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   : : البيانات األساسية أولا      

 عبد العاطى د/ عبيد عبد العاطى صالح أ.م : ـــــــــساإل 

  : م24/12/1964تاريخ الميالد 

 26412241805276:  الرقم القومى 

  البحيرةمحافظة  -بوحمصأمركز  – البحرية النخله:   الدـالميجهة 

  : وسالمة الغذاء الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاالتخصص الدقيق 

 ىمصر    ة :ـــــالجنسي  

 ةالبحير محافظة –دمنهور  –برج قصر النجومش عبد السالم الشاذلى  82: البريدى العنوان   

 0453344206/   منزل  01118151810 / 01099494049      ون:ـفيلرقم الت 

  02  3320570 045العمل:تليفون - 

 : 02 3320570 045فاكس العمل- 

 ميل: يالebeed.saleh@yahoo.com 

 

 : التدرج الوظيفى :ثانيا       

 

   510رقم   السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسىرئيس جامعة دمنهور  بقرار  من رئيس جمهورية مصرالعربية 

 .نوحتى اآل 29/12/2016بتاريخ  2015لسنة 

  رقم  عبدالفتاح السيسى /رئيسلاالسيد  العربية مصر قرار رئيس جمهورية -جامعة دمنهور –عميد كلية الطب البيطرى

 .28/12/2015وحتى  2015 /4/  29بتاريخ  2015لسنة  194

  22/4/2015وحتى  22/4/2012بتاريخ  البيئةخدمة المجتمع وتنميه  شؤونل دمنهور جامعة-كلية الطب البيطرىوكيل. 

 25/10/2011دمنهور من تاريخ  جامعة-الطب البيطرىبكلية  وسالمة الغذاء على األغذية قسم الرقابة الصحية مجلس رئيس  

 ن. وحتى  اآل

 اإلسكندريةجامعة  -فرع دمنهور -بكلية  الطب البيطرى بالبستان وسالمة الغذاء رئيس مجلس قسم الرقابة الصحية على األغذية 

 . 2010|10|25وحتى  6/4/2009عتبارا من إ
 

 :لعلمى: التدرج اثالثاا         
 

 اإدمنهور جامعة  -كلية الطب البيطرىغذية بى األقسم الرقابة الصحية علستاذ بأ   .نو حتي اآل 26/10/2010من  عتبارا

  اإ اإلسكندريةالطب البيطرى بالبستان بدمنهور جامعة  غذية بكليةى األالرقابة الصحية علأستاذ بقسم  6/4/2009من  عتبارا

 . 25/10/2010وحتي 

 اإ اإلستتكندريةغذية بكلية  الطب البيطرى بادفينا جامعة ى األأستتتاذ بقستتم الرقابة الصتتحية عل وحتي  30/7/2007من  عتبارا

5/4/2009. 

 اإ اإلسكندريةجامعة  -أستاذ مساعد بكلية  الطب البيطرى  .م29/6/2002من  عتبارا

 م1997/ 6 /24ا من عتبارا إ اإلسكندريةجامعة  -مدرس بكلية  الطب البيطرى. 

 م15/1/1992ا من عتبارا إ اإلسكندريةجامعة  -كلية  الطب البيطرىب مدرس مساعد. 

 م10/10/1988ا من عتبارا إ اإلسكندريةجامعة  -معيد بكلية  الطب البيطرى. 

 

 

 

mailto:ebeed.saleh@yahoo.com


.د/ عبيد عبدالعاطى صاحلأالسرية الذاتية   
 

 -2- 

 :لمهمات العلمية بالخارجرجية وااالزيارات الخ :رابعاا       

 بفيينتتتا بالنمستتتاالمشتتتتر  ى فتتتى جامعتتتة الطتتتب البيطتتترى شتتترا  اإلنظتتتام  الستتتفر إلكمتتتال درجتتتة التتتدكتوراة متتتن ختتتالل   -1

 أثنتتتتاءتحتتتتد  فتتتتي البتتتتروتين  التتتتتىميائيتتتتة يوالك التغيتتتترات البكتريولوجيتتتتة . وعنوانهتتتتا  1997 -1995متتتتن عتتتتام

   .   تخزين وفساد لحوم الدواجن

المملكتتتة  1997شتتتهر متتتارس  إنجلتراجامعتتتة بريستتتتول بتتت إلتتتىنتتتا بالنمستتتا يالستتتفر متتتن  جامعتتتة الطتتتب البيطتتترى بفي -2

 . إنجلتراالمتحدة 

متتارس  الملكيتتة بلنتتدن الكليتتة  التتي  جامعتتة بريستتتول معمتتل قستتم علتتوم األغذيتتة ذات األصتتل الحيتتوانيالستتفر متتن    -3

1997  . 

ـ معمتتتل قستتتم   مهمتتتة علميتتتةى  إنجلتتتتراالمملكتتتة المتحتتتدة  2002شتتتهر متتتايو  إنجلتراجامعتتتة بريستتتتول بتتت إلتتتىالستتتفر  -4

للعمتتتل فتتتى مشتتتروع  متتتع دكتتتتور فيفتتتين التتتن ودكتتتتور جانتتت  الكتتتورى فتتتى  علتتتوم األغذيتتتة ذات األصتتتل الحيتتتواني   

للتعتتتتر  علتتتتى النقتتتتاط الحرجتتتته أو تلتتتتو  متتتتذبوحات التتتتدواجن  مشتتتتروع دراستتتته فتتتتى  إنجلتراجامعتتتتة بريستتتتتول بتتتت

بعتتتتترات الكامبيلوبتتتتاكتر والستتتتالمونيال والطتتتترز الطبيعيتتتته الجتتتتاجزر والمطابقتتتته للخطتتتتوط التجاريتتتته الحاليتتتته ألختتتتتزال 

جانتتتتت  الكتتتتتورى جامعتتتتتة بريستتتتتتول  علتتتتتى التتتتتدواجن الطاتجتتتتتهى متتتتتن دكتتتتتتور/ الممرضات,خاصتتتتتة الكامبيلوبتتتتتاكتر

 بإنجلتراى.  خطابى

 والعمل مع ا.د/ جغرى ميد  خطابى  2002نجلتر مايو إب الجامعة الملكية فى لندنسفر الى ال -5

ومتتتتوارد الميتتتتاة لتنفيتتتتذ ورشتتتتة عمتتتتل بعنتتتتوان    اإلقليميتتتتةبتتتتدعوة متتتتن وتارة البلتتتتديات  ة عمتتتتاننستتتتلط إلتتتتىالستتتتفر  -6

قتتتام  ستتتبع عتتتروي تقدميتتتةى و  7متتتع الغتتتذاء فتتتى المنشتتتات الغذائيتتتة  حيتتت  شتتتار  ستتتيادتة بعتتتدد  اآلمتتتنالتعامتتتل 

