترتيب الجامعات عالميًا، مقال قفو عنان، د. جمال عبد العزيز عنان،  -11/1

 م.4616ؤسسة األدرام الصحفية بعدد يناير منشور بجريدة لغة العصر، م

عنان، د. جمال عبد العزيز عنان، تحديات تحسين ترتيب الجامعات عالميًا، مقال منشور بجريدة  -11/4
 م.4616صر، مؤسسة األدرام الصحفية بعدد مارس علغة ال

ب الحيوية. م. األاذية ودوردا في نشر ميكروبات الحر  4660عنان، د. جمال عبد العزيز،  -11/0
(، مجمة كمية الممك  الد العسكرية،  الحرس الوطني السعودي ، المممكة العربية 44العدد )

 السعودية.

م. األسمحة البيولوجية بين سهولة تممكها  و طردا الدولي.  4664عنان، د. جمال عبد العزيز،  -11/1
 المممكة العربية السعودية.السعودي ،  الوطني(، مجمة كمية الممك  الد العسكرية ,الحرس 41)

م وقفات بين الحرب 4664عنان ، د. جمال عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد هللا الحميدي ،  -11/2
 البيولوجية وشبح الجمرة ال بيمة . مطبوعات الحرس الوطني السعودي.

(  34بالعدد )م .البعد العسكري لمرض الجمرة ال بيمة مقال  4661عنان، د. جمال عبد العزيز ، -11/3
 بمجمة كمية الممك  الد العسكرية بالرياض ،المممكة العربية السعودية . 

 . الجمرة ال بيمة بين اإلنسان والحيوان مقال بالعدد 4661عنان ، د. جمال عبد العزيز  ،  -11/4
 ( بجريدة الجزيرة بالمممكة العربية السعودية .  16314)

 م . الجمرة ال بيمة سالح الفقراء . 4661،  عنان ، د . جمال عبد العزيز -11/5
 ( بجريدة الجزيرة بالمممكة العربية السعودية . 16315مقال بالعدد ) -11/6
م مادية الجمرة ال بيمة وطرق الوقاية منها ؟ مقال  4661جمال عبد العزيز ،   -عنان ، د  -11/16

 ية .( بجريدة الجزيرة بالمممكة العربية السعود 16311بالعدد )
 . متى تكون الجمرة ال بيمة قاتمة ؟  4661عنان ، د . جمال عبد العزيز ،  -11/11
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 ( بجريدة الجزيرة بالمممكة العربية السعودية. 16312مقال بالعدد )  -11/14
م الميكروب وقصة اكتشافه واست دامه كسالح حيوي . 466عنان ، د. جمال عبد العزيز ،  -11/10

 ة كمية الممك  الد العسكرية ، السعودية . بمجم 30مقال بالعدد 
( بمجمة  31م. مفهوم األسمحة الحيوية. مقال بالعدد ) 4666عنان، د. جمال عبد العزيز،  -11/11

 كمية الممك  الد العسكرية بالرياض، المممكة العربية السعودية.

ب الحيوية. كمية الممك م. عالم الميكروبات وأسمحة الحر 4666عنان، د. جمال عبد العزيز،  -11/12
  الد العسكرية ) مذكرة (، المممكة العربية السعودية.

م مذكرات بيولوجية في تشريح النبات، مطبوعات جامعة 1665عنان ، د. جمال عبد العزيز ،  -11/13
 الزقازيق، ج.م.ع. 

جامعة الزقازيق، م . العالقات المائية لمنبات ، مطبوعات 1665عنان ، د. جمال عبد العزيز ،  -11/14
 ج.م.ع.   

م . النبات الزراعي واالقتصادي، مطبوعات جامعة 1664عنان ، د . جمال عبد العزيز ،  -11/15
 الزقازيق ، ج.م.ع . 

م. فسيولوجى وورامة جزئية لبكتريا حامض الالكتيك 1662عنان، د. جمال عبد العزيز،  -11/16
ا كمية العموم جامعة الزقازيق ت كمية العموم الزراعية . رسالة دكتورا الصناعيالت مر  فيالمستعممة 

والبيولوجية التطبيقية بجامعة جنت ببمجيكا. نظام اإلشراف المشترك )جمهورية مصر العربية ت 
 بمجيكا(.

