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مقرر مشااروب بحثااي  -فسيولوجي كائنات دقيقة  مقرر     -علم تقسيم الطحالبمقرر  
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 عه المنوفية .الصحراوية بمدينة السادات بجام

فساايولوجي  مقاارر -مقرر ميكروبيولوجيااا الميااا     -كتينوميسيتات ونشاطها   مقرر أ  
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Soil actinomycetes and their role in the control of certain tomato diseases 
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 عنوان رسالة الدكتوراه 
 

Studies on the production of some enzymes by certain types 

of bacteria 

 الملخص العربى 

الرسالة تنقية   المصرية ودراسة قدرتها    73تناولت  التربة  عزلة من االكنينوميسيتات من عينات مختلفة من 

وقد أوضحت الدراسة أ  أكثر تلك العزالت مقدر  على إنتاج إنزيم الليبيز على إنتاج أنزيم الليبيز واالستيريز  

رقم   العزلة  جن     30هى  من  أنها  على  تعريفها  تم  والتى  األنزيم  اإلنتاج  عزلة  كأحسن  اختيارها  تم  وقد   ،

أفضل   دراسة  وتمت  والميكروسكوبية  والفسيولوجية  البيوكيميائية  الصفات  دراسة  بعد  الستربوتوميس  

 وف المعملية والفسيولوجية التى تؤدى إلى أقصى إنتاجية لألنزيم وقد أوضحت الدراسة مايلى: الظر

 (.80توين ) %1أحسن وسط غذائى لإلنتاج إنزيم الليبيز هو الوسط الغذائى السائل الذى يحتوى على  -1

 إلى الوسط الغذائى يقل نشاطا االنزيم. 100 –عند إضافة التيريتو   -2

 م يقل نشاط االنزيم بنسبة ملحوظة.º55م ولكن عند درجةº37ار  حتى درجة اإلنزيم يتحمل الحر -3

 (. 8وجد أ  أفضل نشاط لإلنزيم عند تركيز أيونى الهيدروجين ) -4

لوحظ أ  إضافة حمض األوليك أو الميثيل فينيل سلفونيل كلورايد أو كلوريد الكالسيوم إلى األنزيم لم تساعده  -5

 م(.º55)على تحمل درجات الحرار  العالية 

 ماد  الميرستات هى الماد  المفضلة االنزيم. -6

7- ( أسيد  استك  تترا  أمين  داى  االيثلين  مثل  المواد  بعض  نشاط  EDTAإضافة  فى  واضح  نقص  فى  تسببت   )

( 100( مللى مول، أما كلوريد الصوديوم عند تركيز )5-  3األنزيم وكذلك كلوريد الماغنسيوم عند تركيز )

الهيدروجين )مللى مول عند تركيزات مخت أيونى  التركيزات  8،  5،  8،  7،    5لفة من    500-  200( ولكن 

 مللى تسببت فى نقص تدريجى فى نشاط األنزيم. 

 

تم دراسة على تنقية األنزيم بواسطة عد  طرق مختلفة وكا  أفضل تلك الطرق هى كروماتوجرافيا التبادل 

الليبيز فى صور  نقية وكا  ونرنه  األيونى بعد ترشيح الجل وهى احسن وسيلة للحصول على إنزيم

 كيلو دالتو .  28الجزئى حوالى 

 تم دراسة عد  تأثيرات مختلفة على اإلنزيم النقى وقد أوضحت الدراسة مايلى: 

م ويقل نشاطه كلما زادت درجة الحرار  وهو يختلف عن اإلنزيم  º20اإلنزيم يتحمل الحرار  حتى درجة  -أ

 الغير نقى فى هذه الصفة. 

 ورات هى الماد  المفضلة لعمل اإلنزيم. ماد  الل -ب

( مللى مول من اإليثلين داى أمين تترا استيك اسيد وكلوريد الماغنسيوم وكلوريد المنجنيز  10إضافة ) -جا 

 تسببت فى نقص نشاط االنزيم. 



 ومللى مول. 378تم تحديد ثابت ميخائيل وهو يساوى  -د

  1ة وفينول بلميتات زادت سرعة التفاعل حتى تركيز )كلما زاد تركيز اإلنزيم فى وجود ماد  الباراني -ها

 ميكرولية( ولكن بزياد  التركيز يقل سرعة التفاعل على تدريجياً.