غذيتتتتة والزراعتتتتة كتتتتورنيال جوستتتتتن متتتتن رئاستتتتة منظمتتتتة األ/ فتتتتى ذلتتتت  دكتتتتتورة هدارة الورشتتتتة وشتتتتاركتإبتتتتستتتتيادته 

 م.2015-4-6حد يوم األ محاضرة واحدة إلقاءحي  قام  ب ) FAO العالمية  

الستتتادة المفتشتتتين  بتتتدعوة متتتن   شتتتركة خبتتتراء العاصتتتمة للتتتتدريب    لتتتتدريب ماليزيتتتا – كواللمبتتتور إلتتتى الستتتفر -7

البرنتتتتامت التتتتتدريبى  تحليتتتتل وتقيتتتتيم المختتتتاطر فتتتتى المنشتتتت ت الصتتتتحيين ور ستتتتاء المعامتتتتل  لستتتتلطنة عمتتتتان علتتتتى 

   .م  مرفق شهادةى 2014 أكتوبر16 إلى12ى فى الفترة من البيطريةو الغذائية

ومتتتتوارد الميتتتتاة للمشتتتتاركة فتتتتى متتتتؤتمر ستتتتالمة  اإلقليميتتتتةن بتتتتدعوة متتتتن وتارة البلتتتتديات ستتتتلطنة عمتتتتا إلتتتتىالستتتتفر  -8

 م. 9/4/2015-7الغذاء فى مسقط سلطنة عمان فى  الفترة من 

  وجودة وسالمة الغذاء: جال الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتهامفي  المقررات الدراسية :خامساا 

 

النظريتتتتتتتة والعمليتتتتتتتة  اإلمتحانتتتتتتتاتعمتتتتتتتال أالمشتتتتتتتاركة الفعالتتتتتتته فتتتتتتتي  أيضتتتتتتتابتتتتتتتتدريس و القيتتتتتتتام-ا

لطتتتتتتالب وستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء  الرقابتتتتتتة الصتتتتتتحية علتتتتتتي اللحتتتتتتوم ومنتجاتهتتتتتتاوالشتتتتتتفهية للمقتتتتتتررات 

 –الستتتتتتتتتنوات النهائيتتتتتتتتتة بكليتتتتتتتتتات الطتتتتتتتتتب البيطتتتتتتتتتر  وطتتتتتتتتتالب الدراستتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتا   دبلتتتتتتتتتوم 

  .ألئحة الكليةلى دكتورار   طبقاا  –ماجستير 
{ 

 

الصتتتتتتتحية علتتتتتتتي اللحتتتتتتتوم ومنتجاتهتتتتتتتا الجتتتتتتتزء العملتتتتتتتي والنظتتتتتتتر  لطتتتتتتتالب البكتتتتتتتالوريوس الفرقتتتتتتتة الرقابتتتتتتتة  ى1

  .50835A  Code NOالخامسة

 ى.1808518ميكروبيولوجيا اللحوم واألسما  ومنتجاتها.  كود  ى2

 ى.1808522الكيمياء التحليلية للحوم ومنتجاتها  كود  ى3

 ى.1808524التسمم الغذائي  كود  ى4

 ى.1808516لحوم حيوانات الذبيح.  كود الرقابة الصحية على  ى5

 ى.1808526المتبقيات الكيميائية في الغذاء  كود  ى6

 ى.1808529توكيد جودة األسما  و الدواجن  كود  ى7

 ى.1808532توكيد جودة منتجات اللحوم  كود  ى8

 ى.1808534تحليل النقاط الحرجة لمصانع إنتاج األغذية  كود  ى9

 ى.1808518ود ميكروبيولوجيا اللحوم و منتجاتها  ك ى10

 ى.1808527توكيد جودة لحوم حيوانات الذبيح  كود  ى11

 ى.1808529توكيد جودة األسما  و الدواجن  كود  ى12

 ى.1808533الرقابة الصحية على مخلفات المجاتر  كود  ى13

 ى.1808601الرقابة الصحية على اللحوم  ومنتجاتها  كود  ى14

 ى.1808602 كود  الرقابة الصحية على لحوم الدواجن و األرانب و منتجاتها ى15

 ى.1808603الرقابة الصحية على األسما  و منتجاتها  كود  ى16

 ى.1808604صحة مخلفات مجاتر حيوانات الذبيح  كود  ى17
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 ى.1808605صحة مخلفات مجاتر الدواجن  كود  ى18

 ى.1808606توكيد جودة اللحوم  كود  ى19

 ى.1808607توكيد جودة لحوم الدواجن و األرانب  كود  ى20

 ى.1808608 كود  توكيد جودة األسما  ى21

 ى.1808609مراقبة جودة منتجات اللحوم  كود  ى22

 ى.1808610مراقبة جودة منتجات لحوم الدواجن و األرانب  كود  ى23

 ى.1808611مراقبة جودة منتجات األسما   كود  ى24

 ى.1808612مراقبة جودة مخلفات مجاتر الدواجن  كود  ى25

 ى.1808613مراقبة جودة مخلفات مجاتر حيوانات الذبيح  كود  ى26

 

 :وجودة وسالمة الغذاء األغذية فى مجال مراقبة التدريبيةو التدريسيةالخبرات   -ب
 

يقتتتتتتتوم بتتتتتتتتدريس  -ى :HACCPالخبتتتتتتترات فتتتتتتتي مجتتتتتتتال تحليتتتتتتتل المختتتتتتتاطر ونقتتتتتتتاط التتتتتتتتحكم الحرجتتتتتتتة    ى1

 علتتتتتى تطبيقتتتتته فتتتتتىشتتتتترا  اإلجتتتتتذا النظتتتتتام لطتتتتتالب  مرحلتتتتتتى البكتتتتتالريوس و الدراستتتتتات العليتتتتتا وكتتتتتذل  

 المختلفة . البيطريةو الغذائية المنشآت

يقتتتتتتوم بتدريستتتتتته  -:  220PAS األساستتتتتتيةوبرامجتتتتتته  2005: 22000 األيتتتتتتزوالخبتتتتتترات فتتتتتتي  ى2

فتتتتتتتتى علتتتتتتتتى تطبيقتتتتتتتته   شتتتتتتتترا  اإللطتتتتتتتتالب  مرحلتتتتتتتتتى البكتتتتتتتتالوريوس و الدراستتتتتتتتات العليتتتتتتتتا وكتتتتتتتتذل  

 المختلفة. البيطريةو المنشآت الغذائية 

يقتتتتتتتتتوم بتدريستتتتتتتتته لطتتتتتتتتتالب  الدراستتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتا وكتتتتتتتتتذل   -:sigma-6 ستتتتتتتتتيجما 6ال الخبتتتتتتتتترات فتتتتتتتتتي  ى3

