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 احل.د/ عبيد عبدالعاطى صأ للسيـد السرية الذاتية

 
  

 ة ـاسيـانات األسـالبي  

 يعبد العاط صاحل يأ.د/ عبيد عبد العاط:  مـــــــــــاالس 

 م42/24/2692:  الدـــتاريخ املي 

 وسالمة الغذاء تهاالرقابة الصحية على اللحوم ومنتجا:  التخصص الدقيق 

 ىرـــمص:  ةـــــــاجلنسي  

 (620) 6698696 :فون العملـتلي 

 (620) 6698696: فاكس العمل 

 يلميالا : ebeed.saleh@dmu.edu.eg  

   

 فىــدرج الوظيــالت 

   قـ  ر السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسىرئيس مجهورية مصرالعربية  من  قرار برئيس جامعة دمنهور 

 .نوحتى اآل 46/24/4629 بتاريخ  4620لسنة  (026)

  ـ االعربية  السـيد  مصـر  رئـيس مجهوريـة  من قرار ب جامعة دمنهور -عميد كلية الطب البيطرى / رئيسل

 .48/24/4629حتى  4620/ 2/  46بتاريخ  4620لسنة  (262) ق ر عبدالفتاح السيسى

  بتـاريخ   البيئـة اجملتمـ  وتنميـ     خدمـة  ونئشـ ل دمنهور جامعة - كلية الطب البيطرىوكيل

.48/2/4620حتى  44/2/4624

 الطـب البيطـرى  بكليـة   وسـالمة الغـذاء   علـى اغذذيـة   قس  الرقابـة الصـحية   جملس رئيس -

.  40/26/4622تاريخ بدمنهور  جامعة

       بكليـة الطـب البيطـرى     وسـالمة الغـذاء   رئيس جملـس قسـ  الرقابـة الصـحية علـى اغذذيـة

.4626/  26/  40وحتى  9/2/4666اعتبارا من  اإلسكندريةجامعة  - هورفرع دمن - بالبستان

 ىـــلعلمدرج اــالت 

 مــن  اعتبــارًادمنهــور جامعـة   -كليــة  الطــب البيطــرىذذيـة ب اغ جــودو ومراقبــةقســ  سـتا  ب أ

  .نو حيت اآل 49/26/4626

mailto:ebeed.saleh@dmu.edu.eg
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   ور جامعـة  دمنهـ فـرع  الطـب البيطـرى بالبسـتان ب    بكليـة ذذية اغ جودو ومراقبةبقس  أستا

 . 40/26/4626وحيت  9/2/4666من  ًااعتبار اإلسكندرية

  مـن   ًااعتبار اإلسكندريةجامعة  -بكلية  الطب البيطرى ذذية اغ جودو ومراقبةبقس   أستا

 .0/2/4666وحيت  66/7/4667

  اإلسـكندرية جامعـة   -بكليـة  الطـب البيطـرى   ذذية اغ جودو ومراقبةبقس  أستا  مساعد 

 .م46/9/4664من  ًااعتبار

  مـن   اعتبارًا اإلسكندريةجامعة  -بكلية  الطب البيطرىذذية اغ جودو ومراقبةبقس  مدرس

 .م2667/ 9/ 42

 اإلسـكندرية جامعـة   -كلية  الطـب البيطـرى  بذذية اغ جودو ومراقبةبقس   مدرس مساعد 

 .م20/2/2664من  اعتبارًا

  مـن   اعتبـاراً  اإلسكندريةجامعة  -كلية  الطب البيطرىبذذية اغ جودو ومراقبةبقس  معيد

 .م26/26/2688

  يف جمـا  الراابـة الصـ ية علـل الل ـوس      التـى يقـوس سـيادتت بتدريسـها     املقررات الدراسية

  :وسالمة الغذاءومراابة األغذية ومنتجاتها وجودة 

 عمال اإلمتحانات النظرية والعمليـة والشـفهية   أاملشاركة الفعال  يف  القيام بتدريس وأيضًا

لطـال  السـنوات النهائيـة    وسـالمة الغـذاء   قررات الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها للم

ئحـة  الدكتوراه " طبقـًا ل  -ماجستري  -" دبلوم بكليات الطب البيطري وطال  الدراسات العليا 

 :  الكلية

{ 

ـ   (2 ة الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها اجلزء العملي والنظري لطال  البكـالوريوس الفرق

 ( .0835A  Code NO) اخلامسة

 (.2868028كود ) ميكروبيولوجيا اللحوم واغمساك ومنتجاتها. (4

 (.2868044كود الكيمياء التحليلية للحوم ومنتجاتها ) (6

 (.2868042كود التسم  الغذائي ) (2

 (.2868029كود ) الذبيح. اتحيوانعلى حلوم ة يصحالرقابة ال (0

 (.2868049كود املتبقيات الكيميائية يف الغذاء ) (9

 (.2868046كود توكيد جودو اغمساك و الدواجن ) (7

 (.2868064كود توكيد جودو منتجات اللحوم ) (8

 (.2868062كود حتليل النقاط احلرجة ملصان  إنتاج اغذذية ) (6

 (.2868028كود ميكروبيولوجيا اللحوم و منتجاتها ) (26

 (.2868047كود توكيد جودو حلوم حيوانات الذبيح ) (22

 (.2868046كود مساك و الدواجن )توكيد جودو اغ (24
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 (.2868066كود الرقابة الصحية على خملفات اجملازر ) (26

 (.2868962كود ) ومنتجاتها  اللحوم على الصحية الرقابة (22

 (.2868964كود ) منتجاتها و اغرانب و الدواجن حلوم على الصحية الرقابة (20

 (.2868966كود ) منتجاتها و اغمساك على الصحية الرقابة (29

 (.2868962كود ) الذبيح حيوانات جمازر خملفات صحة (27

 (.2868960كود ) الدواجن جمازر خملفات صحة (28

 (.2868969كود ) اللحوم جودو توكيد (26

 (.2868967كود ) اغرانب و الدواجن حلوم جودو توكيد (46

 (.2868968كود ) اغمساك جودو توكيد (42

 (.2868966كود ) اللحوم منتجات جودو مراقبة (44

 (.2868926كود ) اغرانب و الدواجن حلوم جاتمنت جودو مراقبة (46

 (.2868922كود ) اغمساك منتجات جودو مراقبة (42

 (.2868924كود ) الدواجن جمازر خملفات جودو مراقبة (40

 (.2868926كود ) الذبيح حيوانات جمازر خملفات جودو مراقبة (62

  يـة األوروبفـى الـدو     وورش عمل للتطوير خـارج مصـر   تدريبيةتصميم وتنفيذ برامج 

فى جما  سالمة الغذاء: والعربية

  بناءا على دعوو جامعة جنوو  لتدريب فريق العمل املشارك من الدول  جنوة بإيطالياالتدريب فى

 life   )التعلي  مدى احلياو Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى  اغوروبية والعربية

long learning at health )  خـالل   والص ة النفسية الشخصية والص ةسالمة الغذاء فى جمـال

 .4/8/4627حتى  46/7/4627الفرتو من 

  بناءا على دعوو جامعة زيلينا  لتدريب فريق العمل املشارك مـن   سلوفاكيا -فى زيلينا التدريب

)التعلي  مدى احلياو   Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى اغوروبية والعربية الدول 

 life long learning at health ) خـالل   والصـ ة النفسـية   الشخصية والص ةسالمة الغذاء فى

 .7/6/4627حتى  4/6/4627الفرتو من 

  لتـدريب فريـق العمـل املشـارك مـن       جامعة ابن الطفيـل بناء على دعوو  دولة املغرب فىالتدريب

التعلي  مدى احلياو  ) Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى اغوروبية والعربية الدول 

 life long learning at health )  (.2/26/4627 – 2من ) خالل الفرتو سالمة الغذاءفى جمال  

 بسـلطنة   البلـديات االقليميـة ومـوارد امليـاه    ورشة  عمل بناء على دعـوو مـن  وزارو     التدريب فى

م 9/2/4620بتاريخ   (لغذائيةالتعامل والتخزين اآلمن للغذاء فى  املنشآت اعمان مبسقط وعنوانها )
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لبلـديات  ىل الوزير/ أمحد بن عبد اهلل بن حممد الشـحى وزيـر ا  امن  مع )مرفق شهادو تكري (

 .هاإلقليمية و موارد امليا

  مأمونية املمارسات الص ية ومنهجية الراابة علـى املنشـآت   الربنامج التدريبى: " تصمي  وتدريب

 .هالبلديات اإلقليمية وموارد امليابوزارو  42/26/4620-46ن فى الفرتو ا" فى سلطنة عمةالغذائي

   بدعوو من وزارو البلديات اإلقليميـة ومـوارد    ة عماننسلط تدريبى فى تصمي  وتدريب برنامج

" حيـ  شـارك   التعامل اآلمن مـ  الغـذاء فـى املنشـات الغذائيـة     ورشة عمل بعنوان "  وتنفيذاملياو 

ـ  مبشـاركة الورشـة   مت إدارو( و )سـب  عـروت تقدميـة    7سيادتة بعـدد    دكتورو/كورنيال ال

حي  قامت بإلقاء حماضرو واحدو ( FAOجوسنت من رئاسة منظمة االذذية والزراعة العاملية )

 م.9/2/4620يوم االحد 

 شـركة خـرباء العاصـمة    ماليزيا بدعوو من "  -كواالملبور  تصمي  وتدريب برنامج تدريبى  فى

البلديات اإلقليميـة ومـوارد   بوزارو ملفتشني الصحيني ورؤساء املعامل لسادو اا "  لتدريب للتدريب

حتليـل وتقيـيم املخـاطر فـى املنشـأت الغذائيـة       سـلطنة عمـان علـى الربنـامج التـدريبى )     ب هامليا

 م.   4622أكتوبر 29إىل 24( فى الفرتو من والبيطرية

   لبلديات اإلقليمية ومـوارد  بدعوو من وزارو ا سلطنة عمان تدريبى  فى تصمي  وتدريب برنامج

 م. 6/2/4620 - 7فى مسقط فى  الفرتو من املنعقد  مؤمتر سالمة الغذاءملشاركة فى وااملياو 

  شـركة خـرباء العاصـمة    بـدعوو مـن    عمـان سـلطنة   تـدريبى  فـى   وتدريب برنـامج    تصمي "

اإلقليميـة ومـوارد    البلدياتبوزارو لسادو املفتشني الصحيني ورؤساء املعامل ا لتدريب  للتدريب "

طرق الكشف عن البكترييا الالهوائيـة فـى املـواد    )على الربنامج التـدريبى  سلطنة عمان ب هامليا

 .م 4620 ديسمرب 42إىل  46فى الفرتو من  (الغذائية

    شـركة خـرباء العاصـمة    بـدعوو مـن   تـدريبى  فـى سـلطنة عمـان      تصمي  وتدريب برنـامج "

البلديات اإلقليميـة ومـوارد   بوزارو شني الصحيني ورؤساء املعامل لسادو املفتا لتدريب  للتدريب "

)نظاس حتليـل وتقيـيم املخـاطر فـى املنشـآت      الربنامج التدريبى بعنوان على  سلطنة عمانب هامليا

 .2/4/4629حتى  62/2/4629فى مؤسسة خرباء العاصمة خالل الفرتو من  الغذائية البيطرية(

 

 فى جما  سالمة الغذاء لعلمية باخلارجالزيارات اخلارجية واملهمات ا 

 جامعـة الطـب   كمال درجة الدكتوراو مـن خـالل )نظـام اإلشـراا   املشـرتك ( فـى       ستالسفر إل

من  ة الغذاءة على اللحوم وتكنولوجياتها وسالممعهد الرقابة الصحي  بفيينا بالنمسا البيطرى

ائيـة التـى حتـد  يف الـ وتن أ نـاء      والكمي التغريات البكرتيولوجية . وعنوانهـا " 2667 -2660 عام

 " .  ختزين وفساد حلوس الدواجن
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  قسـ  علـوم     جامعـة بريسـتول بـإالرتا   نـا بالنمسـا إىل   يالسفر من  جامعة الطب البيطـرى بفي

 اململكة املتحدو إالرتا . 2667شهر مارس االذذية 

          الكليـة    ىلإ لالسفر من  معمـل قسـ  علـوم اغذذيـة  ات اغصـل احليـواني جامعـة بريسـتو 

 .  2667مارس  امللكية بلندن

  مهمـة علميـة(   اململكة املتحـدو إالـرتا    4664شهر مايو  جامعة بريستول بإالرتاالسفر إىل(  

)للعمـل فـى مشـروع   مـ  دكتـور فـيفني الـن        ذذية  ات اغصل احليـواني   اغ معمل قس  علوم

مشروع دراست للتعرف علـى النقـا    بإالرتا فى ) بريستولفى جامعة  الكورىودكتور جانت 

احلرجت أو تلو  مـذبواات الـدواجن بعـرتات الكامبيلوبـاكرت والسـاملونيال  والطـرق الطبيعيـت        

اجلاهزه واملطابقت للخطو  التجاريت احلاليت ألختـزا  املمرااتخخاصـة الكامبيلوبـاكرت علـى     

 (. )خطا (( من دكتور/جانت الكورى جامعة بريستول بإالرتاالدواجن الطازجت

 استا  سالمة  ميد جغرىوالعمل م  ا.د/  4664بأالرت مايو  ة امللكية فى لندنمعاجلا السفر اىل

 . الغذاء

  بدعوو من وزارو البلديات اإلقليمية ومـوارد امليـاو لتنفيـذ ورشـة عمـل       ة عماننسلطالسفر إىل

)سب  عـروت   7يادتة بعدد  " حي  شارك سالتعامل اآلمن م  الغذاء فى املنشات الغذائيةبعنوان " 

تقدمية( و قمت بادارو الورشة وشـاركتنى فـى  لـك دكتورو/كـورنيال جوسـنت مـن رئاسـة        

حيـ  قامـت بإلقـاء حماضـرو واحـدو يـوم االحـد        ( FAOمنظمة االذذيـة والزراعـة العامليـة )   

 م.9/2/4620

 لسـادو  ا لتـدريب   " شركة خرباء العاصمة للتدريبماليزيا بدعوو من "  -إىل كواالملبور  السفر

حتليـل وتقيـيم   املفتشني الصحيني ورؤسـاء املعامـل  لسـلطنة عمـان علـى الربنـامج التـدريبى )       

 م )مرفق شهادو(.   4622أكتوبر 29إىل 24( فى الفرتو من املخاطر فى املنشأت الغذائية والبيطرية

  مؤمتر للمشاركة فى بدعوو من وزارو البلديات اإلقليمية وموارد املياو  سلطنة عمانالسفر إىل

 م. 6/2/4620 - 7فى مسقط سلطنة عمان فى  الفرتو من  سالمة الغذاء

  عمـان  - مسـقط  تـدريبى  فـى   وتـدريب برنـامج     وقام سيادت  بتصـمي   سلطنة عمانالسفر إىل 

لسـادو املفتشـني الصـحيني ورؤسـاء     ا "  لتـدريب  شركة خـرباء العاصـمة للتـدريب   بدعوو من " 

طرق الكشف عن البكترييا الالهوائية فى املواد )ان على الربنامج التدريبى املعامل  لسلطنة عم

 .م 4620 ديسمرب 42إىل  46فى الفرتو من ( الغذائية

  للمشاركة كمحاضر ومدر  فى الربنامج التـدريبى بعنـوان    سلطنة عمان -مسقط السفر إىل

مؤسسة خرباء العاصمة خالل )نظام حتليل وتقيي  املخاطر فى املنشآت الغذائية البيطرية( فى 

 .2/4/4629حتى  62/2/4629الفرتو من 
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  حلضور اجتماع احتاد اجلامعات اليورومتوسـطية   بلجيكا –بروكسل السفر إىل(UNIMED )

 (.27/6/4629-20خالل الفرتو من )

  حدو بناء على دعوو جامعة اإلمارات العربية املت دولة اإلمارات العربية املت دة الشقيقةالسفر إىل

حلضور اجتماعات الدورو التاسعة واغربعني للمـؤرر العـام إلحتـاد اجلامعـات العربيـة خـالل       

 (.22/2/4629 -26الفرتو من )

  بناء على دعوو جامعة بلجوراد ملناقشة بنود أوج  التعاون بني جامعـة دمنهـور    روسياالسفر إىل

ــد    ــة الت ــى وأعضــاء  يئ ــادل الطالب  ريس خــالل الفــرتو مــن وجامعــة بلجــوراد فــى جمــال التب

 (6-22/8/4629.) 

  ملناقشـة سـبل التعـاون     جامعتى أوساكا وكيوتـو بناء على الدعوو املقدمة من  اليابانالسفر إىل

فى التعلي  والبح  اغكادميى فى كلية طب اغسنان وكليـة الدراسـات اغجنبيـة وكليـة     

تـدى العلمـى  ـو التصـدى     اللغات والثقافة ومعهد البحوث لألمرات امليكروبية وحضـور املن 

 .2/6/4629حتى  47/8/4629النفلونزا الطيور خالل الفرتو من 

  ملناقشة أوج  التعاون اغكادميى والبح  العلمى وجتديد مذكرو  روسيا – موسكوالسفر إىل

التفا   املقامة بني جامعة دمنهور وأكادميية موسكو للعلوم البيطرية والبايوتكنولوجى 

 (.28/6/4629 – 26)خالل الفرتو من 

  للمشــــاركة فــــى املــــؤرر اغول ملشــــروع الذاتيــــة      أســــبانيا – برشــــلونةالســــفر إىل 

(The first conference of the RESUME Project   حتـت عنـوان )    سـد الفجـوة بـن(

 (.46/6/4629 – 48خالل الفرتو من ) التعليم وسوق العمل وربط الطالب بسوق العمل( 

 و لك حلضور اجتماع احتاد اجلامعات اليورومتوسطية و لـك ملناقشـة    لياإيطا –روما إىل  السفر

 4629/ 26/  42 – 46خالل الفرتو املقبلة فى يومى  Unimedبعض اغمور املتعلقة بالـ 

  رسـالة   رئـيس جلنـة منااشـة   سـبانيا بصـفت    أبدولـة   دى جران كناريا جامعة الس باملاس زيـارو

املــدرس املســاعد بقســ  اإلنتــاج احليــوانى   –اغلفــى  الــدكتوراه اخلاصــة بالــدكتور/ إســالم 

 (.4629/ 26/  49 – 42والداجنى بكلية الزراعة جامعة دمنهور خالل الفرتو من )

 لزيارة املعهد النووى لعلوس الفضاء وكلية الفيزياء جبامعة موسـكو احلكوميـة   روسياإىل   السفر 

ون التـى سـيت  توقيعهـا فـى جمـال الفضـاء       ( ملناقشـة بنـود التعـا   8/4/4627 – 4خالل الفرتو مـن ) 

 والفيزياء.

