
 السيرة الذاتية

 عالء الدين األسم األول:   حميده اسم العائلة:

 عالء الدين عبد هللا احمد حميده.أ. د.  األسم:

 األسكندرية. 1955أغسطس  9 تاريخ الميالد:

معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجياا الحيوياة، ، المعلوماتية الحيوية القسم:

 .، محافظة المنوفيةت، مدينة السادامدينة الساداتجامعة 

 +839934012032&  +340982000102 تليفون محمول:

 +2048-2601264/  2601267 تليفون العمل:

 + 2048-2601266/  2601268 فاكس:

   البريد اإللكتروني:

alaa.hemeida@gebri.usc.edu.eg    &   alaahemeida@hotmail.com 

 32897/  79ص.ب  –مدينة السادات مدينة السادات، جاااامعة  العنوان العمل:

 +203-5548898 تليفون منزل:

 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية. ميامى،، ابو العربشارع  59 العنوان منزل:

 المؤهالت العلمية:

ية، قسمما الورا،ممة،  ليممة الزراعممة سانعممة اى ممك  رية فممى الزراع س فى العلوم. بكالوريو1

 .1978 يونيو

فى ي مماير  . ناسستير في العلوم الزراعية، قسا الورا،ة،  لية الزراعة، سانعة اى ك  رية2

1989. 
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 التدرج الوظيفي:

مديناة   بجامعاة  الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقياادات  مركز تنمية مدير  •

 . األن حتى   2014يناير   1من  السادات 

  2015مان    IBCT  مدرب مشارك معتماد مان الباورد الادولي للمادربين المعتمادين  •

 . ن األ حتى 

والوراثة الجزيئيه المتفرغ بقسم المعلوماتية الحيوياة مان  أستاذ المعلوماتية الحيوية  •

 . األن حتى   2015أغسطس 

 .2015 رسناحتى  2012 رسو يل المعه  لل را ات العليا والبحوث نن نا •

 .2012حتى أبريل  2009 رسرئيس نجلس قسا المعلوناتية الحيوية نن شهر نا •

المعلوناتيممة الحيويممة نممن  ئيممب بقسمماالورا،ممة الخلويممة الجزي أ ممتام نسمماع  الورا،ممة و  •

 .2009حتى فبراير  2005اغسطس 

أ تام نساع  الورا،ة والورا،ة الخلوية الجزيئيب بقسا البيولوسيا الجزيئية نممن ي مماير  •

 .2005الى اغسطس  2003

ن رس الورا،ة والورا،ة الخلويممة الجزيئيممب بقسمما البيولوسيمما الجزيئيممة نممن ديسمممبر  •

 .2003إلى ي اير  1997

 الجوائز:

 .2002حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عن عام 
 

 شطة العلمية والبحثيةاألن

 اوال: النشاط فى مجال تدريس المقررات الدراسية
تا ت ريس الع ي  نن المقررات ال را ية لكل نن طالب ال را ممات العليمما 

اعهمما المختلفممة اه وأيضمما لطممالب المم بلونات ب نولمرحلتممي الماسسممتير والمم  تور

بقسمي البيولوسيا الجزيئية والبيوتك ولوسيا ال باتية والمعلوناتية الحيوية و ممذل  

 طالب شعبة البيوتك ولوسي بكلية الزراعة ) ابا باشا( سانعة اى ك  رية.

و ذل  شارك  عضو لج ممة االنتحممان التمم ليلي العممام والخمما  لعمم د نممن 

المم  توراه بكممل نممن اقسممام البيولوسيمما  را ات العليمما المسممجلين ل رسممة طالب ال

 الجزيئية والبيوتك ولوسيا ال باتية والبيوتك ولوسيا البيئية والمشخصات الجزيئية.

 بيان بالمقررات الدراسية التى شارك فى تدريسها:

 بيولوسيا سزيئية للخاليا حقيقية ال واة.  • ورا،ة سزيئية.  •

 ورا،ة  يموحيوية.  • ق م. ورا،ة سزيئية نت  •

 البصمة الورا،ية فى ال بات والفطريات.  • البيوتك ولوسيا الجزيئية.  •

 تتابعات ب اء البروتين.  • التعبير الجي ي.  •

 البصمة الورا،ية  . • الكرونو ونات. •

 ب وك االصول الورا،ية. • قواع  البيانات.  •
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 ثانيا: اإلشراف على الرسائل العلمية

 . رسائل تم أجازتها:1

 رجة الماجستيرد أ.

