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 .اآلن حتى -هـ  3814والجودة من  األكاديميالتطوير  عمادةمستشارة     01

 منسقة وحدة الجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض بخميس مشيط   02

 الى االن -1438ضو في اللجنة الدائمة للخطط و المناهج منذ ع  30

 
 

 

 تدريس مادة الميكروبيولوجيا الطبية بالجامعة 01

هيئة التدريس  ألعضاءوالجودة  األكاديميتقيمها عمادة التطوير  والملتقيات التيوورش العمل  دوراتال المشاركة في  02

 جامعة الملك خالدداخل  )نساء(

مراجعة العديد من الخطط للبرامج القائمة المطورة والجديدة بجامعة الملك خالد وفق نماذج المركز الوطني للتقويم  03

 واالعتماد واالطار الوطني للمؤهالت.

 
 

 

 

1.  Proteomic Characterization, Discrimination and Antimicrobial 

Resistance Of Aeromonas Species Recovered From Meat And 

Water Samples In Al-Qassim Region, Saudi Arabia, Microbiology 

Open, Isi, 2018. 

2. Poultry as a vector for emerging multidrug resistant Enterococcus 

spp.: First report of vancomycin (van) and the chloramphenicol–

florfenicol (cat-fex-cfr) resistance genes from pigeon and duck 

faeces, Microbial Pathogenesis, scopus, 2018.  

3. Characterization and susceptibility of streptococci and enterococci 

isolated from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) showing 
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septicaemia in aquaculture and wild sites in Egypt, BMC Veterinary 

Research, ISI  (2017) 

4. Monitoring of different Vibrio species affecting marine fishes in lake 

qarun and Gulf of suiz : phenotypic and molecular characterization 

Egyptian journal of aquatic research  006-013 science direct,  ISI, 

(Elsevier) 2017. 

5. Streptococcus's  in river Nile, Journal of Aquatic science (Elsevier) 

2017. 

 

6. Review article: Evolution of probiotics in aquatic world: Potential 

effects, the current status in Egypt and recent prospectives Journal 

of Advanced Research (Elsevier) (2016) 

 

7. The potential effects of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) on 

tissue protection of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) through 

estimation Of P53 level  Journal of Advanced Research (Elsevier) 

(2016) 

 

8. Mass mortality caused by Pseudomonas fluorescens and 

Cryptocaryon irritans in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) in 

Egyptian mari-culture Global fisheries &Aquaculture Research 

Conference, 24-26 October 2009 Special issue for Abbasa 

international journal for aquaculture ISSN 1687-7683 

 

9. Effect of dietary supplementation of inulin and vitamin C on the 

growth, hematology, innate immunity, and resistance of Nile tilapia 
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(O. niloticus).Fish & Shellfish Immunology volume 29 (2010) 241- 

426 

 

10. Determining the safety and suitability of fluorescein dye for 

characterization of skin ulcerations in cultured Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus) and African sharptooth catfish (Clarias 

gariepinus) Journal of Advanced Research (Elsevier) ISSN 2090-

1232 JAR (2010) 1, 361–366 

 

11. Bioavailability of Orbifloxacin in African sharptooth catfish, 

Clarias gariepinus, and its efficacy in control of induced 

Edwardsiellosis Journal of American science (Marssal press) ISSN 

1545-1003 J. American Science. 2010: 6 (6) 236-244 

 

12. Laboratory exposure of Oreochromis niloticus to crude 

microcystins (containing microcystin-LR) extracted from Egyptian 

locally isolated strain (Microcystis aeruginosa Ku¨tzing): biological 

and biochemical studies Fish Physiology and Biochemistry 

(Springer): Fish Physiol Biochem (2012) 38:899–908 

 

13. Phenological and Liver Antioxidant Profiles of Adult Nile 

Tilapia Exposed to Toxic Live Cyanobacterium ( Kützing) Cells Z. 

Naturforsch. 67 c, 620 – 628 (2012) 

 

14. Experimental Exposure of African catfish Clarias Gariepinus 

(Burchell, 1822) to Phenol: Clinical Evaluation, Tissue Alterations 
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and Residue Assessment Journal of Advanced Research (Elsevier) 

JAR (2012) 3, 177–183 

 

15. Assessment of the susceptibility of polyculture reared African 

Catfish and Nile tilapia to Edwardsiella tarda Journal of American 

science (Marsland press) ISSN 1545-1003 J. American Science. 

2011: 7 (3) 779-786. 

 

16. The Role of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) in 

Growth and Immunity of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and Its 

Resistance to Bacterial Infection Journal of Agricultural Science; Vol. 

