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 انًؤىالخ ًانذسجاخ انعهًيح :

 جامعة المنوفية. –كمية الزراعة  )عموم األغذيو(الزراعية  بكالوريوس في العموم – 1
 .من كمية الزراعة بشبين الكوم جامعة المنوفية دقيقةالحيا  األ ماجستير في عمم – 2

 المتخمرة . فى بعض األطعمةكيميائية الميكروبيولوجية و ال التغيرات : عنوان الرسالة
Microbiological and chemical changes on some fermented foods. 

 .من جامعة طوىوكو باليابانعمم األحياء الدقيقة دكتوراه في  – 3
عمااي  التركياازماا   المراعااي دراسااات عمااي العشااائر الميكروبيااة الموجااودة بارا ااى عنــوان الرســالة :

 .البكتريا المحتوية عمي مركب اليوبانويد 
Studies on microbial community of a grassland soil with special regard to 

hopanoid containing bacteria 
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 انتذسج انٌظيفي :

جامعاااة  –كميااة الزراعاااة بشاابين الكااوم  – اعاااي فاارع الميكروبيولااوجيمعيااد بقساام النبااات الزر  – 1
 المنوفية من.

 –كميااة الزراعااة بشاابين الكااوم  – اعااي فاارع الميكروبيولااوجيماادرس مساااعد بقساام النبااات الزر  – 2
 لمنوفية من.جامعة ا

 جامعة المنوفية. –كمية الزراعة بشبين الكوم  –بقسم النبات  الميكروبيولوجي أستاذ مساعد – 3
 كمية الزراعة بشبين الكوم. –بقسم النبات المشارك  أستاذ الميكروبيولوجي – 4
 م2008جامعة المنوفية  –كمية الزراعة بشبين الكوم  –بيولوجيأستاذ الميكرو  --5
 م2015 حتيوالبحوث  لكميو لمدراسات العمياوكيل ا -6
 عميد كميو الزراعو حتى األن. -8

 الميمات العمميو:
لدراساااة طوىوكاااو بالياباااان ع اااو الميماااة العممياااة بمعياااد الوراياااة وعماااوم البيئاااة التااااب  لجامعاااة  – 1

 .قواعد المادة الورايية لمبكتريا تتابعات
طوىوكاو بالياباان كمنحاة مقدماة مان الجمعياة اليابانياة  زميل معيد الوراية وعماوم البيئاة بجامعاة – 2

 عامين(لمدة ) لتطوير العموم في لدراسة البكتريا المتعايشة داخل أنسجة النبات .
 االختالفااات ع ااو الميمااة العمميااة لممركااز الاادولي الياباااني لمبحااوث الزراعيااة فااي ال تاارة لدراسااة – 3

 )لمدة عام(حشائش المراعي  داخل تكافميوالبكتيرية المعشائر الحيوية ل
ع و الميمة العممية لممركز الدولي اليابااني لمبحاوث الزراعياة لدراساة التعبيار الجيناي لمبكترياا  – 4

 )لمدة عام( الميبتة لمنيتروجين .
 شيور( 5)لمدة نييم )ألمانيا( فأستاذ زائر بجامعة ىو  -5
 (شيور 4)لمدة )ألمانيا(  IPKعيد مر بأستاذ زائ -6
 ( م2014احث بالمركز الدولى اليابانى لالبحاث الزراعيو )ب -7

 اإلششاف عهَ انشسائم انعهًيح :

 عىوان انزسبنة
ووع 

 انزسبنة

Studies on gene expression regulators of microbial toxins in some 

food poisoning bacteria 

نثعط تكتشيا انتسًى انغزائَدساساخ عهَ ينظًاخ انتعثيش انجينَ نهتٌكسيناخ انًيكشًتيو   

 مبجستيز

Studies on plant growth stimulating bacteria isolated from the 

roots of some economic crops. 
 دساساخ عهَ انثكتشيا انًحفضه ننًٌاننثاخ ًانًعضًنو ين جزًس تعط اننثاتاخ االقتصاديو

 مبجستيز

Use of microbial lipopeptide as antiagent of plant pathogeneic 

bacteria 
 مبجستيز
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 استخذاو انثثتيذاخ انذىنيو انًيكشًتيو كعٌايم يعاده نهثكتشيا انًًشظو نهنثاخ

Microbiological and chemical changes during recycling processes 

of some organic wastes. 