 عنوان الرسالة السنة أسم الطالب م

 2008 وائل  ي  نحم  أحم   1
تطوير ونعايره طرق  ريعب وحسا ب تعتم  علي البيولوسيا 

 التي تصيب نباتات البطاطسالجزيئية لتشخيص بعض الفيرو ات 

 درا ات سزيئية على اص اف ال خيل 2008 ليثا ا ماعيل ابوالع ين ا ماعيل  2

 إنتاج نباتات بطاطس خاليب نن األنراض با تخ ام الزراعة ال سيجية 2010 أ ماء عب  المرضي نحم  العشري  3

 2010 حس ى ضاحى عب  الرحيا نحم   4
لتهاب الكب ى الوبائى ) ى( فى درا ة سزيئية لجي وم فيروس اال

 نرضى نصريين

 2011 ن حت حلمي شحاتة نحمود  5
وفيروس  Xيئية في فيروس البطاطس درا ات على االختالفات الجز

 التي تصيب نحصول البطاطس في نصر Yالبطاطس 

 2011 هللا نحم   لشام نحم  عب   6
الطيور  تطبيقات أدوات المعلوناتية اىحيائية علي فيروس إنفلونزا

H5N1 )تصميمات بيولوسية( 

 وي للبروتينخوارزنية للت بؤ بالهيكل الثان 2011 عمرو الجيوشى عب  ال ايا شلبى  7

 2011 يو ف نحم  بكر ال رعي  8
الت بؤ بالم اطق مات اى تجابة الم اعية العالية في الغالف البروتي ي 

ام نضادة سلفيروس إلتفاف أوراق البطاطس وإ تخ انها في إنتاج أس

 للكشف عن لذا الفيروس

 ي في القرعياتالمقاونة الفيرو ية بوا طة التحول الورا، 2012 نحم  السي  نحم  حسن 9

 2012 أناني سابر نحم  حس ين  10
دور المعالجة ب  سي  ال يتري  وفوق أ سي  األي روسين على 

ت حاال تجابة األيضية وإختزال ال ترات في نبات الطماطا ال انى ت

 اىسهاد الملحي.

على نيتو ون لاير دنا درا ة ت ،ير االلتهاب الكب ى الوبائى )ب(  2013  المجي   عب    فرغليوائل رسائى  11

 لجزيئيةبا تخ ام الوا مات ا

درا ة بعض الجي ات الغير نعلونة الوظيفة با تخ ام ادوات  2014 أحم  نحم  أحم  زي ان 12

 المعلوناتية الحيوية

 السمية الورا،ية لل باتات األقتصادية با تخ ام الع اصر الثقيلة 2015 عماد ابراليا خليل  ةاي 13

 نمذسة ونحا اة ال ظام السرطانى 2017 الا االعرج الم عا   الا عب   14

ب الكب ى نقارنة بين نرضى األلتهادرا ة سي ية و يموحيوية  2018 داليا رضا نحمود  15

 المصابين بالبلهاريسيا الوبائى  ى المصابين وغير

 ب. مرحلة الدكتوراة

 عنوان الرسالة السنة أسم الطالب م

 سجة األنراعة تكا،ر الموز والتباين نن خالل ز 2006 ابتسام نبارك حمزة  1

 إح ى نثبطات البيتا ال تانيز في البكتريا درا ات ورا،ية على إنتاسية 2006 راتب نبيل عباس  2

 درا ات سزيئية على توطين الحمض ال ووى د ن أ الغير ص وى فى البطاطس  2007   الواح  بريهام عب  العظيا ع  3

 يل البلح تحت ظروف واحة  يوةوسية ل خبيوتك ولدرا ات  2008 ال ال ين دياب نحم  إ ماعيل سم  4

 درا ات بيوتك ولوسية علي نبات  تيفيا 2010 نحم  فريج نحم  عزال ين  5

درا ات سزيئية على سين )سي ات( اسهادات الملوحة والجفاف فى بعض  2015 حم  انحم  موالفقار  ي   6
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 عنوان الرسالة السنة أسم الطالب م
 ال باتات البرية

