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 ة:ـــــؤهالت العلميـــالم
 جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ   –م  1988يونيو  -)أمراض النبات(بكالوريوس فى العلوم الزراعية  -1

 جامعة طنطا.  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  -م  1995يونيو  29 –)النبات الزراعى( ماجستير في العلـوم الزراعية  -2 

جامعة براونشفايج  -العلوم كلية  –م  2003مايو   - ا الزراعية(ميكروبيولوجيال)الفلسفة فى العلوم دكتوراه  -3 

 .اإلتحادية ألمانيا –كنولوجية الت

 يفى:ــالوظ ـــــاريخالت
 .م 1989/ 4/  18إعتبارا من كلية الزراعة جامعة طنطا  -عيد بقسم النبات الزراعي م -1

 .م 1995/  8/  1إعتبارا من  كلية الزراعة جامعة طنطا -مدرس مساعد بقسم النبات الزراعي  -2

 م   29/7/2003عتبارا من إكلية الزراعة جامعة طنطا  -بقسم النبات الزراعييا الزراعية مدرس الميكروبيولوج -3

عتبارا من إالزراعة جامعة كفر الشيخ  كلية -بقسم النبات الزراعي الزراعية  ياأستاذ مساعد الميكروبيولوج -4

 .م 2009/ 27/7

/ 27/7عتبتتارا متتن إكليتتة الزراعتتة جامعتتة كفتتر الشتتيخ  -بقستتم النبتتات الزراعتتي الزراعيتتة  يتتاأستتتاذ الميكروبيولوج -5

 .م 2014

/  7/  31حتتتى  م 2016/  8/  1رئتتيق قستتم النبتتات الزراعتتى بكليتتة الزراعتتة جامعتتة كفتتر الشتتيخ إعتبتتارا متتن  -6

 .م 2019

 2046بتالقرار رقتم )فترة أولتى( لمدة ثالث سنوات لشئون التعليم والطالب كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ وكيل  -7

 م. 2019/ 10/  12إعتبارا من  م 2019/ 10/  12بتاريخ 

 

 :البعثات والمهمات العلمية
 م.2003/ 8/6وحتى  1999/ 7/6عضو بعثة حكومية للحصول على الدكتوراة من المانيا فى الفترة من  -

/ 14/3مهمة علمية إلى المجر إلجراء أبحاث مشتركة مع معهد وقاية النبات بجامعة سانت شتتيفان فتى الفتترة متن  -

 م. 2012/  18/6حتى   2012
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 :دكتوراهرسالة ال
 Burkholderia" التكسير الحيوي لخليط من مركبات الفينول و البنزوات و األسيتات بواسطة بكتيريا 

cepacia G4 " 

Shalaby, M. E. (2003). Biological degradation of substrate mixtures composed of 

phenol, benzoate and acetate by Burkholderia cepacia G4. Ph. D. Thesis, Tu - 

Braunschweig, Germany. http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001431 

 

 :الجــوائز
بالبحث المنشور في مجلتة علميتة  م 2014 – 2013الجامعى لعام لل على جائزة الجامعة للنشر العلمي وحصال

 .Impact factor = 1.549ذات معامل تأثيرى عالمية 

 

 :عضوية الجمعيات واللجان العلمية
 مي المصري.لإلتحاد العل .E.S.A.Mعضو الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية  -1

 . جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –ة عضو الجمعية العربية للتكنولوجيا الحيوي -2

 جامعة كفر الشيخ. –كلية الزراعة  -للجمعية العلمية لحماية البيئة  وعضو مجلق أدارة عضو مؤسق -3

ات هيئة التدريق المركز القومى لتنمية قدرعن  (IBCTلمجلق الدولى للمدربين المعتمدين )عضو ا -4

بعد إجتياز برنامج تدريب ومدرب دولى معتمد  ( فرع الشرق األوسط وشمال أفريقياNCFLDوالقيادات )

 Training Of Trainers Program Preparatory level Noالمدربين )المستوى التمهيدى( 

 .58للدورة رقم  TOT1بإسم  المعروف .58

( لترقية  44ة الدائمة للكيمياء والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة ) باللجنة العلميعضو فريق المحكمين  -5

 األساتذة واألساتذة المساعدين فى تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية )الدورة الثانية عشرة(. 