5, No. 6; 2013, ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 

 

17. Review Article; Occupational Hazards in Fish Industry 

World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (2): 201-210, 2012 © 

IDOSI Publications, 2014 

 

18. Trials for control of some parasitic infestation in cultured Nile 

tilapia (Oreochromis species) using Mirazid® Pharco.  Veterinary 

Medical Journal, Giza Vol. 53 No. 2, (2005): 659-675. 

 

19. The effects o f black cumin seed (Nigella sativa) and garlic 

seed (Allium sativum) extracts in the control of parasitic infestations 

and immunostimulation of catfish (Clarias gariepinus) Suez Canal 

Veterinary Medical Journal Vol.X (1), (2006): 437-447 
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20. Spring Viraemia of Carp disease: Experimental Infection of 

Cultured Common Carp (Cyprinus Carpio L.) in Egypt Veterinary 

Medical Journal, Giza Vol. 54 No.4, (2006): 887-898. 

 

21. Studies on the use of Lactobacillus bulgaricus probiotic 

bacteria for control strategy of Motile Aeromonas Septiceamia 

(MAS) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Eighth Scientific 

Veterinary Medical Conference of Zagazige University, (2006): 529-

540. 

 

22. Bacteriological and Clinical Studies on Clostridial Infection in 

Catfish (Clarias gariepenus) Egyptian Veterinary Medical 

Association, Vol. 63 No.6, (2003): 103-114. 

 

23. Studies on the Effect of Zimoferment on the Growth, Health 

and Immunity of Nile Tilapia ( O. niloticus) Veterinary Medical 

Journal, Giza Vol. 55 No.2 (2007): 555-569. 

 

24. Susceptibility of Nile tilapia to Aeromonas hydrophila Post 

Heat Exposure Veterinary Medical Journal, Giza Vol. 55 No.2 

(2007): 653-666. 

 

25. Effect of Cold- Water Stress and saprolegniosis on 

Oreochromis niloticus performance Journal of Egyptian Veterinary 

Medical Association, Vol. 67 No.2, (2007): 347-359. 
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26. Evaluation and Safety of Lactobacillus Bulgaricus as Probiotic 

in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) Veterinary Medical Journal, 

Giza Vol. 55 No.2 (2007): 653-666. 

 

27. Evaluation Of Different Vaccination Strategies For Control Of 

(MAS) In Nile Tilapia (O. Niloticus) In Egypt ISTA 8, (2008) 

 

28. Prevalence of Aeromonas Hydrophila Infection in Wild and 

Cultured Nile tilapia (O.Niloticus) ISTA 8, (2008) 

29. 24. The Susceptibility of Freshwater Fishes to Rotavirus 

Infection ISTA 8, (2008) 

 

30. Studies on Edwardsiella tarda Infection in catfish and Tilapia 

niloticus Banisweif vet. Journal, 2009 

 

Under review: 

1. Diplostomiasis in the head region of cultured Oreochromis niloticus 

in Egypt: Research article 

 

2. Acrylamide induced clinical, oxidative stress, DNA damage, 

hematological and tissue alterations in African catfish, Clarias 

gariepinus, (Burchell, 1822): An experimental model:  

 

3. Oxidative stress response in aquatic microbial world review article  
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 .جامعة القاهرةوالدكتوراه   الماجستير رسالة على االشراف 02
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 العام الدولة عنوان الدورة م

 2012 مصر الدراسي للبرنامج االكادمية المعايير  .1

 2013 مصر الدراسي البرنامج تقرير   .2

 2014 الكويت التعليمية للمؤسسة السنوي التقرير و الذاتية الدراسة معايير  .3

 2015 مصر العلمي البحث اخالقيات  .4

 2015 مصر في المؤسسات الجامعية الجوانب المالية و القانونية  .5

 2015 مصر في التعليم العالي األكاديمياالعتماد  و الجودة  .6

 2015 مصر الساعات المعتمدة  .7

 2015 مصر تقويم النظير  .8

9.  Benchmark of the programs االمارات العربية المتحدة 
 

2015 

 الجامعيالخطط االستراتيجية و تطوير التعليم   .10
 

 مصر
2016 

11.  Joint programs 
 

 االمارات العربية المتحدة
2016 

 2016 مصر معايير جودة التدريس الجامعي وآليات تفعيلها  .12

 القيادة االستراتيجية في التعليم العالي  .13
 

 مصر
2016 

 2018 السعودية صياغة مخرجات التعلم   .14

 

 

