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املؤهالخ العلوٍح
المؤهل
بكالوريوس عموم

التخصص

جهة الحصول

(كمية/جامعة/دولة)

الميكروبيولوجي كمية العموم جامعة

التاريخ

التقدير

May, 1002

جيد جداً

1002/3/12

-

الزقازيق – مصر
ماجستير في العموم

الميكروبيولوجي كمية العموم جامعة
الزقازيق – مصر

عنوان الرسالة (عربي  /إنجميزي)
شعبة الميكروبيولوجي
"التغير ر ررار المورفولوجي ر ررة وال س ر رريولوجية
لرر رربعض الميكروب ر ررار الدقي رر ررة بواسر ر ررطة

السم ال طري سيتوكالزين"

''Morphogenesis
and
physiological activity of
some
microorganisms
affected by the mycotoxin
''cytochalasin
دكتوراه فمس ة في
العموم

الميكروبيولوجي كمية العموم جامعة
الزقازيق – مصر

1002/9/10

-

"تر ر ررلسير السر ر ررموم الميكروبير ر ررة ال م ر ر ررية عمر ر رري
التغير ر ر ر ررار المورفولوجي ر ر ر ررة والتراكير ر ر ر ر

الدقي ر ر ر ررة

لمبكتريا"

Effect of acidic microbial
and

toxins on morphology
ultrastructures of bacteria.
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التذرج الوظٍفً:
تاريخ الحصول عميها

الدرجة
معيد

1002/22/12

مدرس مساعد

1002/2/12

مدرس

1002/20/30

أستاذ مساعد

1021/22/12
-

أستاذ
اإلجازاخ واإلعاراخ :ال يوجد

م.

الذوراخ التذرٌثٍح

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

2

ميارار الب ث العممي

1002/9/19

1002/20/3

1

اإلشراف عمي التربية العممية

1002/3/10

1002/3/11

3

أصررول الترردريس " إعررداد المرردرس
الجامعي"

قطاع
المجتمع

1002/2/12

1002/2/23

كمية التربية جامعة الزقازيق

2

إتجاىار ديسة في التدريس

1002/9/2

1002/9/2

2

إستخدام التكنولوجيا في التدريس

1002/22/12

1002/22/12

2

إستخدام التكنولوجيا في التدريس

1009/20/23

1009/20/22

2

مشر ر ر ررروعار الب ر ر ر رروث التنافسر ر ر ررية
الم مية والعالمية

1022/2/29

1022/2/10

8

تنظيم المؤتمرار العممية

1021/2/32

1021/1/2

9

مع ر ر ر ررايير الج ر ر ر ررودة ف ر ر ر رري العممي ر ر ر ررة
التدريسية

1021/1/2

1021/1/8

1021/1/21

1021/1/23

1021/2/10

1021/2/10

موضوع الدورة

الجوان ر ر ر المالير ر ررة وال انونير ر ررة فر ر رري
20
األعمال الجامعية
 22مع ررايير الت ررويم واإلعتم رراد وكي ي ررة

مكان الدورة
جامعة
الجامعة)

جامعة
الجامعة)
جامعة
الجامعة)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)

الزقازيق
التطوير

(مبنى
البيئي

الزقازيق

(مبنى

الزقازيق

(مبنى

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

كمية العموم -جامعة الزقازيق

في مجال التخصص
العممي
إدارة ميارار إعداد وكتابة ونشر
الب ث العممي

وخدمة اإلشراف
العممية

ميارار
والم ا رار

عمي

التربية

التدريس

إدارة ميارار ديسة في التدريس
والم ا رار
إدارة ميارار ديسة في التدريس
والم ا رار

تنمية ميارار ديسة في التدريس
والم ا رار
تنمية ميارار في كي ية كتابة
األب اث العممية ونشرىا
المؤتمرار
تنمية كي يةعمل
العممية واإلشراف عمييا
مان الجودة في العممية
تنمية
التعميمية
تنمية ميارار في األعمال
الجامعية المالية وال انونية
مان الجودة في العممية
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التعميمية

إس ر ررتي ائيا ف ر رري مؤسس ر ررار التعم ر رريم
العالي
 21إدارة ال ريق الب سي

1021/2/20

1021/2/22

 23التخطيط اإلستراتيجي

1022/1/2

1022/1/2

 22إستخدام التكنولوجيا في التدريس

1022/1/9

1022/1/20

مي ر ر ررارار اإلتص ر ر ررال ف ر ر رري أنم ر ر رراط
22
التعميم المختم ة

1022/1/22

1022/1/22

جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)
جامعة
ال درار)

تنمية ميارار في إدارة المشاريع
الب سية

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

الزقازيق

(مركز

تنمية

الزقازيق

(مركز

مان الجودة في العممية
تنمية
التعميمية

مان الجودة في العممية
تنمية
التعميمية
ميارار في التدريس

ورش العول
م.

