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الوظيفة الحالية
وكيل كلية العلوم جامعة جنوب الوادي لشئون الطالب و التعليم و قائم بعمل عميد كلية العلوم
الشهادات الجامعية:
 -1بكالوريوس في العلوم (نبات) من كلية العلوم بجامعة أسيوط عام 1985م
 -2ماجستير في الميكروبيولوجى (فطريات) من كلية العلوم بجامعة أسيوط عام 1990م  .عنوان الرسالة
(دراسات على الفلورا الفطرية في حظائر و أعالف الماشية و الدواجن في صعيد مصر)
 -3دكتوراه في فلسفة العلوم في تخصص الميكروبيولوجى (فطريات) ) من كلية العلوم بجامعة أسيوط عام
1994م  .عنوان الرسالة (دراسات على الفلورا الفطرية لحقول قصب السكر بصعيد مصر)
 -4أستاذ مساعد في الفطريات بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي في العام 2000م
 -5أستاذ الفطريات بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي فى العام 2005م
الخبرات المهنية و التعليمية:
 -1معيد بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة أسيوط اعتبارا من مارس 1987م.
 -2مدرس مساعد بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة أسيوط اعتبارا من مارس 1990م.
 -3مدرس بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة أسيوط ثم جامعة جنوب بدء من يونيو 1994م.
 -4أستاذ مشارك بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي اعتبارا من يونيو 2000م.
 -5أستاذ الفطريات بقسم النبات بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي اعتبارا من يوليو 2005م.
 -6أستاذ الميكروبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم جامعة الطائف منذ العام  2006و حتى العام . 2015
 -7أستاذ الميكروبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي حتى تاريخه.
المهارات البحثية:
 -8تعريف األنواع المختلفة للفطريات باستخدام الطرق الكالسيكية.
 -9استخدام بعض الفطريات في المقاومة الحيوية لبعض أمراض النبات الفطرية.
 -10دراسة تأثير بعض العوامل البيئية على إنتاج بعض اإلنزيمات باستخدام الفطريات.
 -11استخدام الواسمات الجزيئية في تعريف بعض أنواع الفطريات الممرضة.
 -12دراسة تتابع القواعد النيتروجينية لألحماض النووية لبعض الفطريات.
 -13استخدام تقنيات الهندسة الو راثية المختلفة في التعرف على بعض الفطريات الممرضة.
 -1السموم الفطريه و تقديرها بواسطة الواسمات الجزيئيه.

 -2إنتاج الجزيئات النانويه بواسطة الفطريات و تقدير أنشطتها الضد ميكروبيه.
 -3استكشاف قدرة بعض الفطريات الداخلية لبعض النباتات على إنتاج مواد لها فعاليه ضد ميكروبيه.
 -4استخدام الواسمات الجزيئية لتحديد البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية
 -5دراسة التنوع الجيني لبعض الطفيليات الممرضة .
المنح و المهمات العلمية خارج ارض الوطن:
 -1منحة بحثية من هيئة التبادل العلمي و الثقافي النمساوية من أكتوبر  1997حتى يونيو  1998بمعهد
الميكروبيولوجيا التطبيقية بجامعة العلوم الزراعية بفينا.
 -2باحث زائر بمعهد الميكروبيولوجيا التطبيقية بجامعة العلوم الزراعية بفينا من فبراير  1999حتى
أكتوبر. 1999
 -3منحة من معهد الميكروبيولوجيا التطبيقية بفينا من نوفمبر  1999حتى نوفمبر . 2000
 -4منحة بحثية من هيئة التبادل العلمي و الثقافي األلمانية من أغسطس  2002حتى آخر أكتوبر 2002
بمعهد الميكروبيولوجي بجامعة هانوفر.
 -5منحة من الجمعية الملكية البريطانية من أول فبراير  2004حتى أخر أيريل  2004لدراسة المقاومة
البيولوجية لبعض أمراض الفيوزاريوم بمعهد روثامستيد  -بمنطقة هاربندن.
 -6منحة بحثيه من هيئة فولبرايت االمريكية للعام  2006 -2005م.
