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مدرس أمراض النبات الفطرية وعضو هيئة تدريس بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

 دينة السادات.بجامعة م
 

 ال ــــــؤهـــ ت   (2

 . عام جيد جدا   بتقدير( 9115نبات وحشرات )  – بكال مي س العل   -9

 (.5119) "فطريات وأمراض نبات"Microbiology ميكربيولوجى  –نبات  –  اجستيم في العل   -5

 ( .5111)" ات فطريات وأمراض نب " Microbiologyميكروبيولوجى  –نبات  - كت ماه الفلسفة فى العل   -3

 

 الخـــبـــــــمات  (3

طد  بيطدري  عددادىإعدادى صيدلة وإتدريس المناهج العلمية لطلبة كليات العلوم والتربية ) بيولوجى ( و -9

كليددة  –طدد  انسددنان أ نددا  منحددة لدرجددة الماجسددتير ومنحددة لدرجددة الدددكتورا  مدد  قسدد  النبددات  وإعدددادى

ريات وأمراض النبدات لطد ب الدراسدات العليدا بمعهدد الدراسدات وتدريس مناهج الفطجامعة المنصورة  -العلوم

 والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات.

 .     سنوات 91أكثر م  سنـ ات الخـبمة :  -2
 

 الن  ات   مش الع د (4

 1/95/5195كلية العلوم جامعة المنصورة،  –الندوة التعريفية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -9

2- International workshop on environmental nanotechnology and advanced optical spectroscopic 

applications, ESRI 22/5/2013. 
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 بكلية العل   جا عة ال نص مة  التي ق ت بت ميسها ال قممات ال ماسية الع لية (5

 خ د  نحة ال اجستيم  ال كت ماه

  Plant ecology البيئة النباتية    Plant morphology الشكل الظاهري للنبات

  Vegetation الكسا  انخضر     Plant anatomy التشريح الداخلي للنبات

 Soil التربة     Systematic botany تقسي  المملكة النباتية 

  Plant taxonomy تصنيف انزهار    Plant physiology فسيولوجيا النبات

   Egypt flora الفلورا المصرية    Microbiology الميكروبيولوجى 

  Plant pathology  أمراض النبات    Bacteria البكتريا   -

  Physiology of Microorganisms فسيولوجيا الكائنات الدقيقة    Algae الطحال  -

  Genetics الورا ة    Fungi الفطريات -

  Cytology التركي  الخلوى     Virus الفيروسات -

 ل قممات ال ماسية التي ق ت بت ميسها ب عه  ال ماسات  البح ث البيئية ا (6

 بجا عة   ينة السا ات

  أمراض النبات في البيئة )ماجستير( .مقاومة 

 .)انمراض الكامنة في التربية )ماجستير 

 .)اآلفات النباتية )الدبلوم 

 .)الصحة والبيئة )الدبلوم 
 

 ال ؤت مات (7

 :مصر مؤتمرات دولية داخلأوال : 

 م.5112الغردقة مارس  –شاركت في المؤتمر الدولي انول في العلوم البيولوجية والبيئية. المنصورة  (9

مدارس  51-92 انقصدر –في العلدوم البيولوجيدة والبيئيدة. المنصدورة  الثانيشاركت في المؤتمر الدولي  (5

5191. 

 مدارس 54-51الغردقدة  –المنصدورة  في العلوم البيولوجيدة والبيئيدة. الثالثشاركت في المؤتمر الدولي  (3

 م وعنوان البحث:5195

Biological control of chocolate spot diesase of faba bean by some plant extracts and essential 

oils, Hoda M.Solima, Fatma F.Mighed, and A.M.Nofal (2012). 

-99 شرم الشدي  –. المنصورة ها في التنميةالكيميا  ودورفي  الحادي عشرشاركت في المؤتمر الدولي  (4

 م.5193 مارس 92

شاركت في المؤتمر الدولي الثالدث لتطدوير التعلدي  العدالي. رسى مسدتقبلية لتطدوير التعلدي  العدالي بجامعدة  (2

 م.5193مارس  52-52المنصورة 

مدارس  52-54ة الغردقد –شاركت في المؤتمر الدولي الرابع في العلوم البيولوجيدة والبيئيدة. المنصدورة  (9

 .م5194
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 :مؤتمرات دولية خارج مصرثانيا : 

 جاري حالياً عمل أبحاث علمية عالمية ل شتراك بها في هذ  المؤتمرات. (9

 قائ ة األبحاث العل ية (8

 -:أوال : األبحاث العلمية قبل درجة مدرس

1- Fatma F. Migahed and Ashraf M. Nofel. (2001). Leaf exudates of vicia faba and their 

effects on botrytis fabae and some associcted fungi. My cology 29 (4): 198-204 (2001). 

2- Z.A.M. BAKA, F.F. Migahed and A.M.Nofel. (2002). Ultrastructural studies on vicia faba 

and its pathogen Botrytis fabae in response to lithium chloride. Acta Botanica Hungarica 44 

(1-2), pp.19-29, 2002. 

 -:ثانيا : األبحاث العلمية بعد درجة مدرس

1- Hoda M.Solima, Fatma F.Mighed, and A.M.Nofal (2012). Biological control of chocolate 

spot diesase of faba bean by some plant extracts and essential oils. 3rd international 

conference for biological and environmental sciences Hurghada, Egypt, Mars, 20-24, 2012. 

2- Antimicrobial activities of essential oils and Egyptian pollen extract against some 

phytopathogenic fungi and bacteria. 