 عنان ، د. جمال عبد العزيز ، تحت النشر ، الحرب الحيوية وتأميراتها البيئية. -11/46

 

 أنشطة علمية شزفية -61

رر المؤتمر الدولى الحادع عشر لعموم البيئة بعنوان: الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لحماية مق -1
 بحث من األبحاث العممية. 26م. وتم نشر 44/4/4613-43البيئة، والذع عقد بجامعة الزقازيق 

ا لحماية البيئة مقرر المؤتمر الدولى المانى عشر لعموم البيئة بعنوان: العموم األساسية وتطبيقاته -4
 م بجامعة الزقازيق، مصر.13/4/4614والذع سيعقد إن شاء هللا يوم 

األمريكية منذ  Biomedical Engineeringلدول الشرق األوسط لمجمة  Editorرئيس تحرير  -0
 م ومستمر إن شاء هللا.43/2/4614تاريخ 

 Microbial and Nucleic Acidsلعدد  اص بعنوان:  Editorرئيس تحرير  -1

Biotechnology  :لمجمةBioMed Research International  مجمة أمريكيةISI  ومعامل
 .3.1تأميردا 
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ال اصة بأبحاث  4614، 4613مجمة كمية العموم جامعة الزقازيق عددع  Editorرئيس تحرير  -2
 المؤتمر الدولى لمبيئة.

عداد ونشر مجمة  -3 أحد إصدارات مركز البحوث  Biochemistry Lettersمشرف عمى تحرير وا 
 حتى األن. 4612والدراسات العممية بكمية العموم منذ 

 حتى األن لمجالت عالمية ممل: 4613محكم منذ بداية  -4
- International Journal of Food Microbiology. 

- International Journal of Biomedical Sciences. 

- Biomedical Engineering. 

- BioMed Research International. 

- Consultant of Project in King Abdul-Aziz City for Science & Technology on 

Q-Fever. 

- Egyptian Journal of Botany. 

- Egyptian Journal of Microbiology. 

- Research J. Microbiology. 

- Indian Journal of Experimental Biology. 

- Indian Journal of Microbiology 

، 4613بحث عممى  الل  26تم تحكيم العديد من األبحاث فى دذا المجالت بما يزيد عن  وقد 
 م.4614

كتاب طمع فى دذا العام األفجل عالميًا لتعدد قراءاته التى زادت عن األلف ومنشور بمكتية فهد  -5
 الجمرة ال بيمة.الوطنية بالرياض بعنوان: وقفات بين الحرب البيولوجية وشبح 

 عجو لجنة البيئة والطاقة بمحافظة الشرقية بقرار وزارع. -6
م تقديرًا لمدور البارز فى القوافل البيئية و دمة 4614، 4613جائزة ودرعى جامعة الزقازيق بعامى  -16

 المجتمع، وشهادة شكر من معالى رئيس جامعة الزقازيق.
 معلومات أخزة مًمة: -61

 حاث عمي موقع يمكن الرجوع لالبPubmed 

  يمكن الرجوع لالبحاث عمي موقعSCOPUS = نقاط 5، معامل درش 

  يمكن الرجوع لالبحاث عمي موقعResearch Gate 

 :القدرات العلمية اليت ميكو املضايمة بًا -67

 

 التقنية الحيوية الدقيقة. فيإجراء األبحاث العممية  -14/1
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 مجال الت صص. فيكتابة وا  راج المشاريع العممية  -14/4

 والبيولوجى لممواد الكيماوية. حيويقياس النشاط الجد  -14/0

 إشراف رسائل الماجستير والدكتوراا. -14/1

 صفة رسمية. ذيإعطاء المحاجرات العممية والمقافية إن كانت  -14/2

 عمى تموث بعض األاذية من عدمه بشرط الصفة الرسمية لذلك.  الصحياإلرشاد  -14/3

 عمل التحاليل الطبية المزرعية لمعينات المرجية. -14/4

 تأليف الكتب . -14/5

 ترجمة المقاالت العممية والدوريات والكتب. -14/6

 تنسيق المؤتمرات العممية . -14/16

 .التقنيات العممية الدقيقة لهندسة الورامة بنظام الدورات التدريبية فيالتدريس  -14/11

المنادج التدريسية لمراحل الدبموم  اقتراحؤتمرات والندوات العممية وكذا المشاريع والم اقتراح -14/14
 والماجستير والدكتوراا .

