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 العلوم
CURRICULUM VITAE 

   

 
 

  
  Dr. Zeinab Abd El-Fattah 

Ahmed. 

  

Date of birth: 13/8/1956   

Citizenship: Egypt    Phone:  

    0020 93 4600390 

 

Place of birth:  Assiut, Egypt      Mobile:  

    01067416046 

 

Email: Zeinab_ahmed_2007@yahoo.

com 

  

Education:   

University: 

 

20/5/1978 B.Sc., of Science, Botany Dept., Assiut Univ., 

Assuit, Egypt)  

 25/9/1983  Master Degree inPhycology Department of Botany, 

Faculty of Science, Assiut University, Assuit 

Egypt. 

 24/4/1988 Ph.D., in phycology, Department of Botany, 

Faculty of Science, Assiut University . 

Empolyments:   

 29/10/1978 Demonstrator, Department of Botany, Faculty of 

Science, Assiut University (Sohag). 

 29/10/1983 Assistant lecturer; Department of Botany, Faculty 

of Science, Assiut University (Sohag). 

 8/5/1988 Lecturer; Department of Botany, Faculty of Science,  

Assiut University (Sohag). 
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 28/11/1998 Assistant Professor, Department of Botany, 

Faculty of Science,South valley University (Sohag) 

Languages       Arabic, English 

Publications: 

 23 publications in peer reviewed journals  

Functions: 

 Egyptian Botanical Society 

 An activity member in project of Continuous Improvement and Qualifying for 

Accrediation Project (CIQAP)  

Teachning: 

Lectures:  

  Plant Physiology  

  Plant Anatomy  

 Plant Morphology and Anatomy 

 Plant ecology  

 Introduction to algae ( Electronic course) 

 Ecology of algae  

 Physiology of algae 

 Marine  algae 

                   Fresh water algae 

 

 

Lab courses:  

 

 Plant Physiology  

  Plant Morphology and Anatomy 

  Plant Anatomy  

 Algae 

 Physiology of Algae 

 Ecology of algae 

 

Supervision of Ph.D and master students  

 One Ph. D student 

 5 Master students 
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Conferences and workshop: 

 

 Work shop on Techniques in Molecular Biology.28January – 02 February 2006. 

 

 8th African Crop Science Society Conference Crop Research, Technology Dissemination And Adoption 

To Increase Food Supply,reducing Hunger And Poverty in Africa. Minia  

       University. El-Minia, Egypt. 27-31 October 2007. 

 

 The First International Conference of Biological sciences. 4-5 March 2009, Assiut  Universty , Assiut 

Egypt. 

 

 Second International Conference On Phycology, Limnology and Aquatic Sciences.14-15 February 

2010 . Suez Canal University,Port Said, Egypt. 

 

 The Sixth International Conference On Biological Science 10-11 November 2010. Tanta University, 

Tanta Egypt. 

 

 Interational Conference on Pure and applied Science.28-30 March 2015, LuXor, Egypt. 

 

  

List  OF The  Scientific puplication:- 
 

 

Publications Before Lecturer 

1-Ahmed A. Mohamed; Ahmed M. Ahmed and Zeinab A. Ahmed (1986): Studies on 

Phytoplankton of The Nile System In Upper Egypt. Limnologyca (Berlin) 17 

(1): 99 - 1 17 

2- A. A. Mohamed; A. M. Ahmed; A. M. Abdel-Rahman   and Z. A. Ahmed 

(1989): Effect of N2- Sources on Salinized Senedesmns obliquus. I-Growth , 

photosynthesis and Respiration. Bull. Fac. Sci., Assiut Univ. , 18 (2D): 61-77 

3- A.  M. Ahmed;  A. A.  Mohamed A. M. Abdel-Rahman and   Z. A. Ahmed 

(1989): Effect of N2- Sources on Salinized Senedesmus obliquus. II- 

Carbohydrates and N2- Compounds. Bull. Fac. Sci., Assiut Univ. , 18 (2D): 79-

94 

4-  A. A.  Mohammed  ; A. M. Abdel-Rahman and Z. A. Ahmed (1989): 

Affect of Added N2-sources on Salinized Senedesmus obliquus: short - term 

experiments. Bull. Fac. Sci., Assiut Univ. , 18 (2D): 95-1 10 

 
 

 

Publications Before Assistant Professor 
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1-Abdel- Basset, R.; Zeinab A. Ahmed and Ali R. M. (199l):Nitrate Reductase Activity of 

Cholorella fusca in Relation to Photosynthesis and Respiration in Salinized 

Cultures Supplemented with Ca+2 \ Bull. Fac. Sci., Assiut Univ. , 1-13. 