 لزيارو املعهد الوطنى لعل  املواد  اليابانإىل   السفر(NIMS) خـالل الفـرتو    جبامعة وسيدا باليابان

( ملناقشة بنود التعاون التى سيت  توقيعها فى جماالت التبـادل العلمـى   6/6/4627 – 47/4/4627من )

 .جامعة دمنهور وجامعة وسيدا اغكادميى لنقل اخلربات بني
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  بدعوو مقدمة من جامعة  إيطاليا –جنوة السفر إىلGenoa University  حلضور اجتماع

 اإلحتاد اغوربى إلدارو مشروع 

EU Project 57889 – Tempus – 1-2013-SE- Tempus  

  .4/2/4627حتى  46/6/4627وحضور ورشة العمل املقامة جبامعة جنوو خالل الفرتو من 

  و لـك لتتفـاع علـى     كلية مينا لإلدارةبناء على دعوو  اإلمارات العربية املت دة –دبى السفر إىل

 (.46/0/4627 – 46انشاء فرع جلامعة دمنهور بدبى خالل الفرتو من )

  بناءا على دعوو جامعة جنوو  لتدريب فريق العمل املشـارك مـن الـدول     جنوة بإيطالياالسفر إىل

 life )التعلي  مدى احلياو   Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى  يةاغوروبية والعرب

long learning at health )  خـالل   والص ة النفسية الشخصية والص ةسالمة الغذاء فى جمـال

 .4/8/4627حتى  46/7/4627الفرتو من 

  العمـل املشـارك مـن     بناءا على دعوو جامعة زيلينا  لتـدريب فريـق   سلوفاكيا -زيلينا السفر إىل

)التعلي  مدى احلياو   Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى اغوروبية والعربية الدول 

 life long learning at health ) خـالل   والصـ ة النفسـية   الشخصية والص ةسالمة الغذاء فى

 .7/6/4627حتى  4/6/4627الفرتو من 

 لتدريب فريق العمل املشارك من الـدول   جامعة ابن الطفيلو بناء على دعو دولة املغرب السفر إىل

 life )التعلي  مدى احلياو   Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى اغوروبية والعربية 

long learning at health ) (.2/26/4627 – 2من ) خالل الفرتو سالمة الغذاءفى جمال 

 جامعة اإلمارات العربيـة املت ـدة   بناء على دعوو  عربية املت دةدولة اإلمارات ال -أبوظبى إىل  السفر

.(42/26/4627-46حلضور اجتماعات الدورو اخلمسني الحتاد اجلامعات العربية فى ) بالعن

  املشرف األجنبـى فـى جامعـة جيولـف بكنـدا      منبناء على الدعوو املقدمة  دولة كنداالسفر إىل 

.66/22/4627 – 46( خالل الفرتو من رتكاإلشراف املشو لك للمهمة العلمية )

 

 

     الدورات التدريبيت والندوات العامة التى ااس بتدريبها من أجل سـالمة الغـذاء وخدمـة

 الكلية:والتغذية باخلرجين و خدمة اجملتم  وتنمية البيئة مبعمل سالمة الغذاء 



 

  

8 

 احل.د/ عبيد عبدالعاطى صأ للسيـد السرية الذاتية

 

    سـات اجليـده للتصـني (    دورو تدريبيـة )املمار تصـمي  وتـدريبGood Manufacturing 

Practice    فى مصان  الغذاء من أجل إنتاج ذذاء آمن واحلفاظ على صحة املسـتهلك وخدمـة

 .47/6/4622اجملتم  وتنمية البيئة فى مصر اغثنني 

  6سيجما  9ندوو علمية الـ تصمي  وتدريب-Sgma        من أجـل إنتـاج ذـذاء أمـن  خـاىل مـن

.26/6/4622اغثنني املسببات املرضية من أجل خدمة اجملتم  فى مصر 

   ( ــذاء ــالمة الغـ ــام سـ ــن نظـ ــة عـ ــة عامـ ــدوه علميـ ــزو  نـ ــذاء األيـ ــالمة الغـ ــاس إدارة سـ نظـ

66222:6222PAS   2/8/4622اغثنني املوافق .

  ( سات اجليدة للمعاملاملماردورو تدريبية )تصمي  وتدريبGood Laboratory Practice 

ستوى اخلرجيني واحلفـاظ علـى صـحة املسـتهلك     من أجل التأكد من سالمة الغذاء  ورف  م

. 42/7/4622وخدمة اجملتم  فى مصرنا احلبيب  اغثنني 

  نــدوو علميــة للتحســني املســتمرKaizen   مــن أجــل حتســني املنتجــات الغذائيــة لتلبيــة

إحتياجات اجملتم  من الغذاء اآلمن واحلفاظ على صحة املستهلك وخدمة اجملتم  فى مصـر  

 . 20/9/4622اغثنني 

    دورو تدريبيـة  تصـمي  وتـدريبDetection of E .coli o157 in food      مـن أجـل رفـ

.22/22/4626 -24مهارات اخلريج وتقدي  ذذاء أمن للمجتم  فى الفرتو 

      نـدوو علميـ  للتحسـني املسـتمرKanBan       مـن أجـل حتسـني الصـناعات وسـالمة الغــذاء

ذاء اآلمن واحلفاظ على صحة املسـتهلك وخدمـة   الغذائية لتلبية إحتياجات اجملتم  من  الغ

. 22/26/4626اجملتم  فى مصر اغثنني 

 سـات اجليـدو للتصـني     ندوو علمية املمارGood Manufacturing Practice    فـى مصـان

الغذاء من أجل  إنتاج ذذاء أمن واحلفـاظ علـى صـحة املسـتهلك وخدمـة اجملتمـ  فـى مصـر         

. 27/6/4626اغثنني 

  ميكـرو  السـاملونيال فـى اغذذيـة فـى بإسـتخدام إختبـار         الكشف عنDetection of

Salmonella in  food      من أجل رف  مهارات اخلرجيني وتقدي  ذذاء أمـن خلدمـة اجملتمـ

. 46/8/4626الثالثأء 

 الكشف عن فساد الد ون فى اغذذية بإستخدام إختبارDetection of fat Rancidity in

food by thiobarbituric acid     من أجل  رف  مهارات اخلرجني وتقدي  ذـذاء أمـن خلدمـة

. 2/9/4626اجملتم  الثالثاء 

  الكشف عن فساد الربوتني فى اللحوم واغمساك والدواجن ومنتجاتها بإستخدام إختبار املواد

 Determination of Total Volatile Basic Nitrogen in meatالنيرتوجينية الطيـارو  

. 6/2/4626أجل رف  مهارات اخلرجيني وتقدي  ذذاء أمن للمجتم  الثالثاء من 
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  يـ  أنـواع   تصمي  وتنفيذ مجي  الربامج التدريبية ومجي  ورش العمل املتعلقة بفحـ  مج

للتأكد من سالمتها وكـذلك كتابـة التقـارير لكـل مـن السـادو         الغذاء واغعالا واملياه

ون   والفـنني للجامعـة وكـذلك اجلهـات احلكوميـ       أعضاء  يئ  التدريس والوظائف املعا

.التى هلا عالق  بفح  الغذاء واغعالا

 ظيمها وتنفيذها بقسم الراابة الصـ ية علـى األغذيـة حتـ      نورش العمل التى ااس بت

 عنوان التداو  اآلمن للغذاء من اإلنتاج إىل اإلستهالك :

  22/2/4620التسم  الغذائى يوم السبت املوافق

 20/2/4620التسم  الغذائى يوم اغربعاء املوافق  فاشية

  28/2/4620التلوث العرضى للغذاء يوم السبت املوافق

  44/2/4620النظافة الشخصية فى الغذاء يوم االربعاء املوافق

  46/2/4620املمارسات الصحية اجليدو للغذاء يوم االربعاء املوافق

 4/0/4620سبت املوافق التعامل اآلمن للغذاء أثناء التخزين يوم ال

  9/0/4620التشريعات احمللية والدولية لسالمة الغذاء يوم اغربعاء املوافق 

 الدورو  التدريبية على جهاز حتليل اغذذية واغعالا  اجتيازAnalyzer) (Meat 

NIR system   من شركة كلينيال  . 4624ديسمرب 

 

   بتنفيـذها داخـل معمـل سـالمة      األنشطة التدريبية والدورات والف وصات التى يقـوس

 الغذاء والتغذية بالكلية )اخل ات املعملية()كتيب املعمل(:

       عمل العديد من الدورات التدربية املتعلقة بسالمة الغـذاء للسـادو أعضـاء  يئـة التـدريس

واهليئة املعاونة لكليات اجلامعات املصـرية  الـذين هلـ  عالقـة بالغـذاء وكـذلك السـادو        

دريس  والفنـيني العـاملني جبهـاز الرقابـة علـى الصـادرات والـواردات بـوزارو         أعضاء  يئة التـ 

التجارو والصناعة و شركات تصني  الغذاء ومعامل فح  الغذاء وكتابة التقـارير الفنيـة   

و ذه الدورات موضح  باجلدول )كتيب املعمل(.

 

 

  ـ     اخلاصـة بسـالمة الغـذاء    إجراء مجي  التحاليـل دنى ومجيـ   جلميـ  منظمـات اجملتمـ  امل

اجلهات التى هلا إحتياج هلذه التجار  كما  و موضح فى كتيب املعمل.

 PCR and DNA typing  Total Aerobic Bacterial Count in food 

 Determination of Crude Protein  Total enterobacterice Count  in food 
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 Determination of Crude Fat  Total psychrotropic  Count in food 

 Rancidity in food  Total yeast, mold Count in food 

 Determination of Ash  Staph.aurus Count in food in food 

 Determination of Crude fiber  Detection of Salmonella and Shigella in food 

 Detection of preservatives in food  Coliforms Count in food 

 Determination of Aflatoxins  Detection of E. Coli true fecal type in food 

 Determination of Ochratoxins  Detection of Listeria monocytogens in food 

 Determination of Zearalenone  Detection of Vibrio species in food 

 Determination of Aflatoxin in milk and milk 

products 

 Detection of Clostridium perfringes in food 

 Determination of Dry matter  Detection of Campylobacter in food 

 Collagen determination  Basic analysis for meat, poultry and fish 

  Determination of  thiobarbituric acid  Hardness  and Senility of water  

 Detection of pesticides   Detection of  drug residues 

 Detection of heavy metals in food and water  Detection of hormones residues 

 Detection of heavy metals in marine sediment  Detection of herbicides 

 Determination of Urea (in feed)  Basic analysis for milk and dairy products 

 Detection of milk and dairy products adulteration  Detection Sensitivity test 

 Microbiological analysis of water  Detection Chemical analysis of water 

 Water Activity  Detection Salmonella spp. 

 Clostridium Identification  Detection Clostridium Identification 

 Spoilage Organisms  Detection Bacillus Identification 

 Determination of Bacillus cereus  Detection Pathogen Confirmations 

 Determination of Streptococcus Count  Detection Coliform Count 

 Determination of Pseudomonas Count  Detection Lactic Acid Bacteria Count 

 Determination of Determination of Total 

Coliform Count 

 Detection Staphylococcus aureu 

 Determination of Yeast & Mold Count  Detection Total Enterobacteriaceae Count 

 

 الخيت اغخضر الكشف عن بقايا املبيدات واملضادات احليوية واهلرمونات والنيرتوفورانز وامل

 فى اغذذية واخلضراوات واغعالا.

         الدورات التدريبيت لتطويراألداء التى اصـل عليهـا فـى جمـا  سـالمة الغـذاء اجلـودة

 والص ة والسالمت املهنية من شركة يونيون للتدريب والتأهيل:

 احلرج التحك ونقاطاملخاطرحتليلنظامHACCP)20/2/4662 

 28/4667-/8يده  املمارسات الصحي  اجل  .

  42/8/4669-20إنشاء وتطبيق نظام إدارو سالمة الغذاء .

    22/8/4662-8مدر  سالمة الغذاء                              .

 22/8/4660-/22املراجعات الداخلية لنظام سالمة  الغذاء.

   4 22662غيـزو  وسـالمة البيئـة ا   28662إنشاء وتطبيق نظام الصحة والسالم  املهنية أو اسـس-

0/8/4660.

   22/8/4668-26جودو إدارو املشروعات.

  0/8/4660-4الست سيجما (six sigma.)

  42/9/4660-26نظام إدارو املعلومات.

   4660/ 48/8-42املراجعة الداخلية.
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  28/8/4662-22متطلبات إنشاء املعامل.

 

 ارك فيها و التـى اصـل   الدورات التدريبية لتطوير األداء اجلامعل كمنظم ومقرر ومش

و سـالمة الغـذاء مبقـر معمـل سـالمة الغـذاء        جودة ومراابة األغذيـة عليها فى جما  

 والتغذية بالكلية واخل ات املعملية: 

  الدورو التدريبية للتدريب على حسا  الاليقنيUncertainty. 

 ( الدورو التدريبيةDetermination of Heavy Metals in food & Feed    و لك بدأ مـن )

2-6/24/4626. 

  الندوو العلمية عن اغ مية اغقتصادية لكون معمل سالمة الغذاء والتغذية معتمد دوليًا

 .22/22/4626يوم اغحد املوافق 

       ( الدورو التدريبية حتـت عنـوان إسـتخدام جهـاز اإلمتصـار الـذرىAtomic Absorption

Spectrophotomete  غمســاك واغلبــان والــدواجن االثقيلــة فــى اللحــوم و( لقيــاس املعــادن

 .4/6/4626-2ومنتجاته  يومى السبت واغحد املوافق 

 ( الدورو التدريبية إلستخدام جهازMilkoscan و لك اغربعاء )48/8/4626. 

 ( الدورو التدريبيةEnumeration of  coliforms in food     و لك بدأ مـن السـبت )6/8/4626 

 .8/8/4626حتى اخلميس 

  )2/8/4626ورشة عمل بعنوان )املراجعات الداخلية وحسابات الاليقني. 

  40/7/4626(( بتاريخ اغربعاء املوافق الدورو التدريبية حتت عنوان  اختبارات احلرفية. 

 ( الدورو التدريبيةDetection of Listeria Monocytogenes in food   و لك بدأ  السـبت )

 .26/7/4626املوافق 

 ( الدورو التدريبيةDetermination of Thiobarbituric acid in food   و لك بدأ مـن يـوم )

 .2/7/4626اغثنني 

 (الدورو التدريبية على جهازDetermination of heavy metals in food & feed    يـوم  )

 .6/9/4626حتى اغثنني   2/9/4626السبت 

      اإلمتصـار الـذرى )  الدورو التدريبية حتـت عنـوان إسـتخدام جهـازAtomic Absorption 

Spectrophotometer  لقيــاس املعــادن الثقيلــة فــى اللحــوم واغمســاك واغلبــان والــدواجن )

 .6/0/4626-8ومنتجاته  يومى السبت واغحد املوافق 

 ( بتــاريخ الســبت املوافــق  5262:6222املراجعــات الداخليــة لنظــاس األيــزو ورشــة عمــل بعنــوان

62/2/4626. 

 رو التدريبية على جهاز)الدوMeat Analyzer 20/2/4626(  يوم اغثنني. 

  2/4/4626اغثنني  )أهمية اعتماد املعامل(ورشة عمل بعنوان. 
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    (  الـدورو التدريبيـة عـنEnumeration of coagulase Positive Staphylococcus

Aureus food 27/2/4626-24( من. 

 ( الــدورو التدريبيــة عــن إســتخدام جهــازAtomic Absorption Spectrophotometer  )

 .6/24/4624-4لتقدير كمية املعادن الثقيلة لألذذية فى يومى اغحد واغثنني املوافق 

   ــوان ــت عنـ ــة حتـ ــدورو التدريبيـ ــوس الـ ــعاعى  الل ـ ــا اإلشـ ــتخداس جهازاملسـ Meat) إسـ

Analyzer Food Scan  اللحـوم   والرطوبـة  فـى    ( لتحديد نسبة الربوتني والـد ون والرمـاد

 .22/22/4624-26واغلبان ومنتجاته  يومى السبت واغحد املوافق 

 ( للشروط العامة لكفاءو معامل اغختبار 55262:6222األيزو  الدورو التدريبية حتت عنوان )

 .62/7/4624اغربعاء املوافق   4660واملعايرو اإلصدار الثانى مايو 

  املســـا اإلشـــعاعى  الل ـــوسإســـتخداس جهـــاز الـــدورو التدريبيـــة حتـــت عنـــوان (Meat

Analyzer Food Scan    لتحديد نسبة الربوتني فى اللحوم واغمسـاك واغلبـان والـدواجن )

 .46/7/4624ومنتجاته  وكذلك نسبة الد ن وكمية الرماد يوم اغثنني  املوافق 

   ( ــوان ــدورو التدريبيــة حتــت عن ــةال ــات الداخلي Internal املراجع Auditــ ق (  الســبت املواف

46/9/4624. 

 ( الت ليل األاصائى لبيانات ونتائج اإلختبارت بإسـتخداس برنـامج  ورشة عمل بعنوان SPPS  )

 .6/9/4624بتاريخ السبت  املوافق 

  املراجعات الداخليةالدورو التدريبية حتت عنوان ( Internal Audit 2/9/4624( اغثنني املوافق. 

 اختبارات احلر ( فية الندوو التدريبي  بعنوانP T بتاريخ الثالثاء املوافق )46/0/4624. 

  (  ورشة على جهـازFlourometer       لتحديـد السـموم الفطريـ  لألذذيـ  واغعـالا بتـاريخ )

 .48/0/4624الثالثاء املوافق 

  حضور ورشة العمل التى نظمها اجمللس الوطنى لالعتماد حول )متطلبات االعتماد للمعامل

دات فى ضوء اخلربات الوطني  واملستجدات الدولية ( و لك وجهات التفتيش وجهات منح الشها

. بفندع سوفتيل املعادى بالقاع  امللكي  بالقا رو. 22/9/4624يوم اغثنني املوافق 

 التـى نظمتهـا جامعـة     "احلمى القالعية بني الواق  واملـامول"  املشاركة فى الندوه التعليمية

 احلمــىإلقــاء حماضــره فيهــا بعنــوان )  دمنهــور بكليــة الصــيدل  جامعــة دمنهــور حيــ  مت

.(والغذاء وعالاتها بص ة اإلنسان القالعية
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يقــوم بتدريســ  لطــال    -:  PAS 220وبراجمــ  اغساســية 4660: 44666اخلــربات يف اغيــزو  (2

اسات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى املنشـآت        مرحلتى البكالوريوس و الدر

 الغذائية  والبيطرية املختلفة.

يقوم بتدريس  لطال   الدراسات العليا وكذلك اإلشراا   -:sigma-6 سيجما 9 ـالاخلربات يف  (4

على تطبيق  فى املنشآت الغذائية والبيطرية املختلفة

لطال   الدراسات العليا وكذلك اإلشـراا   يقوم بتدريس  -:KanBan اخلربات يف الكانابان (6

 على تطبيق  فى املنشآت الغذائية والبيطرية املختلفة.

يقوم بتدريس  لطال   الدراسات العليـا وكـذلك اإلشـراا     -:Kaizenاخلربات يف الكايزن  (2

على تطبيق  فى املنشآت الغذائية والبيطرية املختلفة.

يقوم بتدريس  ذا  ( :HACCPتحك  احلرجة ) اخلربات يف جمال حتليل املخاطر ونقاط ال (0

النظام لطال   مرحلتى البكالريوس و الدراسات العليا وكذلك اإلشراا على تطبيق  فـى  

املنشآت الغذائية والبيطرية املختلفة.

يقـوم   -( :Food Risk Analysis)  لالذذيـة  املخـاطر  و ادارو  تقيـي  حتليـل و   اخلـربات يف   (9

لتى البكالريوس و الدراسات العليا وكذلك اإلشراا على تقيي   بتدريس  ذا  لطال  مرح

  .املخاطر فى املنشآت الغذائية والبيطرية

يقوم بتدريس  ذه املمارسات  لطـال     (GMPاخلربات يف جمال املمارسات اجليدو للتصني  ) (7

ريوس و الدراسـات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى مصـان          ومرحلتى البكال

 ذية املختلفة .اغذ

يقوم بتدريس  ذه املمارسـات  لطـال      (GHPاخلربات يف جمال املمارسات  الصحي  اجليدو ) (8

مرحلتى البكالريوس و الدراسات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى  اجملـازر و        

 املنشآت الغذائية والبيطرية. ومصان  اغذذية املختلفة 

يقـوم بتـدريس  ـذا     (GLPدو فى معامل فح  اغذذيـة )  اخلربات يف جمال املمارسات اجلي (6

النظام لطال   مرحلتى البكالريوس و الدراسات العليا وكذلك اإلشراا على تطبيق  فـى  

  .معامل فح  اغذذية املختلفة

يقوم بتدريس  ـذه املمارسـات  لطـال       (GHP) لالذذية اجليد  التداولاخلربات يف جمال  (26

راسات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى  اجملـازر و        مرحلتى البكالريوس و الد

 املنشآت الغذائية والبيطرية ومصان  اغذذية املختلفة 
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يقوم بتدريس  ذه املمارسـات  لطـال      (PSG) لالذذية اجليد التخزين اخلربات يف جمال  (22

ازر و مرحلتى البكالريوس و الدراسات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى  اجملـ       

 املنشآت الغذائية والبيطرية ومصان  اغذذية املختلفة 

يقـوم بتـدريس  ـذه املمارسـات  لطـال         (PTG) لالذذيـة  اجليـد   النقلاخلربات يف جمال  (24

مرحلتى البكالريوس و الدراسات العليـا وكـذلك اإلشـراا   علـى تطبيقـ  فـى  اجملـازر و        

 .لبيطريةاملنشآت الغذائية وا ومصان  اغذذية املختلفة 

   مراابـة األغذيـة   جـودة و اجلـودة و فى جما  املهاس املوكلت من ابل اجلامعة  والكلية

 :وسالمة الغذاء

 جامعة -املدير التنفيذى ملشروع اعتماد معمل سالمة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطرى

 .  26/9/4622إلي  2/8/4622دمنهور من 

 ملعتمد دوليًا طبقا للمواصفة الدولية العتمـاد املعامـل   مديرًا  ملعمل سالمة الغذاء والتغذية ا

 وحتى تارخي . 4622/ 66/4جامعة دمنهور من -بكلية الطب البيطرى 4660: 27640اغيزو 

 مركز ضمان اجلودو جلامعة دمنهور نائب مدير. 