موضوع الدورة

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

1022/2/21

1022/2/21

4102/3/42

4102/2/9

2

اإلقتباس المعي

1

Nanotechnology
and
Certain Applications in
Agriculture

4102/3/42

3

Measurement of Fungal
Biodiversity and Data
Analyses

4102/2/9

Plagiarism

مكان الدورة

في مجال التخصص
العممي

اإلقتب رراس المعير ر وكي ي ررة
و ر ر ر ر رردة إدارة مش ر ر ر ر ررروعار
تجنبررو فرري كتابررة األب رراث
التطوير بجامعة الزقازيق
العممية
علم
المركز القومي للبحوث -تطبيقات
في
المؤتمرات النانوتكنولوجي
وحدة
المجال الزراعي
والندوات وورش العمل
قياس إنتشار الفطريات
قسم النبات -كلية العلوم-
في البيئات المتعددة
جامعة قناة السويس
وتحليل النتائج

فطري ر ر ر ر ر ررار الخمير ر ر ر ر ر ررة تنوعي ر ر ر ر ر ررا

2

2

2

البيول ر رروجي و دورى ر ررا ف ر رري الت ني ر ررة
ال يوية و فري أمرراض اإلنسران و
ال يوان و النبار
Yeast fungi: Biodiversity
and their Role in
Biotechnology and in
Human, Animal and
Plant Diseases
ورش ر ر ررة عم ر ر ررل الس ر ر ررموم ال طري ر ر ررة
األولي
st
1
Mycotoxins
Workshop:
Modern
Detection of Mycotoxins
in Food and Feed
Genomic Approaches in

1022/3/22

1022/3/28

1022/1/20

1022/1/20

1022/21/11

1022/21/13

كي ير ر ر ر ررة تعرير ر ر ر ررف فط ر ر ر ر ررة
الخمي ر ر ر ر ر ر ر ر ررة وتطبي اتر ر ر ر ر ر ر ر ررو
مرك ررز ال طري ررار -جامع ررة
الص ر ر ر ر ررناعية واألمر ر ر ر ر رراض
أسيوط
المس ررببة بواس ررطة األنر رواع
الممر ة
أن ر رواع السر ررموم ال طرير ررة-

مدينر ر ررة األب ر ر رراث العممير ر ررة سميتيا في الغرذا  -طررق
تعييني ر ر ر ر ررا -ال ر ر ر ر ررد م ر ر ر ر ررن
والتطبي ار التكنولوجية
مخاطرىا
و ر ر ر ر رردة إدارة مش ر ر ر ر ررروعار البيولوجير ر ر ر ر ر ر ررا الجزيئير ر ر ر ر ر ر ررة
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Modern

2

8

laboratory
Diagnosis
Ultra-modern Era in
Microscopic
Examination
using
Electron
Microscope
)(TEM & SEM

التطوير بجامعة الزقازيق

a

تصنننننيال أعننننجن النننندواجن مننننن
فننننننائه اإلسننننننت ج المنزلنننننني
والحقلي

4101/04/01

4101/04/01

المركز اإلقليمي
للفطريات
والبيوتكنولوجي

4111/4/04

4111/4/02

أكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا -قطاع
مراكز البحوث اإلقليمة

وتطبي اتيا
الميكروسكوب
اإللكتروني
والناقل
أعجن
فائه
المنزلي

الماسح

الدواجن من
اإلست ج

حضور و تنسٍق هؤمتراخ علوٍح
المؤتمر العممي

مكان المؤتمر

المر ر ر ر ر ر ر ر ر ررؤتمر الر ر ر ر ر ر ر ر ر رردولي بللمانيا -مدينة ىانوفر

لمبيوتكنول رروجي بللماني ررا-

تاريخ المؤتمر من

تاريخ المؤتمر إلى

1022/20/22

1022/20/23

مدينة ىانوفر

Biotechnica,
2011
المر ر ر ر ر ر ر ر ر ررؤتمر الر ر ر ر ر ر ر ر ر رردولي بللمانيا -مدينة ىانوفر
لمبيوتكنول رروجي بللماني ررا-

7810 /18/ 0

7810 /18/ 0

ممخص لممؤتمر

نوع المشاركة

نر رردوار عر ررن اإلبتكر ررارار

بال

الغذا  -السموم ال طرية
Symposium:
Biotechnological
Innovation in
Food
إبتكر ر ررارار فر ر رري األجي ر ر رزة

بال

ال يوي ر ر ررة الجديرر ر رردة ف ر ر رري

ور

ور

المعممية

مدينة ىانوفر

Biotechnica,
2015
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولي ب سر ر ر ر ررم النبر ر ر ر ررار بكمير ر ر ر ررة 7810 /4/ 10
الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامس لمجمعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العموم -جامعة الزقازيق

7810/4/ 16

النبار والميكروبيولوجي

المؤؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤدولي ا ول بكميؤؤؤؤة العمؤؤؤؤوم-جامعؤؤؤؤة 7819/6/76