(Stress Biochemistry In Plants Proc. of Joint Meeting -DAAD). 

 

2- Zeinab A. Ahmed and Refat Abdel- Basset (1992): Growth , Photosynthesis and proline 

content of Senedesnms obliquus (Turp.) Kiitz as Affected by Cu2 . Acta. 

Hydrobiol. 34(4): 401-409. 

3- Zeinab A. Ahmed; M. S. Adam and A. A. Issa (1992): Salinity induced Growth and Some 

Related Physiological Activities of The Soil Alga Kirchneriella lunaris . Sohag Pure 

and Appl. Bull. Fac. Sci . Egypt. 8: 157-167 

4- Zeinab A. Ahmed (1993): Studies on Phytoplankton in Agricultural Drains at Sohag Area. Bull. 

Fac. Sci., Assiut Univ. , 22 (2D): 71-86 

 

5- Zeinab A. Ahmed (1994): Preliminary Survey of Soil Algal Flora In Upper Egypt. Egypt J 

Bot. Vol, 34 No. 1, PP : 17-36 

6-   Refat Abdel- Basset and Zeinab A. Ahmed (1994): Protective action of Ca2+ in Chlorella fusca 

against heat stress. Bull. Fac. Sci., Assiut Univ. , 23 (ID): 39-50 

7- Zeinab A. Ahmed and Ahmed A. Issa (1994): Phosphorus Stress effects on esimilation of 

nitrate by green Alga Kirchneriella lunaris Moeb. isolated from desert soil. Acta  

Hydrobiol. 36(1): 49-55. 

8- Ahmed A. Issa and Zeinab A. Ahmed (1994): Response of Nile Phytoplankton to Algicide (Cu 

So4. 5H2o) in multispecies  Chemostat experiments. Qatar Univ. Sci. J. 14 (1): 76-

81. 
 

9- Zeinab A. Ahmed(1998):-Distribution and Biomass of the  Shell-Algal Flora Along 

the Shore of Irrigation Canal At 

Sohage,Egypt.Egypt.J.Microbiol33,No.2,pp.273-282. 

 

10- I.A.Kobbia , Zeinab A. Ahmed and Z. A.Mohamed (1999):-Studies on the soil 

Algal Flora of the Canal Bank Habitats at Sohag District,Egypt.  

Egypt.J.Microbiol,34,No.1,pp.23-44. 

 

Publications After Assistant Professor  

 

1- Faheed, F., A. and Z. Abd–El Fattah(2008): Effect of Chlorella vulgaris as Bio-fertilizer on 

growth parameters and metabolic aspects of Lettus plant.J.Agr.and 

Soc.Sci.,4;165-169. 

 

2-Zeinab A. ahmed, MohamedA. Shaddad, Ali E. Abu-Amer, Emad A. Fadel(2009): Effects of     

                         Sub-Lethal Concentrations of Cd2+ on Growth, Photosynthetic Pigments,  

                         Nitrate- reductase Activity and Protein Metabolism  in Chlorococcum   

                          humicola ( NAG.)     RAB. J. of  Botany spec. publ. No.1. p.p.189.-203. The      
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                         first International conference of Biological Sciences Assiut Unv. 

      

3- Zeinab A. Ahmed (2010): PELIMINARY STUDY ON EPIPHYTIC MICRO ALGAE             

                 ON AQUATIC PLANTS AT SOHAG DISTRICT. Egypt. J. of phycol. Vol.11,pp:  

                  103-120Second  International Confeference on phycology and aquatic Science Seuz     

                  Canal University. Port-Said, Egypt. 

                                                         

4-  -Zeinab A.  Ahmed,  Hamdy R. Galal., Hoida A. Badr (2015): EFFECT OF SALINITY ON  

                         LIPOPEROXIDATION, PHENOLIC COMPOUNDS, ENDOPHENOL    

                         OXIDASE ENZYME AND PROTEIN METABOLISM IN KIRCHNERELLA     

                        LUNARIS ISOLATED FROM FROM SEWAGE WATER. Assiut Unv. J. of   

                        Botany                                     . 

 

5- Zeinab A. Ahmed, Emad A. Faddel (2015): EFFECT OF COPPER ON NITROGEN         

                  COMPOUNDS, NITRATE- REDUCTASE ACTIVITY AND ASCORBATE IN     

                  CHLOROCOCCCUM HUMICOLA CELLS Assiut Unv. J. of Botany. 