    مسئول  تكنولوجيا املعلومات واجلودو واالعتماد ملركز تنمية القدرات والقيـادات جلامعـة

 وحتى تارخي  46/24/4626نهور من تاريخ دم

        التكليف من قبل ا.د/ نائب رئيس جامعة دمنهـور لشـؤون التعلـي  والطـال  ليكـون  ـثاًل

للجامعة مبعهد إعداد القادو حبلوان نظرا لتميزو ومشاركت  الفعالة والتمثيل املشـرا مـن   

  وحيت تارخي . 42/0/4622

 وحتى اآلن (0/2/4620بتارخ   227قرار )عة رئيس جلن  املعامل واملختربات باجلام. 

  جامعـة   -مدر  مشارك معتمد مبركز تنمي  قدرات أعضاء  يئ  التدريس وإعداد القيـادات

 وحيت تارخي . 9/7/4622دمنهور بتاريخ 

    التكليف من قبل مركز ضمان اجلودو جلامعة دمنهور رئيسا لفريق التقيي  الذاتى والـدع

 .  2/26/4622جامعة دمنهور. بتاريخ  –و لكلية التجارو الفنى لوحدو ضمان اجلود

    التكليف من قبل مركز ضمان اجلودو جلامعة دمنهور رئيسا لفريق التقيي  الذاتى والدع

 .9/2/4622جامعة دمنهور يوم اغربعاء  -الفنى لوحدو ضمان اجلودو لكلية الزراعة 

      امعـة دمنهـور لتشـراا  واملتابعـ      التكليف من قبـل مركـز تنميـة القـدرات والقيـادات  جل

  Maintenance & Awakening of students Roleاملستمره  ودع  مسريو العمل مبشروع 

(M.A.S.R.) 

 2/8/4622جامعـة دمنهـور   -مدير اجلودو ملعمل سالمة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطرى 

 وحيت تارخي . 
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 7/0/4620افظة البحريو بتاريخ عضو مبجلس ادارو مشروع حتسني اخلدمة مبجازر حم . 

    )كفـر   –سـيدي ذـازي    –عضو جملس ادارو مشروع تنمية الثروو احليوانيةو النباتيـة )عـداه

 22/9/4620الدواربتاريخ 

  وحتى اآلن 4666/ 2/0رئيس جلن  املعامل واملختربات بالكلية منذ

 عـة دمنهـور لتشـراا     التكليف من قبل السيد ا.د/حامت صالح الدين عبد احلميد رئيس جام

اجملمـ  العلمـى(    -ينـاير باغبعاديـة    40الكامل على كافرتيا اجلامعـة مبوقعيهـا )جممـ     

والتأكد من مستوى اخلدمة وإالتزامها بكافة الشروط الصحية واآلمنية والسـالمة املهنيـة   

وســالمة الغــذاء والتأكيــد علــى حســن معاملــة الطــال  والعــاملني باجلامعــة مــن تــاريخ  

 .وحتى تارخي  2/26/4622

 

     املشاركة يف اجملالت واجلمعيات واملراكز التعليمية واألنشطة األكادميية باخلـارج

 فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء: والداخل

       عضو مركز حفظ اغذذية بالتربيد و مركز اغحبـاث وتطـوير حفـظ اغذذيـة اهلندسـي

                                      FRPERCجامعة بريستول  بإالرتا.   

      ــدو ــات املتحـ ــديفيا بالواليـ ــلفانيا و بلـ ــة ببنسـ ــة والطبيـ ــوم البيطريـ ــة العلـ ــو جملـ عضـ

 ( Veterinary Science & Medicine)ااغمريكية

 عضـــو اللجنـــ  العامليـــة حلمايـــة الغـــذاء  International association for Food 

Protection,620 Aurora, Avenue, Suite 200w Des Monies, Lowe 50322-

2864,USA         

 .عضو اجلمعية املصرية ملراقبة االذذية ومحاية املستهلك 

      عضو فعال فى مشروع تطوير التعلي  وتطوير مادو الرقابة الصـحية علـى اللحـوم واغمسـاك

 .(HEEPF)واملنتجات احليوانية على مستوى اجلمهورية 

 البيطرية. عضو اجلمعية املصرية للعلوم 

 .عضو فعال يف جملة اإلسكندرية للعلوم الطبية البيطرية 

 .عضو يف مجعي  الطب والقانون املصرية 

      يشارك يف الريادو العلمية جملموعات من الطلبة والطالبات بفرع الكليـة املختلفـة بتنظـي

 ثل.ولة حلها احلل اغمااإلجتماعات معه  ودراسة مشاكله  االجتماعية والتعليمية وحم

  شارك كعضو جملس كلية الطب البيطرى  جامعة اإلسكندرية  نائبا عن السادو املدرسني

 4662 -4666بالكلية للعام اجلامعي 
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  عضو جملس كلية الطب البيطرى جامعة اإلسكندرية كأقدم ثالثة أساتذو بالقس  لعام

4667-4668  

        تذو ائبـا عـن اغسـ   شارك كعضو جملس كليـة الطـب البيطـرى  جامعـة اإلسـكندرية  نا

  . 4669 -4660املساعدين بالكلية للعام اجلامعي 

 4666ضو جملس كلية الطب البيطرى  جامعة اإلسكندرية فـرع دمنهـور    بالكليـة مـن     ع 

   4626حتى

  نحتى اغ 4626عضو جملس كلية الطب البيطرى  جامعة دمنهور  بالكلية من. 

 القيادات اجلامعية جلامعة دمنهـور و مسـئول    عضو الفريق التنفيذى ملركز تنمية القدرات و

تكنولوجيا املعلومات واجلودو واالعتماد ملركز تنمية القدرات والقيادات جلامعـة دمنهـور   

 وحتى تارخي . 46/24/4626من تاريخ 

  فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاءعضوية اللجان ومهامها 

  الكودكس ( عضو جلنة دستور االذذيةCodex      باهليئـة املصـرية للمواصـفات واجلـودو )

(EOS.) 

 ( عضو جلنة اللحوم ومنتجاتها باهليئة املصرية للمواصفات واجلودوEOS.) 

       عضو اللجنة القومية إلنشاء البنك القومى للمعامل واغجهـزو العلميـة باجلامعـات املصـرية

 وحتى تارخي .  20/4/4620باجمللس اغعلى للجامعات من 

 حتى اآلن. 0/2/4620من 227رق   بالقرار املعامل واملختربات جلامعة دمنهور  رئيس جلنة 

  حتى اآلن.  4626جامعة دمنهور من-رئيس جلنة املعامل واملختربات بكلية طب بيطري 

 4666جامعـة اإلسـكندرية مـن   -رئيس جلنة املعامل واملختربات بكلية طب بيطري البستان-

4626. 

 مية البيئة  بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور مـن تـاريخ   رئيس جلنة خدمة اجملتم  وتن

 حتى االن. 44/2/4624

            رئيس جلنة الدراسـات العليـا والبحـوث بكليـة الطـب البيطـرى جامعـة دمنهـور مـن تـاريخ

 حتى اآلن. 2/0/4620

  وحتى اآلن . 48/0/4620عضو اجلمعية املصرية للجودو بتاريخ 

 20/24/4622تعليمية جمللس الكلية عضو جلنة إلعداد مشروع الفاعلية ال. 

 (  بتاريخ 2رئيس جلنة السالمة والصحة املهنية بالكلية قرار رق )وحتى تارخي . 26/26/4622 

  42/6/4622عضو جلنة مديري وحدات ضمان اجلودو باجلامعة . 
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  62/8/4622عضو مبركز املشروعات التنموية بتاريخ . 

 ازر بالبحريو.مني على املذبوحات باجملأعضو جلنة الت 

  44/2/4624عضو جلنة خدمة اجملتم  وتنمية البيئة جبامعة دمنهور . 

  44/2/4624عضو جلنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ . 

  44/2/4624عضو جلنة التعلي  والطال  بتاريخ. 

  44/2/4624عضو جلنة خدمة اجملتم  وتنمية البيئة بالكلية. 

   ملشروع اجلودو رئيس جلنة املصداقية واالخالع(QAAP2)4626 /4622. 

  4666عضو جلنة شؤون الربامج  واملنا ج الدراسية بالكلية . 

  رئيس جلنة املراجعة الداخلية بالكلية ملشروع اجلودو(QAAP2)  20/8/4666جملس كلية  

  48/2/4666رئيس جلنة اخلدمات اجملتمعية والبيئة مبشروع نظام داخلى للجودو. 

 ئحة الدراسات العليا بالكلية. عضو جلنة تعديل ال 

  2686جامعـة اإلسـكندرية مـن عـام     -عضو جلنة املعامل واملختربات بكلية الطب البيطـرى 

 .4668حتى عام 

  22/0/4620عضو جلنة شؤون اللوائح و الربامج و املنا ج الدراسية جبامعة دمنهور بتاريخ. 

  0/4620/ 4عضو جملس جامعة منهور. 

 جاتها بهيئة املواصفات واجلودو املصرية.عضو جلنة اللحوم ومنت 

 فـى جمـا  جـودة ومراابـة األغذيـة وسـالمة        جازات العلميـة والعمليـة  ـاجلوائز و اإلن

 :الغذاء

  من جامعة دمنهور. 4629جائزو اجلامعة التقديرية لعام 

  4667جائزو جامعة اإلسكندرية للتشجي  العلمي لعام. 

 " أ ري جزيئــات نــانو أكســيد الزنــل علــى الليســرتيا تــجــائزو املركــز اغول فــى حبــ  بعنــوان

" حصل  ذا البح  علـى املركـز اغول فـى اغحبـاث التـى مت      مونوسيتوجن" فى منتجات الل وس

نشر ا  يف املؤرر الدوىل اغول "تأثري املخاطر البيئية على صحة وسالمة الغذاء"  قس  مراقبـة  

 جامعة الزقازيق.-كلية الطب البيطرى - اغذذية

          اعتماد أول معمل لسالمة الغـذاء والتغذيـة علـي مسـتوي اجلمهوريـة والشـرع اغوسـط مـن

اجمللس الوطين لالعتماد احلاصل علي اإلعرتاا الدولي من منظمة االعتماد الدولية العتماد 

( حي  اح فـى قيـادو الفريـق التنفيـذى مـديرا تنفيـذيا للمعمـل يف فـرتو         (ILACاملعامل 



 

  

18 

 احل.د/ عبيد عبدالعاطى صأ للسيـد السرية الذاتية

 

( من الريوفني اغوربى والنجاح Proficiency test = PTتبارات احلرفية )وجيزو من اجتياز اخ

فى زيارو التقيي  املنفذو من خـالل فريـق خـرباء تقيـي  دولـني. ومـن مسـات التميـز للمـدير          

التنفيذى أن  لدي  القدرو على العمل بروح الفريق وحتفيز الفريـق التنفيـذى حتـى حصـل     

بـرامج فـى اإلختبـارت امليكروبيولوجيـة      8رو ويف عـدد  املعمل على االعتمـاد ومـن أول زيـا   

جامعـة   –والكيميائية وسيكون النواو إلستكمال برنامج اعتماد كلية الطب البيطـرى  

 دمنهور.

    تقيي  حب  علمى جمللـة دوليـةInternational Food Research Journal (IFRJ)   بعنـوان

Correlation between some direct and indirect tests for screening of 

subclinical mastitis 

  تقيي  برنامج  يز تعليمى: مت الرتشيح من قبل إدارو املشروعات بوزارو التعلي  العاىل القا رو

لتقيي  أداء برنامج تعليمي جديد طبقـًا لـدليل التقـوي  واالعتمـاد للربنـامج التعليمـي يف       

يئة القومية لضمان جـودو التعلـي  واالعتمـاد    مؤسسات التعلي  العالي واغز ر الصادر عن اهل

ال نامج جودة ومراابة األغذية كلية الطب البيطـر  جامعـة   )اس   4666يناير  –اإلصدار اغول 

 ))إاازات(( .22/6/4626( بتاريخ بنها

  و بذلك تصبح أول كليـة حتصـل    4668: 6662شهادو االيزو حصول كلية الطب البيطري علي

   66/0/4620ة داخل جامعة دمنهور و  لك بتاريخ شهادو جودو عاملي

 ــور وكليــة الطــب بيطــرى     بر وتوكــول تعــاون بــني كليــة الطــب البيطــرى جامعــة دمنه

والتمريض والعلوم الطبية جامعة تسكيجى بوالية آالباما بالواليات املتحدو اغمريكيـة  

 .20/0/4620بتاريخ 

 هور و شركة سريتند الشرع االوسطبروتوكول تعاون بني كلية الطب البيطرى جامعة دمن 

 .66/0/4620ملنح الشهادات بتاريخ  

           البدء فى تنفيـذ مشـروع تطـوير اإلداريني)مـوظفى كليـة الطـب البيطـرى( بكليـة الطـب

 46/0/4620و 29/0/4620جامعة دمنهور  )احلضور والصور( بتاريخ  –البيطرى 

 2/9/4620فعة الكلية بتاريخ غول مرو يت  تدريب عمال الكلية و لك من أجل تطوير ور  

  27/0/4620البدء فى مشروع تدريب السادو أعضاء  يئة التدريس واهليئة املعاونة بتاريخ 

  جامعة دمنهور واجلمعية املصرية للجودو  -برتوكول تعاون بني كلية الطب الطب البيطرى

 48/0/4620بتاريخ 

    منهــور و مؤسســة القــادو  جامعــة د -برتوكــول تعــاون بــني كليــة الطــب الطــب البيطــرى

 4/9/4620للمستشارين القانونني والتجاريني والتحكي  الدوىل بتاريخ 

  بدون وجود  ليغول مرو  يت  تدريب طال  الفرقة اغوىل والثانية والرابعة على التشريح العم

 (. مرفق صور وفيديو ات) 29/0/4620مشرحة بالكلية بتاريخ 
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 واإلرشادية فى مجي  مهام   ا يؤكد القدرو والتمكن  ااح القوافل البيطرية العالجية

 .من املهارات اإلشرافية  والقيادية العمل بروح الفريق 

  فى حب  بعنوان  املركز األو جائزو 

Effect Pomegranate Peel Powder on the Hygienic Quality of Beef Sausage 

"  الثال الدوىل  العلمى  نشر ا  يف املؤررحصل  ذا البح  على املركز اغول فى اغحباث التى مت

 .4629الذى نظمت  جامعة دمنهور بكلية التجارو املخاطر البيئية وسالمة الغذاء"  

  فى حب  بعنوان: املركز األو جائزو 

 )) تأ ري البكترييوفاج على الت كم فى ميكروب املكور العنقودى الذهبى فى حلوس الدواجن((

ملركز االول فى اغحبـاث التـى مت نشـر ا فـى املـؤرر العلمـى الـدوىل        حصل  ذا البح  على ا

 2/22/4627الراب  لسالمة الغذاء واملنعقد جبامعة مدينة السادات فى 

 فـى جمـا  جـودة ومراابـة      حمليـة تكـريم  و مشـاركة جمتمعيـة دوليـة و    مظاهر ال

 :األغذية وسالمة الغذاء
 

 سالمة الغذاء:فى جما  جودة ومراابة األغذية و التكرميات 
 

  :فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء: دوليةالتكرميات الأواًل 

  وزيـر البلـديات اإلقليميـة    - تكري  من  معإىل الوزير/ أمحد بن عبد اهلل بن حممد الشـحى 

عن  ورشة العمل التى نفذ ا فى مسقط  سلطنة عمان "التعامل والتخزين اآلمـن    هوموارد امليا

 م.9/2/4620فى  املنشآت الغذائية  بتاريخ  للغذاء

  تكري  من سلطنة عمان عن الربنامج التدريبى )حتليل وتقيي  املخاطر فى  املنشآت الغذائية

والبيطرية( الذى أعده وقام بتدريب  للسادو املفتشني الصحيني ورؤساء املعامل  لسلطنة عمان 

ج التــدريبى فــى وســائل اإلعــالم املقــرؤو فــى كواالملبــور مباليزيــا  والنشــر عــن  ــذا الربنــام

 .م )مرفق شهادو( 4622أكتوبر 29إىل 24واملسموع   من 

          تكري  و تقدير من شركة التـدريب )خـرباء العاصـمة  خلـدمات التـدريب والتأ يـل( عـن

( الـذى أعـده وقـام    حتليل وتقييم املخاطر فى  املنشآت الغذائيـة والبيطريـة  الربنامج التدريبى )

ؤساء املعامل من سلطنة عمان فى ماليزيـا كواالملبـور   6للسادو املفتشني الصحيني وربتدريب  

 . )مرفق شهادو(4622أكتوبر 29إىل 24الفرتو من 

     دعوو وزارو الصحة باململكة العربية السعودية إللقاء حماضرو مبستشـفى العزيـزو  جبـدو

 66/6/4620(  emailباملؤرر وعمل ورشة عمل )مرفق  
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  ئزو املركـز اغول فـى حبـ  بعنـوان "تـأثري جزيئـات نـانو أكسـيد الزنـك علـى           تكري  جلـا

الليسرتيا مونوسـيتوجني" فـى منتجـات اللحـوم" حصـل  ـذا البحـ  علـى املركـز اغول فـى           

"  تأ ري املخاطر البيئية على ص ة وسالمة الغذاءاغحباث التى مت نشر ا  يف املؤرر الدوىل اغول "

 .جامعة الزقازيق-ية الطب البيطرىكل-قس  مراقبة اغذذية

     شكر و تقدير من االحتاد العربي للتنمية املستدامة و البيئة عن الـدورو الـيت القا ـا بعنـوان 

 .9/8/4620)سالمة و جودو الغذاء ( يف 

 السيد اغسـتا  الـدكتور عبيـد صـاحل     جملس اغمة الكويتى بتكري   شكر وتقدير من

هيل وتـذليل كافـة العقبـات للطلبـة الكـويتني      وشكره علـى تسـ   رئيس جامعة دمنهور

 2الوافدين للدراسة جبامعة دمنهور لغرس عنصر التالح  والرتابط بني الشعبني الشقيقني فى 

 /24  /4629. 