عند إضافة اإلنزيم النقى إلى أطباق تحتوى على صفار البيض تكونت منطقة معتمة مثل الذى أنتجها أنزيم   -و

 الفسفوليبيز. 

 (.(Southern blottingنه أنزيم األيسيتريز عن طريق البصمة الجنوبية وقد تم تعريف هذا اإلنزيم النقى على أ -

حامض أمينى من النهاية النيتروجية ثم تم تصميم نيكلوتيدتين مشأبهتين لهذه السلسلة من   14تمر التعرف على  -

( األحماض األمينية وبعد الحصول على جزء من الجين عن طريق جهاز تفاعل البلمر  المتسلسل )بى سى أم

PCR Polymerase Chain Reaction   تم تم عمل نسخ لهذا الجزء من الجين فى االيشيربشيا كوالى

 ( عن طريق الناقل )البالزميد الحامل لهذا الجزء المضاعف من الجين(.XLIالزرقاء نوب إك  أل )

 

 

 

رسدددالة (44جسدددتير و الددددكتوراه االشدددرال علدددى رسدددا ل الما-1

 رسا ل دكتوراه(8و )(ماجستير

 

 

 االشرال علي رسا ل الماجستير 

 
رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/مى خالد مجاهد المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم 

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

1-"Interaction of arbuscular mycorrhizal fungi with certain heavy metals and 

the impact on metal mobilization and accumulation by corn (Zea maize). 

 

رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/اسماء ابو بكر مجاهد المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم  -

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

2-" Studies on production of plant growth regulators by some yeasts 

and the interaction with certain plant pathogenic fungi". 

 

رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/خطاب عفيفى فهمى خطاب المسجل لدرجة الماجستير فى  

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان العلوم



3-"Physiological and ecological studies on responses of some melanin producing 

fungi to certain toxicants". 

 

رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/حماده محمد هاشم المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة 

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

4-"Bacteriological studies on Ornithobacterium rhinotracheale 

(ORT) in poultry with possibility of vaccine production". 

 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة محمد احمد محمود رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

  

5-"Bacteriological studies on some diseases causing broilers mortality with 

possibility of vaccine production". 

 

فى العلوم الخاصة بالطالب/احمد صفوت احمد مرسى عبد هللا المسجل لدرجة الماجستير  رسالة الماجستير  

 فى العلوم  شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان 

  

6-"Studies on Exopolysaccharids by actinomycetes". 

 

  ى العلوم جلة لدرجة الماجستير فرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/غادة رجب الصعيدى المس

 تحت عنوان 

  

7-"Biological and physiological responses of indoor fungi to certain chemical and 

physical conditions".  

رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/أسماء السيد زكى عالم المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم  

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

  

8-"Studies on melanin pigment produced by actinomycetes". 

 

رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/ محمد شعبان المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة 

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

 

9-Production of some fatty acids from bacteria 



المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم   هبه هللا مرسي سبعبالطالب/ رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة 

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

10-Biocontrol of aflatoxin producing fungi and aflatoxins production 

 

المسجلة لدرجة الماجستير     محمود سعد محمود عبدهللاريم رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/

 فى العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان 

11-Antimicrobial effect of some plant extract against pathogenic bacteria in oral 

cavity 

المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم     مجدى حسن عفيفيرجاء رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

12-Studies on lipase enzyme from bacteria 

  المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم شعبةسلمان    اسامة اية رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان  

13-Biosynthesis of selenium nanoparticles by bacteria 

المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة امانى البلتاجى   بالطالبة/رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة 

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

14-Biosorption of cadium by some micro and macroalgal biomasses 

المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة ايمان حاتم  رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/

 ولوجى تحت عنوان الميكروبي

15-Isolation and characterization of phages infecting Rhizobium sp. In some 

Egyptian soil 

المسجل لدرجة الماجستير فى    والء فتحى محمد عد القوى رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

16- Studing the effect of some natural products against Helicobacter pylori 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم   امانى عبد العزيز شرشر رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

17-Efficiency of some actinomycetes in bioremediation of some heavy metals and 

aflatoxin from water sample 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم   باسم محمد عبد السميع رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