 المختلفة. البيطريةو المنشآت الغذائيةفى على تطبيقه  شرا  اإل

 يقتتتتتتتوم بتتتتتتتتدريس جتتتتتتتذر الممارستتتتتتتات   ىGMPالخبتتتتتتترات فتتتتتتتي مجتتتتتتتال الممارستتتتتتتات الجيتتتتتتتدة للتصتتتتتتتنيع   ى4

مصتتتتتتانع علتتتتتتى تطبيقتتتتتته فتتتتتتى   شتتتتتترا  اإلريوس و الدراستتتتتتات العليتتتتتتا وكتتتتتتذل  ولطتتتتتتالب مرحلتتتتتتتى البكتتتتتتال

 المختلفة . األغذية

 يقتتتتتتتوم بتتتتتتتتدريس جتتتتتتتذر الممارستتتتتتتات   ىGHPالصتتتتتتتحيه الجيتتتتتتتدة   الخبتتتتتتترات فتتتتتتتي مجتتتتتتتال الممارستتتتتتتات  ى5

علتتتتتتى تطبيقتتتتتته فتتتتتتى  المجتتتتتتاتر   شتتتتتترا  اإللطتتتتتتالب مرحلتتتتتتتى البكتتتتتتالريوس و الدراستتتتتتات العليتتتتتتا وكتتتتتتذل  

 .البيطريةو المنشآت الغذائيةفى  المختلفة مصانع األغذيةو 

يقتتتتتتوم بتتتتتتتدريس   ىGLP   األغذيتتتتتتة الجيتتتتتتدة فتتتتتتى معامتتتتتتل فحتتتتتتص الخبتتتتتترات فتتتتتتي مجتتتتتتال الممارستتتتتتات ى6

علتتتتتى تطبيقتتتتته فتتتتتى شتتتتترا  اإلجتتتتتذا النظتتتتتام لطتتتتتالب  مرحلتتتتتتى البكتتتتتالريوس و الدراستتتتتات العليتتتتتا وكتتتتتذل  

  .المختلفة األغذيةمعامل فحص 

يقتتتتتتتتوم   -ى :Food Risk Analysisالمختتتتتتتتاطر    و ادارة  يميتتتتتتتتتقتحليتتتتتتتتل و  الخبتتتتتتتترات فتتتتتتتتي  ى7

تقيتتتتتتيم   ىعلتتتتتتشتتتتتترا  اإلبتتتتتتتدريس جتتتتتتذا  لطتتتتتتالب مرحلتتتتتتتى البكتتتتتتالريوس و الدراستتتتتتات العليتتتتتتا وكتتتتتتذل  

  .البيطريةو المنشآت الغذائيةفى المخاطر 

شتتتتتترا  اإليقتتتتتتوم بتدريستتتتتته لطتتتتتتالب  الدراستتتتتتات العليتتتتتتا وكتتتتتتذل   -:KanBan الخبتتتتتترات فتتتتتتي الكانابتتتتتتان ى8

 المختلفة. البيطريةو المنشآت الغذائيةفى على تطبيقه 

شتتتتتتترا  اإليقتتتتتتتوم بتدريستتتتتتته لطتتتتتتتالب  الدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا وكتتتتتتتذل   -:Kaizenالخبتتتتتتترات فتتتتتتتي الكتتتتتتتايزن  ى9

 المختلفة. البيطريةو الغذائية فى المنشآتعلى تطبيقه 

 :والخبرات والتدريب المهارات الشخصية: سادساا     

معتمد  من  TOT1 (International Associate Trainer) معتمد مدرب دولى مشار  محتر  -1

  شهادة ى. 6/7/2011بتاريخ  (IBCT)لمجلس الدولى للمدربين المعتمدين مركز ا

 العتمادومنظمة  عتمادالمعتمدة من المجلس الوطني لال سطواألمدرب معتمد بشركة سيرتند الشرز  -2

 إفادة  1/1/2014بتاريخ  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 and ISO 22000)الدولية  

 .ى

 Food Scan  (Meat األعال و األغذيةمدرب معتمد من شركه كلينيالب للتدريب على جهات تحليل  -3

Analyzer)   نظام(NIR)  األمريكيةمن شركة يونيتي   Unity  وحتى اآلن  شهادة  2013ديسمبر

                                                                                                                                                بها رقم الكود ى.
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 الكندية األكاديميةمن    International Certified Trainer (ITOT) معتمد مدرب دولى محتر  -4

 . شهادة ى اآلنوحتى  2012 /30/6 بتقدير ممتاتى من  اجرةوجامعة الق

 مبيوتر:بالتعامل مع الك الخاصة الشخصية المهارات:سابعاا 

ى متتتتتتتن  مشتتتتتتتروع تتتتتتتتدريب جيئتتتتتتتة  التتتتتتتتدريس والعتتتتتتتاملين ICTPالحصتتتتتتتول علتتتتتتتي التتتتتتتدورات الخاصتتتتتتتة بتتتتتتتى شتتتتتتتهادة  

 :برامت 7 وجى 2009في عام  اإلسكندريةبجامعة 

جيئتتتتتة التتتتتتدريس  أعضتتتتتاءتنميتتتتتة قتتتتتدرات فتتتتتى مجتتتتتال حصتتتتتل عليهتتتتتا  التتتتتتى: البتتتتترامت التدريبيتتتتتة ثامنتتتتتاا 

 :الدارية والقيادية والمهاراتوالقيادات الجامعية 

 

 وجى: برامتى  7 عدد اإلسكندريةجيئة التدريس والقيادات جامعة  أعضاءمركز تنمية قدرات  -1
  تنمية المهارات اإلدارية 

 اتخاذ القرار وحل المشكالت 

   اقتصاديات تسويق وتمويل البحو  العلمية 

 التكنولوجيا في التدريس  إستخدام 

 المهنة آدابأخالقيات و 

 تصميم المناجت والمقررات 

 اإلمتحاناتنظم التقويم و  

 جامعة دمنهور وجو: -جيئة التدريس والقيادات أعضاءرنامت من مركز تنمية قدرات ب ى1 اجتيات عدد  -2

 ة الجامعية داراإل 

والحاصتتتتتله   عتمتتتتتادالمعتمتتتتتدة  متتتتتن المجلتتتتتس التتتتتوطنى  لال ستتتتتطواألشتتتتتركة ستتتتتيرتند الشتتتتترز  -3

 الجتتتتتتتتودة إدارةلتتتتتتتتنظم 9001  األيزوالدوليتتتتتتتتة. األيتتتتتتتتزوطبقتتتتتتتتا لموصتتتتتتتتفات  العتمتتتتتتتتادعلتتتتتتتتى 

 البيئتتتتتتتتتتةلنظتتتتتتتتتتام ستتتتتتتتتتالمة  14001 األيتتتتتتتتتتزوو الجتتتتتتتتتتودة إدارةوثتتتتتتتتتتائق نظتتتتتتتتتتام  إعتتتتتتتتتتدادو

ستتتتتتتتالمة  لنظتتتتتتتتام ادارة 22000 األيتتتتتتتتزوو  -  المهنيتتتتتتتتةوالستتتتتتتتالمه  الصتتتتتتتتحة 18001األيتتتتتتتتزو

 الغذاء.