4F , A.Rahman-Abd Eland 3 MNofal, A. , Shahin,S.I.. 1Azzazi, M.F 

Egypt. J. Bot., Vol. No.0pp.000-000 (000)    مقبول للنشر 

 -:: األبحاث العلمية الجاري عملها حاليا  ثالثا  

إجررر بعض اررراضب لجرررع مض  عررريضتي رررمض ررر.ضه ليلرررمض ع  اورررلضلنضمع رررلضت رررلضب ارررع ض ه لررر ض ررر ض   رررهضب  عررر يض (1
 ب ه بتللنض تن ب ضب  عي:

Effect of the nitrogen fertilizer on yield and quality of garlic and usage of extracting plant in reistant 

of early blight in tomoto and ptato crops. 

إج بعض ااضب لجع مضب  عثللضب خعصلض  ش  عض عثمض    ض  ضب  اولض ذ كضضر  ضر لربض عثرمض  ر  ض ر ض (2
  اه  ررلض رر ضأسررعلذمض رر ضب  اوررلض  رر ضبسرر عنلعض ب  شرر  عض انرر ب ضال بسررلضب لنرر عضب  ل  رر جمض   لل لررعضب  له  لررعضب

ن عتضب عنرلو بضب  ر فضررمضبض بضرمضب  صر للض لا للورعضتيروضب  سرل  ضب جهارمض بخل رع ضرعتيلرلضمرذ ضب اره تض
 لعسرل ضبنلعجلرلض اراضب  ععصررل (ض ب لجرع مضررمضمرذ ضب للرر مضمرمضولرعوض ارعم ضب ن رر ض ب نلعجلرلضررمضن ررعتض

 ب ي  لعن

 ال شم عات البحثية (9

 ضر لررربض عثرررمض  ررر  ض ررر ضأسرررعلذمض ررر ضب  اورررلض  ررر ضبسررر عنلعض شررر  عض عثرررمض  ررر  ض ررر ضب  اورررلض ذ ررركضضررر  (1
 ب  ش  عض ان ب ضال بسلضب لن عضب  ل   جمض   لل لعضب  له  لعضب  اه  لض  ضن عتضب عنلو بضب   فضرمضبض بضمض
ب  صر للض لا للورعضتيروضب  سرل  ضب جهارمض بخل رع ضرعتيلرلضمرذ ضب اره تض لعسرل ضبنلعجلرلض اراضب  ععصررل (ض

 ذ ضب لل مضممضولعوض اعم ضب ن  ض ب نلعجللضرمضن عتضب ي  لعن ب لجع مضرمضم

إتررلبلض شرر  عض عثررمضتي ررمض رر.ضلنض ع ررلضرلعررمضب اررهبهفضبضسررلعذضب  سررعتلض ع  اوررلض تنرر ب ضب  شرر  عضاإنلررع ض (2
  لن للضب ن علعتضب ط للضب   للض  نطقلضب سعع ضب ش ع مضب غ  مض  ص (ض لمضلقلل هضغيوضإلب مضب  اولن

 كمي التق يم  الت (11
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شررروعلمضلقرررلل ض ررر ضب سرررللضبضسرررلعذضب رررل ل  اض ررررعتمضإ ررر بملمض ررررعتمضت لرررلض اورررلضب ل بسرررعتض ب  عررر يضب  لالرررلض (1
 (ن2112 جع الض للنلضب سعلبتضا

 

 ال هــــامات  (11

 إجادة اللغة االنجليزية  -9

 إجادة الكمبيوتر -5
 

3- Determination of the pathogenic potentialities of the obtained isolates by pathogenicity tests. 

4- Screening different plant extracts and essential oils for antifungal activates against the isolated 

fungi. 

5- Studying the effect of the used biocontrol agents and fungicides on the diseases development, 

growth parameters and physiological aspect of host plants. 

6- Studying the effect of the biocontrol agents on the ultrastructure of phytopathogenic fungal cells 

and host cells. 

 ال شامكة في ال جالس  اللجا  بال عه   الجا عة (12

 ن2112ا6ا2ت للضب  اولضض ع ضب ج لمض ع  اولض ق ب ض  ضأنلتض للض علمضض (1

 للض نل   ض ع  اولض ق ب ض  ضأنلضت للضب  اولنتض ض (2

 تض للض نل   ض  يللضب عق بض ق ب ض  ضأنلضت للضب  يللن (2

 تض للض جنلضب  ه تلض ع  اولض ق ب ض  ضأنلضت للضب  اولن (4

 تض للض جنلضب   ل لض ع  اولض ق ب ض  ضأنلضت للضب  اولن (5

 أنلضت للضب  اولنضتض للض جنلضب لتمض ب  سا  للضب  جل اللض ع  اولض ق ب ض   (6

 اإلشماف على المسائد العل ية (13

 رسائل ماجستير تحت اإلعداد: 

 ب   عرعلضب عل للضضتلع ضب جذ  ض عسلخلبمضرط ضب ل بل  ضلل  عضن (1

 رسائل دكتوراه تحت اإلعداد: 

أث ضإسلخلبمض لخ ضب ايمض ب ل ن   جلعض ب  جل .ضرمض نعمجضب  لعضلعتضتيروضلن لرلض اراضأمرلبتضب ل  لرلض (1
 لالض ل ضطالمض  عيلضب ثعن للضب اع لنب  

 خ  ة ال جت ع (14

ب  شررع  لضرررمضأت ررع ض   ررهضب خل ررلضب اع ررلض ع  اوررلض هلررع مض رر.ضر لرربض رر ضب  اوررلضإ رروض صررعن.ضب اررهض يعللررلض (1
  ب صيمض قلعوضنسمضب لي يضب نعلجلن

ض


