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1950\3\25تاريخ الميالد: مصريالجنسية:   

 الحالة اإلجتماعية:متزوج
 

 :الدراسية تالمؤهال

  دكتوراه 1984العالي للصحة العامة بجامعة اإلسكندرية يوليو، الصحة العامة، علم األحياء الدقيقة، المعهد  

  1981درجة الماجستير، علم األحياء الدقيقة، المعهد العالي للصحة العامة بجامعة اإلسكندرية، مايو 

  ،1973بكالوريوس في العلوم الصيدلية، كلية الصيدلة جامعة اإلسكندرية 

 :لغاتال

 عربي 

 انجليزي 

  :خبرات المهنيةال

 01September 2010 

 رئيس قسم األحياء الدقيقة وعلم المناعة،

 كلية الصيدلة والدواء التصنيع

 جامعة فاروس باإلسكندرية

 

 Aug 2005: Nov 2008 

 رئيس قسم األحياء الدقيقة،

 المعهد العالي للصحة العامة بجامعة اإلسكندرية

 

 Oct 1994 

 للصحة العامة بجامعة اإلسكندريةأستاذ علم األحياء الدقيقة، المعهد العالي 

 

 :بحاث العلمية المنشورةاأل

 



 المجلد 1986 الطبية المجلة طنطا السائلة المخلفات مناوالت أيدي على والطفيليات والفطريات السلبية غرام العصيات .

14، 1343-1369 

 15،1 ،1987 عام طنطا الطبية المجلة اإلسكندرية، في االليفة الحيوانات بعض بين الغذائي التسمم انتشار عن دراسة 

735-747 

 801 ،1 ،15 ،1987 عام الطبية المجلة طنطا العامة الممارسة في المرضى بين الناقل نسبة: للدم الحالة العقديات-

813. 

 15 ،1987 عام طنطا الطبية المجلة اإلسكندرية، في مختارة مستشفيات في والداخلية الخارجية البيئية العوامل تقييم، 

1، 951-984 

 الطب للمجتمع المصرية المجلة في للكشف السريعة الطرق تقييم: المستشفى في المرضى لدى البولية المسالك التهاب 

 41-29 ،4 ،4 ،1988 عام

 المعهد الطبية البحوث مجلة التمريض طالب يد تلوث من الحد على الحالية اليد الممارسات والتطهير الغسيل فعالية 

1989 :10، 1، 159-171 

 الطبية البحوث معهد مجلة اإلسكندرية شواطئ من الضمة للدم الحالة نظيرة وتعداد العزل ألساليب مقارنة دراسة 

1989 :10، 1، 79-91 

 1139 ،19: 1989 العامة للصحة العالي المعهد نشرة. اإلسكندرية في السكري مرضى لدى البولية المسالك التهاب -

148. 

 في المياه من مختلفة أنواع ومن واألمعاء المعدة التهاب من يعانون الذين األطفال من البراز من القولون يرسينيا عزل 

 62 - 19،1،55: 1989 العامة للصحة العالي المعهد نشرة وذكرت اإلسكندرية

 العالي المعهد نشرة. اإلسكندرية في الوالدة حديثي واألطفال الحوامل النساء بين للدم الحالة بيتا العقديات استعمار 

 .2 ،19: 1989 العامة للصحة

 نشرة. السيرولوجية الوبائيات دراسة: اإلسكندرية في المدمنين بين  السطحي المستضد" ب" الوبائي الكبد التهاب 

 1990 21-11 ،20. المجلد العامة للصحة العالي المعهد

 (ELISA )المجلد العامة للصحة العالي المعهد نشرة. الحياة من األولين العامين في البشري روتا فيروس عن للكشف .

20، 171- 178 1990. 

 كما المطهرات بعض من للجراثيم الكفاءة irrigants الطبية انست البحوث مجلة. اللبية .Vol.11، 203-209 1990. 

 توليف naphthailene و الروايةnaphth (1، 2D) oxazole المحتملين للجراثيم المضادة العوامل ضمن المشتقات .

 .1991 عام 74 -69 ،5. المجلد Alex.j.pharm. 1 الجزء

 35-131 ،28. المجلد اإلسكندرية جامعة طب بكلية نشرة. البريتوني الكلى غسيل مرضى بين الجرثومية دراسة 

1992. 