بت تذويز انمخهفبت انعضويًانتغيزات انميكزوبيً وانكيمبئيً انتى تحذث خالل عمهي   

 مبجستيز

Studies on microbial biofilm appeared through and after drinking 

water distribution 

 دساساخ عهَ انغشاء انحيٌٍ انًيكشًتَ انًٌجٌد خالل ًتعذ تٌصيع يياه انششب

 مبجستيز

Studies on plant growth promoting rhizobacteria associated with 

some cereal crops. 

دراسبت عهى انبكتزيب انمحيطً وانمزتبطً بجذورمحبصيم انحبوة وانمحسىً نىمو 

  انىببت

 مبجستيز

Antibacterial and antimycotic effect of lactoferrin in comparison 

to antibiotics. 
ًقاسنو تانًعاداخ انحيٌيونثكتشيا ًانفطشياخ تانعهَ ا انتاثيش انًعاد نًشكة انالكتٌفيشين  

 مبجستيز

Chemical, technological, biological and microbiological studies 

on black seed (Nigella sativa). 
انسٌداء  حثودساساخ كيًيائيو ً ييكشًتيو ًتكنٌنٌجيو ًحيٌيو عهَ ان  

 مبجستيز

Safe removal petroleum pollutants in the soil environment by 

microorganisms 
 انتخهص اآلمه مه انمهوثبت انبتزونية في بيئة انتزبة بواسطة انكبئىبت انحية انذقيقة

 مبجستيز

Microbial remediation of some heavy metals in liquid medical 

wasts 
 انمعبنجة انميكزوبية نيعض انمعبدن انثقيهة في انىفبيبت انطبية انسبئهة

 مبجستيز

Improve some economical crops productivity by using 

microbial formulation technique 
 انميكزوبيةتحسيه إوتبجية بعض انمحبصيم االقتصبدية ببستخذاو تقىية انهقبحبت 

 مبجستيز

Studies on brown rot disease of Potato in Egypt. 
 دساساخ عهَ يشض انعفن انثنَ نهثطاغس فَ يصش

 دكتوراي

Improving utilization rate of feedstuff using biotechnology. 
ف انحيٌاناخ تاستخذاو انثيٌتكنٌنٌجَنعهتحسين يعذل انيعى   

 دكتوراي

Studies on Exo-polysaccharides of some nitrogen-fixing bacteria 

and their impact on soil aggregation and plant growth. 
اساخ عهَ انسكشياخ انعذيذه نهثكتشيا انًثثتو نهنتشًجين ًتاثيشىا عهَ حثيثاخ انتشتو ًنًٌ دس

 اننثاخ

 دكتوراي

Effect of probiotic on digestion kinetic and rumen fermentation. 
 تاثيش انثكتشيا اننافعو عهَ حشكو انيعى ًانتخًش فَ انحيٌاناخ انًجتشه

 دكتوراي

Studies on the impact of diazotrophic cyanobacteria on soil 

properties and plant growth. 
دساساخ عهَ تأثيش انطحانة انخعشاء انًضسقو انًثثتو نالصًخ عهَ خصائص انتشتو ًنًٌ 

 اننثاخ

 دكتوراي

Studies on antimicrobials produced from some food additives and 

its effect on the quality of some product. 
دساساخ عهَ يعاداخ انًيكشًتاخ انًنتجو ين تعط األظافاخ انغزائيو ًتاثيشىا عهَ جٌده 