لعموم البيئة

الزقازيق

7819/6/76

المؤؤتمر الؤؤدولي التاسؤ

بكميؤؤؤؤة العمؤؤؤؤوم-جامعؤؤؤؤة 7814/6/70

7814/6/70

المؤتمر الؤدولي العاشؤر بكميؤؤؤؤة العمؤؤؤؤوم-جامعؤؤؤؤة 7810/6/70

7810/6/70

المؤؤؤتمر العممؤؤي ال الؤؤث كميؤؤؤؤة العمؤؤؤؤوم -جامعؤؤؤؤة 788/6/79

7880/6/74

لعموم البيئة

وعالقاتي ر ر ر ر ررا بالغ ر ر ر ر ررذا و
ال رردوا ف رري مج ررال عم رروم

النباتية

لعموم البيئة

" التطبي ر ر ر ر ررار ال يوير ر ر ر ررة

منسق

الزقازيق
الزقازيق

المر ر ر ر ر ر روارد الطبيعي ر ر ر ر ر ررة و

بال

ور

التنمية المستدامة
المر ر ر ر ر ر روارد الطبيعي ر ر ر ر ر ررة و
التنمية المستدامة
الطاقة المتجددة والتنميرة

المسررتدامة لم رراظ عمرري

بال

ور

وع و منسق
بال

ور

وع و منسق

البيئة
األفاق المست بمية لمتنميرة
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بال

ور

0
لمبيئة

البيئية

الزقازيق

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر العممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي كميؤؤؤؤة العمؤؤؤؤوم -جامعؤؤؤؤة 7818/0/11
الخامس لمبيئة

7818/0/11

الزقازيق

وع و منسق

دور التنمي ررة البيئير رة ف رري

بال

ور

خدمة المجتمع

دوراخ احلاسة األيل واللغح
تاريخ البداية

تاريخ النهاية

م.
2

دورار ال اس

األلي

1003/2/22

1003/9/22

1

دورة المغة اإلنجميزية

1002/2/22

1002/2/10

موضوع الدورة

مكان الدورة

قسم

الريا يار-كمية

جامعة الزقازيق

في مجال التخصص العممي

العموم م دمة

ال اس -

تطبي ار ال اس

النوافذ-

قطاع التطوير البيئي وخدمة ت دث وكتابة وفيم قواعد المغة
اإلنجميزية
المجتمع

االهتواهاخ الثحثٍح
اهتمامات البحث
عزل وتعريف األصناف ال طريةالممر ة و السامة المموسة لعينار مختم ة من االغذية واألطعمة.
تعيين واستخالص وفصل المواد السامة من الميكروبار الدقي ة
دراسة العوامل المزرعية المختم ة المؤسرة عمي إفراز المواد السامة بواسطة الميكروبار
دراسة السمية النباتية و الممر ة ليذه السموم.
دراسة ألية النشاط البيولوجي لمسموم الميكروبية المنتجة
إستخدام ت نيار مختم ة لعمل إزالة لسمية ىذه المواد الميكروبية
دراسة ظاىرة منع اإلست اث بين الكائنار الدقي ة بواسطة السموم المعزولة
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املشروعاخ الثحثٍح
اسم المشروع

ممخص دور
الباحث

المعالجة الحيوية لنبؤات

عضو من أعضاء

والفاصؤؤؤؤؤؤوليا بف ريؤؤؤؤؤؤات

بالمشروع

الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول البمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي
الميكؤؤورهي از والرايزوبيؤؤام

المجنة التنفيذية

مكان المشروع

نوع المشروع

جهة التمويل

كمية العموم-جامعة

تعاوني مشترك

جامعة الزقازيق

الزقازيق

يبدا في سبتمبر
 7881وينتهي في

البؤؤؤاتيولين عمؤؤؤي إنؤؤؤزيم

الجموتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يون-

ترانسؤؤؤؤؤفيراز فؤؤؤؤؤي نبؤؤؤؤؤات
الذرة
Effect of patulin
on glutathioneS-transferase in
maize

حمؤؤا البنسؤؤيميك عمؤؤي
نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إنزيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات
ال يرودوكسين في نبؤات

الذرة

البيئؤؤة والمجتم ؤ (إزالؤؤة

بحؤؤؤؤر البقؤؤؤؤر المسؤؤؤؤتخدم
لري االراضي الزراعية)

تعاون مصري-
ألماني
A fellow-ship
in a
cooperation
with a
German
Professor
Prof. Dr.
Jutta
Papenbrock
تعاون مصري-

تؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ير البؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيولين و