 2009 /27/8-25  اإلجتماعاتالوق  و إدارة 

  18/8/2009-17الناجح  األداءمؤشرات 

  2009 /13/8 األتمات إدارةإستراتيجيات 

  15/1/2009-14 اإلداريةالمهارات 

  27/8/2008-23وبناء الفريق  اإلتصالمهارات 

 17/2/2005 -13الجامعية  دارةالجوانب المالية والقانونية فى اإل 

ى شتتتتتترافيةاإلو اإلداريتتتتتتةحصتتتتتتل عليهتتتتتتا فتتتتتتي  المجتتتتتتالت القياديتتتتتتة و التتتتتتتىالبتتتتتترامت التدريبيتتتتتتة  -4

 :اإلستشاراتللتدريب و SQC من شركة 
  18/1/2009-17 األداءتقييم وقياس مؤشرات. 

  30/11/2008-29تقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئية 

  21/8/2007 شرافيةاإلو القياديةالمهارات. 

  28/8/2006-27تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي. 

 20/8/2006مراقب جودة متخصص  إعداد 

  طبقتتتتتتتتتا  الجتتتتتتتتتودة إدارةوثتتتتتتتتتائق نظتتتتتتتتتام  إعتتتتتتتتتدادو الجتتتتتتتتتودة إدارةلتتتتتتتتتنظم  األساستتتتتتتتتيةالمفتتتتتتتتتاجيم

 .23/8/2005   9001 األيزو مواصفةلل

 : ىوالمجتمع كليةوال  خدمة الجامعة   ةوالكلي  ةالمهام الموكله من قبل الجامع: اا تاسع    
 ى7/5/2011بتاريخ  58نائب مدير مركز ضمان الجودة لجامعة دمنهور  قرار رقم  ى1

لمركتتتتتتتتز تنميتتتتتتتتة القتتتتتتتتدرات والقيتتتتتتتتادات لجامعتتتتتتتتة  العتمتتتتتتتتادمستتتتتتتتئول  تكنولوجيتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتات والجتتتتتتتتودة و ى2

 وحتى تاريخه 29/12/2010دمنهور من تاريخ 
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التعلتتتتتيم والطتتتتتالب ليكتتتتتون ممتتتتتثالا للجامعتتتتتة  شتتتتتؤونا.د/ نائتتتتتب رئتتتتتيس جامعتتتتتة دمنهتتتتتور لالتكليتتتتتق متتتتتن قبتتتتتل  ى3

 21/5/2014نظتتتتتترا لتميتتتتتتزة ومشتتتتتتاركته الفعالتتتتتتة والتمثيتتتتتتل المشتتتتتتر  متتتتتتن  بمعهتتتتتتد إعتتتتتتداد القتتتتتتادة بحلتتتتتتوان

  وحتي تاريخه.

 وحتى اآلن 5/4/2015بتارخ   147رئيس لجنه المعامل والمختبرات بالجامعة قرار  ى4

جامعتتتتتة دمنهتتتتتور  -متتتتتد بمركتتتتتز تنميتتتتته قتتتتتدرات أعضتتتتتاء جيئتتتتته التتتتتتدريس وإعتتتتتداد القيتتتتتاداتمتتتتتدرب مشتتتتتار  معت ى5

 وحتي تاريخه. 6/7/2011بتاريخ 

جامعتتتتتتتة -معمتتتتتتتل ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتتة بكليتتتتتتتة الطتتتتتتتب البيطتتتتتتترى اعتمتتتتتتتادالمتتتتتتتدير التنفيتتتتتتتذى لمشتتتتتتتروع  ى6

   19/6/2014إلي  1/8/2011دمنهور من 

المعامتتتتتتتل  عتمتتتتتتتادتمتتتتتتتد دوليتتتتتتتاا طبقتتتتتتتا للمواصتتتتتتتفة الدوليتتتتتتتة لمتتتتتتتديراا  لمعمتتتتتتتل ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتتة المع ى7

وحتتتتتتتتتتتى  2014 /30/2جامعتتتتتتتتتتة دمنهتتتتتتتتتتور متتتتتتتتتتن -بكليتتتتتتتتتتة الطتتتتتتتتتتب البيطتتتتتتتتتترى 2005: 17025األيتتتتتتتتتتزو 

 تاريخه.

التكليتتتتتق متتتتتن قبتتتتتل مركتتتتتز ضتتتتتمان الجتتتتتودة لجامعتتتتتة دمنهتتتتتور رئيستتتتتا لفريتتتتتق التقيتتتتتيم التتتتتذاتى والتتتتتدعم الفنتتتتتى  ى8

   1/10/2014هور. بتاريخ جامعة دمن –لوحدة ضمان الجودة لكلية التجارة 

التكليتتتتتق متتتتتن قبتتتتتل الستتتتتيد ا.د/حتتتتتاتم صتتتتتالح التتتتتدين عبتتتتتد الحميتتتتتد رئتتتتتيس جامعتتتتتة دمنهتتتتتور ل شتتتتترا   الكامتتتتتل  ى9

المجمتتتتتتتع العلمتتتتتتتىى والت كتتتتتتتد متتتتتتتن  –ينتتتتتتتاير باألبعاديتتتتتتتة  25علتتتتتتتى كافتريتتتتتتتا الجامعتتتتتتتة بموقعيهتتتتتتتا  مجمتتتتتتتع 

لمهنيتتتتتتة وستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء مستتتتتتتوى الخدمتتتتتتة وإالتزامهتتتتتتا بكافتتتتتتة الشتتتتتتروط الصتتتتتتحية واآلمنيتتتتتتة والستتتتتتالمة ا

 .وحتى تاريخه 1/10/2014والت كيد على حسن معاملة الطالب والعاملين بالجامعة من تاريخ 

التكليتتتتتق متتتتتن قبتتتتتل مركتتتتتز ضتتتتتمان الجتتتتتودة لجامعتتتتتة دمنهتتتتتور رئيستتتتتا لفريتتتتتق التقيتتتتتيم التتتتتذاتى والتتتتتدعم الفنتتتتتى   ى10

 .6/4/2014جامعة دمنهور يوم األربعاء  -لوحدة ضمان الجودة لكلية الزراعة 

التكليتتتتتق متتتتتن قبتتتتتل مركتتتتتز تنميتتتتتة القتتتتتدرات والقيتتتتتادات  لجامعتتتتتة دمنهتتتتتور ل شتتتتترا   والمتابعتتتتته المستتتتتتمرر   ى11

  Maintenance & Awakening of students Roleودعتتتتم مستتتتيرة العمتتتتل بمشتتتتروع 

(M.A.S.R.) 

 1/8/2011جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور -متتتتتتدير الجتتتتتتودة لمعمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتة بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى ى12

 وحتي تاريخه. 