 2016 حسني  نحم  نحم  الس 7
نراض الفيرو ية فى ال بات بوا طة األ ض   RNAحث  كون ال

 التحول الورا،ى

 "C  ى " بدرا ة نعلوناتية حيوية على فيروس األلتهاب الك 2018 ى عب  الرحيا حس ى ضاح 8

 2018 نحم  احم  عزالرسال 9
انل تصميا اداة البحث عن التتابعات المتكررة البسيطة فى الجي وم الك

  تخ ام لغة البرنجة الموسهة بالح ث.لبعض الكائ ات حقيقية ال واة با

 رضى.مدرا ات سزيئية على التفاعل بين نبات القمح الصلب والمسبب ال 2019 لمياء صالح ال ين السي   10

 عليها:. الرسائل العلمية المشرف 2

 أ: مرحلة الماجستير

 عنوان الرسالة الدورة  القسم اسم الطالب م

 نشخصات  نورا نحم   لمى قبالن  1
ا توبر  

2012 

فى نرضى درا ة صفة انيميا البحر األبيض المتو ط 

 فقر ال م

 نعلوناتية  نحمود عب ه نحمود حسن  2
ا توبر  

2013 

حيوية فى درا ة المعلوناتية ال ا تخ ام ادوات

 البكتيرو ين

 نعلوناتية  ني حسن نحم  أبوزيادة  3
ا توبر  

2018 

بإ تخ ام فيروس حمى الض    ليل بروتينالت بؤ وتح

 أدوات المعلوناتية الحيوية

 نعلوناتية  روحية رضا السي  عالم  4
ا توبر  

2018 

 الت بؤ وتحليل بروتين فيروس الكورونا بإ تخ ام أدوات

 المعلوناتية الحيوية

 نعلوناتية  العظيا   يا مين نحمود نصطفى عب   5
 فبراير

2019 

أدوات  اىيبوال با تخ ام روس يفالت بؤ وتحليل بروتين 

 المعلوناتية الحيوية

 ب. مرحلة الدكتوراة

 عنوان الرسالة الدورة  القسم اسم الطالب م

 حيوانية  أحم  عب  الب يع احم   1
ا توبر  

2012 
ة المه   ة ورا،يا فيرو ات العصوية المغلفعلا ال درا ة

 ع الخاليا.فى العوائل ونزار

 نعلوناتية  رزقخال  عب  العزيز  والء 2
فبراير 

2019 
البيولوسيا تطبيقات أدوات المعلوناتية الحيوية في 

 الجزيئية والعالج بالخاليا الجذعية

 شارك فيها ثالثا: المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى

حضر وشارك فى الع ي  نن المؤتمرات وال  وات العلمية وال ورات الت ريبية 

 ال حو التالي: فى نجال التخصص على

 المؤتمرات العلمية:

ة، سانعة الخ نات الزراعية،  لية الزراعاالشتراك فى نؤتمر نشر وتسويق   -1

 .1999أبريل  21 -20فى الفترة نن  ية،اى ك  ر

سجة ال باتية وتطبيقاتها، األن ألول فى نصر لزراعة مؤتمر ال ولى الاالشتراك فى ا  -2

 .1999 بتمبر  14 -12فى الفترة نن  سانعة الزقازيق،
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العشائر والورا،ة الجزيئيب،  االشتراك فى المؤتمر ال ولى الثانى للح يث فى ورا،ة  -3

 .1999ديسمبر  2 -نوفمبر  30الفترة نن سانعة عين شمس، فى 

 – 6لله   ة الورا،ية الم عق  ب ولة  وبا فى الفترة نن  لمؤتمر ال ولىااالشتراك فى   -4

 .1999ديسمبر  10

 ر فى نؤتم االشتراك  -5

Regulation of Phytochemicals by molecular techniques, Plant Molecular Biology Conference. 

 .2000أغسطس  10– 6ح ة األنريكية، فى الفترة نن بالواليات المت 

 فى ورشة العمل  تراكشاال -6

International Workshop on the New Technologies and Cocoa Breeding. 