مشؤؤؤروع بح ؤؤؤي لخدمؤؤؤة

المتواجدة بمياه مصرف

ال قيمة
تؤؤؤؤؤا ير السؤؤؤؤؤم الف ؤؤؤؤؤري

المشروع

سؤؤمية العناصؤؤر ال قيمؤؤة

سبتمبر 7817

لتقميؤؤؤل سؤؤؤمية العناصؤؤؤر

ممخص عن دور

ألماني
A fellow-ship
in a
cooperation
with a
German
Professor
Prof. Dr.
Jutta
Papenbrock

تعاون مصري-

Institut für
Botanik,
ألماني
Leibniz
Universität
مشترك بدأ في
Herrenhäuser
 7811/1/14 Straße 2, 30419حتي
Hannover,
7817/17/10
Germany
Phone: +49 511
762 3788

جماعة البحث
العممي

ا لمانية-
DFG

إيضؤؤؤؤؤؤؤؤان الميكانيكيؤؤؤؤؤؤؤؤة

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة لمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيولين
وكؤؤؤؤذلك إيضؤؤؤؤان وتتبؤؤؤؤ

نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ات إنزيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات

الجموتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يون-

ترانسؤؤؤفيراز فؤؤؤي بؤؤؤادرات
الؤؤؤؤؤذرة المعاممؤؤؤؤؤة بسؤؤؤؤؤم

الباتيولين
Institut für
Botanik,
Leibniz
Universität
Herrenhäuser
Straße 2, 30419
Hannover,
Germany
Phone: +49 511
762 3788

تعاون مصري-

جماعة البحث

إيضؤؤؤؤؤؤؤؤان الميكانيكيؤؤؤؤؤؤؤؤة

ألماني

العممي

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة لمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيولين

مشترك بدأ في

 7810/0/1حتي
7810/18/71

ا لمانية-
DFG

وكؤؤؤؤذلك إيضؤؤؤؤان وتتبؤؤؤؤ

نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ات إنزيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات
ال يرودوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤين فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

بؤؤؤادرات الؤؤؤذرة المعاممؤؤؤة

بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيولين و
حمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا البنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيميك.

إسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام إنزيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات

ال يرودوكسؤؤؤين النباتيؤؤؤة
ول مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة كعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

حسؤؤاس لتعيؤؤين السؤؤمية
النباتيؤؤؤة لمسؤؤؤم الف ؤؤؤري
البؤؤؤؤؤؤؤاتيولين و حمؤؤؤؤؤؤؤا

البنسيميك.

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

6

الوظائف القٍادٌح و األنشطح الطالتٍح
إلى

من

الوظيفة /أو النشاط

5102

حتي االن

مشارك في في الخطة التسويقية
لألبحاث العلمية بالكلية

5105

5102

مشرف علي بعض الرسائل العلمية
بجامعة القاهرة

5102

حتي األن

مشرف علي بعض الرسائل العلمية
بجامعة عين شمس

5102

5102

5105

5102

5105

5102

5100

حتي األن

5101

5101

5112

5102

محكم علمي لتقييم األبحاث العلمية في
العديد من المجالت العالمية

5112

5105

مستشارأ فنيأ ورائدأ للجنة الفنية

5112

5105

مشرف أسرة علماء المستقبل بالكلية

5112

5102

مشرف علي تنظيم الجداول الدراسية

5112

حتي األن

عضو بكنتروالت الكلية عن أعمال
اإلمتحانات

5112

5105

مشارك في في مشروع التطوير
المستمر والتأهيل لإلعتماد CIQAP

5112

5102

مشرف علي الرحالت العلمية
البكالوريوس
لطالب
والتعليمية
وميكروبيولوجي
(ميكروبيولوجي
وكيمياء) بالقسم

جهة العمل

توصيف النشاط

تسويق أبحاث الكلية وكذلك جذب الطالب شئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بكلية
الوافدين للكلية.
العلوم -جامعة الزقازيق
المشاركة في اإلشراف علي عدد  3رسائل
كلية العلوم -جامعة
ماجستير بقسم النبات -كلية العلوم -جامعة
القاهرة
القاهرة
المشاركة في اإلشراف علي عدد  3رسائل
كلية العلوم -جامعة عين
ماجستير بقسم الميكروبيولوجي -كلية
شمس
العلوم -جامعة عين شمس
كلية العلوم -جامعة
المشاركة في تنظيم المؤتمر
الزقازيق
اإلشراف علي طباعة مذكرات وكتب القسم قسم النبات -كلية العلوم-
جامعة الزقازيق
في التخصصات المختلفة

عضو منظم للمؤتمر الدولي الخامس
للجمعية النباتية
رئيس لجنة الكتب والمذكرات الدراسية
بالقسم
مشارك كعضو في بعض إجتماعات
بحث المشاكل المتعلقة بشئون تنمية البيئة
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والمعامل بالكلية
وكذلك لجنة المختبرات والمعامل
مشرف أكاديمي لطالب الفرقة األولي
مرشد أكاديمي بالكلية
والثانية علوم
الميكروبيولوجى
برنامج
مشارك في مشروع برنامج التطوير تطوير
المستمر والتأهيل لالعتماد بالتعليم والبيولوجيا الجزيئية لطالب البكالوريوس
تمهيدأ للتقدم لالعتماد
العالي DAPAP