  بناءا على دعوو جامعة جنوو  لتـدريب فريـق العمـل املشـارك مـن       جنوة بإيطالياتكري  فى

)التعلـي  مـدى    Tempusبرنـامج الــ   د االوربـى  فى مشروع اإلحتـا  اغوروبية والعربيةالدول 

والصـ ة   الشخصية والص ةسالمة الغذاء فى جمال  ( life long learning at health احلياو  

 .4/8/4627حتى  46/7/4627خالل الفرتو من  النفسية

   بناءا على دعوو جامعة زيلينا  لتدريب فريـق العمـل املشـارك     سلوفاكيا -فى زيلينا تكري

)التعلـي  مـدى    Tempusبرنامج الـ فى مشروع اإلحتاد االوربى اغوروبية والعربية الدول من 

والصـ ة   الشخصـية  والصـ ة سـالمة الغـذاء   فـى  ( life long learning at health احليـاو   

 .7/6/4627حتى  4/6/4627خالل الفرتو من  النفسية

   لتدريب فريق العمـل املشـارك مـن     جامعة ابن الطفيلبناء على دعوو  دولة املغرب فىتكري

)التعلـي  مـدى    Tempusبرنـامج الــ   فى مشروع اإلحتـاد االوربـى   اغوروبية والعربية الدول 

 – 2مـن )  خـالل الفـرتو   سـالمة الغـذاء  فـى جمـال    ( life long learning at health احليـاو   

2/26/4627.)  

  :ية وسالمة الغذاء:فى جما  جودة ومراابة األغذ ليةاحملتكرميات ال انيًا 

  4629جائزو اجلامعة التقديرية من جامعة دمنهور لعام. 

  4667جائزو جامعة اإلسكندرية للتشجي  العلمي لعام. 

      نائـب وزيـر     -تكري  و تقدير من وزارو الرتبية والتعلـي  مـن دكتور/حممـد أمحـد يوسـف

  الزراعـى املهندس/حسـن   الرتبية والتعلي  للتعلي  الفنى والتدريب وأيضا ومدير عام التعلـي 

موجـ  عـام صـحة احليـوان علـى       -رشوان مشعل وأيضا والدكتور/ مصطفى شرا دسـوقى  

برنامج التدريب التجديدى لتنمية املهارات التعليمية والعملية لألطبـاء البيطـريني معلمـى    
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صحة احليوان والدواجن حملافظة البحريو واحملافظات اآلخرى على مسـتوى اجلمهوريـة فـى    

 . )مرفق شهادو( 2/24/4622إىل  66/22رتو من الف

          شكر وتقدير من شركة سريت آنـد الشـرع الوسـط و لـك مبناسـبة حصـول كليـة الطـب

 6662:4668البيطرى جامعة دمنهور على شهادو االيزو 

   4620و 4622و4626و  4624تكري  وتقدير من القناو اخلامسة باإلسكندرية فى. 

 الرتبية والتعلي  بالبحريو من دكتور /إبرا ي  عبد العزيـز   تكري  و تقدير من وكيل وزارو

التداوى على برنامج التدريب التجديدى لألطباء البيطريني موجهى ومعلمى صحة احليـوان   

لتنمية املهارات التعليمية والعملية على مستوى حمافظة البحريو واحملافظات اآلخـرى علـى   

إىل  66/22واغمرات املشرتكة( فى الفـرتو مـن   مستوى اجلمهورية عن )صحة وسالمة الغذاء 

 .. )مرفق شهادو(2/24/4622

     ي و الـيت القا ـا مبدينـة    شكر و تقدير من مؤسسة القـادو  عـن دورو التخطـيط االسـرتاتيج

 لك لرف  كفاءو و اعداد القيادات الشبابية.طنطا و 

 4666ائية تكري  من شركة املنصور للتجارو والتوزي  مصن  سيكل  للمنتجات الغذ. 

  4622تكري  من شركة املنصور للتجارو والتوزي  مصن  سيكل  للمنتجات الغذائية. 

 من شركة يونيون للتدريب و التأ يل يف حل مشكلة تلوث البيـف برجيـر     شكر وتقدير

 .26/2/4622مبيكرو  اإليشريشيا كوالى  الحد املصان  التى تشرا عليها الشركة 

  يون للتدريب و التأ يل يف  حـل مشـكلة تلـوث مـذبوحات     من شركة يون  شكر وتقدير

بأحد اجملـازر التـى تشـرا عليهـا الشـركة        ( Salmonella)الدواجن مبيكرو  الساملونيال

26/26/4622. 

  من شركة يونيون للتدريب و التأ يـل يف  حـل مشـكلة تلـوث الباسـرتما        شكر وتقدير

غحـد املصـان  التـى تشـرا عليهـا       Staph.aureuns مبيكرو  املكور العنقودى الذ بى    

 .   42/8/4624الشركة  حتريرا فى 

  من شركة يونيون للتدريب و التأ يل يف  حل  مشكلة   تلـوث مـذبوحات     شكر وتقدير

بأحد اجملازر التى تشرا عليهـا    ( Campylobacter)الدواجن مبيكرو  الكامبيلوباكرت 

 . 26/2/4620الشركة  حتريرا فى 

 من شركة يونيون للتدريب و التأ يل تقديرا لفكـره التطـويري و جلهـوده      ديرشكر وتق

املتميزو يف تطوير الالنشون و اهلوت دوج غحد املصان  التى تشرا عليهـا الشـركة  حتريـرا    

 .26/26/4620فى 

  عن تقدي  حلقات تليفزيوينية لربنـامج   4622تكري  وتقدير من قناو النيل للتعلي  العالي

وحلقة عيد  - ول عن سالمة الغذاء وعن برنامج من مصر حلقات أزمة رذيف العيشنقطة حت

  .اغضحى
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  4622تكري  وتقدير من مشروع التنمية الريفية بغر  النوبارية. 

  4622تكري  وتقدير من مشروع التنمية الريفية بالبحريو. 

   مكافحة مرت عن اجلهود املبذولة يف 4622تكري  وتقدير من إدارو طب بيطري أبو مح 

احلمي القالعية واجللد العقدي وكـذلك التوعيـة عـن مـرت السـل والربوسـيال وإنفلـونزا        

 الطيور وعالقتها بسالمة الغذاء .

  ذول يف اإلرتقاء بعن عن اجلهد امل 4626تكري  وتقدير من إدارو طب بيطري حوش عيسي عام

لنـدوات العلميـة عـن    مبستوي أداء املنظومـة البيطريـة مبركـز حـوش عيسـي مـن خـالل ا       

 الربوسال وسالمة الغذاء واحلمي القالعية واجللد العقدي.

  4622تكري  وتقدير من إدارو طب بيطري الرمحانية . 

        تكري  وتقدير من جامعة مدينة السادات فى املـؤرر الـدوىل الرابـ  لسـالمة الغـذاء حتـت

لقـاء الكلمـة االفتتاحيـة    حيـ  قـام سـيادت  بإ    )االجتاهات احلديثة وسـالمة الغـذاء(  عنوان 

للمــؤررك كمــا قــام بإلقــاء حماضــرو عــن ســالمة الغــذاء وأ ميتــ  فــى حتقيــق التنميــة     

ك كما أن سـيادت  نشـر حبـ     2/22/4627فى  االقتصادية وزيادو الناتج القومى ملصرنا احلبيبة

  :حصل على املركز اغول فى املؤرر عن

 (املكور العنقود  يف حلوس الدواجنالبكرتيوفاج علل الت كم يف ميكروب   تأ ري)

  طبقا لـدليل  الدارة  املشروعات لوزارة التعليم العاىل  تقييم أداء برنامج  تعليمى جديد

  فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء: التقويم واالعتماد

  نـامج  طبقـا لـدليل التقـوي  واالعتمـاد للرب     يزعضو فريق تقيي  أداء برنامج  تعليمى جديد

لضمان جودو التعلـي    التعليمى فى مؤسسات التعلي  العاىل واغز ر الصادر عن اهليئة القومية

.22/6/4626كلية الطب البيطرى جامعة بنها  (جودة ومراابة األغذية)العاىل واالعتماد 

 فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء حبث علمى جمللة دولية تقييم 

  جمللـة دوليـة  حب  علمـى   تقيي International Food Research Journal (IFRJ)   بعنـوان

Correlation between some direct and indirect tests for screening of subclinical 

mastitis

   ـ فـى جمـا  جـودة ومراابـة      جلرتاـأمساء العلماء الذين مت العمل معهم من النمسـا وإن

 األغذية وسالمة الغذاء

1) Prof. Alfred Keleiple,  Prof.& Head of the Department of Meat Hygiene, 

Technology and other food in the University of Vet. Med. Vienna , Austria. 

2) Prof. F. Bauer,  Prof of Food chemistry, Technology and other foods in the 

University of Vet. Med. Vienna , Austria. 
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3) Prof. Franz Smolders, Prof of Meat Hygiene, Technology and other foods in 

the University of Vet. Med. Vienna , Austria. 

4) Prof Petr Paulsen,  Prof of Meat Hygiene, Technology and other foods in the 

University of Vet. Med. Vienna , Austria. 

5) Prof. Janet EL Corry,  Prof. of Food Microbiology and Food Safety in the 

University of Bristol, University of Bristol, School of Veterinary Science, 

Division of Foods Animal Science.UK 

6) Prof. Viven Allen, Prof of Meat Hygiene, Technology and other foods 

University of Bristol, School of Veterinary Science, 1 Division of Food 

Animal Science. UK 

7) Prof. Mick Hinton, Prof. of Food Safety University of Bristol, School of 

Veterinary Science, Division of Food Animal Science.UK 

8) Prof. Geoffrey C. Mead, Prof. of Food Safety in the  Royal Veterinary College 

in London, UK 

9) Prof. Sava Buncic, Prof. Food Microbiology University of Bristol, School of 

Veterinary Science, Division of Food Animal Science. UK 

10) Mervyn Davies, Research Team manger of ADAS Rosemaund Preston 

Wynne , Hereford , UK 

11) Geoffrey Nute ( BA), Sensor Analyst University of Bristol, School of 

Veterinary Science 

  فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء: اتــدابـــاإلنت 

    ــاعدو ــة املســ ــوم الطبيــ ــة العلــ ــدريس بكليــ ــدا  للتــ ــادو  -اإلنتــ ــاروس  ملــ ــة فــ  جامعــ

 "(Food Safety and Hygiene)  وحتى اآلن. 22/4/4620و لك ابتداء من 

         ادو والقيـادات  ند  سيادتة مبركز تنميـة قـدرات السـادو اعضـاء  يئـة التـدريس واعـداد القـ

 .جلامعة دمنهور كمسئول تكنولوجيا املعلومات ومسئول اجلودو واالعتماد

 ند  سيادتة للعمل مبركز ضمان اجلودو جلامعة دمنهور نائبا ملدير املركز. 

   حملافظة الب رية التنمية واملشاري  املشارك فيها من اجل التطوير

  7/0/4620بتاريخ  افظة الب ريةادارة مشروع حتسن اخلدمة مبجازر حمعضو مبجلس . 

  كفــر  -ســيدي ذــازي  - و النباتيــة )عــداه( مشــروع تنميــة الثــروة احليوانيــةعضــو جملــس ادارو

.22/9/4620الدواربتاريخ 
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  ( فـى قريـة أنـور    ارية بال أميـة بكلية الرتبية حتت عنوان )  وتعليم الكبار حمو األميةمشروع

سيادت  علـى دعـ   ـذا املشـروع وتشـجي  أبنائـ         املفتى مبركز أبومح  باحملافظة مؤكدًا

الطال  على بذل قصارى جهد   لزيادو وتعمي  عدد الفصول حملو اغمية على مستوى مراكز 

4627/  6/  2حمافظة البحريو فى 

  جبامعة دمنهور. مشروع األطلس اجليوكيميائى للملو ات البيئية اخلطرةمدير

  أقفار عائمة باجلامعة. فى االستزراع السمكى الب رىمشروع

  من أجل زيادو اإلنتاج بقاعة املؤررات بكلية الزراعة  تقاوى عيش الغراب تدريب وانتاجمركز

. 27/7/4629 من الغذاء اآلمن ولسد النق  يف بروتني اللحوم سواء كانت محراء أو بيضاء يف

  ذاء:فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغ ورةـــاملنش ا ـــاألحب 

 : اغحباث التى مت نشر ا فى جمالت ومؤررات دولية  ات معامل مرتف 

o  Application of Hazard Analysis and Critical 

 Control Point (HACCP) in Egyptian Slaughter Houses to Obtain 

High Quality Meat (Global Veterinaria, Vol(3):297-303,2015, 

ISSN1992 6197,DOL10.5829/idosi.gv.2015.14.03.9380 ) 

o Bio-Estimation of Selected Heavy Metals in Shellfish and  

Their Surrounding Environmental Media (World Academy of Science, 

Engineering and Technology International Journal of Biological, Veterinary, 

Agricultural and Food Engineering Vol:8 No:11, 2014) 

o  Fasting ameliorates metabolism, immunity, and  oxidative stress  in carbon 

tetrachloride-intoxicated rat(Hum Exp Toxicol published online 20 March 

2014,  DOI: 10.1177/0960327114527629) 

o )Meat Quality and Biochemical Parameters Related to Human Health under  

Organic Broiler Production (, Global veterinaria 14(3):409-417,201 

o  Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles On Listeria Monocytogenes In Ready 

To Eat Meat (Munich, GRIN Publishing GmbH, http://www.grin.com/en/e-

book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-

in-ready-to-eat) medical science journal  

o  Quality Assurance of Imported Canned Meat of Global Veterinaria [GV].  

o Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles On Listeria Monocytogenes In Ready 

To Eat Poultry Meat 

(Annual Biomedical Research symposium), September 18-19 ,2015 at 

Tuskegee 

University. 

http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
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o  Molecular Identification of Staphylococcus Aureus in Imported Frozen and 

Locally Slaughtered Meat   

o AFLATOXINS RESIDUES IN SOME MARKTED POULTRY PRODUCTS. 

o  Assessment of Hygienic Status of Raw Milk Sold in El-Behera Province –

Egypt. 

o  BACTERIOLOGICAL SAFETY OF READY-TO-EAT MEAT FROM MARKETS 

AND SHOPS WITH A FOCUS ON ISO ROLES. 

o Camel milk and bee honey regulate profibrotic cytokine gene 

Transcripts in liver cirrhosis induced by carbon tetrachloride. 

o  DETECTION OF SOME FOOD POISONING MICROORGANISMS IN 

SOME MEAT PRODUCTS. 

  Effect of Freezing and Frozen Storage on Amino Acid Profile and  

Fatty Acid Pattern in Imported and Local Meat. 

o  Effect of pomegranate peel powder on the hygienic quality of beef sausage. 

o Effect of Sanitary Status of Meat Processing Plants on Some 

Meat Products. 

o Molecular hepatoprotective effects of lipoic acid against carbon 

tetrachloride-induced liver fibrosis in rats: 

Hepatoprotection at molecular level. 

o  PARASITIC VIEW TO ASSESSMENT OF SHEEP AND GOATS 

CARCASES QUALITY. 

o  Prevalence of Listeria Organisms in Meat and Some Meat Products. 

o Quality Assurance of Local and Imported Meat. 

o  Quality Assurance of Ready to Eat Poultry Meat. 

o Selective, reliable blood and milk bio-markers for diagnosing 

clinical and subclinical bovine mastitis 

 

  فـى جمـا  جـودة     املنشورة فى جمالت و مؤمترات حملية أو دولية داخـل مصـر   األحبا

 :ومراابة األغذية وسالمة الغذاء

o    26اجلوانب البكرتوبيولوجية للحوم البط " جملة اإلسكندرية لعلوم الطبيـة البيطريـة  (

6 :)666 646  (2667) 

o    ـ (: 6)  26وم الطبيـة البيطريـة   اجلوانب امليكولوجية للحوم البط " جملـة اإلسـكندرية لعل

020- 026   (2667 ) 

o         تكوين اغمينات احليوية اغمونيـا واملـواد النيرتوجينـة الغـري بروتينيـة املصـدر بالعالقـة

بالعد البكتريي الكلي ك الوقـت ودرجـة حـرارو نـزين لعضـالت أفخـا  الرومـي " جملـة         

 ( 2667)    068 - 276(: 6)  26اإلسكندرية للعلوم الطبية البيطرية 

o       اغمينات احليوية و اغمونيا واملواد النيرتوجينة الغـري بروتينيـة املصـدر يف دجـاج التسـمني

وفيلــ  الــدواجن وكــذلك الكبــد وعالقتهــا بالعــد البكــتريي ودرجــة احلــرارو " اجمللــة   

 (  4666)  446ـ 426:  0البايومديكال املصرية للعلوم   
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o   يف منتجـات الـدجاج الطازجـة واملعاملـة حراريـا . "       تواجد السلمونيال والكمبيلـوبكرتا

 (  4666)   846ـ866:  9اجمللة البايومديكال املصرية للعلوم.   

o       حتديد متبقيات الرصار والكاديوم يف أكباد وكلـي وطحـال وعضـالت  بـائح اغبقـار

ـ 82:  9واجلاموس واجلمال يف حمافظة اجليزو " اجمللة البايومديكال املصرية للعلوم  .  )  66ـ

4666 ) 

o     تواجد وأ مية بعض املمرضات حمبة الربودو يف اللحوم ومنتجتهـا " اجمللـة البايومـديكال

 (  4666)  86ـ72:  8املصرية للعلوم  . 

o     ــة ــاحلرارو " اجمللـ ــة بـ ــوم املعاملـ ــات اللحـ ــة يف بعـــض منتجـ ــات احليويـ ــوي اغمينـ حمتـ

 ( 4666)   76ـ94:  8البايومديكال املصرية للعلوم  . 

o   تأثري بعض اغمحات العضوية أثناء فرتو سحب الغذاء علي تلوث مذبوحات دجاج التسـمني

بالكمبيلوبكرتا . املؤرر الدولي الثاني لصحة اغذذية وصحة اإلنسان ك جامعة  أسيوط  ـ 

 ( . 4666)  224ـ 268أكتوبر صفحة  

o      الثالثــ جامعـة املنصـورو    التغريات امليكروبية يف دجاج التسـمني املخـزن .  املـؤرر العلمـي

 (  4666)  062ـ  086صفحة 

o        .تلوث  بائح الدواجن واغبقار واملـاعز واغذنـام مبيكـرو  الكمبيلـوبكرت أثنـاء التجهيـز

املؤرر الدولي الثاني لصحة اغذذية وصحة اإلنسان ك جامعـة  أسـيوط  ـ أكتـوبر صـفحة       

 ( .  4666)  266ـ  247

o  الثقيلة يف اغمساك الصدفية والقشرية. املـؤرر العلمـي الرابـ     استبيان بقايا بعض املعادن

)  646ـ    622(  :  2) 24للعلوم الطبية البيطرية لكلية الطب البيطري ـ جامعة اإلسكندرية "  

4662  ) 

o     استبيان بقايا بعض املعادن الثقيلة يف بعض  اغمساك. املؤرر العلمي الراب  للعلـوم الطبيـة

 (  4662)  646ـ 642( 2)  24الطب البيطري ـ جامعة اإلسكندرية "  البيطرية لكلية

o      التقيي  امليكربيولوجي لبعض امساك املياو العذبة . " جملـة اإلسـكندرية لعلـوم الطبيـة

 (.  4667)  96ـ  92(  2)  40البيطرية 

o           كمية امليكروبـات علـي أسـطح الـذبائح املختلفـة " جملـة اإلسـكندرية لعلـوم الطبيـة

 (  4667)  77ـ  72(  2)  40طرية البي

o   معدل اإلصابة بديدان الكبدية يف حيوانات الذبيح  " . جملة اإلسكندرية لعلوم الطبيـة

 (  4667)  88ـ  76(  2)  40البيطرية 

o      معدل اإلصابة بالتوكسوبالزما جوندي يف حيوانات الـذبيح " جملـة اإلسـكندرية لعلـوم

 ( . 4667)  286ـ 276(  2)  40الطبية البيطرية 

o             استبيان تواجـد بعـض ميكروبـات التسـم  الغـذائي فـى بعـض منتجـات اللحـوم. "  اجمللـ

 47صفح  رق   2حب  رق  4626التعليمية جلامعة اإلسكندرية عدد اذسطس 

o  احلال  الطفيلي   لتقيي   بائح االذنام واملاعز. جملة العلوم البيطرية  جلامعة اإلسكندرية