 دكتوراي
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 تعط انًنتجاخ

Biotechnological studies for production of antimicrobial 

compounds by some bacterial isolates. 
تعط انعضالخ انثكتيشيوٌاسطو عاده نهًيكشًتاخ تدساساخ تيٌتكنٌنٌجيو ألنتاج انًشكثاخ انً  

 دكتوراي

   :انجًعياخ انعهًيح 

 ع و الجمعية اليابانية لمبيئة الميكروبية . – 1
 ع و الجمعية اليابانية لعموم التربة وتغذية النبات . – 2
 ع و جمعية ميكروبيولوجيا األرا ي اليابانية . – 3
 طبيقية المصرية .ع و جمعية الميكروبيولوجيا الت – 4

 :انًؤتًشاخ ًاننذًاخ ًانذًساخ انتذسيثيح 

 .سيوية لمنيماتودادية والتي نظمتيا الجمعية األفروأالنيماتو  لألمراضالندوة المصرية الرابعة  – 1
 باليابان. وعموم البيئة ح ور دورة تدريبية لمدة يالية شيور بمعيد الوراية – 2
 ".وعموم البيئةاه بجامعة طوىوكو باليابان "معيد الوراية باحث لمدة عامين بعد الدكتور  – 3
 شارك  من ال رق البحيي الياباني في زيارة تايالند. – 4
 بالبرازيل. أقيمح ور المؤتمر الدولي الياني عشر لتيبيت االزوت والذي  – 5
 ا اليابانية.تيا األرا ي والذي عقد في مدينة اكح ور مؤتمر ميكروبيولوجي – 6
ة الميكروبيولوجيااااا التطبيقيااااة وبيولااااوجي العاشاااار والااااذي نظمتااااو جمعيااااح ااااور مااااؤتمر الميكر  – 7

 .م2000المصرية والذي عقد في القاىرة عام 
عاااام  ساااتراليافاااي ا شاااارك فاااي الماااؤتمر الااادولي لمبكترياااا الميبتاااة لاااالزوت ال تكافمياااا والاااذي أقااايم – 8

 .م2000
اليابانية لمبيئة الميكروبية  الجمعية ية والتي نظمتوح ور المؤتمر اليامن عشر لمبيئة الميكروب – 9

 .م2002عام  Mieبجامعة 
فااي جامعااة  أقيمااتح ااور ورشااة العماال الدوليااة عاان العالقااة بااين الميكااروب والنبااات والتااي  – 10

 .م2002طوكيو عام 
 عاام ح ور مؤتمر دلتا النيل األول والتى نظمتو جامعة المنوفياة عان المحاصايل التصاديرية -11

 .م2009
 .م2014 عاموتغذيو النبات والذى عقد بمدينة طوكيو باليابان  عموم األرا ي ح ور مؤتمر -12
 .م2015 عامعشرلتكنولوجيا الصحرا  والذى عقد بجامعة القاىره المؤتمر الدولى اليانى  -13
 االساكندريو الاذى عقاد بمكتباو  لالرا اى القاحماو المساتدامةالمؤتمر الدولى الياانى عشارلمتنميو  -14

 .م2016 عام
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 حاصل عمي دورات متخصصة في الجودة واالعتماد وىي: – 1
  مؤسسات التعميم العاليمعاىد و توصيف البرامج المقررات ل -

  مؤسسات التعميم العاليمعاىد و التخطيط االستراتيجي ل -

  التعميم العاليومؤسسات معاىد لالتقويم الذاتي  -

 الخارجية لمعاىد ومؤسسات التعميم العالي  المراجعة -

والمماااول مااان وزارة  والجاااودة ع اااو مجماااس إدارة مشاااروع التطاااوير المساااتمر والت ىيااال لالعتمااااد -2
 .التعميم العالي

 ر الطالب والخرجيين  من الجودة بالكميةمسئول معيار القيادة والحوكمة ومعيا -3
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