 كتابة مشاريع التطوير لمتأديل ل عتماد. -14/10

 :اللغات واحلاصب اآللي -61

 المغات التي يجيددا تحدمًا وكتابة: -15/1

 المغة العربية  - 

 المغة اإلنجميزية  - 

 يعرفها فقط: ىالتق المغات -15/4

 المغة الفممنكية ) لغة دولندا وبمجيكا ولكسمبورج (  - 

 الحاسب اآللي يجيدا. -15/0

 

 :بهاء الشزاكات -62

مع وزارة األمار، وتعاون مشترك بين الطرفين يهدف لصيانة  عقد بروتوكول تعاون عممى وبحمى -16/1
 عممى مشترك )مممل الكمية(.األمار من التمف ب براء من الجامعة وندوات وتعاون 
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عقد بروتوكول تعاون عممى مع ديئة المواد النووية متمممة في سعادة أ.د. حامد ميرا رئيس الهيئة  -16/4
 كمية العموم )مممل الكمية(. –وجامعة الزقازيق 

 ممل الكمية(.الكمية بعمل قياسات بيئية لموزارة )م عقد بروتوكول مع وزارة البيئة لموعى البيئى وقيام -16/0

 األنتهاء من بروتوكول مع نادع الشرقية لصيانة حمام السباحة بالنادع )مممل الكمية(. -16/1

 عقد بروتوكول مع كمية الزراعة جامعة الزقازيق في مجال المعموماتية الحيوية )مممل الكمية(. -16/2

بالشرقية، لتدريب الموظفين مذكرة تفادم بين كمية العموم وشركة مياا الشرب والصرف الصحى  -16/3
 بكتريولوجى بالشركة. –وكذلك أ تبار المتقدمين لوظائف كيميائى 

مذكرة تفادم ومشروعين بحميين مع محافظة الشرقية عن المياا الجوفية، ومموحة المياا بمحافظة  -16/4
 الشرقية.

بالمممكة العربية السعودية شراكة عممية مع مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية بالرياض  -16/5
 لجمب دعم مادع واألشتراك بأبحاث مع الباحمين بالجامعة )منسق عام(.

شراكة عممية مع مركز أبحاث عموم المواد بجامعة الممك  الد بالمممكة العربية السعودية )دعم  -16/6
 أبحاث مشتركة( )منسق عام(.

رية بالرياض بدعم األبحاث بمصر مع الجانب شراكة عممية مع أكاديمية الممك  الد العسك -16/16
 السعودع )منسق عام(.

مذكرة تفادم مع معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، ألعداد السجل البيئى لممعهد والتقنين  -16/11
 البيئى )منسق عام(.

لفعل )ممال شراكة عممية مع محافظة الشرقية لمتقييم العممى لممشاريع قيد األنشاء والمقامة با -16/14
 تنمية أبار الغاز بمنطقة الصالحية )منسق عام(.

 شراكة عممية مع معهد عموم البيئة بجامعة مدينة السادات )منسق عام(. -16/10

 ششراكة عممية مع معهد الصحراء بالقادرة )منسق عام(. -16/11

مكة العربية السعودية، ات بجامعة الممك سعود بالممنشراكة عممية مع عمادة البحث العممى لمب -16/12
 ل بحاث المشتركة والدعم المادع ألبحاث الدا ل )منسق الجانب المصرع(.

 التعاوى اخلارجى: -91

 رئيس تحرير عدد  اص بعنوان: -46/1
Advances in Microbial and Nucleic Acids Biotechnology 
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 م.4615، وتم نشر العدد بعام ISI (2.8)ومعامل تأمير  2مجمة كيو  

 م.4666حتى  4662مستشار لوزير البحث العممى السعودع سابقًا فى الفترة من  -46/4

عجو أتحاد الكتاب بالسعودية )الكتابة العممية(، ومحرر بجريدة الحرس الوطنى السعودع ومجمة  -46/0
 كمية الممك  الد العسكرية بالرياض بالسعودية.

 م.4666حتى  4662بالسعودية فى الفترة من  عجو لجنة تحديد أولويات البحث العممى -46/1

 كاتب ومحرر عممى معتمد بمجمة لغة العصر، بمؤسسة األدرام الصحفية، ج.م.ع. -46/2

 عجو لجنة البيئة والطاقة بقرار من معالى محافظة الشرقية د. رجا عبد السالم سابقًا. -46/3

من معالى المواء/  الد سعيد محافظ  عجو لجنة تأمين منشآت العمل بمحافظة الشرقية بقرار -46/4
 الشرقية سابقًا.

( لترقى األساتذة واألساتذة المساعدون لعمم النبات بالمجمس 04عجو المجنة العممية الدائمة رقم ) -46/5
 األعمى لمجامعات.

 تعاون  ارجى ل ستشارات البيئية بوزارة البيئة. -46/6

 (.12راجع البند محكم بالعديد من المجالت العممية ) -46/16

مممل جامعة الزقازيق لدع المنتدع المصرع لمتنمية المستدامى أمام الجهات بالدا ل و ارج  -46/11
 البالد.

  بير بجودة التعميم العالى معتمد من الهيئة القومية لجودة التعميم واالعتنماد. -46/14
 وهللا من وراء القصد

 أ.د/ جمال عبد العزيز عنان
  جامعة الزقازيق –موم كمية الع عميد