.4622 .47(6)220-206 
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o      السالم  البكرتيولوجي  للحوم املعده لالستهالك من االسواع واحملـالت مـ  الرتكيـز علـى

 .96-07(2)2:  47. :4624قواعد اغيزو. جملة العلوم البيطرية  جلامعة اإلسكندرية .

o    توكيــد جــودو حلــوم اجلمــال . " جملــة العلــوم البيطريــة  جلامعــة اإلســكندرية عــدد

 262ح صف 22حب  رق     4624ابريل

o               تأثري احلالـ  الصـحي  ملنشـات جتهيـز اللحـوم علـى بعـض منتجـات اللحـوم. جملـة العلـوم

 -227(4)47. 4624البيطرية  جلامعة اإلسكندرية .

o            تأثري اذالع فتحتـى املـرو واملخـرج علـى احلمـل امليكروبـى لزبـائح املاشـي  . جملـة العلـوم

 8-2(2: ) 67. :4624البيطرية  جلامعة اإلسكندرية .

o . يناير 4624تقيي  جودو حلوم االذنام واملاعز. جملة العلوم البيطرية  جلامعة اإلسكندرية

 .47(4 )264-266. 

o     توكيد جودو اللحوم احمللية واملستورده . جملة العلوم البيطريـة  جلامعـة اإلسـكندرية

.4626: .68 ( :2)272-286 

o  علــوم البيطريــة  جلامعــة توكيــد جــودو حلــوم الــدواجن اجلــا زه لالســتهالك . جملــة ال

 27-60(2: ) 68. :4626اإلسكندرية .

o   تقيي  احلال  الصحي  للنب اخلام املباع فى حمافظة البحريو جملة العلوم البيطرية  جلامعـة

 226-4627(2) 68: 4626اإلسكندرية .

o           .تأثري جزيئات نـانو أكسـيد الزنـك علـى الليسـرتيا مونوسـيتوجينز فـى منتجـات اللحـوم

  4622اذسطس  46لعلمى الدوىل اغول عن تأثري املخاطر البيئية على سالم  الغذاء املؤررا

 
o (البكرتيوفاج علي التحك  يف ميكرو  املكور العنقودي يف حلوم الـدواجن   تأثري)   فـى

 .2/22/4627املؤرر العلمى الدوىل الراب  لسالمة الغذاء فى جامعة مدينة السادات فى 
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    علــل الرســائل العلميــة:)طالب مصــرين ووافــدين مــن الســعودية وليبيــا( اإلشــراف  

 فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء رسالة ماجستري  و دكتوراه( 26)عدد 

   :)اإلشراا علي الرسائل العلمية:)طال  مصرين ووافدين من السعودية وليبيا 

 مالحظات التخص  العدد الدرجة العلمية

 20 املاجستري

الرقابة الصحية علي 

وااللبان اللحوم ومنتجاتها 

 ومنتجاتها

  - 48لعدد  ))مت املنح

 ((20جارى املنح لعدد 

 كبياي( من دولة ل6منه  عدد )

 (من دولة السعودية2عدد )

 26 الدكتوراه

الرقابة الصحية علي 

 اللحوم ومنتجاتها 

جارى  – 24لعدد  ))مت املنح

 ((7املنح لعدد 

 

 (( رسـائل ماجسـتري مـن دولـة ليبيـا      6ربو العلمية املميزو مت اإلشـراا علـي عـدد ))   للخ نظرًا

(( رسائة ماجستري من اململكة العربية السعودية  ا ل  مردود مباشـر  2الشقيقة وعدد ))

يف تــدعي   غوجــ  التعــاون والــروابط العلميــة مــ  الــدول العربيــة الشــقيقة راشــيًا مــ   

 ضافة إلي زيادو املوارد املالية للكلية واجلامعة .السياسات العامة للدولة باإل

 دكتوراه ( جامعة اإلسكندرية -العلمية ) ماجيستري بيان بالرسائل  

 أوال املاجيستري

 عنوان الرسالة   الطالبسا م

تاريخ 

 التسجيل

 تاريخ املنح

 49/22/4664 4/22/2667 تواجد الربوسيال بني  بائح املاشية واالذنام واملاعز حممد كمال علي 2

4 

 مساح السيد النجار

تواجد البكترييا التسم  الغذائى اللمكنة فى 

 وضة للبي راللحوم وبعض منتجاتها املع

4/22/2667 47/2/4666 

 دي مصطفي  6

 الزفتاوي

التغيريات امليكروبية فى مذبوحات الدواجن 

 املخزونة فى درحات حرارو التربيد

4/22/2667 46/8/4666 

2 

 امحد حامدوليد 

زر حى للمذبوحات اجملهزو فى جمالتلوث السط

 الغربية

2/26/4666 47/2/4662 

0 

 نور فرجاحممد 

الصورو امليكروبيولوجية للحوم  املعروضة للبي  

 فى حمافظة املنوفية

2/26/4666 66/6/4662 

كمال حكي   9

 ايو 

 62/8/4662 22/26/4662 التقيي  النوعى ملذبوحات االرانب اجملمدو

7 

 نهل  امحد الشباسي

احلالة امليكروبيولوجية لشرائح اغمساك املعروضة 

 اابي  فى حمافظة اإلسكندرية

6/26/4664 49/7/4660 

  26/26/4664 التقيي  البكرتيولوجى لبعض امساك املياو املاحلة  يث  حممد عاطف 8

امحد حجازى عبد  6

 احلكي 

واالذنام التقيي  امليكروبيولوجى لذبائح اجلمال 

 املذبوحة فى جمازر البحريو

6/0/4660 46/6/4668 

 46/24/4666  8/26/466يكروبيولوجية للحوم دراسات على النوعية امل سامح عمر ذزالة 26
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 اجملمدو

تأثري احلالة الصحية ملنشأت جتهيز اللحوم على  وليد نبي  زكي 22

 جودو اللحوم

6/6/4667 49/4/4626 

 أسامة عبد السالم 24

 املرابط

م  تأثري اذالع فتحتى املرو والشرج على ال

 امليكروبى للذبائح البقرية

6/6/4667 44/2/4626 

 49/26/4626 6/6/4667 توكيد جودو حلوم اجلمال  اني حممد يوسف 26

عمر بن حممد  22

 الشراري

 42/8/4626 26/4/4668 توكيد جودو حلوم حيوانات الذبيح

عبد احلميد حممد  20

 ضروابو خ

استبيان تواجد بعض ميكروبات التسم  الغذائى 

 منتجات اللحوم ضفى بع

22/6/4668 66/22/4626 

 47/26/4626 24/4/4666 اجلوانب امليكروبيولوجية لذبائح االبقار واالذنام مجعة صابر رزع 29

 49/7/4622 20/4/4666 توكيد جودو حلوم االذنام واملاعز تفاحة حممد عمر 27

 49/7/4622 20/4/4666 نام واملاعزذيلية لتقيي  جودو  بائح االالوجه  الطف ر الشريفسعد عم 28

 

 ثانيا الدكتوراه

 

 تاريخ املنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة االس  م

توكيد جودو اللحوم الطازجة  جمدي عبد احلي ونس 2

 وشرائحها اجملهزو

26/2/2669 44/2/4664 

ايا املضادات احليوية فى حلوم بق عادل عبد املنع  حممد 4

 اغرانب

4/22/2667 44/2/4664 

اختزال العد البكتريى ومد فرتو  امحد حممود رشوان 6

نزين مذبوحات دجاج املائدو بعد 

 معاملتها باملاء املعاجل

4/22/2667 47/24/4662 

دراسات على اجلودو النوعية للحوم  نهي رشدي االنصاري 2

 ستوردواملعلبة احمللية وامل

6/0/2668 62/7/4662 

حسام عبد اجلليل   0

 علي

املمرضات املعوية للحوم الدواجن 

 وبعض منتجاتها

22/2/4664 47/24/4660 

استبيان النوعية امليكروبيولوجية  حممد انور فرج 9

 للحوم ومنتجاتها العدو للبي 

2/2/4662 47/8/4668 

علبة التقيي  النوعى لالمساك امل حممد امحد رضوان 7

 املستوردو

26/2/4660 46 6/4668 

دراسات عن التقيي  امليكروبيولوجى  كمال حكي  ايو  8

لبعض االرخويات املباعة فى حمافظة 

 اإلسكندرية

26/26/4662 66/9/4666 

التحليل امليكروبولوجى المساك املزارع  نهل  امحد الشباسي 6

 فى حمافظة اإلسكندرية

6/26/4660 40/8/4666 

 

 دكتوراه ( جامعة دمنهور–ن بالرسائل  العلمية ) ماجستري بيا

 أوال املاجستري

ــاريخ  لرسالة عنوان  اس  الباح  م تـــ

 التسجيل

 تاريخ املنح

السالمة امليكروبيولوجية للحوم املعدو   لطارع علي امساعي 2

للتناول من االسواع وحمالت البي  م  الرتكيز 

 على ضوء اغيزو

 مت املنح 28/4/4626

بعض  تقيي  احلالة الصحية للنب اخلام أو اميان محدي عبد الطيف 4

 منتجات االلبان

 مت املنح 22/6/4626
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 يابرا ي  حممد السبطام 6

 )وافد ليبى(

 مت املنح 22/4/4622 توكيد جودو حلوم االبقار احمللية واملستوردو

توكيد جودو حلوم الدواجن املعدوو  أمنيمني حممد أ 2

 لالستهالك

 مت املنح 20/6/4666

حممد السعيد سعد  0

 الفقي

تأثري جزيئات أكسيد الزنك النانونية على 

ميكرو  الليسرتيا مونوسيتوجينز فى 

 منتجات اللحوم

 مت املنح 20/6/4624

 عبد اجمليد امحد كمال 9

 الدين

تطبيق نظام حتليل املخاطر ونقاط التحك  

 احلرجة فى اجملازر

 مت املنح 20/4/4624

 مت املنح 20/4/4624 توكيد جودو حلوم املعلبة املستوردو الغنامعبده ياسر مجعة  7

التصنيف اجلزيئى للميكرو  العنقودى  ريهام مجال عبداحملسن 8

الذ بى املعزول من اللحوم الربازيلية واهلندية 

 اجملمدو واللحوم البلدية

 مت املنح 28/0/4620

السعيد امحد عبد امساء  6

 رب 

اإلنتاج العضوى لدواجن التسمني على  تأثري

جودو حلومها والقياسات التى تؤثر على صحة 

 اإلنسان

 مت املنح 26/4/4626

تأثري التثليج و التخزين اجملمد علي صورو  اميان شعبان الصباغ 26

االمحات الد ني  منط االمحات االمينية يف 

 اللحوم احمللية و املستورده

 مت املنح 29/4/4622

تأثري جزيئات أكسيد الزنك الناونية على  هام عادل خرييس 22

ميكرو  ساملونيال تايفيميوري  فى منتجات 

 اللحوم

 مت املنح 26/4/4626

 امساء علي امساعيل 24

 أبواحلسن

تأثري جزيئات أكسيد الزنك النانونية على 

ميكرو  املكور العنقود الذ بى فى منتجات 

 اللحوم

 مت املنح 26/4/4626

علي انتشار االيكوالي يف  بائح  دراسات حممود عبد الظا ر 26

الدجاج يف اجملازر و حساسيتها للمضادات 

 احليوية

 حتت االشراا 29/2/4622

تأثري جزيئات أكسيد الفضة النانونية على  شيماء منسي حممد 20

ميكرو  الليسرتيا مونوسيتوجينز فى 

 منتجات اللحوم الغري معاملة حراريا

 حتت االشراا 27/6/4620

تأثري جزيئات أكسيد الفضة النانونية على  ابرا ي  امحد ابرا ي  29

ميكرو  الساملونيال  فى منتجات اللحوم الغري 

 عاملة حراريا 

 حتت االشراا 27/6/4620

تأثري جزيئات أكسيد الفضة النانونية على  نهي حممد فهمي 27

ميكرو  االيشريشياكوالي املعوية النزفية   

 ى منتجات اللحوم اجلا زوف

 حتت االشراا 27/6/4620

تأثري جزيئات أكسيد الفضة النانونية على  وفاء علي حسني 28

ميكرو  الليسرتيا مونوسيتوجينز فى 

 منتجات اللحوم اجلا زو لالستهالك

 حتت االشراا 27/6/4620

وسام عبد الو ا  عبد  26

 السالم

ميائية الدالالت احليوية و االستجابة البيوك

يف البلطي النيلي املعرت خلالت الرصار و 

 محض الفالفك

 حتت االشراا 28/0/4620

حممد حممود عوت  46

 عيون

تأثري جزيئات أكسيد الفضة النانونية على 

امليكرو  الذ بى فى منتجات الدواجن 

 اجلا زو لتستخدام

 حتت االشراا 29/4/4622

لى جودو حلوم الدواجن تأثري الكمون ع محاده السيد على حممد 42

 احمللية واملستوردو

 حتت االشراا 22/24/4629
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حسن رمضان ابرا ي   44

 مرشدى

تأثري اجلنزبيل والزعرت كإضافات أعالا 

وكمواد حافظة على حتسني السالمة 

 امليكروبية وجودو الدواجن

 حتت اإلشراا 27/4/4620

أفنان زكى حممد  46

 السخاوى

ملعادن الثقيلة فى اغ مية الصحية لبقايا ا

اللنب اخلام واغلبان املعلبة املباعة فى اغسواع 

 احمللية

 حتت االشراا 6/6/4620

الكشف عن اغفالتوكسني وامليوتوكسني  نور ان فاروع سعد الليثى 42

فى اللنب اخلام وبعض منتجات  املباعة فى 

 اغسواع احمللية مبدينة دمنهور

 حتت االشراا 6/6/4620

انتشار اغيرمونس بأنواعها والسيطرو العشبية  فوزى السوبارى بسمة 40

 عليها فى اغمساك

 حتت االشراا 27/4/4620

 اشراا أكادميى 26/4/4627 4627تسجيل جديد  آي  شوقى كمال قضيب 49

رانيا السعيد أمحد  47

 العربى

 اشراا أكادميى 26/4/4627 4627تسجيل جديد 

 

 :هثانيا الدكتورا

تاريخ  وان الرسالةنع باح اس  ال م

 التسجيل

 تاريخ املنح

عبداحلميد حممد  2

 عبداحلميد ابو خضرو

 

 

السالمة امليكروبيولوجية فى اللحوم اجملمدو 

 واملستوردو

22/4/4622 40/9/4622 

امحد حجازى  4

 عبداحلكي  عبدالغفار

 49/9/4626 20/6/4666 توكيد جودو اغمساك املستوردو

 40/6/4626 8/4/4626 توكيد جودو اللحوم اجملمدو ذزالةسامح عمر ابو  6

تأثري الربوبيوتيك على بعض املخاطر  إميان محدى عبداللطيف 2

الكيميائية والبيولوجية باللنب البدرو واجلنب 

 الطرى

 حتت إشراا 26/4/4626

  27/6/4622 مل يسجل املوضوع جمدى صابر حممد صابر 0

  6/6/4620 املوضوع مل يسجل ياسر مجع  الغنام 9

  26/4/4629 مل يسجل املوضوع صفاء حممود عبداحلميد 7

  26/4/4629 مل حيضر االمتحانات مساح السعيد النجار 8

  26/4/4629 مل يسجل املوضوع مجع  صابر رزع حممد 6

  26/4/4629 تسجيل جديد حممد عصام حممد جابر 26
 

 فـى جمـا  جـودة     الاساس االخرى جامعة دمنهوربيان بالرسائل  العلمية املشرتكة م  ا

  ومراابة األغذية وسالمة الغذاء

    . دراسات على انتشار االيكوالى فى  بائح الدجاج فى اجملازر وحساسيتها للمضـادات احليويـة

 امليكروبيولوجيا(

          تأثري التثليج والتخزين اجملمد علـى صـورو االمحـات الد نيـة منـط االمحـات االمينيـة فـى

 م احمللية واملستوردو)قس  الكيمياء(اللحو

          الدالالت احليوية واالسـتجابة البيوكيميائيـة فـى البلطـى النيلـى املعـرت خلـالت الرصـار

 ومحض الفالفك)قس  الكيمياء(
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 )فى جمـا  جـودة    حتكيم رسائل علمية:)طالب مصرين ووافدين من السعودية وليبيا

 :ومراابة األغذية وسالمة الغذاء

 ( رسالة ماجستري ودكتوراه  التى أشرا سيادت  عليه  ك فى الرقابـة الصـحية   92حتكي  عدد )

  .على اللحوم واغمساك والدواجن ومنتحاتها وتكنولوجياتها وسالمة الغذاء

      يف خمتلـف كليـات الطـب البيطـري     ( رسـالة  96وعـدد   ) باإلضـافة إىل العديـد مـن الرسـائل

 جبمهورية مصر العربية يف نفس جمال التخص .

  فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء: رسائل علميةدوىل لحتكيم 

 ( رسالة دكتوراه فى 2حتكي  دوىل لعدد )بتـاريخ   جامعة الس باملاس جبزر الكناريا بأسبانيا

اغسـتا  الـدكتور/ خـوان    كرئيس جلنة املناقشة بنـاء علـى الـدعوو املقدمـة مـن       40/26/4629

تا  وراثة احليوانات املائية جبامعة الس باملاس واملشرا الرئيسى علـى  أس –مانويل أفونسو لوبيز 

 الرسالة حي  كان سيادت  رئيسًا اللجنة و  :

استا  وراثة اغحياء املائية جبامعة الس باملاس  – ماريا جيسوس زامورانواغستا ه الدكتوره/  .2

                                              دى جران كناريا                                               

مدير مركـز البيوتكنولـوجى جبامعـة     – داينيت سوسا دالكاستيواغستا ه الدكتوره/  .4

 أسبول باإلكوادور                                                                                        

جامعـة   –تاج شركة كوملاسور الإنتاج اغمسـاك  مدير إن –أجناسيو دى الروسا الدكتور/  .6

 ويلفا بأسبانيا                                                                                                     

الباحثـة فـى املركـز العلمـى البحـرى جلامعـة الس باملـاس دى         –الدكتور/  ني سوك شني  .2

             .جران كناريا

                                                             

  تطــوير التعلــيم اجلــامعى وكــذلل  الب ثيــة ومشــروعات شــروعاتاملاملشــاركة فــى

 التنافسية:  املشروعاتالتدريب لل صو  على 

  مدير مشروع مركز بانوراما احليوان : التعل  القائ  على الواق  لتحسني الكفايات املهنية لدى

كلية الطب البيطرى جامعـة دمنهـور يبـدأ مـن     ورف  كفاءو الباحثني والبح  العلمى    طال

 مليون جني . 7.2ك مبيزانية  22/22/4629وينتهى  22/24/4622

      مدير مشروع دع  وتطوير الفاعلية التعليميـة مبؤسسـات التعلـي  العـاىل(SDEE)   بالكليـة

 .م 2/26/4629مبيزانية  وينتهى 2/2/4620يبدأ

 مل م  دكتور فيفني الن ودكتور جانت الكورى فى جامعة بريستول بإالرتا فى مشروع الع

"دراس  للتعرا على النقاط احلرج  أو تلـوث مـذبوحات الـدواجن بعـرتات  الكامبيلوبـاكرت      

ــزال       ــ  غخت ــ  احلالي ــوط التجاري ــ  للخط ــ  اجلــا زه واملطابق ــرع الطبيعي ــاملونيال  و الط والس
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)مرفـق جـوا  مـن     4664يلوباكرت على الدواجن الطازجـ " فـى مـايو    املمرضاتكخاصة الكامب

 دكتور/جانت الكورى جامعة بريستول بإالرتا(

 والـذى   62/7/4626وتنتهى  2/8/4622معمل سالمة الغذاء والتغذية   اعتماد املديرالتنفيذى ملشروع

 26/9/4622انتهى وحصل املعمل على االعتماد بتاريخ 

 وحتى اآلن2/8/4622مة الغذاء والتغذية مدير اجلودو ملعمل سال 

 ( رئيس جلنة املصداقية واالخالع  ملشروع اجلودوQAAP2)2010  2011.) 