 . 7/5/2015عضو بمجلس ادارة مشروع تحسين الخدمة بمجاتر محافظة البحيرة بتاريخ  ى13

كفتتتتتتتر  –ستتتتتتتيد  غتتتتتتتات   –عضتتتتتتتو مجلتتتتتتتس ادارة مشتتتتتتتروع تنميتتتتتتتة الثتتتتتتتروة الحيوانيتتتتتتتةو النباتيتتتتتتتة  عتتتتتتتدارى  ى14

 14/6/2015الدواربتاريخ 

 وحتى اآلن. 2009 /1/5رئيس لجنه المعامل والمختبرات بالكلية منذ  ى15

  األكاديمية األنشطةو التعليمية راكزلمشاركة في المجالت والجمعيات والما :عاشراا 

 :بالخارج والداخل
 

وتطتتتتتتوير حفتتتتتتو األغذيتتتتتتة الهندستتتتتتي  األبحتتتتتتا عضتتتتتتو مركتتتتتتز حفتتتتتتو األغذيتتتتتتة بالتبريتتتتتتد و مركتتتتتتز  ى1

                                      FRPERCجامعة بريستول  بإنجلترا.   

عضتتتتتتتتتو مجلتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتوم البيطريتتتتتتتتتة والطبيتتتتتتتتتة ببنستتتتتتتتتلفانيا و بلتتتتتتتتتديفيا بالوليتتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتتدة  ى2

 ( Veterinary Science & Medicine)ااألمريكية

لقيتتتتتتتادات الجامعيتتتتتتتة لجامعتتتتتتتة دمنهتتتتتتتور و عضتتتتتتو الفريتتتتتتتق التنفيتتتتتتتذى لمركتتتتتتتز تنميتتتتتتتة القتتتتتتتدرات وا ى3

لمركتتتتتتتز تنميتتتتتتتة القتتتتتتتدرات والقيتتتتتتتادات  العتمتتتتتتتادمستتتتتتتئول  تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات والجتتتتتتتودة و

 وحتى تاريخه. 29/12/2010لجامعة دمنهور من تاريخ 

 عضو الجمعية المصرية لمراقبة الغذية وحماية المستهل . ى4

عضتتتتتتو فعتتتتتتال فتتتتتتى مشتتتتتتروع تطتتتتتتوير التعلتتتتتتيم وتطتتتتتتوير متتتتتتادة الرقابتتتتتتة الصتتتتتتحية علتتتتتتى اللحتتتتتتوم  ى5

 .(HEEPF)واألسما  والمنتجات الحيوانية على مستوى الجمهورية 

 عضو الجمعية المصرية للعلوم البيطرية. ى6

 للعلوم الطبية البيطرية. اإلسكندريةعضو فعال في مجلة  ى7

 عضو في جمعيه الطب والقانون المصرية. ى8

 : اللجنه العالمية لحماية الغذاء عضو ى9
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 International association for Food Protection,620 Aurora, Avenue, Suite 200w 

Des Monies, Lowe 50322-2864,USA         

يشتتتتتتار  فتتتتتتي الريتتتتتتادة العلميتتتتتتة لمجموعتتتتتتات متتتتتتن الطلبتتتتتتة والطالبتتتتتتات بفتتتتتترز الكليتتتتتتة المختلفتتتتتتة  ى10

ولتتتتتتتة حلهتتتتتتتا اكلهم الجتماعيتتتتتتتة والتعليميتتتتتتتة ومحامشتتتتتتتبتنظتتتتتتتيم اإلجتماعتتتتتتتات معهتتتتتتتم ودراستتتتتتتة 

 الحل األمثل.

نائبتتتتتتتا عتتتتتتتن الستتتتتتتادة   اإلستتتتتتتكندريةشتتتتتتتار  كعضتتتتتتتو مجلتتتتتتتس كليتتتتتتتة الطتتتتتتتب البيطتتتتتتترى  جامعتتتتتتتة  ى11

 2001 -2000المدرسين بالكلية للعام الجامعي 

ك قتتتتتدم ثالثتتتتتة أستتتتتاتذة بالقستتتتتم لعتتتتتام  اإلستتتتتكندريةعضتتتتتو مجلتتتتتس كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة  ى12

2007-2008  

ذة نائبتتتتتتا عتتتتتتن األستتتتتتات  اإلستتتتتتكندريةامعتتتتتتة شتتتتتتار  كعضتتتتتتو مجلتتتتتتس كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى  ج   ى13

  . 2006 -2005المساعدين بالكلية للعام الجامعي 

بالكليتتتتتتة متتتتتتن   فتتتتتترع دمنهتتتتتتور   اإلستتتتتتكندريةضتتتتتتو مجلتتتتتتس كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى  جامعتتتتتتة ع ى14

   2010تىح 2009

 .نحتى األ 2010ضو مجلس كلية الطب البيطرى  جامعة دمنهور  بالكلية من ع ى15

 :والدولة عضوية اللجان ومهامها داخل الكلية والجامعة :حاد  عشر

  امعتتتتتتات المصتتتتتتريةالعلميتتتتتتة بالج األجهتتتتتتزةالبنتتتتتت  القتتتتتتومى للمعامتتتتتتل و نشتتتتتتاءعضتتتتتتو اللجنتتتتتتة القوميتتتتتتة إل ى1

  .تاريخهوحتى  15/2/2015جلس األعلى للجامعات من مبال

 .اآلنحتى   5/4/2015من 147رقم  الجامعةلجامعة دمنهور قرار ا.د/ رئيس رئيس لجنة المعامل والمختبرات  ى2

 .اآلنحتى   2010جامعة دمنهور من-رئيس لجنة المعامل والمختبرات بكلية طب بيطر   ى3

 .2010-2009من اإلسكندريةجامعة -رئيس لجنة المعامل والمختبرات بكلية طب بيطر  البستان ى4

البيئتتتتتة  بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة دمنهتتتتتور متتتتتن تتتتتتاريخ رئتتتتتيس لجنتتتتتة خدمتتتتتة المجتمتتتتتع وتنميتتتتتة  ى5

 .حتى الن 22/4/2012

رئتتتتتتتيس لجنتتتتتتتة الدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا والبحتتتتتتتو  بكليتتتتتتتة الطتتتتتتتب البيطتتتتتتترى جامعتتتتتتتة دمنهتتتتتتتور متتتتتتتن تتتتتتتتاريخ  ى6

 .حتى اآلن 1/5/2015

 وحتى اآلن . 28/5/2015عضو الجمعية المصرية للجودة بتاريخ  ى7

 .15/12/2014التعليمية لمجلس الكلية ع الفاعلية ورمش عدادعضو لجنة إل ى8

وحتتتتتتتى  10/10/2014ى بتتتتتتتاريخ 4قتتتتتترار رقتتتتتتم   بالكليتتتتتتة رئتتتتتتيس لجنتتتتتتة الستتتتتتالمة والصتتتتتتحة المهنيتتتتتتة ى9