 -7منحة بحثية من هيئة التبادل العلمي و الثقافي األلمانية من أغسطس  2008حتى آخر سبتمبر 2008
بمعهد الميكروبيولوجيا العامة و الوراثة الميكروبية بجامعة يينا.
 -8منحة بحثية من هيئة التبادل العلمي و الثقافي األلمانية من اول يوليو  2013حتى آخر اغسطس 2013
بمعهد النبات بجامعة هوهينهايم .
 -9منحة بحثيه من جامعة هوهينهايم لمدة شهر (فبراير) خالل العام .2016
اللقاءات و المؤتمرات العلمية و ورش العمل:
 -1اللقاء السنوي للجمعية األلمانية للمشتغلين بعلوم أمراض النبات (برلين -ألمانيا -مارس .)1998
 -2التدرب على استخدام اللغة اإلنجليزية في النشر العلمي بواسطة األستاذ الدكتور جيم وتلف في الفترة
من  9مايو  1998حتى  3يونيه بفيينا بالنمسا.
 -3المؤتمر السادس للجمعية النباتية المصرية (القاهرة – مصر  -نوفمبر .)1998
 -4اللقاء السنوي للجمعية األلمانية للمشتغلين بعلوم الفطريات (تيوبينجن -ألمانيا -بولية .)1999
 -5اللقاء السنوي للجمعية النمساوية للمشتغلين بعلوم الفطريات (فيينا -النمسا  -نوفمبر .)1999
 -6المؤتمر الدولي الثاني لنخيل البلح (العين – اإلمارات العربية المتحدة مارس .)2001
 -7المؤتمر الدولي األول للجمعية المصرية اإلنجليزية للعلوم البيولوجية ( اإلسماعيلية -يوليو .)2001
 -8ورشة عمل عن كيفية التقدم و كتابة الخطط البحثية لمنح فولبرايت األمريكية بواسطة األستاذ الدكتور
هاني مباشر (جامعة جنوب الوادي بقنا) يونيه .2004
 -9المؤتمر الدولي األول للبيئة في الفترة من  7إلى  9ابريل  2005بجامعة جنوب الوادي بقنا – مصر.
 -10المؤتمر الوطني للبيئة بين الحماية و التلوث بجامعة القصيم في الفترة من  18إلى  20مارس 2007م.
 -11المؤتمر العالمي للمها العربي و الذي نظمته الجمعية السعودية لعلوم الحياة بالرياض في الفترة من
 21إلى  23ابريل 2007م.
 -12ورشه عمل عن فطر الفيوزاريوم الدولية الحادية عشرة المنعقدة بسردينيا ايطاليا في الفترة من 30
أغسطس إلى  2سبتمبر .2008
 -13مؤتمر الجمعية االلمانيه للفطريات المنعقد بجامعة يينا بألمانيا في الفترة من  4إلى  6سبتمبر .2008
 -14اللقاء الرابع و العشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان التقنية الحيوية واقع و تطبيقات و
المنعقد فى رحاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة فى الفترة من  7الى  9ابريل .2009
 -15اللقاء الخامس و العشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان النانوتكنولوجى و علوم الحياة
و المنعقد فى رحاب جامعة الملك فيصل باالحساء فى الفترة من  11الى  13مايو 2010
 -16ورشه عمل عن التنوع الحيوي للفطريات الزيجيه  .المنعقد فى المركز االروبي المرجعى للفطريات.