 .2000أ توبر  17 -16، فى الفترة نن يازي بمال

 االشتراك فى نؤتمر  -7

The Mid Atlantic Plant Molecular Biology Society.  

 .2001أغسطس  3 – 2يات المتح ة األنريكية فى الفترة نن بالوال

االشتراك فى المؤتمر األول للتك ولوسيا الحيوية، سانعة عين شمس، فى الفترة نن   -8

 .2001 رب ديسم 24 - 22

 حضور نؤتمر -9

Biotechnology and Sustainable Development Voices of the South and North.  

 .2002نارس  20 -16اى ك  رية فى الفترة نن  بمر ز المؤتمرات بمكتبة

األلمانية )نن الجين إلى الم تج(، سانعة -شة العمل المصريةك فى ورااالشتر -10

،ية والتك ولوسيا الحيوية، بم ي ة السادات في الفترة ارالم وفية، بمعه  اله   ة الو 

 .2002إبريل  13-8نن 

 حضور نؤتمر -11

Ethical and Social Responsibilities in Science & Technology Conference. 

 .2002أ توبر  20-19بة اى ك  رية فى الفترة تمرات بمكتؤ بمر ز الم

 Genetic Engineering and Genomics حضور نؤتمر -12

ديسمبر  7 – 5بم ي ة نبارك لألبحاث العلمية والتطبيقات التك ولوسية فى الفترة 

2003. 

لسوري األول "الزراعة والغذاء فى الوطن االشتراك في المؤتمر المصري ا -13

عة البعث، فى وقات وآفاق المستقبل"، الذى نظمتب سانعة الم يا وسانعالعربى، الم

  .2003ديسمبر  11 - 8الفترة نن 

 حضور نؤتمر -14

BioVision Alexandria 2004 “The New Life Sciences: Ethics, Patents and the Poor”.  

  .2004أبريل  3 – 6تبة اى ك  رية فى الفترة نن بمر ز المؤتمرات بمك
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ال ولى االول لله   ة الورا،ية وتطبيقاتها، الذى نظمتب  اك فى المؤتمرشتراال -15

 8معية المصرية للعلوم الورا،ية بشرم الشيخ، فى الفترة نن جلسانعة ق اة السويس وا

  .2004أبريل  11 –

 مية الريف المصرى فى عصر الخانس لت مية الريف المصرى "ت حضور نؤتمر -16

   .2005 بتمبر  29 – 27رة نن ت العولمة" والم عق  فى الف

 حضور نؤتمر -17

BioVision Alexandria 2006 “The New Life Sciences: Changing Lives”.  

 .2006أبريل  29 – 26بمر ز المؤتمرات بمكتبة اى ك  رية فى الفترة نن 

نى لله   ة الورا،ية وتطبيقاتها، الذى نظمتب ال ولى الثا االشتراك فى المؤتمر -18

نوفمبر  17 – 14المصرية للعلوم الورا،ية بشرم الشيخ فى الفترة نن  ةالجمعي

2006.  

ال ولى الثانى للفيرولوسى "األنراض الفيرو ية الطارئة  االشتراك فى المؤتمر -19

معية الذى نظمتب س سان والحيوان وال بات" األن دا لصحة والواف ة خطرا نه 

 .2008أبريل  6 - 5الفترة نن  بالمر ز ال ولى للزراعة فى الفيرولوسى المصرية

ر الطبيعية داال ولى األول لل را ات البيئية والبحث "المص االشتراك فى المؤتمر -20

 9 - 7الفترة نن ي المستمر" الذى نظمب نعه  ال را ات والبحوث البيئية فوال مو 

 .2008أبريل 

 رنؤتم االشتراك في -21

"New Life Sciences: From Promises to Practice” Bio Vision Alexandria 2008.  

 .2008أبريل  16 – 12بمر ز المؤتمرات بمكتبة اى ك  رية في الفترة نن 

ت   اعاوالصالُسّكِر  المحاصيلحضور نؤتمر الُسّكِر ال وليِ بع وان "تح يات  -22

 بتمبر  14 -11بالعريش في الفترة نن  المتكانلة في ال ول ال انية" بجانعة  ي اء

2008. 