 
6-- Zakaria A. Mohamed, Zienab A. Ahmed, Asmaa B. Ahmed (2016) : Phytoplankton  

                distribution and diversity in fish ponds in southern Egypt. J. of       

               Environmental Studies.15:19-31. 

7- Zakaria A. Mohamed, Zienab A. Ahmed, Asmaa B. Ahmed (2016): Phytoplankton in  

                 the gut contents of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) collected from        

                Egyptian fish ponds  J. of   Environmental Studies.15:33-41. 

 

8-Zeinab  Abd El-Fattah. Ahmed, Asmaa  Baker. Ahmed (2016): Comparison between the       

                 Physiological Responses of Ankistrodesmus falcatus and Chlorella vulgaris  

               to Copper. Minia Science Bulletin Volume 27(1), 19-36. 

 

9-Kalaf Ali Fayz and Zeinab Abd-El Fattah (2007):-Alteration in Growth and Physiological 

Activities in Chlorella vulgaris Under Effect of Photosynthetic Inhibitor 

Diuron. International J. of Agricul. and Biol.1560-8530\09-4-631-634. 

 

 األنشطة الجامعية

 
 بيان بالمشاركة   في أنشطة الجودة بكلية العلوم

 

 أوالً: المشاركة في اللجان والمعايير 

 
 .26/1/2010مسؤل معيار الموارد المالية والمادية  -1

  .19/4/2011ير يسرئيس لجنة الت -2

 م2008منسق برنامج علم النبات  -3
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 ثانيا : المشاركة في االجتماعات : 

 م.26/1/2010لمسئولين عن ملف االعتماد جتماع اإ -1

 .8/6/2010إجتماع السيد االستاذ الدكتور/رئيس الجامعة بالسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -2

 إجتماع السادة مسؤلى اللجان والوحدات التنفيذية لوحدة ادارة الجودة. -3

 م.26/4/2011اجتماع االستعداد لزيارة االعتماد  -4

 م.15/5/2011يارة االعتماد جتماع االستعداد لزإ -5

 م.16/5/2011جتماع االستعداد لزيارة االعتماد إ -6

 ..6/9/2011جتماع مسئولى المعايير مع االستاذ الدكتور/عميد الكلية إ -7

 .م.14/9/2011إجتماع مناقشة الرد على نقاط التحسين الواردة بتقرير لجنة المراجعة الخارجية بتاريخ -8

 دة اعضااااء هيئاااة التااادريس لمناقشاااة االساااتعداد لزياااارة لجناااة المراجعاااة الخارجياااةإجتمااااع إدارة الكلياااة ماااع الساااا -9

 .م.13/2/2012

 م.20/2/2012جتماع رؤساء الوحدات واللجان لالستعداد لزيارة لجنة المراجعة بتاريخ إ -10

 م.6/3/2012جتماع مسئولى المعايير لمناقشة آليات زيارة لجنة المراجعة من الهيئة القومية بتاريخ إ -11

 جتمااااع إدارة الكلياااة ماااع الساااادة اعضااااء هيئاااة التااادريس لمناقشاااة االساااتعداد لزياااارة لجناااة المراجعاااة الخارجياااةإ -12

 م.8/10/2012

 إجتمااااع إدارة الكلياااة ماااع الساااادة اعضااااء هيئاااة التااادريس لمناقشاااة االساااتعداد لزياااارة لجناااة المراجعاااة الخارجياااة -13

 م.9/10/2012

 ة التااادريس لمناقشاااة االساااتعداد لزياااارة لجناااة المراجعاااة الخارجياااةإجتمااااع إدارة الكلياااة ماااع الساااادة اعضااااء هيئااا -14

 م.10/10/2012

 م.20/11/2012إجتماع مسئولي المعايير بتاريخ  -15

 م.19/12/2012 إجتماع المسئولي المعايير مع االستاذ الدكتور/عميد الكلية -16

 ..22/4/2013ومعاونيهم  إجتماع إدارة الكلية مع السادة اعضاء هيئة التدريس -17

 .4/4/2015تماع المسئولي المعايير مع االستاذ الدكتور/عميد الكلية إج -18

 .8/4/2015إجتماع المسئولي المعايير مع االستاذ الدكتور/عميد الكلية  -19

 .15/4/2015إجتماع المسئولي المعايير مع االستاذ الدكتور/عميد الكلية  -20

 .22/4/2015الكلية إجتماع رؤساء الوحدات واللجان مسئولي ملفات المعايير مع ادارة -21

 .28/4/2015إجتماع رؤساء الوحدات واللجان مسئولي ملفات المعايير مع ادارة الكلية -22

 

 ثالثا: المشاركة في ورش العمل

 