  بوحدو توكيد   29/8/4666شارك فى ورشة توصيف الربامج واملقررات الدراسي  للكلية بتاريخ

 اجلودو واالعتماد بالكلية.

 وانب  ومكونات  و معايريه"  وصياذة الرؤيـة  شارك فى ندوو التقيي  الذاتى الذاتى بالكلية "ج

بوحـدو توكيـد اجلـودو واالعتمـاد       6/0/4666والرسالة واغ داا اإلسرتاجتية للكلية السبت 

 بالكلية.

    عمل فى شركة يونيون لنظ  اجلودو والتدريب فى جمال إنشاء وتطبيق نظام اجلـودو وسـالمة

 فى جمال سالمة الغذاء )مرفق شهادو (.شركة  22الغذاء والبيئة وتدريب العاملني لعدد 

 باإلضافة إىل ما  و موجود حتت بند راب  والعشرون 

  20/24/4622عضو جلنة إلعداد مشروع الفاعلي  التعليمي  بقرار من جملس الكلية بتاريخ 

      جامعـة دمنهـور علـى مواصـفة اغيـزو الدوليـة        -تدريب وتنميـة مهـارات طـال  كليـة علـوم

ــدع      العتمــاد 27640:4660 ــة ل ــى "مشــروع املشــاركة الطالبي ــارت واملعــايرو  ف ــل اإلختب معام

 4622التميز".

  تدريب وتنمية مهارات طال  كلية علوم على كتابة املشاري  التنافسية مبقر كلية العلوم

من أجل زيادو فرر احلصول  4622جامعة دمنهور فى "مشروع املشاركة الطالبية لدع  التميز" 

 على مشروعات.

 لفريق اإلدارى ملشروع إدارو التميز عضو اManagement of Supporting Excellence(MSE)   

 اس  املشروع بانوراما احليوان بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور. 

          عضو الفريق التنفيذى ملشـروع دعـ  وتطـوير الفاعليـة التعليميـة مبؤسسـات التعلـي  العـاىل

 Support and Development of Educational Effectiveness In Higherبالكليـة  

Education Institutions (SDEE) 

  عضو فريق تقيي  أداء برنامج  تعليمى جديد طبقا لدليل التقوي  واالعتماد للربنامج التعليمى

لضـمان جـودو التعلـي  العـاىل      فى مؤسسات التعلي  العاىل واغز ر الصادر عن اهليئة القوميـة 

 .22/6/4626" كلية الطب البيطرى جامعة بنها ابة األغذيةجودة ومراواالعتماد "

  2/8/4622املدير التنفيذى ملشروع اعتماد معمل سالمة الغذاء والتغذية . 
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         قام م  الفريق اإلدارى بكتابة مقرتح مشروع اعتماد معمـل سـالمة الغـذاء والتغذيـة  ثـ  قـام

املشروع بأدرو املشروعات ومت التعاقد  بتقدمي  إلدارو املشروعات ث  قام بعمل عرت تقدمى هلذا

 2/8/4622م  إدارو املشروعات بوزارو التعلي  العاىل بتاريخ  

  نائب املدير التنفيذى ملشروع ضمان اجلودو باجلامعة 

  مركز امان اجلودة ( عضو الفريق التنفيذى مبشروع اجلودو والتأ يل لالعتماد( 

  ت طــال  جامعــة دمنهــور اإلشــراا   علــى مشــروع تنميــة مهــارات وقــدراMaintenance & 

wakening of students role (M.A.S.R.) (مرفق شهاده) 

        تدريب وتنمية مهارات السادو أعضاء  يئة التدريس و اهليئـة املعاونـ   علـى كتابـة املشـاري

جامعة دمنهور  -البحثية التنافسية مبقر مركز تنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات

 .روع تنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات اجلامعيةفى مش

        تدريب وتنمية مهارات السادو أعضاء  يئة التدريس و اهليئـة املعاونـ   علـى كتابـة املشـاري

جامعـة   -البحثية التنافسـية مبقـر مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء  يئـة التـدريس والقيـادات         

 .ة التدريس والقيادات اجلامعيةاإلسكندرية فى مشروع تنمية قدرات أعضاء  يئ

       عضو الفريق التنفيذى ملركز تنمية  القـدرات املهـارات و إعـداد القيـادات اجلامعيـة(FLDC) - 

 )مسئو  تكنولوجيا املعلومات واجلودة واالعتماد(جامعة دمنهور 

 4/0/4620ونية لكلية الطب البيطـرى جامعـة دمنهـور    رتلكمدير مشروع : وحدو اخلدمات اإل 

 ن.ى اآلوحت

 اسـتخداس تكنولوجيـا نقـل اجلينـات النتـاج سـاللة مـن البلطـى         يق البحثـى ملشـروع "  عضو الفر

 ’دوع العلـوم  و التنميـة التكنولوجيـة    ن ذا املشـروع  ـول مـن صـ     "الت مل لل ودة فى مصر

 4620 – 4622 بوزارو الدولة للبح  العلمى   خالل الفرتو من 

 مراابة األغذية وسالمة الغذاءفى جما  جودة و ريباملهارات الشخصية واخل ات والتد 

    مدر  معتمد من شرك  كلينيال  للتدريب على جهاز حتليل اغذذيـة واغعـالاFood 

Scan  (Meat Analyzer) نظـــام(NIR)   مـــن شـــركة يـــونييت اغمريكيـــة Unity                                                                                                                                                      

 وحتى اآلن )شهادو بها رق  الكود (. 4626ديسمرب 

    مدر  دوىل مشارك حمـرتا معتمـدTOT1 (International Associate Trainer)    معتمـد

 )شهادو (. 9/7/4622بتاريخ  (IBCT)جمللس الدوىل للمدربني املعتمدين ا من مركز

  مدر  دوىل حمرتا معتمد(ITOT) International Certified Trainer      مـن اغكادمييـة

 ()شهادو .وحتى اآلن 4624/ 66/9ا رو )بتقدير  تاز( من قالكندية وجامعة ال

  مدر  معتمد بشركة سريتند الشرع اغوسط املعتمدو من اجمللس الوطين لالعتماد ومنظمة

بتـاريخ   ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 and ISO 22000))ليـة  االعتمـاد الدو 

2/2/4622. 
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 :اخل ات والعمل فى جما  اجلودة والتطوير والتميز والتأهيل  لالعتماد 

   (7/0/4622بتاريخ  08نائب مدير مركز ضمان اجلودو جلامعة دمنهور بقرار رق  )قرار رق. 

 عتماد ملركز تنمية القدرات والقيـادات جلامعـة   مسئول  تكنولوجيا املعلومات واجلودو واال

 .االنوحتى  46/24/4626دمنهور من تاريخ 

  م.26/9/4622وحتى 2/8/4622معمل سالمة الغذاء والتغذية  اعتمادمدير اجلودو ملشروع 

 بوحدو ضمان اجلـودو للكليـة جملـس     ةالتعليمي ةعضو جلنة إلعداد مشروع دع  الفاعلي

 20/24/4622ثنني  الكلية اإل

      جامعـة دمنهـور   -رئيس لفريق التقيي  الذاتى والدع  الفنى لوحـدو ضـمان بكليـة التجـارو

 ىل(ا)تقيي  آداء ملؤسسة تعلي  ع 2/26/4622اغحد 

  46/6/4622لكليات جامعة دمنهور الثالثاء –عضو مديرى وحدات ضمان اجلودو 

    جامعـة دمنهـور   -زراعـة رئيس لفريق التقيي  الذاتى والدع  الفنى لوحـدو ضـمان بكليـة ال

 ىل(ا)تقيي  آداء ملؤسسة تعلي  ع 9/2/4622اغحد 

         استطاع ان يقود الفريق التنفيذى ملشـروع اعتمـاد معمـل سـالمة الغـذاء والتغذيـة حبرفيـة

برامج فى الفحـور   8واقتدار حتى حصل املعمل على االعتماد من أول زيارو تقيي  وفى عدد 

 .26/9/4622ذذي  واغعالا بتاريخ امليكروبيولوجية والكيميائية لأل

       ــئول ــة كمس ــادات اجلامعي ــدريس والقي ــة الت ــدرات أعضــاء  يئ ــة ق ــروع تنمي عضــو مش

 م.4622لسنة  7تكنولوجيا املعلومات ومسئول اجلودو واالعتماد قرار جملس اجلامعة رق  

   وميـة  حصل على دورو توصيف الربامج وخرائط املنهج ملؤسسات التعلي  العالي مـن اهليئـة الق

لضمان جودو التعلي  واالعتماد إدارو التدريب للهيئة القومية لضمان اجلودو واالعتمـاد مـن    

 4626ديسمرب   4ديسمرب إىل   64

         حصل على دورو املراجعة اخلارجية ملؤسسـات  التعلـي  العـالي مـن اهليئـة القوميـة لضـمان

 62اجلـودو واالعتمـاد مـن     جودو التعلـي  واالعتمـاد إدارو التـدريب للهيئـة القوميـة لضـمان      

  4626ديسمرب  60ديسمرب إىل 

       حصل على دوره التقوي  الذاتي ملؤسسات التعلي  العالي مـن اهليئـة القوميـة لضـمان جـودو

 62نـوفمرب    66إدارو التدريب للهيئة القومية لضمان اجلودو واالعتمـاد مـن   ك التعلي  واالعتماد

 4626ديسمرب  

 

 االغذية من اجل خدمة اجملتم   املشاركة يف تطوير صناعة 

 صان  اليت تشرا عليها شركة يونيـون لـنظ    قام بتطوير صناعة الالنشون و اهلوت دوج غحد امل

 .)شهادو شكر(   26/26/4620اجلودو و التدريب
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 ال املشكالت التى تواجت صناعة األغذية من أجل خدمة اجملتم   وتنمية البيئة  : 

  26/6/4622باجملزر االىل  للقوات املسلحة بشرباخيت بتاريخ حل املشاكل وتطوير العمل 

  ًلجنة املشكالت التى تعرتت وحدو معاجلة خملفات الصـرا جملـزر دمنهـور    ل شارك كعضوا

 26/6/4622منعًا لتلوث مياو النيل بتاريخ 

       حل مشكلة تلوث البيف برجير مبيكرو  اإليشريشـيا كـوالى  لشـركة يونيـون لتأ يـل

 26/2/4622حد املصان  التى تشرا عليها الشركة والتدريب ال

   حل مشكلة تلوث مذبوحات الدواجن مبيكـرو  السـاملونيال(Salmonella )     بأحـد اجملـازر

 26/26/4622التى تشرا عليها الشركة 

       حل مشكلة تلوث الباسرتما مبيكرو  املكور العنقـودى الـذ بى Staph.aureuns   غحـد

    42/8/4624الشركة  حتريرا فى  املصان  التى تشرا عليها

 تلوث مذبوحات الـدواجن مبيكـرو  الكامبيلوبـاكرت      حل  مشكلة(Campylobacter )  

 26/2/4620بأحد اجملازر التى تشرا عليها الشركة  حتريرا فى 

 العمل على زيادة التصدير  والدخل القومى املصرى 

  البحريو -مركز ادكو   طى  لشركة ابو ستة للتصديرلبالفح  عينات من امساك. 

 .القا رو -جسر السويس 6بورى  لشركة ريان للتصدير  البلطى  والفح  عينات من امساك 

 

  فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء:اخلارجى   التعاون                                                                                   

  تعاون بني كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور و كلية طـب بيطـرى ورـريض    بروتوكول

والعلوم الطبية جامعة تسـكيجى بواليـة آالبامـا بالواليـات املتحـدو اغمريكيـة بتـاريخ        

20/0/4620. 

          العمل م  دكتور فيفني الن ودكتـور جانـت الكـورى فـى جامعـة بريسـتول بـإالرتا فـى

ــروع  ــاط   )مش ــى النق ــرا عل ــ  للتع ــرتات      دراس ــدواجن بع ــذبوحات ال ــوث م ــ  أو تل احلرج

الكامبيلوبــاكرت والســاملونيال  و الطــرع الطبيعيــ  اجلــا زه واملطابقــ  للخطــوط التجاريــ  

 4664فـى مـايو    (احلالي  غختزال املمرضاتكخاصة الكامبيلوباكرت على الدواجن الطازجـ  

 )مرفق جوا  من دكتور/جانت الكورى جامعة بريستول بإالرتا(

 شاري  معمل قس  علوم اغذذية  ات اغصـل احليـواني  كليـة الطـب البيطـرى باململكـة       م

 م 2667املتحدو )إالرتا( ـ سنة 

o را على طـرع للـتخل  مـن تلـوث  بـائح الـدواجن واللحـوم االخـرى         مل فى مشاري  التعع

 مستخدما البخار حتت ضغط ومحض الالكتيك واخلليك.
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o   إسـتخدام طريقـة     يضـاً أكما تعلPCR     للكشـف عـن ميكـرو Cl. estertheticum 

للتعــرا علــي كــال مــن ســالالت   Resistotypingو  SDS –PAGEوكــذلك إســتخدام 

Campylobacter spp. & Arcohbacter   

        املشاركة يف احملاوالت العملية لطريقة مبتكـرو الزالـة الـريش وكـذلك تقيـي  كفـاءو

 anovel poultryونيال مـن الـدواجن.  طرع التخل  من ميكروبى الكامبيلوباكرت والسامل

plucking machine and 

experiments to assist the efficacy of methods for the competitive exclusions of 

Campylobacters and Salmonellas from chicks. 

  2667معمل الكلية امللكية البيطرية يف لندن إالرتا  عام . 

 :العمل فى مشاري  منها 

o  تقيي  طرع  اختزال الصبغة والكتاليز ملراقبة التنظيف والتطهري باجملازر 

Dye reduction and catalase methods for monitoring cleaning disinfection in abattoirs, 

o     استحداث  تفنيات   للتخل   من ميكرو  الكامبيلوباكرت من الدواجن وتطبيـق تقيـي

 بل الذبح.املخاطر للفح  الظا رى ق

development of  competitive exclusions for Campylobacters from chickens and 

applications of risk assessment to ante-mortum inspection. 

         قام سيادتة بتصمي  وتنفيذه برنامج تدريبى بناء علـى دعـوو مـن شـركة خـرباء العاصـمة

فـى   (تقيـيم املخـاطر فـى املنشـات الغذائيـة والبيطريـة      حتليـل و ) الدولية للتدريب وعنوانـ :  

 )مرفق شهادو تكري (. 29/26/4622اىل  24/26/4622ماليزيا فى كوالملبور فى الفرتو من 

       قام سيادتة بعمل وتنفيذ  ورشة عمل بناء على دعـوو مـن  وزارو البلـديات االقليميـة ومـوارد

  (لتخزين اآلمن للغذاء فى  املنشـآت الغذائيـة  التعامل وا)املياو بسلطنة عمان مبسقط وعنوانها 

ىل الـوزير/ أمحـد بـن عبـد اهلل بـن حممـد       امن  معـ  )مرفق شهادو تكري (م 9/2/4620بتاريخ 

 )مرفق شهادو تكري  من الوزير(. الشحى وزير البلديات اإلقليمية و موارد املياو

    ذذيـة اهلندسـي   عضو مركز حفظ اغذذية بالتربيد و مركز اغحبـاث وتطـوير حفـظ اغ

   FRPERCجامعة بريستول  بإالرتا.   
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  القيادات لتأهيل وتطويرالتدريب و ورش العمل املشارك بها 

  دبلومـة مهـارات العمـل األساسـية    قام بالتدريب فى (BBS )   بنـاء فريـا العمـل     –)إدارة الواـ– 

يـة العربيـة للعلـوم    بالتعـاون مـ  اغكادمي   املقابالت الشخصـية وفـن كتابـة السـرية الذاتيـة(     

 .4627والتكنولوجيا والنقل البحرى خالل شهرى أذسطس وسبتمرب 

 

 التى يقوس بتدريبها فى التنمية البشرية واعـداد القيـادات وكـذلل جمـا  تنميـة       التدريبية ال امج

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية واملهارات اإلدارية والقيادية واإلشرافية: تادرا

 ات القيادية واإلشرافية.املهار 

 اجلوانب املالية والقانونية فى اإلدارو اجلامعية.  

  املهارات اإلدارية. 

  مؤشرات اغداء الناجحKSF. 

  تنمية املهارات اإلدارية.  

 إسرتاتيجيات إدارو اغزمات. 

 مهارات اإلتصال وبناء الفريق. 

 ي.التخطيط االسرتاتيج 

 انا  القرار وحل املشكالت. 

 بناء فريق العمل. مهارات 

 مهارات العرت الفعال. 

 إدارو الوقت واإلجتماعات.   

 )مهارات اإلتصال الفعال ) أفضل مهارات التواصل الفعال. 

 التفكري اإلبداعى. 

  6662املفا ي  اغساسية لنظ  إدارو اجلودو وإعداد وثائق نظام إدارو اجلودو طبقا للمواصفة اغيزو  

 إعداد احلقائب التدريبية. 

 التعامل م  املتدر  الصعب.  

 التعامل م  املواقف الطارئة أثناء التدريب. 

 جدارات التدريب. 
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 الربجمة العصبية واللغوية. 

 اقتصاديات تسويق ورويل البحوث العلمية.   

 إستخدام التكنولوجيا يف التدريس. 

 أخالقيات وآدا  املهنة. 

 تصمي  املنا ج واملقررات. 

 نظ  التقوي  واإلمتحانات.  

  تقيي  وقياس مؤشرات اغداءKPIs . 

 حتليل املخاطر واملؤثرات البيئيةتقيي  و. 

 كتابة املشاري  البجثية التنافسية. 

 تطبيق نظام اجلودو يف مؤسسات التعلي  العالي.  

  إعداد مراقب جودو متخص.  

     الدورات التى ااس بتدريبها فى جما  تنمية القدرات أعضاء هيئـة التـدريس والقيـادات

 اجلامعية)) لتطوير األداء اجلامعل((

 مركز تنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات جبامعة اإلسكندرية . أ

 ( يف اجملاالت التدريبية اآلتية:TOT1يشارك مشاركة فعالة كمدر )  مشارك    

o اإلدارو اجلامعية 

o التخطيط االسرتاتيجى 

o إعداد مشروع حبثى تنافسى 

o أساليب البح  العلمى 

o  وسلوكيات املهنة آدا 

o   مهارات اإلتصال الفعال يف أمناط التعلي  املختلفة 

 دورات مركز تنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والقيادات جلامعة دمنهور .  

 ( يف اجملاالت التدريبية اآلتية: TOT1شارك ويشارك مشاركة فعالة كمدر ) مشارك

o أساليب البح  العلمى 

o اخالقيات البح  العلمى 

o ملشروعات البحثية لتمويل البحوثإعداد ا 
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o النشر الدوىل للبحوث العلمية 

o بناء وإدارو الفريق البحثى 

    مدرب معتمد يف شركة سريتند الشرق األوسط املعتمدة من منظمة االعتمـاد الـدولل

لنظم لنظم إدارة اجلودة وإعداد و ائا نظاس  1225)طبقا ملوصفات األيزو الدولية.األيزو  

 -الص ة والسـالمت املهنيـة   50225لنظاس سالمة البيئة األيزو 50225أليزو إدارة اجلودة وا

 ت اآلتية:لنظاس إدارة سالمة الغذاء( يف الدورا 66222واأليزو 

 املهارات القيادية واإلشرافية 

 املهارات اإلدارية 

      إدارو الوقت واإلجتماعات 

   مهارات اإلتصال وبناء الفريق 

 مؤشرات اغداء الناجح 

 اتيجيات إدارو اغزماتاسرت 

 تقيي  وحتليل املخاطر واملؤثرات البيئية 

  تقيي  وقياس مؤشرات اغداء 

         املفا ي  اغساسية لنظ  إدارو اجلـودو وإعـداد وثـائق نظـام إدارو اجلـودو طبقـا للمواصـفة

 . 6662اغيزو 

 

   الــدبلومات املتخصصــة مــن األكادمييــة الكنديــة وجامعــة القــاهرة لتطــوير األداء

 جلامعل:ا

  )دبلومة املدر  الدوىل احملرتا )بتقدير  تازITOT International Certified Trainer 

(Professional Diploma) 66/9/4624من اغكادميية الكندية وجامعة القا رو بتاريخ.

