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أ.د /محمد توفيق شعبان محمد
أستاذ الميكروبيولوجى
عميد كلية العلوم-وكيل كلية العلوم للدراسات
العليا
كلية العلوم – جامعة المنوفية  -مصر

البيانات الشخصية
محمد توفيق شعبان محمد شعبان
 -1اإلسم :
 -2تاريخ الميالد 1191/2/22 :
 -3مكان الميالد  :شبين الكوم – محافظة المنوفية
 -4عنوان المنزل 3:ش الشهداء ( برج ناصر ) شبين الكوم
 -9عنوان العمل  :قسم علم النبات – كلية العلوم بشبين الكوم –
جامعة المنوفية – مصر
 -6الوظيفة الحالية  :وكيل الكلية للدراسات العليا  -كلية العلوم –
جامعة المنوفية  -مصر
 -2الجنسية  :مصرى
 -8الديانة  :مسلم
 -1الحالة اإلجتماعية :متزوج ولى ولدين و بنت
التليفون  :المحمول 11119242282 :
-11
البريداإللكترونى:
DR_mohamedtawfiek@yahoo.com

المؤهالت العلمية Academic Degrees
 -1درجة البكالوريوس :
بكالوريوس العلوم بتقدير ممتاز من قسم النبات – كلية العلوم – جامعة المنوفية دور مايو
1181
 -2درجة الماجستير :

ماجستير في العلوم نبات تخصص ميكروبيولوجى سنة 1188
 -3درجة الدكتوراة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم – تخصص ميكروبيولوجى سنة 1112

الترقيات العلمية Promotions
 -1وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث
 -2أستاذ الميكروبيولوجى ( البكتريولوجى ) بقسم النبات – كلية العلوم – جامعة المنوفية
2113
 -3أستاذ مساعد الميكروبيولوجى بقسم النبات – كية العلوم – جامعة المنوفية 2112
 -4مدرس الميكروبيولوجى بقسم النبات – كلية العلوم – جامعة المنوفية مايو 1112
 -9مدرس مساعد الميكروبيولوجى قسم النبات – كلية العلوم – جامعة المنوفية 1188
 -6معيد بقسم النبات – كلية العلوم – جامعة المنوفية يناير 1184
 -7معيد بقسم البيولوجى بكلية التربية جامعة المنوفية منذ يناير 1182حتى يناير 1184

المهمات العلمية Fellowships
 -1بعثة داخلية الستكمال رسالة الدكتوراه منذ عام  1112 – 1111الجراء بعض التجارب فى
معامل المركز القومى للبحوث – معامل الميكروبيولوجى بكلية العلوم للبنين – جامعة االزهر
– معامل المركز االقليمى للفطريات بجامعة االزهر
 -2مهمة علمية بعد الحصول على الدكتوراه لجامعة بمدينة بيرويث بوالية بافارايا بألمانيا فى
ضيافة قسم الميكروبيولوجى بالجامعة حيث قمت باجراء عدد من التجارب و القياسات فى
معامل القسم عن التربة في مدينة بيرويث و تم نشر هذه النتائج بعد استكمالها فى مصر فى
احدى المجالت المتخصصة فى الميكروبيولوجى

دورات التدريبية Training Courses
 -1دورة اعداد المعلم الجامعى بكلية التربية جامعة المنوفية  1111للتعيين فى وظيفة مدرس
بكلية العلوم
-2
2112

ورشة عمل عن التحاليل الدقيقة فى معامل الميكروبيولوجى فى المركز االقليمى للفطريات

-3

دورة بعنوان أخالقيات و اداب المهنة 2114/1/21-21

-4

دورة بعنوان تنظيم المؤتمرات العلمية 2112/3/13-11

-9

دورة بعنوان معايير الجودة فى العملية التعليمية 2112/3/22-29

-6

دورة بعنوان نظم االمتحانات و تقويم الطالب 2112/4/11-8

-2

دورة بعنوان أخالقيات البحث العلمي  ( 2112/4/18-19صباحية )

-8

دورة بعنوان الساعات المعتمدة  (2112/4/18-19مسائية )