لمي لتحسين سودة برانج ال را ات العليا في نؤ سات التعليا ؤتمر العمحضور ال -23

 - 25ب نحو المستقبل والت مية" الم عق  في الفترة نن س و العالي "نواسهة التح يات وت

   .2009فبراير  26

 نؤتمر  االشتراك في -24

"International symposium on biology of rare and endemic plant species." 

 .2010نايو  29 - 26ب ولة تر يا )انقرة( في الفترة نن   عق موال

التح يات الرال ة لألنراض للفيرولوسى " ال ولي الثالث االشتراك في المؤتمر -25

بمر ز المؤتمرات، سانعة  رولوسي المصريةالذي نظمتب سمعية الفي الفيرو ية" 

 .2010نوفمبر  25 - 24في الفترة نن القالرة 
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ال ولي الرابع للفيرولوسى "التح يات الرال ة لألنراض  تمرؤ االشتراك في الم -26

 14بشرم الشيخ فى الفترة نن  ي المصريةس والذي نظمتب سمعية الفيرولالفيرو ية" 

  .2012نوفمبر  16 –

والتي ي ظمها " لتمرن وة ال خيل الخانسة "التق ية الحيوية في نخيل ااالشتراك في  -27

بم ي ة األحساء بالمملكب ور بجانعة المل  فيصل منر ز التميز البحثي لل خيل والت 

 .2013نوفمبر  5 -3خالل الفترة نن العربية السعودية 

نراض للفيرولوسى "التح يات الرال ة لأل الخانسال ولي  االشتراك في المؤتمر -28

 – 14فى الفترة نن  الغردقةب  لمصريةالذي نظمتب سمعية الفيرولوسي االفيرو ية" 

 .2014 ديسمبر 16

 الندوات العلمية

حضور ن وة "آفاق الت مية الزراعية بواحة  يوة"  لية الزراعة ) ابا باشا(،  -1

 .1998نايو  20 – 19فى الفترة نن  اى ك  رية ةعسان

لت ربى العملى("  لية   ة الورا،ية )البرنانج احضور حلقات ال قاش " اله   -2

 .1999فبراير  22 – 21لزراعة، سانعة الم يا فى الفترة نن ا

حضور ورشة عمل "تقيا ت فيذ البرانج المؤ سية والتشغيليب الخاصة با تراتيجية  -3

 . 1999أبريل  16 – 15" سانعة الم وفية، فى الفترة نن 2020م اعالجانعة حتى 

لة"  لية نستقب  –حاضرة –عن القطن المصرى "ناضيةة العلمية حضور ال  و  -4

 .2000يونيو  29 –ترة نن الف في الزراعة ) ابا باشا(، سانعة اى ك  رية

بمر ز  "ةحضور ال  وة العلمية "تطوير الكيمياء الحيوية والبيولوسيا الجزيئي  -5

 15 - 14ة ننى الفترال را ات اال تراتيجية وإع اد القادة، سانعة الم وفية، ف

 .2003أ توبر 

محصول إ تراتيجي، المشا ل والحلول" بكلية الزراعة حضور فى ن وة "القمح   -6

 .2004أبريل  5في  لشاطبى(، سانعة اى ك  ريةا)

 بع وان: دحضور حلقات ال قاش للمر ز المصري ال ولي لال تيرا -7

Life Science on Molecular Biology and Cell culture  

 .2004أبريل  21 – 20رة نن في الفت  القالرة،
 

ية تحت ع وان ، العلمية التي عق تها الجمعية المصرية للعلوم الورا حضور ال  وة -8

بمعه   2005نايو  16ك ولوسيا الحيوية" في "الج ي  في نجال اله   ة الورا،ية والت 

  حوث الزراعية، وزارة الزراعة. وث اله   ة الورا،ية الزراعية، نر ز الب ح ب 

قانات الحيوية" التي عق لا المصرية السورية األولي "آفاق الت  حضور ورشة عمل -9

تك ولوسي المصري السوري ألغراض تمويل البحث لص  وق التعاون العلمي وا

 .5/2008/ 25 - 24التق ي والم عق  بالقالرة في الفترة نن والتطور 



 السيرة الذاتية   هأ.د. عالء حميد
 

8/22 

 