18- Control of some microbial skin diseases by some marin algal extract 

المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم    مصطفى احمد نوح دعاء م الخاصة بالطالبة/رسالة الماجستير فى العلو

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

19 -Biodegradation of anthracene and naphthalene by some aerobic bacteria- 



 

فى العلوم شعبة المسجل لدرجة الماجستير كرم وافى    رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

20-Efficiency of actinomycetes in bioremediation of some heavy matals from 

wastewater 

المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة   باسم فتحى محمد  رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالبة/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

21-Production of some antibiotics from salt tolerant bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم     هانى شعبان على موسي رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

22-Studies on the production of some anticancer compound from certain 

bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم معهد  نيفتن غريبةرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/ 

 تحت عنوان  فى  جامعة مدينة السادات الصحراويةالبيئة 

 

23-Antimicrobial activity of Achillea santolina plant 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم    لسيد سالمحسنى اماجد   رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

24-Taxol production by some endophytic microorganisms associated with some 

plants 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم   امنية عادل محمد الشحات رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 بة الميكروبيولوجى تحت عنوانشع

25-Microbial production of thermostable ,alkaline-tolerant cellulose free 

xylanase enzyme 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة   محمد احمد احمد ديابرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

26-Antibacterial effect of some algal extract against some pathogenic bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى   عبد هللا احمد محمد اسماعيل زايد رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

27-Production of biosurfactant from biodegradation ofdisel oil by actinomycetes 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة    رباب حسن العريان رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

28-Studies on the control of biofilm formed by some dental pathogenic bacteria 



المسجل لدرجة الماجستير فى    شيماء سعيد حسن التلوانى  خاصة بالطالب/رسالة الماجستير فى العلوم ال

 العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

 

29-Physiological and molecular studies on alkalophyilic bacteria producing 

xylanase 
لمسجل لدرجة الماجستير فى  ا ابراهيم فهمي طاحون اريج  رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

30-Studies on the production of protease enzyme from bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى     مرزوق متولى شعبان رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/ سحر

 العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

31-Antimicrobial activity of some seeds extracts against Sttaphylococcus aureus 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم    رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/ المرسي محمد المرسى 

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

32-Treatment o some human skin fungal infections by latex 

المسجل لدرجة الماجستير فى     على محمود شلبيمروى ع رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

  العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان

 النشاط الميكروبى للكيتوزان الفطري بخصا ص فيزيا ية وكيميا ية مختلفة

33-Biological activities of fungal chitosan with different physical and chemical 

properties 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم  محمد حسن الزاكى   ايمان  رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان
34- BACTERIA IN WASTE WATER AND THEIR RULE IN THE 
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 الميكروبيولوجى تحت عنوان 
35-Biological studies on certain microorganisms in potable water in Shebin El-

Kom water treatment plant 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة      سالم عفال السيد بالطالب/ رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة

 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

36-Identification and characterization of new dioxygenase genes from noval 

aromatic compounds degrading extremophhle bacteria 
المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم    منارعبد المنعم القمحاوي  ب/رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطال

 شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان



37-Production of some insecticidal compounds by Moraxella catarrhalis against 

larvae of Spodoptera littoralis 
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 الميكروبيولوجى تحت عنوان 

 

38-Biological activity of some natural product against multidrug resistant 

bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة   امانى عبد هللا  رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 روبيولوجى تحت عنوان الميك

39-Effienct degradation of keratin rich raw materials by consortia of 

microorganisms using next generation sequencing results 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة     اية ماهر محمدرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 تحت عنوان  الميكروبيولوجى

 

40-Using of microalgae for wastewater treatments andlipid production 

المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم      هبة هللا طايل الجمالرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوانشعبة 

41-Studies on the production of hemolysin by some bacteria 

المسجل لدرجة الماجستير فى     شيماء مجدى عبد الرحيم عليرسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

 الميكروبيولوجى تحت عنوانالعلوم شعبة 

42- Asparaginase production by different fungi  

سجل لدرجة الماجستير فى العلوم شعبة  الم   عبير نظمى هنداوى رسالة الماجستير فى العلوم الخاصة بالطالب/

   الميكروبيولوجى تحت عنوان

43- Production and characterizationof antibacterial active substances  from 
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 االشرال علي رسا ل الدكتوراه 