بسنغافورة   Journal of Botanical Researchمجلة   Editorial Boardعضو هيئة تحرير  -6

 لمدة عام. 2019ابريل  29ابتداءا من 

 

 وهى :ودورات الهيئة القومية للجودة واإلعتماد دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريق 
 مكان االنعقاد التاريخ اسم الدورة م

 مركز التطوير بجامعة طنطا م 2005/ 6/ 9-6 االتجاهات ألحديثه في التدريق 1

 مركز التطوير بجامعة طنطا م 2005/ 6/ 25-21 االتصال الفعال 2

 مركز التطوير بجامعة طنطا م 2005/ 10/ 4-1 مهارات العرض الفعال 3

 مركز التطوير بجامعة طنطا م 2005/ 10/ 10-8 أخالقيات وأدأب المهنة 4

 مركز التطوير بجامعة طنطا م 2006/ 4/  6-4 الجوانب القانونية بالجامعات 5

 مركز التطوير بجامعة طنطا م2006/ 4/ 13-11 عداد الكبيرة والتدريق المصغرالتدريق لال 6

 مركز التطوير بجامعة طنطا م2006/ 4/ 20-18 مهارات التفكير 7

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م2006/ 9/ 21-19 تقييم التدريق 8

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م2007/ 4/ 16-14 كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا و عدادإ 9

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م2008/ 9/ 25-23 معايير الجودة فى العملية التدريسية 10

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م2010/ 29/4-27 التخطيط األستراتيجى 11

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م 2010 / 8 /9-7 )نظم الساعات المعتمدة( نظم التعليم 12

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م14/10/2010-12 دارة الفريق البحثىإ 13

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م26/8/2010-22 العاليلمؤسسات التعليم  الذاتيالتقويم  14

15 Front page 22-25/5/2011المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م 

16 Flash 25- 28/5/2011 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ 

17 Data Base 29- 31/5/2011 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ 

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ مTOT1 25-29/11/2012برنامج تدريب المدربين  18

19 
 خرائط المنهج و توصيف المقررات

 لمؤسسات التعليم العالى
 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م2013/  5/  8-9

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م23/5/2013-22 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 20

 المركز الدولى للتطوير بجامعة كفر الشيخ م27/6/2013-26 التخطيط األستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى 21

22 EndNot 2-3  /2  /2014 كلية الزراعة –وحدة التعليم األليكترونى  م 

23 SPSS 4-9  /2  /2014 كلية الزراعة –وحدة التعليم األليكترونى  م 
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 :العلميةالمؤتـمرات الدورات و
" والتى  Gentechniksicherheitsverordnung مان الجينىدورة تدريبية بعنوان " تكنولوجيا األ -1

وقد تم  .تحاديةم بألمانيا اإل 2002نوفمبر  29- 28الفترة من فى (GBF) عقدت بمركز أبحاث البيوتكنولوجى

 أعتماد شهادة األشتراك بالدورة بواسطة السلطات الحكومية بمدينة براونشفايج األلمانية .

كلية ب "ئية في مجال "المخلفات السائلة والصلبة ومصادرها الزراعية والصناعيةالبي ورشة العملحضور  -2

  20 – 14فى الفترة من  (DAAD)العلوم جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع الهيئة األلمانية للتبادل العلمي  

 م . 2004مارس 

" والذى عقد بكلية العلوم جامعة  المشاركة )ببحث( فى فعاليات " المؤتمر الدولى األول للعلوم البيولوجية  -3

  .م 2009مارس  5إلى  4فى الفترة من أسيوط 

 Saudi Biologicalفى اللقاء السادس والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة )ببحث( لمشاركة  ا -4

Society مع جامعة  تحت عنوان " التغيرات المناخية والتنوع اإلحيائى " والذى عقد بجامعة الطائف  بالتعاون

الطائف والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية لحماية الحياه الفطرية وكرسى األمير سلطان 

م بالمملكة  2011مايو  12 –10الموافق  ـه 1432جمادى األخر  9 – 7للبيئة والحياة الفطرية فى الفترة من 

  .العربية السعودية

مؤتمر الدولى للميكروبيولوجى والبيوتكنولوجى فى خدمة األنسان والبيئة فى المشاركة بالحضور فى" ال -5

  .م 2004أبريل  29إلى  27فى الفترة منجامعة المنصورة  -أفريقيا والوطن العربى " بكلية الزراعة

ية والذى نظمه الجمع" فعاليات " المؤتمر المجرى الخامق ألساسيات علم الفطريات  المشاركة بالحضور فى -6

 بمدينة بودابست بالمجر.  2012مايو  25 – 23المجرية لعلوم الفطريات فى الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 