 العام الفئة المستهدفة الموضوع م

 1437 اعضاء هيئة التدريس مهارات التدريس الفعال    .1

 1436 القيادات االكاديمية ادارة ضمان الجودة  .2

3.  
بمركز االمير مشارى للجودة  الجودة من التنظير إلى التطبيق

 وتحسين االداء

منسوبات القطاع الحكومي 

 والخاص بالباحة
1436 

 1439 رئيسات االقسام االكاديمية ضمان الجودة  .4

 1438 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  خطوات نحو االعتماد  .5

6.  
الخطط والبرامج االكاديمية القائمة والجديدة  وتطوير بناء

 لمسؤوالت الجودة بالجامعة
 1439 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 1439 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البرامجي لمنسوبات البرامج االكاديميةمتطلبات االعتماد   .7

 1439 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تطبيقات الجودة لكليات الفروع بالجامعة  .8

 1440 منسوبات جامعة نجران التخطيط وإدارة االولويات  .9
 

 

 

 

 

 الدورات وورش العمل الخارجية

 وورش العمل التي تم تقديمهاالدورات 



 مي الدسوقي السيد ابراهيمد. 
 ميكروبيولوجي أستاذ ال

 جامعة الملك خالد  -لوم الطبية التطبيقية العكلية 

 

 
 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الجهة عنوان الدورة م

 عمادة التطوير القيادة االكاديمية 01
 

1433 

 1434 عمادة التطوير والجودة مخرجات التعلم للبرامج والمقررات 02

03 
البرنامج المكثف في التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية، تقرير 

 المقرر والبرنامج
 1434 عمادة التطوير

 1434 عمادة التطوير المرجعيةمؤشرات االداء والمقارنات  04

 عمادة التطوير التخطيط االستراتيجي للكليات 05
 

1434 

 1435 عمادة التطوير العرض الفعال في التدريس 06

 عمادة التطوير تنمية قدرات الطالب الموهبين والمبدعين 07
 

1435 

 عمادة التطوير آليات التغذية الراجعة في بيئات التعلم المختلفة 08
 

1435 

 عمادة التطوير تقويم النظير لألداء التدريس 09
 

1436 

10.  Closing the Assessment Loop عمادة التطوير 
 

1436 

 عمادة التطوير الجودة واالعتماد األكاديمي  .11
 

1436 

 عمادة التعلم االلكتروني معايير تقييم المقررات المدمجة والكاملة في التعلم االلكتروني  .12
 

1437 

 1437 عمادة التطوير teacher kitالحضور والغياب االلكتروني باستخدام   .13

 عمادة التطوير برامج التقييم واالعتماد االلكتروني  .14
 

1437 

 عمادة التطوير go animateالرسوم المتحركة في التعليم باستخدام   .15
 

1437 

16.  
البيئة الجديدة للمواقع االلكترونية بالجامعة والخدمات االلكترونية، 

 دليل االتصال-االبحاث االلكترونيمستودع -موقعي
 تقنية المعلومات

 

1438 

 1438 التعليم الفني والتدريب المهني نظام االدارة المتكامل )االيزو(  .17

 1439 عمادة التطوير والجودة التعلم النشط  .18

 1439 ادارة الخطة االستراتيجية االستراتيجية تحديث الخطة  .19

 1439 عمادة التطوير الخطط التشغيلية وصياغة مؤشرات االداء  .20

 1439 عمادة التطوير مهارات اعداد المبادرات وصياغة الخطط التنفيذية  .21

 1439 عمادة التطوير قياس مخرجات التعلم  .22

 1439 عمادة التطوير االستراتيجيتطبيقات نماذج التحسن المستمر لألداء   .23

 الدورات وورش العمل الداخلية
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0 

 1439 عمادة التطوير توصيف الخبرة الميدانية         .24

 1439 ادارة الخطة االستراتيجية عمليات ادارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي  .25

 1439 عمادة التطوير برنامج تدريبي(  11برنامج تأهيل المراجعين الداخليين )  .26

 1439 مركز اعداد القادة االستراتيجيةقيادة التحوالت   .27

 1439 مركز تقويم التعليم برنامج تأهيل المراجع الخارجي  .28

 1440 وكالة الجامعة للتطوير والجودة استشاري نظام إدارة الجودة  .29
 

 

 

 
 

 العام نوع المشاركة الموضوع م

1.  
 :بحثية بمشاركة الدولية المؤتمرات

 
  

2.  