 التاريخ بيان ورش العمل م

توصيف المقررات حضور ورشة عمل 1  8/10/2008  

ادحضور ورشة عمل التعريف بمشروع التطوير المستمر والتأهيل لألعتم 2  20/10/2008  

مراجعة وتحديث رسالة الكلية ورؤية الكلية واهدافهاحضور ورشة عمل  3  17/2/2009  

الحلول( –)المشكالت  -قضايا المياه بمحافظة سوهاجحضور ورشة عمل  4  24/3/2009  

التعليم والتعلم وتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.حضور ورشة عمل  5  12/4/2009  

متابعة الطالب المتميزين والمتعسرين وحل مشكالتهم. ة عملحضور ورش 6  13/4/0920  

.حضور ورشة عمل الجودة وتأهيل الكلية لألعتماد 7  11/4/2010  
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17/5/0920  عن عرض نتائج الطالب.حضور ورشة عمل  8  

.336مجلس الكلية حضور ورشة عمل  9  15/6/0920  

.جية للكلية مع خطة الجامعة حضور ورشة عمل ارتباط الخطة االستراتي 10  4/7/2010  

.حضور ورشة عمل مناقشة شئون الجودة والتقدم لألعتماد  11  27/9/2010  

عن حقوق الملكية الفكرية والنشر . حضور ورشة عمل 12  5/10/2010  

عن الملكية الفكرية.حضور ورشة عمل  13  26/1/2010  

الخارجيين توصيف المقررات في ضوء ردود بعض المراجعين 14  2/1/2011  

نواتج التعليم وخرائط المنهج. حضور ورشة عمل 15  19/4/2011  

عن) تطبيقات البالزما فى خدمة المجتمع(. حضور ورشة عمل 16  28/9/2011  

17 
مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير وتحديث القدرة المؤسسية والفاعلية  حضور ورشة عمل

28/9/2011 التعليمية بكلية العلوم .  

استراتيجية التعليم والتعلم. حضور ورشة عمل 18  14/1/2012  

.حضور ورشة عمل مناقشة تنفيذ معايير الهيئة القومية 19  13/2/2012  

20 
دور االرشاد الطالبي في تعزيز العملية التعليمية وحل  حضور ورشة عمل

.مشاكل الطالب  
15/10/2013  

الوقاية والعالج – سي الكبدي سيحضور ندوة طبية عن االلتهاب الفيرو 21  24/12/2013  

22/5/2010 ندوة عن اعداد الورقة االمتحانية. 22  

الئحة الساعات المعتمدة. حضور ورشة عمل 23  15/6/2009  

عن)ادارة التغير(. حضور ورشة عمل 24  9/7/2009  

استراتيجية التعليم والتعلم. حضور ورشة عمل 25  18/2/2012  

26 
حول كيفية التعامل مع الحرائق وتشغيل طفيات الحريق  عملحضور ورشة 

 اليدوية وااللية.
18/11/2012  

25/11/2012 ندوة عن ) الجديد فى التحاليل الطبية (. 27  

4/6/2013 ندوة عن )مشكالت الطاقة وترشيد االستهالك (. 28  

3/6/2015 حضور ورشة عمل عن مؤشرات عمل نحو تجديد االعتماد. 29  

الوقاية والعالج. –ندوة عن االلتهاب الفيروسى الكبدى  30  24/12/2013  

18/3/2015 عرض انجازات قسم النبات. 31  

18/3/2015 عرض انجازات قسم الرياضيات. 32  

33 
حضور ورشة عمل عن تحديات االولويات البيئية لمحافظة سوهاج خالل 

 السنوات الخمس القادمة.
29/12/2016  
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 رابعاً   : دورات  تدريبية

 
 .مركز ضمان الجودة بالجامعةب 28/2/2009-27البرنامج  يمنسقدورة  -1

 .مركز ضمان الجودةب 3/3/2009-2الخطة اإلستراتيجية دورة  -2

 .مركز ضمان الجودةب 26/7/2009-25استراتيجيات التعليم والتعلم دورة  -3

 .الجودة  بمركز 13/10/2009الدراسة الذاتية دورة  -4

 

 خامسا: عضوية اللجان المؤسسية بالجامعة   

 
 

 عضو بمجلس قسم النبات  .1

 وحتى اآلن 2011مجلس قسم النبات منذ عام أمين  .2

 عضو في لجنة شكاوى الطالب. .3

 .2011/2012العليا بكلية العلوم للعام الجامعى  تعضو لجنة الدارسا .4

 2012/2013للعام الجامعي بكلية العلومخدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة عضو  .5

  2013/2014 للعام الجامعي بكلية العلومخدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة عضو  .6

 2014/2015 للعام الجامعي بكلية العلوم المكتبات لجنةعضو  .7

 2015/2016 للعام الجامعي بكلية العلوم المكتبات لجنةعضو  .8

 

 سادسا: عضوية الجمعيات واللجان األهلية

 .عضو بجمعية حماية البيئة  .9

 

 الجمعية النباتية.عضو ب.10

 

 

 سابعا: المشاركة فى تطويرا لبرامج التعليمية بالجامعة.