بهولندا اوتريخت خالل الفتره من  3الى  5مارس .2011
 -17اللقاء السادس و العشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان التغيرات المناخية و المنعقد فى
رحاب جامعة الطائف فى الفترة من  10الى  12مايو .2011
 -18المؤتمر الدولى لعلوم المواد و تطبيقاتها  .المنعقد فى رحاب جامعة الطائف فى الفترة من  13الى 15
فبراير .2012

-19اللقاء السابع و العشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان اقتصاديات المصادر البيئيه و
الطبيعيه  .و المنعقد فى رحاب جامعة جيزان فى الفترة من  6الى  8مارس .2012
 -20اللقاء الثامن و العشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان السياحة البيئبة و التنمية
المستدامة  .و المنعقد فى رحاب جامعة حائل فى الفترة من  9الى  11ابريل .2013
 -21المؤتمر الدولي الثالث لتقنيات النانو و تطبيقاتها الذى نظمته جامعة جنوب الوادي بالغردقة في الفترة
من  22الى  25فبراير .2016
 -22ورشه عمل عن كيفية كتابة االبحاث العلمية مقدمة من هيئة التبادل العلمي األلماني  DAADبجامعة
جنوب الوادي يوم  20مارس .2016
 -23منسق ورشة عمل عن برنامج نيوتن مشرفه التى تم تقديمها بواسطة المجلس البريطاني بجامعه جنوب
الوادى يوم  11مايو .2016
 -24حضور ورشه عمل عن االنتحال واالستخدام المزدوج للنتائج بجامعة جنوب الوادى يوم  21مايو
.2016
األنشطة الجامعية:
 -1رئيس مجلس قسم النبات بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي في الفترة من يناير حتى أكتوبر  2005م.
 -2مؤسس معمل الفطريات الجزيئية بقسم النبات بكلية العلوم بقنا.
 -3عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثامن لفطريات المياه العذبة بالغردقة عام .2001
 -4مدير نادي العلوم بجامعة جنوب الوادي منذ العام الجامعي . 2000
 -5رائد فوج طالب جامعة جنوب الوادي الى معهد اعداد القادة بحلوان في االعوام  2003حتى .2005
 -6رائد فوج طالب جامعة جنوب الوادي للقاء الرئيس محمد حسنى مبارك بمعسكر ابو قير صيف .2004
 -7ممثل نادى علوم الجامعة بأسبوع شباب الجامعات بجامعة أسيوط عام 2004
 -8ممثل نادى علوم الجامعة بأسبوع شباب الجامعات بجامعة المنصورة 2005
 -9رئيس لجنة االستقبال و الزيارات بالملتقى الفني للجامعات الذي يعقد سنويا بجامعة جنوب الوادي.
 -10رائد لجنة الرحالت باتحاد طالب كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي . 2004-2003
 -11عضو لجنة المكتبات بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي . 2002 -2001
 -12عضو لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي . 2003 -2002
 -13عضو لجنة البيئة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي .2005-2004
 -14رائد اللجنة الفنية باتحاد طالب كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي .2005 – 2004
 -15رئيس مجموعه الميكروبيولوجيا الجزيئية و التطبيقية بجامعة الطائف.
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/departments/scientific-research-center/2010-05-22-10-30-45/650--2.html

 -16عضو لجنة تطوير الصفحة االلكترونية لجامعة الطائف.
 -17المستشار العلمي لمدير جامعة الطائف بداية من  2007حتى .2015
 -18محكم لمشاركات طالب و طالبات جامعة الطائف في الملتقى العلمي اعوام  2010حتى .2014
 -19ممثال لكلية العلوم بلجنة قطاع العلوم بالمجلس االعلى للجامعات منذ  25نوفمبر .2015
 -20عضو في األمانة الفنية للجنة االستشارية للسالمة و الصحة المهنية بمحافظة قنا بداية من مارس
.2016
 -21مشارك في فعاليات االسبوع البيئي الثمن بجامعة جنوب الوادي في الفترة من  17-12مارس .2016
المشاركة في انشطة جودة التعليم:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

منسق قسم النبات في برامج تطوير التعليم بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي.
حضور دورة عن الجامعة و المجتمع في الفترة من  12الى  13أكتوبر  2004أكتوبر بمركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي.
حضور دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات الجامعية بجامعة جنوب الوادي
تحت عنوان ( إدارة الوقت و ضغوط العمل) في الفترة من  9إلى  11ابريل .2005
مدرب في برنامج التطوير الجامعي المتعلق بتصميم المناهج بجامعة جنوب الوادي منذ يونيو .2004
حضور ورشة عمل التعليم اإللكتروني (مهارات التدريس و التعليم الشبكي) المقدمة من جامعة الملك
فهد للبترول و المعادن خالل الفترة  6 – 5مايو .2009
رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم بقنا منذ  2اكتوبر .2015
حضور ورشة عمل بعنوان (معايير اعتماد كليات و معاهد التعليم العالي االصدار الثالث يوليو
)2015المنعقدة بتاريخ  16ابريل  2016بفندق كونراد بالقاهره .