كلية العلوم-
الزقازيق

جامعة

كلية العلوم-
الزقازيق

جامعة

قسم النبات -كلية العلوم-
جامعة الزقازيق
في
في

مجالت عالمية
تقييم أبحاث لمجالت عالمية ذات معامل
التخصص (كما
تأثير عالي
المرفقات)
هذه الريادة الفنية تهدف إلي تقديم
التوجيه والمساعدة للطالب ذو المواهب كلية العلوم -جامعة
الخاصة من فن تشكيلي وفريق مسرح الزقازيق
الكلية .
متابعة النشاط الثقافي والفني واإلجتماعي كلية العلوم -جامعة
الزقازيق
لألسرة
وضع الخطة الدراسية من محاضرات قسم النبات -كلية العلوم-
جامعة الزقازيق
ودروس عملية بالقسم
كلية العلوم -جامعة
المشاركة في أعمال االمتحانات
الزقازيق
منسق بين القسم ووحدة الجودة
والمشاركة في توصيف المقرارت كلية العلوم -جامعة
الدراسية لقسم النبات في كلية العلوم الزقازيق
وكلية التربية
وتقديم المساعدة والتوجيه لهم اثناء
زيارة المصانع والشركات الغذائية مما
قسم النبات -كلية العلوم-
يساعد في بناء الشخصية العلمية للطالب
جامعة الزقازيق
وتجعله يربط دراسته العلمية بأسواق
العمل علي أرض الواقع العملي

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

0

اإلشراف على الرسائل

 -1اإلشراف علً طالب الذراساخ العلٍا تكلٍح العلوم -جاهعح السقازٌق

أوالً :طالب هقيدوى وهسجلوى لدرجت الواجستير في العلوم (ًباث -هيكروبيولوجي)
م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" ت ر رردير س ر ررمية األفالتوكس ر ررين عم ر رري  -2أ.د .السيد عمي السيد

 -1أ.د .زين عطية نجدي
 -3د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

2

فوزية سامي عيسي عبد اهلل

1008/8/23

أسماك البمطي النيمي"

1

أ مد فايق جاد السيد

1008/9/2

"إنتاج السم ال طرري سترجماتوسيسرتين  -2أ.د .السيد عمي السيد
بواسر ررطة بعر ررض ال طرير ررار المعزولر ررة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

3

بسمة سعيد متولي عطية

1022/2/20

2

دعا السيد فكري

1023/2/22

2

أفنان السيد عمي السيد

1023/2/8

2

ميسون امد م مد

1023/22/21

2

تامر عمي السيد

8

أسما م مود م مد طو

1022/2/22

9

مي م مود م مد طو

1022/2/22

20

ىالة سيني م مد سن

1022/2/23

22

ىويدا عاطف فت ي كامل

21

شروق م مد أمين

"السر ر ر ر ررمية النباتير ر ر ر ررة لمسر ر ر ر ررم ال طر ر ر ر ررري  -2د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
1022/20/21
األوكراتوكسين (أ) لبادرار الطماطم"  -1د .إيمان السيد سميم

من العمف ال يواني"

"إنتر ر رراج مركبر ر ررار ر ر ررد فطرير ر ررة مر ر ررن  -2أ.د .م مد فاروق غالي
البكتريا الخيطية (االكتينوميستار)"
 -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
"الم اوم ر ر ر ر ررة البيولوجي ر ر ر ر ررة لم طري ر ر ر ر ررار  -2أ.د .جمال الديداموني م مد
المنتجة لألفالتوكسين "2
 -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

"الم اوم ر ررة البيولوجي ر ررة لنم ر ررو و إنت ر رراج  -2د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
السر ررترنين بواسر ررطة بعر ررض ال طرير ررار  -1د .أ م ر ر ر ررد عب ر ر ر رردالر من أ م ر ر ر ررد
عسكورة
المموسة لبعض البذور الزراعية"
"إزالة سمية األفالتوكسين من األلبان"  -2أ.د .جمال الدين أ مد ىالل

 -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

"الم اومر ر ررة البيولوجير ر ررة لنمر ر ررو بعر ر ررض  -2د .رشاد كبيش
 1023/22/21ال طري ر ررار الس ر ررامة ب س ر ررتخدام بع ر ررض  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
السالالر من الخمائر"

"إزالة سمية مض البنسيميك بواسرطة  -2د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
 -1د .منال توفيق السيد
البكتريا و الخميرة"

"دراسار بيوكيميائية وتكنولوجية عمري  -2أ.د .جمال عبد العزيز عنان
بكتري ررا ررامض الالكتي ررك المس ررتخدمة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
في تخمراألغذية"
 -3د .سيام عبدالشافي عوض اهلل