    ــية ــحة النفسـ ــة  الصـ ــن Professional Diploma  Health  Psychologicalدبلومـ ( مـ

.ة )بتقدير  تاز(  اغكادميية الكندي

       ــوير األداء ــودة لتط ــومى للج ــد الق ــن املعه ــت م ــل علي ــذى اص ــدريذ ال ــامج الت ال ن

برنـامج ايـاس مؤشـرات األداء     National quality Institute ((NQI))اجلـامعل 
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فى الفرتة   (Key performance Indicators (KPIs)(   )مؤشرات األداء الناجا

 قر املعهد بالقاهرة.مب 0/1/6250إىل 5/1/6250من 

        ال نامج التدريذ الذى اصـل عليـت مـن اجمللـس الـوطنى لالعتمـادEGAC   واملعهـد

 لتطوير األداء اجلامعل NQIالقومى للجودة 

    برنامج فه  وتطبيق مواصفة اغيزو الدولية العتماد معامل اإلختبـارت واملعـايروISO/IEC 

باملعهد القومى فى الفرتو  Uncertainty of Measurementو قياس الاليقني  

.20/0/4622إىل  22/0/4622من 

  الدورات التى ااس بتدريبها فى جما  تنمية وتأهيل القيادات 

  بالتعاون م  وزارو التعلي  العـاىل والبحـ  العلمـى     )إعداد القادو(الدورو التدريبية حتت عنوان

املـدرس   –يد العميـد أ.ح/أسـام  اجلمـال    ومعهد إعداد القادو حبلوان فـى حضـور احملاضـر  السـ    

27/8/4627بكلية الدفاع اجلوى بوحدو الفيديو كونفرانس باجلامعة بتاريخ 

    مبديريـة االمـن مبحافظـة     وضـباط افـراد امـن   تنظي  دورات تدريبية للشرطة املصـرية مـن

 حيت تارخيـــ . بصفة شهرية و 20/4/4629من  ابتداًء البحريو لتطوير مهاراته  البشرية و املهارية

  مبركـز تكنولوجيـا   )التخطيط اإلسرتاتيجى مبؤسسات التعلـي  العـاىل(   الربنامج التدريبى

 .4627/  2/  46 - 48املعلومات خالل يومى 

  حبضـور  اجلامعيـة  لتدارواجلوانب االدارية  الدورو التدريبية للسادو العمداء بعنـوان "  تنظي " 

 .49/4/4629ة العامة للمحاميني يف وكيل النقاب - امحد بسيونيالسيد/ 

  م  أمنـاء الكليـات    اإلصالح والتنمية اإلدارية ومكافحة الفسادالدورو التدريبية اغوىل فى

واملشرتيات واملخازن بالكليـات واجلامعـة ك فـى إطـار نشـر إجـراءات نشـر النزا ـة والشـفافية          

 . 7/4629/ 46والتوعية باجلامعة يوم اغربعاء 

  ــ ــدرب دوىل مش ــد  م  TOT1 (International Associateارك حمــرتف معتم

Trainer)  جمللـس الـدوىل للمـدربن املعتمـدين     ا معتمد  من مركـز(IBCT)  خ بتـاري

2/5/6255. 
 

 معهد إعداد القادة حبلوان 

  .ثال جلامعة دمنهور مبعهد إعداد القادو  

 فـوج  جامعـة دمنهـور و    املشاركة يف العديد من لقاءات  معهد إعداد القاده حبلوان كقائد ل

 8/26/4626آخر لقاء كان  مبناسبة إحتفاالت نصر أكتـوبر اجمليـد و  لـك مـن يـوم اجلمعـة       

 فوج املتميزين )مرفق بعض الشهادات(. 4626\26\22وحتى اغثنني 
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     املشاركة الفعالة رائدا لفوج جامعة دمنهور فى ملتقى املتميـزين باإلسـكندرية باملدينـة

 م.4622-6-49إىل   4622-6-42رية خالل الفرتو من الطالبية باإلسكند

            شارك فـى فعاليـات امللتقـى القـومى غعضـاء  يئـة التـدريس ومعـاونيه  باجلامعـات واملعا ـد

باملدينة الشـبابية باإلسـكندرية    )أدوار ورؤى جديدة إلسشراق املستقبل (املصرية حتت عنوان 

لقات النقاش وورش العمل حـول : أ ـ  قضـايا    وقد شارك سيادت  فى ح 7/4622/ 6- 2خالل الفرتو 

التعلي  اجلامعى )التحديات وسبل املواجهة( امليثـاع املهنـى واغخالقـى للعمـل اجلـامعى سـبل       

 وآليات تطوير اغنشطة الطالبية.

 لت سن منظومة االصالح اإلدارى الدورات التدريبية التى اصل عليها 

 يعية لقانون املناقصات واملزايدات وأثر ا على فى التعديالت التشرعلى دورو تدريبية  حصل

 .49/7/4629فى  اغحكام االجرائية واملوضوعية هلا

  اجلديد فى صور العدوان علـى املـال العـام والتصـاحل فـى      ورشة العمل حتت عنـوان )  شارك فى

التزييـف   –الرشوو والرتبـح واسـتغالل النفـو  الـوظيفى      –ذسل االموال الكسب ذري املشروع ( 

 .49/24/4629التزوير طبقًا للتعديالت التشريعية اغخريو فى و

        ال امج التدريبية التى اصل عليها فى جمـا  تنميـة اـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس

 والقيادات اجلامعية واملهارات االدارية والقيادية

    عتمـاد  واحلاصـلت علـى اال  شركة سريتند الشرق األوسط املعتمدة  من اجمللس الوطنى  لالعتمـاد

لـنظم إدارة اجلـودة وإعـداد و ـائا نظـاس إدارة اجلـودة        1225طبقا ملوصفات األيزو الدوليـة.األيزو   

لنظـاس   66222و األيـزو   - الص ة والسـالمت املهنيـة   50225لنظاس سالمة البيئة األيزو 50225واأليزو 

 ادارة سالمة الغذاء.

  20/2/4666-22املهارات اإلدارية

 27/4/4660 -26لقانونية فى اإلدارو اجلامعية اجلوانب املالية وا

  47/8/4668-46مهارات اإلتصال وبناء الفريق

   4666/ 47/8-40إدارو الوقت واإلجتماعات

  28/8/4666-27مؤشرات اغداء الناجح

  26/8/4666إسرتاتيجيات إدارو اغزمات

 

   (  5)ة عـدد مركز تنمية ادرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعـة اإلسـكندري

 برامج  وهى:

 تنمية املهارات اإلدارية.  

 انا  القرار وحل املشكالت.

 أخالقيات وآدا  املهنة.
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 اقتصاديات تسويق ورويل البحوث العلمية.  

 إستخدام التكنولوجيا يف التدريس.  

 تصمي  املنا ج واملقررات.

 نظ  التقوي  واإلمتحانات. 

 ( برنامج من مركز تن5اجتياز عدد )      مية اـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس والقيـادات- 

 جامعة دمنهور وهو:

 اإلدارو اجلامعية.

 التى اصل عليها يف )اجملاالت القياديـة واإلداريـة واإلشـرافية( مـن      ال امج التدريبية

 للتدريب واإلستشارات: SQC شركة 

 42/8/4667 فيةاملهارات القيادية واإلشرا.

  28/2/4666-27تقيي  وقياس مؤشرات اغداء. 

   املفا ي  اغساسية لنظ  إدارو اجلودو وإعداد وثائق نظام إدارو اجلودو طبقا للمواصفة اغيـزو

6662  46/8/4660.

  48/8/4669-47تطبيق نظام اجلودو يف مؤسسات التعلي  العالي.

   46/8/4669إعداد مراقب جودو متخص

  66/22/4668-46تقيي  وحتليل املخاطر واملؤثرات البيئية 

 

  عليها من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:الدورات التى اصل 

       دورو التخطيط اإلسرتاتيجى مبؤسسات التعلي  العاىل مـن اهليئـة القوميـة لضـمان اجلـودو

.46/2/4627 - 48واإلعتماد خالل يومى 

 لضمان جـودو التعلـي     دورو املراجعة اخلارجية ملؤسسات  التعلي  العالي من اهليئة القومية

 60ديسـمرب إىل   62واالعتماد إدارو التدريب للهيئـة القوميـة لضـمان اجلـودو واالعتمـاد مـن       

.4626ديسمرب

         دورو توصيف الربامج وخرائط املنهج ملؤسسـات التعلـي  العـالي مـن اهليئـة القوميـة لضـمان

 64دو واالعتمـاد مـن    جودو التعلي  واالعتمـاد إدارو التـدريب للهيئـة القوميـة لضـمان اجلـو      

.4626ديسمرب   6ديسمرب إىل 

        دورو التقوي  الذاتي املؤسسي ملؤسسات  التعلي  العـالي مـن اهليئـة القوميـة لضـمان جـودو

نـوفمرب إىل   66التعلي  واالعتماد إدارو التدريب للهيئة القومية لضمان اجلودو واالعتماد مـن  

4626ديسمرب 62
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 بكلية الطب البيطرى جامعة األسكندرية:اجلودة تابعة لوادة امان الورش ال  

  بوحدو ضمان اجلودو  بالكلية 46/6/4666ورشة عمل اخلاصة باملعايري اغكادميية

   بوحـدو ضـمان   ملشـروع   29/8/4666ورشة عمل خاصة بتوصيف الربامج واملقررات الدراسـية

 QAAP2بالكلية  اجلودو

      ومقوماتـة ومعـايريه ( صـياذة الرؤيـة و الرسـالة      ندوو التقيي  الـذاتي بالكليـة ) جوانبـ

. 6/0/4666واغ داا اإلسرتاتيجية للكلية السبت بالكلية 

 مبيوتراملهارات الشخصية اخلاصة بالتعامل م  الك 

( من  مشروع تدريب  يئة  التدريس والعاملني ICTPشهادو )احلصول علي الدورات اخلاصة ب 

 :برامج 7 ىو  4666جبامعة اإلسكندرية يف عام 

  املعلومات لتكنولوجيا اغساسية املفا ي  

 امللفات م  التعامل و احلاسو  استخدام  

 النصور معاجلة Word    

 البيانات جداول معاجلةExcel  

 البيانات قواعد Access   

 التقدميية العروت Power Point  

 االتصاالت تكنولوجيا و املعلومات  

 الشخصي احلاسو  صيانة و محاية عن مقدمة 

 

   الطالبية للكلية واجلامعة األنشطةالطالب و اتاحتادجلان  املشاركة يف: 

  4626/4622طال  اجلامعة عام  حتادالعليا جلامعة دمنهور الثقافية اللجنة المستشار . 

  4626/4622طال  الكلية عام  حتادالمستشار جلنة العلوم والتكنولوجيا. 

  4666/4626طال  الكلية عام  حتادالمستشار جلنة العلوم والتكنولوجيا . 

  4660طال  الكلية لعام حتادال والرحالت اإلجتماعيةرائد اللجنة. 

 4662طال  الكلية لعام  حتادالت الوالرح اإلجتماعيةاللجنة  رائد. 

 ( والتى أقيمت 6شارك سيادت  فى اغنشطة الطالبية على مستوى اجلامعة فى مسابقة ابداع )

والتى نظمتها وزارو  الشبا  والرياضـة مـ  مؤسسـة     29/2/4620وم اخلميس جبامعة القا رو ي

 الشارقة لتمارت.
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 الغـذاء و  ريب طال  مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليـا باجملـازر وشـركات تصـني      تد

 الغذائية والبيطرية. املنشآت مجي 

 كليةعضو جلنة التعلي  والطال  بال. 

 احلفـاظ علـى الصـ ة     أجـل مـن   البيئـة وتنمية  معيةواملشاركة اجملت العمل التطوعل

  العامة للمواطنن واالاتصاد القومى املصرى

  التعــاون مــ  بوزارو الزراعــة  تــدريب االطبــاء البيطــريني العــاملني بــوزارتى الرتبيــة والتعلــي  و

 اإلسـكندرية حمافظة البحريو واجلامعة  ومدرية الرتبية والتعلي  بالبحريو ونقابة اغطبـاء ب 

                                                                                                                                                                                 .أجل خدمة اجملتم  وتنمية البيئة(رية الطب البيطرى وإدارتها من يومد

 جلنة املشكالت التـى تعـرتت   ة ومديرية الطب البيطرى  كعضوًا احملافظ التكليف من قبل

 26/6/4622النيل بتاريخ  مياووحدو معاجلة خملفات الصرا جملزر دمنهور منعًا لتلوث 

  التكليف من قبل احملافظة والسيد ا.د/ رئيس اجلامعة رئيسًا لفريق تقيي  مشروع عداه لتنتاج

 47/24/4624الزراعى بكفر الدوار 

   اغيـزو ة فو مواصـ   التنافسـية تدريب وتنمية مهارات طال  كلية علوم على كتابة املشاري 

 شـاركة املعامل مبقر كلية العلوم جامعة دمنهور فـى مشـروع امل   عتمادال 27640:4660 الدولية

 4622لدع  التميز  الطالبية

  ن فـريوس سـى حتـت شـعار     املهرجان الثانى لوحدو التوعية للوقاية مـ  فعالياتشارك سيادت  فى

( حتـت رعايـة حمافظـة الـبحريو      كده حنميها .... كده نبنيهـا ..... كلنـا اـد فـريوس سـى     )

ورئيس اجلامعة باإلضافة إىل وزارات الصحة والشبا  والرياضة واجمللـس القـومى للمـرآو يـوم     

 بقاعة املؤررات باجملم  الثقافى بدمنهور . 42/26/4622الثالثاء 

 ة.العام واخلار على مستوى اجلمهوريطوير العديد من اجملازر للقطاع املشاركة يف ت 

    املثـال ال   ومنهـا علـى سـبيل   العـاىل  املشاركة يف العديد من برامج تلفزيون قناو النيل للتعلـي

وزيادو الـوعي الصـحي لـدي املـواطنني      إرشاد أجلوذريه من الربامج من احلصر برنامج من مصر 

يـة  أ مواملنتجات احليوانية و اغمساكعن املعامالت الصحية  للحوم و وكذلك املنتج واملستهلك

تصـيب احليوانـات مثـل احلمـى القالعيـة       التى اغمراتوكذلك بعض  اغذذيةوخطورو  ذه 

وكيفيـة   اغمـرات واجللد العقـدي ومحـى الـثالث أيـام وذري ـا مـن       ومرت السل  والربوسيال

.اآلنو حتى  4666التعامل م  حلوم تلك احليوانات منذ عام 

        املشاركة يف القوافل الطبية اجملانية التى قـدمتها جامعـة دمنهـور لقـري حمافظـة الـبحريو

اغشد إحتياجا )بإشراا  من السيد ا.د/ جمدى خليل سـليمان نائـب رئـيس اجلامعـة لشـؤون      

 .خدمة اجملتم  وتنمية البيئة(
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 دمنهور وقام بإلقاء حماضره فيهـا )   املشاركة يف اإلعداد والتحضري لندوو التى نظمتها جامعة

-الوض  الرا ن للحمـي القالعيـة يف مصـر وطـرع السـيطرو عليهـا ( مبقـر كليـة الصـيدلة         

جامعة دمنهور.

  42/2/4620نظ  يوم للتربع بالدم بالكلية يوم الثالثاء.

  العديد  إلقاءمديرية الثقافة بالبحريو  حي  قام ب أقامتها التىاملشاركة يف الندوات الدورية

 اغذذيـة واملنتجات احليوانية وسالمة  اغمساكمن احملاضرات عن املعامالت الصحية للحوم و

العقـدى   اجللـد اخلنازير واحلمى القالعية ومرت  إنفلونزاالطيور و إنفلونزاعن مرت  أيضاو

 .4668لزيادو الوعي الغذائي و الصحي جلمهور املثقفني عام 

  حيـ    اإلسكندريةلألطباء البيطريني ب الفرعيةها النقابة نظمت التىاملشاركة يف الندوات

عـن   أيضـا و اغمسـاك عديد من احملاضرات عن التسم  الغـذائي  وسـالمة اللحـوم و    إلقاءقام ب

اخلنازير واحلمى القالعية واجللد العقدي لتوعية املنتج واملستهلك  إنفلونزاالطيور و إنفلونزا

واملنتجات احليوانية وكيفية  اغمساكصحية  للحوم ووكذلك اغطباء البيطريني باحلالة ال

 .اآلنو حتى  4668التعامل م  حلوم احليوانات والطيور املصابة يف عام 

  وزيادو الوعي الصحي  إرشاد أجلوسط الدلتا  بطنطا  من  إ اعةاملشاركة يف عديد من برامج

واملنتجـات   اغمسـاك لحـوم و لدي املواطنني وكذلك املنتج واملستهلك عن املعامالت الصـحية  ل 

تصيب احليوانات مثل  التى اغمراتوكذلك بعض  اغذذيةية وخطورو  ذه أ ماحليوانية و

احلمى القالعية والربوسيال ومرت السل  واجللـد العقـدي ومحـى الـثالث أيـام وذري ـا مـن        

 .اآلنوحتى 4660وكيفية التعامل م  حلوم تلك احليوانات منذ عام  اغمرات

  يف منـاطق   املسـتهدفة يف برنامج التنمية الريفية مبنطقة ذر  النوباريـة  للفئـات   التدريب

التـى تنتقـل عـن     اغمـرات يـة وخطـورو   أ مطنني بااملو إرشادتوعية و أجلعمل املشروع من 

 4660واملنتجات احليوانية منذ عـام    اغمساكاللحوم و ذه احليوانات و تناولطريق التعامل م   

 .(شهادو مرفق.)اآلنو حتى 

  املشروعات وزارو  إدارومن  8/2/4662 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتماداحلصول على مشروع

 التعلي  العالي

       املشاركة يف العديد من برامج تلفزيون القناو اخلامسة ومنهـا علـى سـبيل املثـال ال احلصـر

منــذ عــام مج وذريعــا مــن الــربا برنــامج حــدي  الصــباح و كــالم الليــل وشــبا  علــى اهلــواء 

 . اآلنوحتى 2667

 مرفق شهادو تكري ( البحريومبحافظة  ةفى مشروع التنمي  الريفي التدريب(. 

 والسكان   الصحةمج تلفزيون قناو صحتى لوزارو ديد من براعيف  شاركةامل. 

 يف  اإلرشـادية و العالجيـة  البيطريـة وافـل  قالفعالـ  لل  شـاركة الكامل والتام و امل  شراا اإل

 .كز وقرى حمافظة البحريو خمتلف مرا

   عمل بوسرتات وتوزيعها على مجيـ    املراكزوالقرى و نشطةاآلعمل كتيب للقوافل مبعظ

باملعمـل واملشـروع عمـل     ةكليات اجلامع لتعريف مجي  ةاجلامع إدارووب اجلامعةكليات 

كتيب للمعمل وتوزيع  علـى اجملتمـ  لتعريفـ  باملعمـل واخلـدمات التـى يؤديهـا املعمـل         

 .البيئةلمجتم  وتنمية ل
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  املسموع  واملرئي  واملقرؤه ومجيـ  مواقـ  التواصـل     اإلعالمالنشر عن املعمل يف مجي  وسائل

 .اجلامعةوعلى موق   اإلجتماعى

 رفـ    أجـل مـن   املعاونـ   اهليئـة و التـدريس  يئة  أعضاء السادوللمجتم  و دوريةات عمل نشر

 .لبيئةاوتنمية  اجملتم مستوى البح  العلمى وخدمة 

 التى نظمتها وتنظمها جامعـة دمنهـور مـن     العالجية البشرية  يف القوافل يالفعل شاركةامل

تقـدير مـن    خطـا   ) الـبحريو بقـرى ومراكـز حمافظـة     البيئةخدمة اجملتم  وتنمية  أجل

 .(البيئةخدمة اجملتم  وتنمية  شؤونل اجلامعةا.د/نائب رئيس 

 فرر عمل هل   إجياديبه  ووحدو خرجني ملتابعة اخلرجني وتدر إنشاء. 