 

 المشاركة فى وضع الئحة لبرنامج الساعات المعتمدة بقسم النبات بكلية العلوم

(15/6/2009) .  
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 ثامنا مشروع تطوير نظم  تقويم الطالب و االمتحانات بالجامعة .:- 

 

.21األسئلة بتاريخ  3/1/201ارة بنوك حضور دورة تدريبية على برنامج اد  

 

تاسعا:-حضور الدورات الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعة .

 

امعة   سوهاج  ج                     2005  - 5-3أخالقيات وآداب المهنة                       -1  

  

وع تنمية مشر               2006 -4-30     تقييم التدريس                                2  

 

درات أعضاء ق                  2006 -6-4الساعات المعتمدة                                   3  

 

يئة التدريسه                  2006-11-6توكيد الجودة واالعتماد                             4  

 

  2006 -11-7وجيا                     التدريس باستخدام التكنول-5

 

   2007 -3- 10البرامج القيادية لألكاديميين                        -6 

 

 

 المشاركة فى األنشطة الطالبية واألسر الجامعية
 
 

 

م 2008مستشار اللجنة الثقافية لعام -1  

 

جال نشاطحاصلة على شهادة تقدير من عميد الكلية على الجهد الطيب في م --2  

 

م2008اللجنة  لعام   
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م 2009مستشار اللجنة الثقافية لعام -3  
 

إلنجاح فعاليات الملتقى الثالث لكليات العلوم بالجامعات المصرية  شهادة تقدير حاصلة على-4

م بجامعة أسيوط2009فبراير  24-20والعربية من   

 

الطيب فى دورةشهادة تقدير من جامعة المنيا تقديرا على الجهد  حاصلة على-5  

 

.العلوم  بجامعة المنيا وجامعة سوهاج كليتي التواصل بين  

 

شهادة تقدير من عميد الكلية على الجهد الطيب فى مجال نشاط حاصلة على-6  

 

م2009اللجنة  لعام   

 

م 2010اللجنة الفنية لعام مستشار  -7  
 

 

م 2011مستشار اللجنة الثقافية لعام  -8  

 

 

المسابقات التي تقام في الكلية في القران الكريم والشعر و الزجل.اإلشراف على جميع -9  

 

تنظيم المسابقات الثقافية بين طالب األسر المختلفة. -10  

 

م 2015حتى 2012مستشار اللجنة االجتماعية لعام - 11- 

 

2012 /2011حاصلة على لقب األم المثالية لعام-12  

 

 دور عضو هيئة التدريس فى خدمة المجتمع

 

مشاركة المجتمع المدني في تطوير وتحديث القدرة المؤسسية    حضور ورشة عمل عن-1

(28/9/2011 ).  

.5/4/2010 حضور دورة تدريبية على األمن واألمان  وإدارة  أألزمات    -2  
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يوم  ليةواآل حضور دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الحرائق وتشغيل طفايات الحريق اليدوية -3

بالتعاون مع هيئة الدفاع المدنى بالجامعة. 21/10/2201  

( .28/9/2011دور معمل تطبيقات البالزما في خدمة المجتمع ) حضور ورشة عمل عن -3  

لية.مشاركة المجتمع المدني في تطوير وتحديث القدرة المؤسسية والفاع حضور ورشة عمل عن -4  

ندوة عن مشكالت الطاقة وترشيد االستهالك. حضور -5  

الوقاية والعالج. -ور ندوة عن االلتهاب الفيروسي الكبديحض-6  

األولويات البيئية بمحافظة سوهاج خالل الخمس سنوات القادمة    حضور ورشة عمل عن -7

كلية العلوم بالتعاون مع جمعية تنمية وحماية البيئة بسوهاج بتاريخ  والتي نظمتها

29/12/2015 .  

 

 

 يعتمد ،،،،،

 
 
 

ميد الكليةع                                                       قسم       رئيس ال           
 

 

سليمان حمدم أحمد محمد أ.د.                                    أحمد محمد عبد الرحيم أ.د.   

  

      


	List  OF The  Scientific puplication:-