 -8حضور المؤتمر الدولي الثالث (ضمان جودة التعليم  :التعليم من اجل الحاضر و المستقبل) جودة
التعليم  .الذى نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في الفترة  18 – 17ابريل
 2016بفندق كونراد بالقاهرة.
 -9حضور ورشة عمل بعنوان  Leadership Needs Analysis 1و الذى نظمتها جامعة بنها
باالشتراك مع المركز الثقافى البريطانى فى رحاب جامعة حلوان يوم االثنين الموافق  23مايو
.2016
-10حضور جلسة تقييم مشروعات اعتماد المعامل بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي
بالقاهرة يوم الخميس  2يونيه .2016
-11مدير مشروع اعتماد معمل االلكترونيات و االجهزة النانومتريه كود  LP10-067-SOUالذى
تمت الموافقة عليه من بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي بمبلغ مليون ونصف من
الجنيهات.
 -12مدير مشروع اعتماد معمل البللورات و المواد النانومتريه كود  LP10-068-SOUالذى تمت
الموافقة عليه من بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي بمبلغ مليون ونصف من
الجنيهات.
المشروعات البحثية:
 -1التعريف الجيني لفطريات الفيوزاريوم المرافقة للقمح في النمسا مدعوم من وزارة الزراعة النمساوية.
 -2إيجاد طرق سريعة للكشف عن تلوث المنتجات الطبية بالخمائر السوداء مدعوم من شركة النمساوية.
 -3التعريف الجزيئي لفطر جرب التفاح بالمانيا.
 -4الكشف عن إنتاج السموم الفطرية لفطر الفيوزاريوم في القمح باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية مدعوم من
الجمعية الملكية البريطانية.
 -5التشخيص الجزيئي للطفيل البلهارسيا بالمملكة العربية السعودية مدعوم من جامعة الطائف.
 -6التشخيص الجزيئي للفطريات الزيجوية المعزولة من بعض الثمار السعودية مدعوم من جامعة الطائف.
 -7التشخيص الجزيئي لليشمانيا من المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية مدعوم من جامعة الطائف.
 -8تعيين الصالحية الميكروبية لبعض مصادر المياه بالطائف مدعوم من جامعة الطائف.
 -9دراسة التنوع الجيني للشيستوسوما بغرب المملكة مدعوم من جامعة الطائف.
 -10التوصيف الجزيئي لتكوين األغشية الحيوية الميكروبية في شبكات مياه الشرب و دورها في تدهور جودة
المياه بمدينة الطائف  .مدعوم من جامعة الطائف.
 -11التشخيص الجزيئي ل لفطريات المنتجة للباتيولين و المرافقة لثمار التفاح بالطائف .مدعوم من جامعة
الطائف.
 -12الصالحية الميكروبية لبيض المائدة المسوق بمدينة الطائف مع نظرة خاصة لالفالتوكسينات و مقاومة
المضادات الحيويه .مدعوم من جامعة الطائف.
 -13العزل و التعريف الجزيئي للبكتر يا الداخليه المعزوله من نبات الورد و قدراتها فى المقاومة البيولوجيه لبعض
األمراض الفطريه  .مدعوم من جامعة الطائف.
 -14التشخيص الجزيئي لطفيل الجارديا المعزول من عينات البراز بمستشفيات الطائف .مدعوم من جامعة
الطائف .مدعوم من جامعة الطائف.
 -15دراسة مسحية لطيور الحباري فى اآلسر بمركز حماية الحياة الفطرية بالطائف للممرضات و الجينات
المسئولة عن مقاومة المضادات الحيوية  .مدعوم من جامعة الطائف.
 -16التشخيص الجزيئي ألنواع فاشيوال المعزولة من األغنام بمنطقة الطائف .مدعوم من جامعة الطائف.
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