 .تاريخه

 . 21/9/2014عضو لجنة مدير  وحدات ضمان الجودة بالجامعة  ى10

 . 31/8/2014عضو بمركز المشروعات التنموية بتاريخ  ى11

 .بالمجاتر بالبحيرةعضو لجنة التآمين على المذبوحات  ى12

 . 22/4/2012لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور  عضو ى13

 . 22/4/2012عضو لجنة الدراسات العليا والبحو  بتاريخ  ى14

 .22/4/2012عضو لجنة التعليم والطالب بتاريخ  ى15

 .22/4/2012عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية  ى16

 .2010 /2011(QAAP2)والخالز  لمشروع الجودة  المصداقيةرئيس لجنة  ى17

 . 2009البرامت  والمناجت الدراسية بالكلية  شؤونعضو لجنة  ى18

مجلتتتتتتتتتس كليتتتتتتتتتة  (QAAP2)رئتتتتتتتتتيس لجنتتتتتتتتتة المراجعتتتتتتتتتة الداخليتتتتتتتتتة بالكليتتتتتتتتتة لمشتتتتتتتتتروع الجتتتتتتتتتودة  ى19

15/8/2009 . 

 .28/4/2009رئيس لجنة الخدمات المجتمعية والبيئة بمشروع نظام داخلى للجودة  ى20

 عضو لجنة تعديل لئحة الدراسات العليا بالكلية.  ى21

 1989متتتتتتن عتتتتتتام اإلستتتتتتكندرية جامعتتتتتتة -كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترىعضتتتتتتو لجنتتتتتتة المعامتتتتتتل والمختبتتتتتترات ب ى22

 .2008حتى عام 

اللتتتتتتتتوائح و البتتتتتتتترامت و المنتتتتتتتتاجت الدراستتتتتتتتية بجامعتتتتتتتتة دمنهتتتتتتتتور بتتتتتتتتتاريخ  شتتتتتتتتؤونعضتتتتتتتتو لجنتتتتتتتتة  ى23

11/5/2015. 
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 .5/2015 /2عضو مجلس جامعة منهور  ى24

 

 :الطالبية للكلية والجامعة األنشطةالطالب و اتاتحادلجان  المشاركة في  :انى عشرث

 2010/2011طتتتتتتالب الجامعتتتتتتة عتتتتتتام  تحتتتتتتادلعليتتتتتتا لجامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور الثقافيتتتتتتة اللجنتتتتتتة المستشتتتتتتار  ى1

. 

 .2010/2011طالب الكلية عام  تحادلمستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا  ى2

 . 2009/2010طالب الكلية عام  تحادلمستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا  ى3

 .2005طالب الكلية لعام تحادل والرحالت اإلجتماعيةرائد اللجنة  ى4

 .2004طالب الكلية لعام  تحادالت لوالرح اإلجتماعيةاللجنة  رائد ى5

الغتتتتتتذاء و ريب طتتتتتتالب مرحلتتتتتتتى البكتتتتتتالوريوس والدراستتتتتتات العليتتتتتتا بالمجتتتتتتاتر وشتتتتتتركات تصتتتتتتنيع تتتتتتتد ى6

 الغذائية والبيطرية. المنشآت جميع

 إكستتتتتتابهملتتتتتتتدريب الطتتتتتتالب ومزرعتتتتتتة الزجتتتتتتراء بالقتتتتتتاجرة للخيتتتتتتول العربيتتتتتتة الصتتتتتتيلة  إلتتتتتتىالتتتتتتذجاب  ى7

صتتتتتتتتتيلة بتتتتتتتتتتاريخ األ العربيتتتتتتتتتةوالكشتتتتتتتتتق علتتتتتتتتتى الخيتتتتتتتتتول , المهتتتتتتتتتارات العمليتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتى التعامتتتتتتتتتل 

12/4/2014. 

 .كليةعضو لجنة التعليم والطالب بال ى8

ى والتتتتتتتى 3مستتتتتتتوى الجامعتتتتتتة فتتتتتتى مستتتتتتابقة ابتتتتتتداع  شتتتتتتار  ستتتتتتيادته فتتتتتتى األنشتتتتتتطة الطالبيتتتتتتة علتتتتتتى  ى9

الشتتتتتتتتتتباب  والتتتتتتتتتتتى نظمتهتتتتتتتتتتا وتارة  16/4/2015يتتتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتتتيس  أقيمتتتتتتتتتت  بجامعتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتاجرة

 .مارت  مرفق صورة ى ة لوالرياضة مع مؤسسة الشارق

 :العلمية والعملية اتاإلنجاتو  الجوائز :عشر ل ثا

 .2007للتشجيع العلمي لعام  اإلسكندريةجائزة جامعة  ى1

الزنتتتتتتتت  علتتتتتتتتى الليستتتتتتتتتريا  أكستتتتتتتتيدجزيئتتتتتتتتات نتتتتتتتتانو  تتتتتتتتت ثيرفتتتتتتتتى بحتتتتتتتت  بعنتتتتتتتتوان   ولجتتتتتتتتائزة المركتتتتتتتتز األ ى2

التتتتتتتى تتتتتتتم  األبحتتتتتتا فتتتتتتى  ولمونوستتتتتتيتوجين  فتتتتتتى منتجتتتتتتات اللحتتتتتتوم  حصتتتتتتل جتتتتتتذا البحتتتتتت  علتتتتتتى المركتتتتتتز األ

علتتتتتتتى صتتتتتتتحة وستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء   قستتتتتتتم  البيئيتتتتتتتةالمختتتتتتتاطر  تتتتتتتت ثير  ولنشتتتتتتترجا  فتتتتتتتي المتتتتتتتؤتمر التتتتتتتدولى األ

 .جامعة الزقاتيق-كلية الطب البيطرى-األغذيةمراقبة 

متتتتتتن المجلتتتتتتس  ستتتتتتطواألمعمتتتتتتل لستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتة علتتتتتتي مستتتتتتتو  الجمهوريتتتتتتة والشتتتتتترز  أول اعتمتتتتتتاد ى3

المعامتتتتتتل  عتمتتتتتتادالدوليتتتتتتة ل العتمتتتتتتادالتتتتتتدولي متتتتتتن منظمتتتتتتة  اإلعتتتتتتترا الحاصتتتتتتل علتتتتتتي  عتمتتتتتتادالتتتتتتوطني لال

ILAC)للمعمتتتتتل فتتتتتي فتتتتتترة وجيتتتتتزة متتتتتن اجتيتتتتتات ا يى حيتتتتت  نجتتتتتح فتتتتتى قيتتتتتادة الفريتتتتتق التنفيتتتتتذى متتتتتديرا تنفيتتتتتذ