 

 رسالة الدكتوراه فى العلوم الخاصة بالطالب/ هديل الشال 

 ى تحت عنوانالمسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم شعبة الميكروبيولوج 

1-Studies on lipid production by some filamentous fungi 

 

 نيفتن غريبة  /ة رسالة الدكتوراه فى العلوم الخاصة بالطالب

 فى تحت عنوان  جامعة مدينة السادات المسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم معهد البيئة الصحراوية 

2-Green synthesis of some nanoparticles and its bio-environmental application 

 حمزة توفيق عبد الفتاح والء رسالة الدكتوراه فى العلوم الخاصة بالطالب/ 

 المسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم   تحت عنوان  

 دراسة بعض المضادات الميكروبية الطبيعية ضد البكتيريا) المقاومة للمضادات الحيوية( و الفطريات -1 

3-Studies on some natural antimicrobials  against some multidrug resistant bacteria 

and fungi 

 مصطفى ساوان  رسالة الدكتوراه فى العلوم الخاصة بالطالب/ ايمن-2

 المسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم تحت عنوان  

4-Studies on Antitumor Microbial L-asparaginase Enzyme 

 حمادة ع محمد هاشم عزازي وراه فى العلوم الخاصة بالطالب/ رسالة الدكت

 المسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان 

 

5-BIOLOGICAL CONTROL OF SOME SPECIES OF LAND SNAILS INFESTING CITRUS TREE 

 

 

 ايمان حاتم رسالة الدكتوراه فى العلوم الخاصة بالطالب/ 

 لدرجة الدكتوراه فى العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان المسجل 

6-Studies on the effect of selected phages as a biocontrol agent Helicobacter pylori 

 

 اماني البلتاجى  / توراه فى العلوم الخاصة بالطالبرسالة الدك

 حت عنوانالمسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم شعبة الميكروبيولوجى ت  

7-Assessment of some biological activities of some macroalgal extracts 

synthesizing metal nanoparticles 

 اماني البلتاجى  / توراه فى العلوم الخاصة بالطالبرسالة الدك

 المسجل لدرجة الدكتوراه فى العلوم شعبة الميكروبيولوجى تحت عنوان 



8-Studies on the effects and mechanisms of action of green synthesized iron oxide 

nanoparticle on multidrug resistant bacteria 

 

 

 

 الماجستير والدكتوراه  التحكيم لرسا ل 

 

 رسا ل الماجستير 

 سحر كمال اطراد محيسن جامعة طنطا  الطالبة

1-The effect of some probiotics, yeasts and natural products on immune system in 

animal 

 جامعة مدينة السادات   -الطالب ايمن جودة الطوخى

2-Design and synthesis of isatin molecule derivatives as tyrosine kinase inhibitors as 

anticancer drug 

 جامعة مدينة السادات  -الطالب عماد عبد الحميد سالم 

3-Protective effect of Moringa oleifera leave extracts with antioxidant properties in 

chemotherapy induced oxidative stress 

 جامعة المنصورة  -الطالبة شيماء الشحات ابراهيم

4-Production of bacterial choline oxidase as approach for synthesis of 

osomoprotectant glycine betain 

  جامعة الزقازيق  -امانى محمد القناوى  الطالبة-

5-Production of fungal laccase for industrial wastewater treatment 

 

 جامعة مدينة السادات -الطالبة شيماء احمد حسانين عبد الحق

6-Antimicrobial activity of plant extracta and their potentiality for the control of skin 

microbial pathogens   

 

 جامعةطنطا   -الطالب محمد خيرى السيد عبد الوهاب

7-A study of anyibiotic resistance and virulence factors among Staphylococcus aureus 

isolated from Nile tilapia 

 بنها جامعة -الطالب سارر  محمد السيد محمد



8-Bacterial conjunctvities: causative pathogens and their response to antibiotics and 

bioactive substances produced by probiotics 

 

 رسا ل الدكتوراه 

 

 جامعة الزقازيق  -صبري عبدالحق صبري 

1-Activity of fungal chitosanase and its medical biotechnological applications 

 

 زقازيق جامعة ال -محمد محمد السيد السولية

2-Studies on immobilization and biotechnological application of bacterial phytase for 

removing water pollutants 
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