لتعليا العالى في لم اقشة اىطار العام للخطة اال تراتيجية ل حضور ورشة عمل -10

 22ز المؤتمرات بكلية طب عين شمس فى بمر م والم عق  2030-م2015نصر 

 .2015فبراير 

 رات التدريبيةدولا

سجة التي عق ت بمعه  اله   ة األن دورة ت ريبية في اله   ة الورا،ية وزراعة  -1

 - 19نن انعة الم وفية، بم ي ة السادات في الفترة ا،ية والتك ولوسيا الحيوية، س رو ال

 سمهورية نصر العربية. ،1997يوليو  31

 2000في الفترة نن يونيو  ةمة علمية لم ة  تة اشهر بالواليات المتح ة األنريكي نه -2

ل، ي فيل الب يلة، وزارة الزراعة األنريكية، بلسبقسا المحاص 2000ديسمبر  –

بعثات، وزارة ة. ونمولة نن اىدارة العانة للنيريالن ، الواليات المتح ة األنريكي 

 ية.التعليا العالي، سمهورية نصر العرب

 2001ألنريكية في الفترة نن ي اير انهمة علمية لم ة ،ال،ة اشهر بالواليات المتح ة  -3

بلسفيل،  ،ةقسا المحاصيل الب يلة، وزارة الزراعة األنريكيب  2001نارس  –

ال ولي والتبادل  كية. ونمولة نن قسا التعاوننيريالن ، الواليات المتح ة األنري

 ية.العلمي، وزارة الزراعة األنريك

 Introductory Training Course On PCRن ظا ون سق دورة ت ريبية بع وان  -4

Assay" "الفترة  يبمعه  اله   ة الورا،ية والتك ولوسيا الحيوية، سانعة الم وفية ف

 .2005أغسطس  8 - 6نن 

)الجي ونات الفعالة في ال بات(، بمعه    اىيطالية  - االشتراك في ورشة العمل المصرية  -5

 . 2006ي اير    26-21لفترة نن  ا الورا،ية والتك ولوسيا الحيوية، سانعة الم وفية في  ه   ة  ال 

يا الجزيئية ساألنريكية بع وان "البيولو -الم سق العلمي لورشتي العمل المصرية  -6

يكية لمتح ة األنربالواليات ا Towsonوالمعلوناتية الحيوية" بالتعاون نع سانعة 

 . 2007ي اير  16 - 9يكية ومل  خالل الفترة نن وب عا نن ليئة الفلبرايت األنر

العملية با تخ ام تق ية تفاعل البلمرة  دورة ت ريبية بع وان "التطبيقات ون سق ن ظا -7

بمعه  اله   ة الورا،ية والتك ولوسيا ن ال بات والحيوان"  ل ن في PCRالمتسلسل 

 .2007 نوفمبر 25 - 24نعة الم وفية في الفترة نن الحيوية، سا

 10 – 7في الفترة نن ة ي بجانعة الم وف ( T.O.Tحضور برنانج ت ريب الم ربين )  -8

  .ادات ي المر ز القوني لت مية ق رات ليئة الت ريس والق   بالتعاون نع  2005أغسطس  

 – 8رة نن ( بجانعة ن ي ة السادات في الفت T.O.Tحضور برنانج ت ريب الم ربين ) -9

 .IBCT  ولي للم ربين المعتم ينالبورد الاون نع بالتع 2015 بتمبر  13
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 شطة التطبيقيةاألنحثية وبرابعا: المشروعات ال

 المشروعات البحثية

ي ورق القطممن وحريممر تمم ضمن الفريق البحثممي "وضممع البمميض والخصمموبة فممي دود .1

وث الزراعيممة، خممالل س اىقليميممة، نر ممز البحمم التوت" لمشروع الممول نن المجممال

 .1995 يونيو  – 1994الفترة نن يوليو 

المغذيممة الصممغرى علممى سممودة  ضمممن الفريممق البحثممي لمشممروع "تمم ،ير الع اصممر .2

لسمماحل الشمممالي ون طقممة أبمميس" الممممول نممن المجممالس نحصممول ب جممر السممكر با

 .1995 نايو  -1994غسطس قليمية، نر ز البحوث الزراعية، خالل الفترة نن أىا

باتات الزي ممة نممن خممالل أ مماليب ضمن الفريق البحثي لمشروع "التحسين الورا،ي ل   .3