إدارة الجودة
 -1المشاركة فى االعمال التنسيقية و التحضيرية فى بداية تأسيس وحدة
الجودة
 -2المشاركة فى مشروع السيكاب حيث توليت محور الهيكل االداري و
قدمت ملفا يتناول توصيف و تشخيص الهيكل االدارى للكلية و االدارات و
االقسام المختلفة حينها و تنفيذه و تقديم رؤية واضحة و مفصلة لعالج
القصور الذى كان موجودا فى هذا المعيار و قد نال هذا التقرير رى ادارة
وحدة الجودة و المراجعين
 -3المشاركة ضمن فريق عمل برئاسة االستاذ الدكتور  /السيد أحمد حسن
خالف فى تولى ملفي االخالقيات و السلوك المهنى و وحدة الكوارث و
مواجهة االزمات حيث قمنا بوضع هيكل للوحدة و توصيف دورها و
الحاجة اليها و االحتياجات المطلوبة لتنفيذها على ارض الواقع و قد تم
بالفعل تنفيذ ماورد فى تقرير الفريق عن هذه الوحدة
 -4اعداد توصيف عدد كبير من المقررات لطالب مرحلتى البكالوريوس
 -9المشاركة فى فريق عمل مشروع تطوير نظم تقويم الطالب و االمتحانات
بكلية العلوم جامعة المنوفية حيث شاركت فى وضع معايير اختيار الهيكل
االداري و االدوار المنوطة به
 -6المشاركة ضمن فريق الهيكل التنظيمى لمشروع تطوير نظم تقويم الطالب
و االمتحانات بكلية العلوم جامعة المنوفية عضوا فى لجنة المراجعة و
اعالن النتائج
 -2اعداد نماذج االمتحانات و االسئلة ضمن تفعيل وحدة بنك االسئلة لمشروع
تطوير نظم تقويم الطالب لعدد من المقررات التى اقوم بتدريسها و غيرها
 -8تنفيذ جميع التكليفات التى اسندت الى من قبل وحدة الجودة و ادارة
المشروع سيكاب
 -1حضور عدد من ورش العمل التى دعت لها الوحدة و المشروع
-11
الكلية

المشاركة فى استقبال و تسهيل مهمة فريق المراجعة لملف اعتماد

المؤتمرات العلمية و الندوات
 -1مؤتمر التشريعات البيئية فى العلم العربى الذى اقامته كلية الحقوق جامعة
المنوفية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر فى يونيو 1119
 -2المؤتمر العلمي التحاد البيولوجين العرب أكثر من مرة منذ عام 1116
 -3المؤتمر العلمى للجمعية المصرية للبيولوجيا التطبيقية أكثر من مرة
 -4المؤتمر العلمى الدولى للعلوم البيولوجية لكلية العلوم – جامعة طنطا –
أكثر من مرة
 -9المؤتمر الدولى للفطريات ( اآلمال و التحديات ) أكثر من مرة
 -6المؤتمر العلمى للجمعية المصرية لتنمية الريف المصري بكلية الهندسة
– جامعة الهندسة أكثر من مرة
 -2المؤتمر العلمى ألمراض الحميات التى تقيمه جمعية أصدقاء مستشفى
الحميات بشبين الكوم أكثر من مرة
 -8المؤتمر العلمى للجمعية النباتية المصرية الذي يقام سنويا فى احدى
كليات العلوم بالجامعات المصرية متناوال أحد الموضوعات المتعلقة بعلوم
النبات و الميكروبيولوجى أكثر من مرة
 -1المؤتمر الدولى االول للبحث العلمى بالقاهرة 16-13ديسمبر 2111
مؤتمر التحكيم التجاري و المدنى ألكاديمية المستقبل بنقابة
-11
المحامين 2114/9/12
كلفنى قسم النبات بأن أكون منسقا ورئيسا للجنة التحضيرية
-11
للمؤتمر العلمى للجمعية النباتية المصرية و الذى سيستضيفه القسم فى
رحاب كلية العلوم – جامعة المنوفية تحت رعاية أ.د  /معوض الخولى
رئيس الجامعة خالل شهر ابريل  2116ان شاء الله و جار االعداد
المؤتمر علي ما يرام

كمحاضر فى ندوة المخاطر الصحية و البيئية لمحطات المياه
-22
االهلية التى اقامتها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة المنوفية
االربعاء 2119/2/21