"إ ازلر ررة سر ررمية األوكراتوكسر ررين (أ) مر ررن  -2د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
المر ر ر ر رواد الغذائي ر ر ر ررة بواس ر ر ر ررطة بع ر ر ر ررض  -1د .منال توفيق السيد
الكائنار الدقي ة"

" 1022/21/22النشر رراطار ال ر ر رد س ر رررطانية وال ر ررد  -2أ.د .أ مد عبدال ميد شندية

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

1
فطرير ررة لر رربعض ال طرير ررار المسر ررتنبتة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
داخمي ر ر ررا و المعزول ر ر ررة م ر ر ررن النباتر ر ر ررار
الطبية"

ثاًياً :طالب هقيدوى وهسجلوى لدرجت دكتوراة الفلسفت في العلوم (ًباث -هيكروبيولوجي)
م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

2

عيادعبدالسالم عياد إبراىيم

1022/2/20

1

داليا عمي عبدالر من

1021/2/23

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" م اوم ر ررة ال طري ر ررار المنتج ر ررة  -2أ.د .م مد فاروق غالي
لمس ر ررموم ال طري ر ررة ف ر رري بع ر ررض  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

المواد الغذائية"

" تواجررد ال طريررار السررامة ف ري  -2أ.د .خالد عبد ال تاح الدجدج
الم ر ر ر رروم الطازج ر ر ر ررة لم ر ر ر ررالر  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

الج ر ر ر ازرة بم افظر ر ررة الشر ر رررقية-
مصر"

ثالثاً :طالب حاصلوى علي درجت الواجستير في العلوم (ًباث -هيكروبيولوجي)
م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

2

أسما عوض م مود
عوض

1002/3/22

1020/2/11

1009/2/22

1021/9/22

1022/2/2

1

مروي عمي م مد
عبدالعال

3

ميا عادل م مد عز

1020/21/21

2

ىنا صالح ملمون

1022/2/22

1022/2/12

2

عمي السيد عمي عمي

1009/21/23

/21/21
1023

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" د ارس ر ر ر ر ر ررار عم ر ر ر ر ر رري إنت ر ر ر ر ر رراج  -2أ.د .السيد عمي السيد
السيكموسبورين بواسرطة بعرض  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

ال طريار"

"فطريررار الصرردفة (اإلنتيازيررة)  -2أ.د .جمال سن ربيع

المص ررا بة إلصر ررابار العير ررون  -1أ.د .سعيد موسي قناوي
 -3د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
بم افظة الشرقية"
"معالجر ر ر ر ر ررة التربر ر ر ر ر ررة المموسر ر ر ر ر ررة  -2أ.د .جازي صادق جازي
بالعناصر ر ر ررر الس يمر ر ر ررة بواسر ر ر ررطة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

بكترير ر ررا الريزوبير ر ررام وفطرير ر ررار
الميكورىيزا"

"جر ر رراسيم ال طرير ر ررار المعزولر ر ررة  -2أ.د .جمال سن ربيع
مررن الغرررف وعالقتيررا بررلمراض -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

ال ساس ر ررية ألط ر ررال الم ر رردارس
بم افظة الشرقية"

" دراسار عمى ﺇنتشرار وسرمية  -2أ.د .جمال عبد العزيز عنان

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

18
بكترير ررا الميسر ررتيريا فر ررى بعر ررض  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
 -3د .صالح عصمر عبد الغني
األغذية المصرية "

السيد رم ان السيد عمي

2

عاطف إبراىيم

2

را

8

أسما سعد طو رج

1023/3/29

1022/20/8

1023/20/11

1022/1/20

1023/3/21

1022/9/2

"تعزير ر ر ر ر ر ررز إنتر ر ر ر ر ر رراج مر ر ر ر ر ر ررض  -2د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
الميكوفينولي ر ر ر ررك م ر ر ر ررن بع ر ر ر ررض  -1د .أشرف صبري أ مد

العزالر ال طرية المشععة "

"إنتش ر ر ر ر ررار و س ر ر ر ر ررمية بكتري ر ر ر ر ررا  -2أ.د .جمال عبد العزيز عنان
األيرومونر رراس ىير رردروفيال فر رري  -1أ.د .عزة عبد العزيز ميني
 -3د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
بعض األغذية المصرية "

"د ارس ر ر ر ر ر ر ررار عم ر ر ر ر ر ر رري إنت ر ر ر ر ر ر رراج  -2أ.د .سعيد م مد عزر
الجرير ر ررزوفم ين عمر ر رري المنابر ر ررر  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
الغذائير ررة والمخم ر ررار الزراعير ررة
بواسر ر ر ررطة بعر ر ر ررض ال طرير ر ر ررار

المعزولة من مواد غذائية"

رابعا ً  :طالب حاصلوى علي درجت دكتوراة الفلسفت في العلوم (ًباث -هيكروبيولوجي)
م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