  دنى الشركات ومنظمات اجملتم  امل أصحا مت عمل عدد اثنان حفل نرج للخرجني  ودعوو

ومديريـة   اإلسـكندرية هور ونبـدم  الفرعيـة لألطباء البيطـرين والنقابـات    العامة ةالنقاب و

 . هلـ  مناسـبة فـرر عمـل    إجيـاد و كليـة ى الجيخر إسعاد أجلمن  البحريوالطب البيطرى ب

 .)مرفق بعض الصور حلفل التخرج(

    تنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرف  كفاءو البيطريني يف مديريـة الطـب

 )مرفق شهادو(. البحريوبالبيطري 

        الطـب   إداروتنفيذ ندوات ودورات تدريبيـة علميـة متخصصـة لرفـ  كفـاءو البيطـريني يف

)مرفق شهادو(. بالرمحانيةالبيطري 

 الطـب   إدارووات ودورات تدريبيـة علميـة متخصصـة لرفـ  كفـاءو البيطـريني يف       تنفيذ ند

 .)مرفق شهادو( البيطري حبوش عيسي

        الطـب   إداروتنفيذ ندوات ودورات تدريبيـة علميـة متخصصـة لرفـ  كفـاءو البيطـريني يف

.)مرفق شهادو( البيطري بأبومح 

  نفذتها جامعـة دمنهـور مبدينـة     لتىااملشاركة يف تنفيذ القافلة الطبية البيطرية اجملانية

.حب مصر (يف العريش ) 

 كفـر   –سـيدي ذـازي    –و النباتية )عـداه(   عضو جملس ادارو مشروع تنمية الثروو احليوانية

.22/9/4620الدواربتاريخ 

 يوم اخلميس املوافـق   أليتامجلمعية الصرفى ل بالكلية يوم اليتي ب االحتفال  نظ  وشارك فى

46/2/4620.

 مبحافظة الـبحريو فـى اطـار    فى قرية منية بنى موسى  قافلة طبية وبيطرية وزراعية  تنظي

.4627/  22/  29اخلدمات العالجية االرشادية التى تنظمها اجلامعة فى 
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 واملواطنة تماءناإل 

       تنظيـــ  مسيـــرو برئاسة سيادت  و قيادات جامعة دمنهور واعضـاء  يئـة التـدريس و طـال

ملشاركة ا الي حمافظة الـبحريو امسـى مراسـ  الفـرح و      يونيت 02بثــــورة حتفااًل اجلامعة ا

 .66/9/4629االحتفال يوم اخلميس 

 برفقة وفد طالبـى لتعريـف الطـال  بالـدور      القاعدة الب رية برأس التن باإلسكندرية زيارو

والوطنيـة   الوطين لكافة  ذه املؤسسـات ودور ـا الفاعـل يف احلفـاظ علـى اهلويـة القوميـة       

 .4627/  0/  6وتنشئة جيل واِع بقضايا الوطن وواجب   و مصرنا احلبيبة فى 

  يـوس  ندوو تثقيفية لتكري  شـهداء الـوطن مـن القـوات املسـلحة والشـرطة مبناسـبة )        تنظي

وبطــل  اائــد اــوات الــدفاع الشــعبى والعســكرى –الشــهيد( حبضــور اللــواء أ.ح/ خالــد توفيــا 

يناء مبدرج الشهيد عقيد رامى حممد حسنني بكليـة الرتبيـة   معركة كرم القواديس بس

 جبامعة دمنهور فى لغرس اإلنتماء وحب الوطن لدى الطال  وتعميق الفكـر الـوطنى لـديه    

 46  /6  /4627. 

 علـى رأس وفـد طالبـى مـن اجلامعـة       مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الـوزراء  زيارو

املؤسسات احليوية لدع   ملصرنا احلبيبة كون  أحد أ    لوطين عرفاًنا بأ مية  ذا الكيان ا

متخذي القرار باملعلومة الواعية الصـحيحة الـيت تبنـى علـى اساسـها القـرارات احلامسـة فـى         

2/0/4627. 

 على رأس وفد طالبى من اجلامعة فى سـبيل   (25025مؤسسة مستشفى سرطان األطفا  ) زيارو

غالية ورس  االبتسامة علـى شـفاه أسـر   و ويهـ  يف سـبيل      إعادو اغمل لدى أطفال مصرنا ال

مقاومة  ذا املرت ومكافحت  على أسس علمية والتوعية والتعريف ب  وبأسـاليب الوقايـة   

من ك مؤكًدا سيادت  ان اجلامعة يف خندع واحد مـ  إدارو املستشـفى قلًبـا وقالًبـا يف سـبيل      

ودعـ  اجلامعـة الـدائ  إلدارو املستشـفى     محاية أطفال مر الذين ميثلـون مسـتقبلها الواعـد    

بكل إمكاناتها املادية والبشرية داعًيا كل املصريني للتربع الستكمال منظومة البحـ   

 .2/0/4627العلمي باملستشفى فى 

 والتحضـري لنـدوو التـى نظمتهـا جامعـة       عـداد املشاركة الفعالة والعمل بروح الفريق  يف اإل

-أ.د/ عالم مجع  مبقر كلية الرتبية اجلمهورية ملفتىسالس( )الوسطية يف اإلدمنهور بعنوان  

 ونشـئ ئـب رئـيس اجلامعـة ل   اى خليـل سـليمان ن  دجامعة دمنهور )خطا  شكر( من ا.د/جم

 خدمة اجملتم  وتنمية البيئة. 

 والتحضـري لنـدوو التـى نظمتهـا جامعـة       عـداد املشاركة الفعالة والعمل بروح الفريق  يف اإل

بقاعة املؤررات  4622/ 22/24بدمنهور–بقاعة مبارك  يف عملية التنمية(  ةملرأ)دور  ادمنهور فيها 

مبجم  دمنهور الثقافى. )خطا  شكر( من ا.د/جمدى خليـل سـليمان نئـب رئـيس اجلامعـة      

 خدمة اجملتم  وتنمية البية.   شؤونل
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   التـى   مشروع قناو السويس اجلديد حبا يف املشـاركة بـرامج التطـوير والتنميـة     إىلالذ ا

 )مرفق صور( 22/8/4622اغثننيتتبنا ا القيادو الرشيدو للدولة 

  والتحضــريغقامة املهرجــان القــومى  عــداداملشــاركة الفعالــة والعمــل بــروح الفريــق  يف اإل

حتـت شـعار    شـعلة األمـل للنهـوا بـالوطن(    .. )الشـباب عا ـد  طـال  اجلمعـات وامل   نشطةلآل

 6/4/4622-47/2/4622علشانك يابلدى نبدأ من جديد 

 نا  وتقديرا لدور القيـادو احلكيمـة ودعمـا للقـوات     ازيارو مشروع قناو السويس اجلديد امي

يـز  مد املالية وجمابهة املشاكل اغقتصادي ودور   املتاراملسلحة البواسل يف العمل وزيادو املو

 . 4622ا احلبيبة مصر وشعبها العظي  فى خدمة بلدن

  عبد الناصر يف  كرى وفات  عرفان وتقديرا لـدور القـوات   زيارو ضريح الزعي  الراحل مجال

 4622املسلحة البواسل يف خدمة بلدنا احلبيبة مصر وشعبها العظي .

  والتحضـري واتنفيـذ للقوافـل البيطريـة      عـداد املشاركة الفعالة والعمل بروح الفريـق  يف اإل

يف حب مصر" )مرفق  الزراعية ومشروع اخلدمة العامة ملتضررى السيول بالعريش "حتت شعار

 4626صور(. مارس 

 والتحضـري لنـدوو التـى نظمتهـا جامعـة       عـداد املشاركة الفعالة والعمل بروح الفريق  يف اإل

) الوا  الراهن لل مل القالعية يف مصر وطرق السيطرة عليها حماضره فيها  إلقاءدمنهور وقام ب

 جامعة دمنهور.-مبقر كلية الصيدل  (

 م4620أبريل 46ي  يوم اخلميس املوافق املشاركة يف يوم اليت 

  إلقـاء للصـحة العامـة حيـ  قـام ب     العاىلالندوو العلمية  التى نظمها املعهد  فعالياتشارك يف 

العيد للحصول على حلوم  ات قيمة ذذائيـة   ضاحىحماضرو وعنوانها )املعامالت الصحية غ

 العـاىل الرائيسـى  للمعهـد   فـى املـدرج    28/22/4666( فـى  اغمـرات عالية وخاليـة مـن مسـببات    

 . اإلسكندريةجامعة  -للصحة العامة

  نظمتهـا كليـة الطـب     التىاخلنـازير"  إنفلونزاالندوو العلمية  حتت عنوان  " فعالياتشارك يف

 حماضـرو وعنوانهـا   إلقـاء فـرع دمنهـور حيـ  قـام ب      اإلسكندريةجامعة - البيطري بالبستان

 مبقر الكلية.  4666/ 0/  28بتاريخ  اخلنازير( إنفلونزا)فوبيا 

  االسـتثمار فـى جمـال     آفاعالسمكى حتت عنوان  لتستزراعالندوو القومية  فعالياتشارك يف

نظمتها كليـة   التىحتليل ونظرو مستقبلية  )مسكة بلطى للتصدير(االستزراع السمكى 

 بقاعة مبارك بدمنهور. 4666/ 22/6 اإلسكندريةجامعة  -الطب البيطري بالبستان

  زرقون التابعة لزواية ذزال و لك حتت صخية  سيادت  فى مشروع صحى من أجل قرية شارك

 ) ارية نظيفة خالية من األمراا (.شعار
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 الفيزيائيـــة والكيماويـة ) بقايـا     لشـعب الـبحريو خـالي مـن املخاطـــر      من "آ" غذاء  مبادرو

البكرتيــا  والفريوســـــات املضــــادات احليويـــــة واملبيـــــدات ومسومــــها ( والبيولوجيـــــة )

و مبشـاركة   4/4/4629والفطريات و اخلمـائر و مسومهـا ( للحفـاظ علـي صـحة املـواطنني يف       

 معاىل حمافظ البحريو الدكتـــور/ حممد سلطان باحلضور .

 منافذ بيــ  منتجات اجلامعة من حلوم ودواجن وخضر  من انتاج كلييت الطب البيطري  افتتاح

 . 20/4/4629م  النظري والعلمي يف اجمل والزراعة مبقر

  " غبنـاء حمافظـة الـبحريو بـان يلتـزم طـال  كلـييت )اآلدا          حمـو األميـة  أول محلة ملبادرو "- 

الرتبية( مبحو أمية مخسة على اغقل كشرط للحصول على شهادو التخرج اجلامعية و لك 

 . 46/0/4629يف  4629لسنة  (26بقرار جملس جامعة رق  ) 4629/4627اعتبارًا من العام اجلامعي 

  حتت خ"كلنا بينا.. بلدنا الوة"حمافظة البحريو  حتت عنوان  يف للنظافة محلة أكرب تنظي 

والبيئة حي  قام سيادت  بطـرح عـدد مـن املشـروعات البيئيـة       احمللية التنمية وزارتي رعاية

 مبـادو  أجل ترسـيخ كمن   46/7/4629للشبا  وخطط توعوية للحفاظ على البيئة يوم اغربعاء 

 اجملتم  البحراوي . لدى واالنتماء واجملتمعي احلضاري والسلوك البيئي والوعى النظافة وقي 

  علـى اكـرب مـدرجات كليـة العلـوم جبامعـة دمنهـور تكرميـًا ونليـدًا           زويلاس   إطالع

 .6/8/4629لذكراه ليكون دومًا املثال والنمو ج احملتذى ب  إلبناء وطال  اجلامعة فى 

   تنفيذًا غوج  التعاون بني جامعة دمنهور ووزارو اغوقاا بتنظي  عدو ندوات تثقيفية للطال

بكليـة الصـيدلة حبضـور     نـدوة عـن الوسـطية فـى اإلسـالس     باجلامعةك قام سيادت  حبضور 

 26/22/4629وكيل وزارو اغوقاا بالبحريو يوم  –الشيخ/حممد عبدالعظي  شعالن 

 مبقـر كليـة   و لـك 4629ديسـمرب   68 - 67ك يف الفرتو من ية الصيدلةالسوق اخلري  الثالث لكل 

اجلامعـةك وخطـة سـيادت      سياسـة  تقـوم عليـ    الـذي  للواجـب الـوطين   دعًمـا ك الصـيدلة 

سـبيل حماربـة الغـالء     ويف كالب رية مبادرة توفري غذاء آمن حملافظة التطويرية واليت طرحت

 ذري غعباء عن كا ل الطال  و ويه  واغسررف  ا يفمن اجلامعة  مسا مًة وارتفاع اغسعار

  .القادرو
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 كاتابناء شر 

 أواًل : شراكات دولية: 

     بروتوكول تعاون بني كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور وطب بيطرى ورـريض والعلـوم

 .20/0/4620الطبية جامعة تسكيجى بوالية آالباما بالواليات املتحدو اغمريكية بتاريخ 

  بروسـيا مـن    بلجـوراد  -احلقوع و التجارو و وجامعة التعاونة تعاون بني جامعة دمنهور اتفاقي

 بني اعضاء  يئة التدريس واهليئة املعاونة بني الطرفني. خالل التبادل العلمي

     اتفاقية بني جامعة دمنهور وجامعة بلجوراد بروسيا يف مجي  التخصصـات العلميـة وتبـادل

 بني الطرفني. أعضاء  يئة التدريس والطال 

  والثقافة بروسيا.  لآلدا اتفاقية تعاون بني جامعة دمنهور واملعهد العالي 

          اتفاقيـــة تعـــاون بـــني جامعـــة دمنهـــور وأكادمييـــة موســـكو للعلـــوم البيطريـــة

 والبايوتكنولوجى بروسيا.

           تبـادل   –اتفاقية تعـاون بـني جامعـة دمنهـور وجامعـة أوسـاكا باليابـان )تبـادل أكـادميى

 طالبى(.

  انيًا : شراكات حملية:

    برتوكول تعاون بني كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور ومؤسسة القادو واجمللـس املصـرى

 .4/9/4620للقيادات الشبابية بتاريخ 

  جامعة دمنهور واجلمعية املصرية للجودو  -برتوكول تعاون بني كلية الطب الطب البيطرى

 .48/0/4620بتاريخ 

    ليـة الطـب البيطـرى جامعـة دمنهـور و شـركة سـريتند الشـرع         بروتوكول تعـاون بـني ك

 .66/0/4620( بتاريخ 4رق  ) ملنح الشهادات االوسط

  جامعة دمنهور  - بني معمل سالمة الغذاء والتغذية ككلية الطب البيطرى تعاونبروتوكول

 الزراعة العضوية وخصوبة الرتبة.ومشروع  التنمية الريفية بالبحريو )معمل 

  تعاون بني كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور و شركة سريتند الشرع االوسطبروتوكول 

 .8/4/4620( ملنح الشهادات بتاريخ 2رق  )

 جامعـة   -روتوكول تعاون علمى مشرتك بني معمل سالمة الغذاء بكليـة الطـب البيطـرى    ب

درسـني  دمنهور وكلية الصيدلة جبامعة دمنهور  ا يتيح للسادو أعضاء  يئة التدريس وامل

 .26/6/4626املساعدين واملعيدين العمل على اغجهزو املتوفرو باملعمل بتاريخ 

   جامعـة دمنهـور ومشـروع  التنميـة الريفيـة       –بروتوكول تعاون بني كلية الطب البيطرى

 .20/0/4620بتاريخ بالبحريو 
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  فــرع للمكتبــة  إلنشــاءمكتبــة االســكندرية و بــني جامعــة دمنهــوربروتوكــول تعــاون

 .29/2/4629 يفعة دمنهور حتت اس   "سفارو املعرفة" جبام

 لرعايـة    مبحافظة البحريو الرتبية و التعلي  مديريةو  بروتوكول تعاون بني جامعة دمنهور

 .27/2/4629املو وبني يف 

  بروتوكول تعاون بني جامعة دمنهور ومكتبة دمنهور العامة حبضور املهندسة نادية عبده- 

 .28/2/4629 يف -و نائـــب حمافظ البحري

       بروتوكول تعاون بني جامعة دمنهور ووحدو الشـبا  بـوزارو البيئـة التابعـة لرئاسـة الـوزراء 

 .26/0/4627كل عام جامعى فى لتفعيل االسبوع البيئي باجلامعة  املصرية

 بشـأن تقـدي     الشركة املصـرية لألنرتنـت والبنيـة الرقميـة    بروتكول بني جامعة دمنهور و

 .26/9/4629 بتاريخجمانًا جبمي  كليات اجلامعة   WI-FIخدمات 

  للثقافـة بشـأن حتقيـق التكامـل والتضـافر       اغعلـى بروتكول بني جامعة دمنهور و اجمللس

 .42/9/4629 بتاريخباجلهود واإلمكانيات املتاحة لالرتقاء بالشبا  

        الـدولي   االعتمـاد  ىبروتكول بـني جامعـة دمنهـور و وزارو التعلـي  العـالي لتمويـل مشـروع

معمل حتليل متبقيات املبيـدات  )( الدورو العاشرو  LIAPللمعامل مبؤسسات التعلي  العالي ) 

 .44/9/4629 ( بتاريخ معمــل حتليــل االدويــة و املستحضرات الصيدلية) ( ك و مسيتهـــا

        بروتوكول بني جامعة دمنهور واملركـز املصـرى للدراسـات اإلقتصـادية واغحبـاث العلميـة

/  6/  42لبيئية والتطوير و لك للحفاظ على مصادر املياه والرتبة ولزيادو موارد اجلامعة  فـى  وا

4629. 

   بروتوكول بني جامعة دمنهور والصندوع اإلجتماعى للتنمية  و لك لتأ يل وتدريب الشبا

والفتيات واملرأو للحصول على فرر عمل الئقة خاصة من خالل إقامة مشروعات متوسـطة  

 .4629/  6/  42ومتنا ية الصغر  فى  وصغريو

        بروتوكول تعاون بني جامعة دمنهور والشـركة الزراعيـة احلديثـة )بيكـو( و لـك لـربط

 .42/0/4627خلدمة أبناء احملافظة فى سوع العمل احتياجات اجلامعة ب
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 فى جما  جودة ومراابة األغذية وسالمة الغذاء:ة ــــج التلفزيونيــــال ام 

  قناوON E (كل يوم)رنامج ب 

 )القناو الثانية برنامج )مصر مجيلة 

  القناو الثالثة 

  قناو النيل التعلي  العاىل 

o ) برنامج نقطة حتول حلقة )سالمة الغذاء 

o أزمة رذيف العيش( -امج من مصر حلقتى )عيد اغضحى ( برن( 

  القناو اخلامسة 

o  بنات أفكارى 

o سفينة نوح 

o  4622برنامج اقتصاد بلدنا 

o 4622-4626باح اخلري يا حبر برنامج ص 

o  4626برنامج دليل املستثمر 

o كالم الليل 

o اخلامسة 

o على اخلامسة 

o برنامج حقى وحقك 

o اسكندرية مباشر 

  (اليوم العاملى للبيئةبرنامج ) –قناو صحتى 

 )(علماء من بلدى)برنامج  قناو القا رو )تليفزيون احملروسة 

 الدلتا قناو 

o صباح احملروسة 

 اتــــاللغ 

 اجادو اللغ  العربية. 

  ليزيةااجادو اللغ  اإل. 

   غملانيةااجادو اللغ. 