 العامة للصحة العالي المعهد نشرة. الدم وتجرثم للحمى مولد الفعل ردود -1 الكلى غسيل نظام من البكتريولوجي مراقبة 

 1992 578 -22،567. المجلد

 من الميكروبات مضادات وتقييم تحضير oxa ( / ثيا) روايةdiazolylquinolines وoxa( .ثيا )diazepino (7،6-

 .1993 492-489 ،326. المجلد( فاينهايم) فارم. قوس. كينولين( ب



 غير دور tuberculousmycobacteia المجلد العامة للصحة العالي المعهد نشرة. الرئوية األمراض بعض في .

23461 474، 1993. 

 4 و 3 رقم 68. مصر في العامة الصحة جمعية المجلد مجلة. األلبان ومنتجات الحليب في الليستيريا والبقاء كشف 

 .1993 عام 291 -277

 دراسة Plesiomonasshigelloides لإلنسان، العامة الصحة جمعية المجلد المصرية مجلة المائية البيئات من 

 .1993 ،308-293( 3،4) رقم ،68. و األليفة والحيوانات

 رقم ،68. العامة الصحة جمعية المجلد المصرية مجلة. األطفال لدى المزمن اإلفرازي الوسطى األذن التهاب من الجراثيم 

(5، 6)، 495-505 1993. 

 المجلد العامة للصحة العالي المعهد نشرة. اإلسكندرية في المياه لتلوث جديد كمؤشر اإليروموناس تقييم األنواع . 

 للصحة العالي المعهد نشرة. المعلبة اللحوم منتجات لبعض الكيميائي والتركيب صحية دراسة. 3423-331 ،2 رقم 

 1994 1 رقم vol.24 العامة

 Morphtyping العامة للصحة العالي المعهد نشرة. البيض المبيضات من أداة توصيف بمثابة .vol.24 NO.1 1994 

 الكبد التهاب" تقييم B لل العالي المعهد نشرة تطعيم األطباء بين اللقاح نجاعةHealth.vol 1994 ،24 العام. 

 للمعهد نشرة محافظة سوهاج في السكان بين البروسيال مرض لتشخيص المستخدمة المصلية التقنيات بعض تقييم 

 1994 ،24 المجلد. العامة للصحة العالي

 2004 ديسمبر. تركيا-أنقرة. األعضاء لزراعة األوسط الشرق جمعية الميكروبيولوجية البولية المسالك التهاب. 

 من الميكروبات مضادات مقاومة Uropathogens للجمعية السنوي 16ال المؤتمر: الكلوي الفشل مرضى في 

  للعدوى المصرية

 األلبان منتجات لبعض البكتريولوجية نوعية (الجبن kariesh كريم واآليس )العامة الصحة جمعية مجلة اإلسكندرية، في 

 2007 المصرية

 تقنية ELIZA 2008. المصرية العامة الصحة جمعية مجلة. األلبان منتجات من السالمونيال لعزل 

 uropathogens 4 تحكم المؤتمر: ملصق عرض. المرضى الكلوي الفشل في مقاومةTH للتيودور الدولي العدوى 

 2008 نوفمبر 13 -10 القاهرة. الناشئة واألمراض Infectiology: بحوث معهد بلهارس

 حواللصحة، الدولي المؤتمر.: الكلوي الفشل مرضى في البولية المسالك التهاب -ICHED االسكندرية والتنمية البيئة  /

 2008 نوفمبر 12-14

 Procalcitonin لألمراض الدولي 14 المؤتمر. الالجرثومي السحايا التهاب من بكتيريا التفريق في التشخيص كعالمة 

 2010 مارس، 12-09 األمريكية المتحدة الواليات فلوريدا ميامي،( ICID) المعدية

 لل إصابة المصاحبة الصحية الرعاية .The20th اإلسكندرية،. العدوى لمكافحة المصرية للجمعية السنوي المؤتمر 

 .2011 عام October.20-17 مصر

 الهادئ والمحيط آسيا مؤتمر 15. مصر الرئيسي، جامعة مستشفى اإلسكندرية الدم، أمراض وحدة في البكتيرية العدوى 

 ماليزيا كوااللمبور 2014 عام نوفمبر 29-26 والعدوى السريرية الدقيقة األحياء لعلم

 العامة والصحة والتغذية لألغذية الدولية المجلة والتوابل الطبية عشب من للبكتيريا مضاد (IJFNPH )3. ال 6. المجلد-

4، 201. 