2

أيمن خمي ة شرف النجار

1008/1/22

1020/20/12

1

مروي عمي م مد عبدالعال

1021/20/9

1022/9/2

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" د ارسررار عمرري النشرراط األي رري  -2أ.د .م مد فاروق غالي
وخص ر ر ر ررائص الكائن ر ر ر ررار الدقي ر ر ر ررة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

التكافمية في الكافير"

" تخمير ر ر ر ررق اإليمر ر ر ر ررودين (صر ر ر ر رربغة  -2أ.د .جمال سن ربيع
األنسراكين ر ر ررون) و تلسيراتي ر ر ررا عم ر ر رري  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

بعر ر ر ر ر ررض البكترير ر ر ر ر ررا وال طرير ر ر ر ر ررار
الممر ة"

تعاوى علوً هشرتك هع جاهعاخ هصرٌح أخري
 -7اإلشراف علً طالب الذراساخ العلٍا تكلٍح العلوم -جاهعح عني مشس

اإلشررررررا علررررري الررررردكتوراة فررررري العلررررروم (هيكروبيولررررروجي) بكليرررررت العلررررروم سرررررن
الويكروبيولوجي -جاهعت عيي شوس
م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

2

عمى السيد عمى عبد اهلل

1022/3/9

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" ت ييم قدرة الع اقير الم ادة  -2أ.د .الزى ار أ مد كرم الدين
لم طريار و إنتاج السموم عن  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

11
طريق ال طريار المعزولة من  -3د .إيمان أمين الخولى

عدوى الجياز التن سى "

1

السيد رم ان السيد

1022/2/8

3

سماح ا مد ا مد يوسف

1022/22/9

2

أسما عوض م مود عوض

1022/2/22

" ﺇنت ر ر رراج ُمركر ر ر ر

الباكميتاكسر ر ر رريل  -2أ.د .الزى ار أ مد كرم الدين

الم اد لمسررطان بواسرطة بعرض  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
ُ
 -3د .أشرف صبري أ مد
شععة"
الم ّ
العزالر ال طرية ُ
" ت سر ر ر ر ر ر ررين البنر ر ر ر ر ر ررا ال ير ر ر ر ر ر رروي  -2أ.د .عادل أ مد الم الوي

لجس ر ر ر ر رريمار ال ر ر ر ر ررة النانوير ر ر ر ر ررة  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
بواسر ر ر ر ر ررطة بعر ر ر ر ر ررض ال طرير ر ر ر ر ررار  -3د .أشرف صبري أ مد
الداخمير ر ر ر ررة لمنباتر ر ر ر ررار ب سر ر ر ر ررتخدام  -2د .ني ين أ مد إبراىيم
اإلشررعاع وت يرريم نشرراطيا الم رراد
لمميكروبار"
" دراسار عمي فطررة األسربرجمس  -2أ.د .عادل أ مد الم الوي

فالف ر ررس المعزول ر ررة م ر ررن مر ر رري  -1د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
إلتيررا ال رنيررة مررع إشررارة خاصررة  -3د .ني ين أ مد إبراىيم
إلر ر ر ر رري ال ر ر ر ر رردرة اإلنتاجير ر ر ر ررة لسر ر ر ر ررم -2د .بسمة مدي أمين فرج
األفالتوكسين "

 -9اإلشراف علً طالب الذراساخ العلٍا تكلٍح العلوم -جاهعح القاهرج

اإلشرا

علي رسائل العلويت األتيت بكليت العلوم -جاهعت القاهرة :رسائل هاجستير

م.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

2

شيما متولي السيد جبر

1021/20/23

1022/21/11

1

سارة عبداهلل جامع أ مد

1022/3/12

لم تمنح بعد

3

دينا عبد ال ميد مدي

1023/2/23

لم تمنح بعد

عنوان الرسالة

لجنة اإلشراف

" الم اومر ررة البيولوجير ررة لمنم ر ررو  -1أ.د .زينات كامل محمد إبراهيم
ال طر ر ر ررري وانتر ر ر رراج البر ر ر رراتيولين  -7د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

بواس ر ر ررطة بع ر ر ررض ال طري ر ر ررار
التي تصري سمرار و عصرائر
ال اكية في مصر"

"إ ازل ر ررة سر ر ررمية الس ر ررم ال طر ر رررى  -1أ.د .نجوى عبدالحميد روت
أفالتوكسر ررن م 2فر رري منتجر ررار  -7د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل
ُ
األلب ر ر ر ر رران بواس ر ر ر ر ررطة خمير ر ر ر ر ررة  -9د .محسن ابو العال سيد

السكاروميسيس سيرفيسيا"

" د ارس ر ر ررار عم ر ر رري ال طري ر ر ررار  -1أ.د .ناهد زكريا هيكل
والس ر ررموم ال طري ر ررة المتواج ر رردة  -7أ.د .نجوى عبدالحميد روت
ُ
ف رري أطعم ررة األط ررال ال ائم ررة  -9د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