 ل نممن المجممالس اىقليميممة، نر ممز البحمموث الزراعيممة، خمماللو التق ية الح يثة" المممم 

 .1995 يونيو  – 1994الفترة نن يوليو 

ن الفريممق البحثممي لمشممروع "درا ممات ورا،يممة و مميتولوسية علممى نخيممل الممبلح مضمم  .4

ميممة، نر ممز البحمموث ر الزيتممون بواحممة  مميوة" الممممول نممن المجممالس اىقلي وأشممجا

 .1997يونيو  – 1994الزراعية، خالل الفترة نن يوليو 

ضمممن الفريممق البحثممي لمشممروع "اله   ممة الورا،يممة فممي البطمماطس لتحسممين القيمممة  .5

خممالل ، 118بممرقا  الممول نممن أ اديميممة البحممث العلمممي والتك ولوسيممامحصولية" لا

 .2003يونيو  – 2000نن نارس لفترة ا

 أ،مر عن: .Beckman Coulter, Incشر ة  نشترك نع تعاون علمي .6

Saunders, James A., Sue Mischke and Alaa A. Hemeida (2001). The use 

of AFLP techniques for DNA fingerprinting in plants. Beckman 

Coulter Application Notes A 190A: 1-9. 

Saunders, James A., Sue Mischke and Alaa A. Hemeida (2002). 

Identification of Theobroma cacao germplasm by AFLP 

generated molecular markers. INCEQUENCE, Beckman Coulter, 

Inc., Volume 2, Issue 1: 5-8. 

ى الكيموحيمموى والجزيئممى  الباحث الرئيسممي لمشممروع "البصمممة الورا،يممة علممى المسممتو  .7

(  .Phoenix dactylifera L( ونخيممل الممبلح ) .Olea europaea Lالزيتممون )   ألصمم اف 

الم زرعة بواحة  مميوة" لبرنممانج اال ممتراتيجية القونيممة للتك ولوسيمما الحيويممة واله   ممة  

خممالل الفتممرة نممن   تك ولوسيمما ية البحث العلمي وال ، والممول نن أ اديم 44برقا الورا،ية 

 . 2006ديسمبر   – 2004 يوليو 
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لبرنانج اال تراتيجية  وع "حمى ،الث أيام في العجول"ضمن الفريق البحثي لمشر .8

القونيممة للتك ولوسيمما الحيويممة واله   ممة الورا،يممة، والممممول نممن أ اديميممة البحممث 

 .2008ديسمبر  – 2004يو يولخالل الفترة نن  العلمي والتك ولوسيا

ورا،يممة  ة بمعهمم  بحمموث اله   ممة ال "إنشمماء نظممام داخلممي للجممود الم ير الت فيذي لمشممروع    . 9

"، والمممممول نمممن وحممم ة إدارة  MEN/GEN/ENGوالتك ولوسيممما الحيويمممة" " مممود  

 . 2010حتى نارس  2008المشروعات، وزارة التعليا العالي خالل الفترة نن نارس 

بممالتعليا العممالي  المسممتمر والت ليممل لالعتممماد لمشممروع التطمموير الممم ير الت فيممذي .10

لتطوير المسممتمر والت ليممل لالعتممماد ل " CP4-0440-MEN" ود  (ال ورة الرابعة)

والممممول نممن  سانعة الم وفيممة حوث اله   ة الورا،ية والتك ولوسيا الحيويةمعه  ب ب 

 – 2010يوليممو  رة نممنوح ة إدارة المشروعات، وزارة التعليا العممالي خممالل الفتمم 

 .2012يونيو 

سممين الممورا،ي تطمموير نظممام لجنتمماج التجمماري والتح لمشممروع " الم مماوب الباحث .11

، والممممول نممن برنممانج STDF" لبرنممانج الج ي الوادي  لبعض أص اف ال خيل في

 .2014يوليو  – 2011التح يات الوط ية خالل الفترة نن يوليو 

 شطة التطبيقيةاألن

 .،يةسجة واله   ة الورااألن ز زراعة العلمي لمر ضمن الفريق  •

ية نن المصرية للعلوم الورا،  في نشاطات نؤتمر الجمعية المسالمة والتعاون الفعال •

 خالل اشترا ب في ال  وات والمؤتمرات العلمية التي تعق لا الجمعية.