 04-02 األوسط الشرق فارما الصحية للرعاية المصاحبة العدوى على للتغلب أساسي كعامل الكحولي لليد التدليك 

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، 2015 نوفمبر،

 Salmonella اإلسكندرية أسواق في البحرية األغذية بعض في 

 أنطونيو، سان في 2016 مايو، 18-16 المعدية واألمراض الجراثيم علم في 4 الدولي المؤتمرBacteriolParasitol  

 

 :األنشطة

   : المؤتمرات 

 1Pharma المتحدة العربية اإلمارات دبي، 2015 نوفمبر، 04-02 األوسط الشرق 

 كوااللمبور 2014 عام نوفمبر 29-26 والعدوى السريرية الدقيقة األحياء لعلم الهادئ والمحيط آسيا 15 المؤتمر 

 ماليزيا

 SGM 28،2013 - مارس 25 المتحدة المملكة مانشستر،. 2013 عام مؤتمر الربيع 

 السنوي المؤتمر The20th 4 والمؤتمر العدوى لمكافحة المصرية الجمعية منth من Mediterranean Network 

 .20thOctober2011-17 مصر اإلسكندرية،. العدوى لمكافحة الشرقية

 المؤتمر The19thAnnual 1 ومؤتمر العدوى لمكافحة المصرية الجمعية منST من Safety Association المرضى 

 .October29-1November2010 مصر اإلسكندرية،

 14 المعدية األمراض حول الدولي المؤتمر (ICID )،2010 مارس، 12-09 األمريكية المتحدة الواليات فلوريدا ميامي 

 4 اإلقليمي المؤتمرth 2010 مارس 8 األمريكية المتحدة الواليات فلوريدا ميامي، السفر للطب الدولية الجمعية من 

 الثاني Congreso Latino americano ديل لطب دي Viajero ،فلوريدا ميامي 

 2010 مارس، 04-03 مصر اإلسكندرية، العدوى، مكافحة في أساسيات 

 6 الندوةTH الشرق: الحضارات طرق مفترق في الكبد أمراض على meetsWest .اإلسكندرية، اإلسكندرية، مكتبة 

 .25th 2009- سبتمبر 24. مصر

 4 الدولي المؤتمرth المرضى سالمة: "مصر باإلسكندرية، العامة للصحة العالي المعهد من "-Alex 2009 الصحة .

 أكتوبر 27-29

 1 الدولي والمؤتمر والتنمية، والبيئة، للصحة 3 الدولي المؤتمرST المتكاملة البيئية مستشفى إدارة على (ICHED) -

2008 

 2008 أكتوبر اإلسكندرية، مكتبة العالجات، والمستقبلية الحالية: الفيروسي الكبد التهاب 

 إلى األلف من الفيروسي الكبد التهاب. الغرب، يلتقي الشرق: الحضارات طرق مفترق في الكبد أمراض E .مكتبة 

 2008 يناير مصر اإلسكندرية، اإلسكندرية،

 مصر اإلسكندرية، ،2008 المخبري الطب في الحديثة التطورات 

 مصر اإلسكندرية، ،2007 المخبري الطب في الحديثة التطورات 

 مصر اإلسكندرية،. والتنمية والبيئة، للصحة 2 الدولي المؤتمر (ICHED-2006) 

 2006 مصر، اإلسكندرية، ،"اإلنترنت شبكة على عالجه على قادر السل" حول األول المؤتمر 



 مصر اإلسكندرية، ،2006 المخبري الطب في الحديثة التطورات 

 مصر اإلسكندرية، ،2006 نيسان األطباء، ونقابة والعالج، التشخيص في الحديثة التطورات 

 2005 مصر، اإلسكندرية،-3 النامرو مع بالتعاون" اإلسهال أمراض في الحديثة النهج' مؤتمر 

 2008-2001 اإلسكندرية، جامعة الطب، كلية: ، اليوم الحساسية 

 مصر اإلسكندرية،. والتنمية والبيئة، للصحة 1 الدولي المؤتمر - (ICHED-1996) 