المعمب ر ررة ف ر رري
عم ر رري ال ب ر ررو ُ
مصر "

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

17

الوشاركت في اإلشرا

علي رسائل الدكتوراة األتيت بكليت العلوم -جاهعت القاهرة
لم تمنح بعد

 3ىنا م مود فا ل سين 1022/20/22

" تن ي ر ر ر ررة و توص ر ر ر رريف البينتر ر ر ر رريم  -1أ.د .تهاني محمد عبدالرحمن
النشر ررط بيولوجير ررا والمعر ررزول مر ررن  -7أ.د .نجوى عبدالحميد روت
ال طريار الم مولة عمي الغذا "  -9د .أحمد عبدالرحمن إسماعيل

منورج اجلوائس والتقذٌراخ
م.
2

الجهة المانحة

التاريخ

اسم الجائزة

شيادة شكر و ت ردير مرن جامعرة الزقرازيق فري يروم الت روق السرابع رئيس جامعة الزقازيق

1021م

عمرري مررا تررم ت ديمررو مررن إنجرراز عممرري متميررز مررن أجررل رفعررة شررلن

الجامعة.

ش رريادة ت رردير م ررن جامع ررة الزق ررازيق و إدارة ن ررادي أع ررا ىيئ ررة رئ ر ر رريس جامعر ر ر ررة الزق ر ر ررازيق و
1

التدريس بالجامعة ت دي ار لم صول عمي درجة أستاذ مساعد

األستاذ الدكتور رئيس مجمس

1021م

إدارة نر ر ر ررادي أع ر ر ر ررا ىيئر ر ر ررة

التدريس بالجامعة

شيادة شكر وت دير من جامعة الزقازيق عمي مرا ترم ت ديمرو مرن رئيس جامعة الزقازيق

3

أجل رفعة شلن الجامعة في النشر الدولي العالمي
2

رئر ر ر ر ر ر رريس الجامعر ر ر ر ر ر ررة

شيادة ت دير و شكر و إعتزاز مرن جامعرة الزقرازيق عرفانرل برفرع نائ ر ر ر ر ر ر ر

إسرم الجامعرة عالميررل مرن خررالل النشرر فرري المجرالر العمميررة ذار لمدراسار العميا والب وث

1022م
1022م

السمعة العالمية وذار معامل التلسير المعتمد
الميكروبيولرروجي كميررة

1020م

2

ش رريادة ت رردير م ررن رئ رريس الجامع ررة ت رردي ار وعرفان ررا بالمش رراركة ف رري المجن ر ر ر ر ررة الريا ر ر ر ر ررية العمي ر ر ر ر ررا

 1002م

2

شرريادة ت رردير الخ رريجين (يرروم الخ رريجين االول بمناسرربة ال صررول كمية العموم-جامعة الزقازيق

 1002م

2

شيادة شكر و ت دير من طرال

البيولروجي ت ردي أر لمردور المتميرز طررال

أسنا فترة الدراسة وعرفانل بالجميل كمية العموم-جامعة الزقازيق

إنجاح الدورة الرم انية الخامسة التي تنظميا المجنة الريا ية

العموم-جامعة الزقازيق
بجامعة الزقازيق

عمي درجة الماجستير)
8

ش رريادة ت ررردير عرفانرررا بالمشررراركة المتمي ر رزة فررري إنجررراح ميرجر رران كمية التربية الريا ية-جامعة

الص ررداقة األول (عم رري ك ررلس رئ رريس الجامع ررة -بمناس رربة اليوبي ررل الزقازيق
ال

ي)

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل

 1002م

19

منورج عضوٌح مجعٍاخ
الجمعية

مكان العضوية

ع و الجمعية النباتية المصرية كمية العموم  -جامعة ال اىرة

قسم النبار-كمية العموم -جامعة ال اىرة

ع و جمعية مجمة عالم اسماك-الشرق االوسط وشمال افري يا

قطاع األسماك واأل يا المائية-ال اىرة

ع و جمعية الميكولوجيا األساسية و التطبي ية

مركز ال طريار-جامعة أسيوط -مصر

ع و الجمعية العربية لم اظ عمي ال طريار

جامعة قناة السويس -مصر

املؤلفاخ العلوٍح:
 -0مؤلن علمي  Article Reviewمنشور بمجلة علمية دولية تتبال ))Thomson Reuters
Ismaiel, A.A. and Papenbrock J. (2015): Mycotoxins: Producing fungi and
mechanisms of phytotoxicity. Agriculture, 5: 492–537.
 -4باقي المؤلفات العلمية وهي عبارة عن أبحاث علمية تم نشرها مججت علمية عالمية ذات معامل
تاثير دولي عالمي باإلضافة إلي األبحاث المحلية والعدد الكلي ل ذه األبحاث  09بحث كما يلي:

د .أحمد عبد الرحمن إسماعيل
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Production
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microorganisms
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