 اتذة المساع ين( لعام الجانعي أق م األشارك بالحضور  عضو نجلس المعه  ) •

 للمجلس. و ذا أني ا 2004 - 2003

لمية التي تا تشكيلها بالمعه  ن ذ اويات واألسهزة العشراء الكيم عضو في لجان •

 .2006وحتى  1995عام انشائة 

شارك في حضور سلسات نجلس قسا المعلوناتية الحيوية وأني ا للمجلس نن  •

 .2009حتى فبراير  2005أغسطس 

تمع والبيئة وت مية المج وث والعالقات الثقافيةعضو في لجان ال را ات العليا والبح •

 بالمعه .

ا بالمعه  لك ترول ن ذ ب ء ال را ات العلي لجان االنتحان واشارك  رئيس وعضو  •

 . 2015 الى 2001نن عام 

 شارك بالحضور في ورشة العمل الخاصة بمشروع تطوير التعليا العالي   •

Higher education enhancement project Fund (HEEPF) 

 .2004فبراير  25 -24 عة الم وفية ننوالتي عق  بجان

ل الرحالت ام الورا،ة نن الجانعات األخرى خالتقبال طلبة أقسالمسالمة في ا  •

 العلمية وتعريفها ب وسب ال شاط العلمي بالمعه .
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نن خالل المشار ة  عضو المسالمة في إع اد وتجهيز نعمل التك ولوسية الحيوية  •

" ابا باشا" سانعة  عةمعانل باألسهزة والكيماويات بكلية الزراال هيزبلجان تج 

 .واله   ة الورا،ية التي تخ م أبحاث الورا،ة الجزيئيةو  اى ك  رية

عمل ن سق لل ورات التي عق ت بمر ز ت مية ق رات أعضاء ليئة الت ريس  •

 .2009حتى أغسطس  2006والقيادات بجانعة الم وفية في الفترة نن  بتمبر 

أعضاء ليئة الت ريس  ية ق راتشارك في حضور البرانج التي عق ت بمر ز ت م •

 على ال حو التالي:والقيادات بجانعة الم وفية 

 .2005أغسطس  10 –7( في الفترة من T.O.Tبرنامج تدريب المدربين ) -

برنانج في س ارة التعانل نع اآلخرين تحت ع وان: نهارات العرض الفعال في  -

 .2006ي اير  30 – 28الفترة نن 

ي الفترة ( ف2ع وان: إدارة البحث العلمي ) علمي تحتبرنانج في س ارة البحث ال -

 .2006فبراير  14 – 12نن 

 21 – 19برنانج في س ارة الت ريس تحت ع وان: تقييا الت ريس في الفترة نن  -

 .2006فبراير 

 28 – 26ن برنانج في س ارة الت ريس تحت ع وان: تصميا المقرر في الفترة ن -

 .2006فبراير 

ن الجانعات في الفترة نت ع وان: الجوانب المالية ب قيادة تح برنانج في س ارة ال -

 .2006نارس  14 – 12

دورة في س ارة القيادة تحت ع وان: اتخام القرار وحل المشكالت في الفترة نن  -

 .2007ابريل  17 – 15

بحث العلمي في الفترة نن برنانج في س ارة البحث العلمي تحت ع وان: إدارة ال -

 .2006 نايو  2 –ابريل  29

 .2015سبتمبر  13 – 8من ( في الفترة T.O.Tنامج تدريب المدربين )رب -

 الجمعيات والدوريات العلمية 

 . األنحتى  1995عضو بالجمعية المصرية للعلوم الورا،ية ن ذ عام  •

 .األنحتى  1997عضو بالجمعية العرب للتق ية الحيويِة ِنْن  •

 . األنحتى  2002 ِنْن ك  ريَّةِ و بالجمعيِة المصريِة ألص قاِء نكتبة اى ضع •

 Journal of Agricultural & Food Chemistry, American Chemical"" نحكا بمجّلة  •

Society ،    األن حتى    2003الواليات المتح ة األنريكية ِنْن . 
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