ربتتتتتتى والنجتتتتتتاح فتتتتتتى تيتتتتتتارة وى متتتتتتن اليتتتتتتروفين األProficiency test = PT  حرفيتتتتتتةاختبتتتتتتارات ال

التقيتتتتتيم المنفتتتتتذة متتتتتن ختتتتتالل فريتتتتتق خبتتتتتراء تقيتتتتتيم دولتتتتتين. ومتتتتتن ستتتتتمات التميتتتتتز للمتتتتتدير التنفيتتتتتذى أنتتتتته لديتتتتته 

ومتتتتتن  العتمتتتتتادل المعمتتتتتل علتتتتتى القتتتتتدرة علتتتتتى العمتتتتتل بتتتتتروح الفريتتتتتق وتحفيتتتتتز الفريتتتتتق التنفيتتتتتذى حتتتتتتى حصتتتتت

وستتتتتتتتيكون النتتتتتتتتواة  الكيميائيتتتتتتتتةو الميكروبيولوجيتتتتتتتتة اإلختبتتتتتتتتارتبتتتتتتتترامت فتتتتتتتتى  8وفتتتتتتتتي عتتتتتتتتدد  تيتتتتتتتتارة أول

 جامعة دمنهور. –كلية الطب البيطرى  اعتمادبرنامت  إلستكمال
 بعنوان : تقييم بح  علمى لمجلة دولية ى4

 International Food Research Journal (IFRJ) Correlation between some direct and 

indirect tests for screening of subclinical mastitis 

لتقييم أداء برنامت تعليمي  القاجرة العالىالمشروعات بوتارة التعليم  إدارة: تم الترشيح من قبل تقييم برنامت مميز تعليمى ى5

الصادر عن الهيئة القومية لضمان  األتجرللبرنامت التعليمي في مؤسسات التعليم العالي و العتمادجديد طبقاا لدليل التقويم و

كلية الطب البيطر  جامعة  األغذيةالبرنامت جودة ومراقبة  اسم  2009يناير  – ولاإلصدار األ العتمادجودة التعليم و

 . ىىإنجاتات  14/3/2013بنهاى بتاريخ 

و بذل  تصبح أول كلية تحصل شهادة  2008: 9001يزو ي شهادة األحصول كلية الطب البيطر  عل -6

   30/5/2015جودة عالمية داخل جامعة دمنهور و ذل  بتاريخ 

بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور وكلية الطب بيطرى والتمريض والعلوم الطبية  -7

 .15/5/2015مريكية بتاريخ جامعة تسكيجى بولية آلباما بالوليات المتحدة األ

لمنح الشهادات   بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور و شركة سيرتند الشرز الوسط -8

 .30/5/2015بتاريخ 
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جامعة  –البدء فى تنفيذ مشروع تطوير اإلداريين موظفى كلية الطب البيطرىى بكلية الطب البيطرى  -9

 20/5/2015و 16/5/2015بتاريخ دمنهور   الحضور والصورى 

  4/6/2015ألول مرة يتم تدريب عمال الكلية وذل  من أجل تطوير ورفعة الكلية بتاريخ  -10

 17/5/2015البدء فى مشروع تدريب السادة أعضاء جيئة التدريس والهيئة المعاونة بتاريخ -11

الجمعية المصرية للجودة بتاريخ جامعة دمنهور و –رتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى ب -12

28/5/2015 

رين القانونين اجامعة دمنهور و مؤسسة القادة للمستش –برتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى  -13

 2/6/2015والتجاريين والتحكيم الدولى بتاريخ 

بدون وجود مشرحة  العمليثانية والرابعة على التشريح ألول مرة  يتم تدريب طالب الفرقة األولى وال -14

  مرفق صور وفيديوجات ى. 16/5/2015بالكلية بتاريخ 

من المهارات  القدرة والتمكنمما يؤكد  فى جميع مهامه اإلرشاديةو العالجية البيطريةنجاح القوافل  -15

 .العمل بروح الفريق  القياديةو شرافية اإل
 

 

 :محليةو  دولية مجتمعية مشاركة و  مظاجر التكريم: عشر رابع

 2007للتشجيع العلمي لعام  اإلسكندريةجائزة جامعة  ى1

تكتتتتتريم و تقتتتتتدير متتتتتتن وتارة التربيتتتتتة والتعلتتتتتتيم متتتتتن دكتور/محمتتتتتتد أحمتتتتتد يوستتتتتتق نائتتتتتب وتيتتتتتتر التربيتتتتتة والتعلتتتتتتيم  ى2

للتعلتتتتتتيم الفنتتتتتتى والتتتتتتتدريب وأيضتتتتتتا ومتتتتتتدير عتتتتتتام التعلتتتتتتيم الزراعتتتتتتى المهندس/حستتتتتتن رشتتتتتتوان مشتتتتتتعل وأيضتتتتتتا 

  دستتتتتوقى موجتتتتته عتتتتتام صتتتتتحة الحيتتتتتوان علتتتتتى برنتتتتتامت التتتتتتدريب التجديتتتتتدى لتنميتتتتتة والتتتتتدكتور/ مصتتتتتطفى شتتتتتر

المهتتتتتتتارات التعليميتتتتتتتة والعمليتتتتتتتة ل طبتتتتتتتاء البيطتتتتتتتريين معلمتتتتتتتى صتتتتتتتحة الحيتتتتتتتوان والتتتتتتتدواجن لمحافظتتتتتتتة البحيتتتتتتترة 

.  مرفتتتتتتتق  4/12/2014إلتتتتتتتى  30/11والمحافظتتتتتتتات اآلختتتتتتترى علتتتتتتتى مستتتتتتتتوى الجمهوريتتتتتتتة فتتتتتتتى الفتتتتتتتترة متتتتتتتن 

 شهادةى

 و متتتتتوارد الميتتتتتاة  اإلقليميتتتتتةبتتتتتن عبتتتتتد ا بتتتتتن محمتتتتتد الشتتتتتحى وتيتتتتتر البلتتتتتديات  أحمتتتتتد /التتتتتوتير إلىتكتتتتتريم متتتتتن  معتتتتت ى3

 فتتتتتتى ذاء للغتتتتتت  التعامتتتتتتل والتختتتتتتزين اآلمتتتتتتنالتتتتتتتى نفتتتتتتذجا فتتتتتتى مستتتتتتقط  ستتتتتتلطنة عمتتتتتتان  متتتتتتلععتتتتتتن  ورشتتتتتتة ال

 م.6/4/2015بتاريخ   المنشآت الغذائية

 المنشتتتتتتتآت الغذائيتتتتتتتة فتتتتتتتى تكتتتتتتتريم متتتتتتتن ستتتتتتتلطنة عمتتتتتتتان عتتتتتتتن البرنتتتتتتتامت التتتتتتتتدريبى  تحليتتتتتتتل وتقيتتتتتتتيم المختتتتتتتاطر  ى4