حضور و المشاركة بمقال علمي في المؤتمر الدولي السادس للكيمياء الحيوية 

 جامعة الملك سعود اللرياض

 للطحالب الراني الدولي العلمي مؤتمر في علمي بمقال المشاركة و حضور. 1

 بعنوان االسماك صحة و المائية

Potential effects of algae in fish health with special reference to 

the Egyptian environment " 2013 دولة الصين  هنجازو مدينة في المنعقد و 

 بعنوان الدولي العلمي مؤتمر في علمي بمقال المشاركة و حضور. 2

 في المنعقد و "توسطالم البحر حوض تهدد التى البيئية للملوثات الحيوية المعالجة"

 2010 سوسه مدينة تونس

Bioremediation of Environmental Pollutants Confronting the 

Mediterranean Area 

Qualité des Produits et de L’Environnement : Traitement et 

Valorisation des Rejets 

 فى بالحضور سيادتها شاركت. 3

International Symposium on Tilapia in Aquaculture (ISTA8) 

2OO8  Auburn university USA. 

 بعنوان ابحاث والقاء

 Prevalence Of Aeromonas Hydrophila Infection In Wild 

And Cultured Nile tilapia (O.Niloticus) 

 Evaluation Of Different Vaccination Strategies For 

Control Of (MAS) In Nile Tilapia (O. Niloticus) In Egypt 

  

 المؤتمرات والملتقيات والندوات
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1 

 The Susceptibility Of Freshwater Fishes To Rotavirus 

Infection 

 

   :بحثية بمشاركة المحلية المؤتمرات  .3

4.  

 المقام 2005 القاهرة /البيطري الطب كلية /الرامن العلمي المؤتمر في شاركت . 1

 الطب كلية رحاب فى

 كذلك و الحيوانية الرروة تنمية و الحيوية التكنولوجبا عنوان تحت البيطري

 المؤتمر تنظيم في المشاركة

 بعنوان بحث بإلقاء شاركت

Trials for control of some parasitic infestation in cultured Nile 

tilapia (Oreochromis species) Pharco ®using Mirazid 

 الزفازيق / البيطري الطب كلية /الرامن العلمي المؤتمر في سيادتها شاركت . 2

 و .سبتمبر 3 - أغسطس / 31 من الفترة فى الغردقة مدينة فى المنعقد و 2006

 بعنوان بحث بإلقاء قامت

Studies on the use of Lactobacillus bulgaricus probiotic bacteria 

for control strategy of Motile Aeromonas Septiceamia (MAS) in 

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 

 البيطري الطب كلية / الرابع الدولي العلمي المؤتمر في سيادتها شاركت . 3

 - 21 من الفترة فى فايد مدينة فى المنعقد و 2006 السويس- قناة جامعة االسماعلية

 بعنوان بحث بالقاء سيادتها قامت و نوفمبر 23

The effects of black cumin seed (Nigella sativa) and garlic seed 

(Allium sativum) extracts in the control of parasitic infestations 

and immunostimulation of catfish (Clarias gariepinus) 

 .المؤتمر في بحث احسن جائزة علي البحث حاز وقد

 / البيطري الطب كلية / )األول الدولي ( التاسع ميالعل المؤتمر فى شاركت . 4

 شعار تحت 2007 القاهرة

 فى الشيخ شرم مدينة فى المنعقد و االنسان صحة و الوافدة المشتركة االمراض

 27 - 24 من الفترة

 سيادتها وقامت .للمؤتمر المنظمة اللجنة في باالشتراك سيادتها قامت وكذلك ابريل

 بعنوان بحرين بإلقاء

1) Studies on the Effect of Zimoferment on the Growth, Health 

and Immunity of Nile Tilapia (O. niloticus) 

2) Susceptibility of Nile tilapia to Aeromonas hydrophila Post 

Heat Exposure 

 .المؤتمر في بحث احسن جائزة علي البحث حاز وقد
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2 

 2007 تطبيقاتها و العليا للدراسات الرالث الدولي المؤتمر فى سيادتها شاركت . 5

 جامعة رحاب فى المنعقد

 بعنوان محاضرة بإلقاء قامت و .مايو 5 - 3 من الفترة فى القاهرة

The occupational hazard and the Susceptibility of cultured fishes 

to bovine rotavirus infection in Egypt 

The possible role of shrimp viruses in dissemination of avian 

influenza 

 الحيوان في الخصوبة و للتكارر المصرية الجمعية مؤتمر فى سيادتها شاركت . 6

 مدينة فى المنعقد و 2006

 بعنوان محاضرة بالقاء فبراير 1 - يناير / 29 من الفترة فى السخنة العين

The Ecopathology of Toxic Mercury and Its Effect on Fish and 
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اللجنة الدائمة لمراجعة جودة البرامج  اعمالوالبرامج في الجامعة والمساهمة في انجاح 

 والخطط 
 هـ1439

2.  
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(Allium sativum) extracts in the control of parasitic infestations and 
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