 وقتتتتتام بتدريبتتتتته للستتتتتادة المفتشتتتتتين الصتتتتتحيين ور ستتتتتاء المعامتتتتتل  لستتتتتلطنة عمتتتتتان فتتتتتى أعتتتتتدرى التتتتتذى البيطريتتتتتةو

متتتتتن   موعهالمقتتتتتر ة والمستتتتت اإلعتتتتتالما البرنتتتتتامت التتتتتتدريبى فتتتتتى وستتتتتائل والنشتتتتتر عتتتتتن جتتتتتذ  ماليزيتتتتتاب كواللمبتتتتتور

 م  مرفق شهادةى 2014 أكتوبر16 إلى12

لختتتتتتتدمات التتتتتتتتدريب والت جيتتتتتتتلى عتتتتتتتن  البرنتتتتتتتامت   العاصتتتتتتتمةتقتتتتتتتدير متتتتتتتن شتتتتتتتركة التتتتتتتتدريب  خبتتتتتتتراء تكتتتتتتتريم و  ى5

وقتتتتتتام بتدريبتتتتتته للستتتتتتادة  أعتتتتتتدرى التتتتتذى البيطريتتتتتتةو المنشتتتتتتآت الغذائيتتتتتتة فتتتتتى التتتتتتدريبى  تحليتتتتتتل وتقيتتتتتتيم المختتتتتتاطر 

 إلتتتتتتى12متتتتتتن  الفتتتتتتترةالمفتشتتتتتتين الصتتتتتتحيين ور ستتتتتتاء المعامتتتتتتل متتتتتتن ستتتتتتلطنة عمتتتتتتان فتتتتتتى ماليزيتتتتتتا كواللمبتتتتتتور 

  مرفق شهادةى .2014 أكتوبر16

بتتتتتتتالمؤتمر بمستشتتتتتتتفى العزيتتتتتتزة  بجتتتتتتتدة محاضتتتتتترة  لقتتتتتتتاءدعتتتتتتوة وتارة الصتتتتتتتحة بالمملكتتتتتتة العربيتتتتتتتة الستتتتتتعودية إل ى6

 30/3/2015ى  email وعمل ورشة عمل  مرفق 

شتتتتتكر وتقتتتتتدير متتتتتن شتتتتتركة ستتتتتيرت آنتتتتتد الشتتتتترز الوستتتتتط وذلتتتتت  بمناستتتتتبة حصتتتتتول كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة  ى7

 9001:2008دمنهور على شهادة اليزو 

الزنتتتتتتت  علتتتتتتتى الليستتتتتتتتريا  أكستتتتتتتيدجزيئتتتتتتتات نتتتتتتتانو  تتتتتتتت ثيرفتتتتتتتى بحتتتتتتت  بعنتتتتتتتوان   ولجتتتتتتتائزة المركتتتتتتتز األتكتتتتتتتريم ل ى8

التتتتتتتى تتتتتتتم  األبحتتتتتتا فتتتتتتى  ولحتتتتتت  علتتتتتتى المركتتتتتتز األمونوستتتتتتيتوجين  فتتتتتتى منتجتتتتتتات اللحتتتتتتوم  حصتتتتتتل جتتتتتتذا الب

علتتتتتى صتتتتتحة وستتتتتالمة الغتتتتتذاء   قستتتتتم مراقبتتتتتة  البيئيتتتتتةالمختتتتتاطر  تتتتتت ثير  ولنشتتتتترجا  فتتتتتي المتتتتتؤتمر التتتتتدولى األ

 .جامعة الزقاتيق-كلية الطب البيطرى-األغذية

 2015و 2014و2013و  2012  فى اإلسكندريةتكريم وتقدير من القناة الخامسة ب ى9

ى واعبتتتتتتد العزيتتتتتتز التتتتتتتد إبتتتتتتراجيممتتتتتتن دكتتتتتتتور / البحيرةوالتعلتتتتتتيم بتتتتتت التربيتتتتتتةتقتتتتتتدير متتتتتتن وكيتتتتتتل وتارة تكتتتتتتريم و  ى10

علتتتتتتى برنتتتتتتامت التتتتتتتدريب التجديتتتتتتدى ل طبتتتتتتاء البيطتتتتتتريين متتتتتتوجهى ومعلمتتتتتتى صتتتتتتحة الحيتتتتتتوان  لتنميتتتتتتة المهتتتتتتارات 

عتتتتتتن  الجمهوريتتتتتتةعلتتتتتتى مستتتتتتتوى  ىختتتتتتروالمحافظتتتتتات اآل البحيتتتتتترةعلتتتتتتى مستتتتتتتوى محافظتتتتتتة  العمليتتتتتتةو التعليميتتتتتة

 مرفتتتتتتتق  .4/12/2014 إلتتتتتتتى 30/11متتتتتتتن  الفتتتتتتتترةى فتتتتتتتى المشتتتتتتتتركة األمتتتتتتتراي صتتتتتتتحة وستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء و

 .شهادةى

 2014تكريم من شركة المنصور للتجارة والتوتيع مصنع سيكلم للمنتجات الغذائية  ى11
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فتتتتتتي مكافحتتتتتتة متتتتتتري  المبذولتتتتتتةعتتتتتتن الجهتتتتتتود  2014طتتتتتتب بيطتتتتتتر  أبتتتتتتو حمتتتتتتص  إدارةتكتتتتتتريم وتقتتتتتتدير متتتتتتن  ى12

الطيتتتتتتتور  إنفلتتتتتتتونزاالحمتتتتتتتي القالعيتتتتتتتة والجلتتتتتتتد العقتتتتتتتد  وكتتتتتتتذل  التوعيتتتتتتتة عتتتتتتتن متتتتتتتري الستتتتتتتل والبروستتتتتتتيال و

 وعالقتها بسالمة الغذاء .

عتتتتتن تقتتتتتديم حلقتتتتتات تليفزيوينيتتتتتة لبرنتتتتتامت نقطتتتتتة تحتتتتتول  2014تكتتتتتريم وتقتتتتتدير متتتتتن قنتتتتتاة النيتتتتتل للتعلتتتتتيم العتتتتتالي  ى13

  األضحىرغيق العيش _ وحلقة عيد  تمةأعن سالمة الغذاء وعن برنامت من مصر حلقات 

 .2014تكريم وتقدير من مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية  ى14

 .2014 بالبحيرةتكريم وتقدير من مشروع التنمية الريفية  ى15

 اإلرتقتتتتتاءذول فتتتتتي بتتتتتعتتتتتن عتتتتتن الجهتتتتتد الم 2013طتتتتتب بيطتتتتتر  حتتتتتوش عيستتتتتي عتتتتتام  إدارةتكتتتتتريم وتقتتتتتدير متتتتتن  ى16

ال يبمستتتتتتتو  أداء المنظومتتتتتتة البيطريتتتتتتة بمركتتتتتتز حتتتتتتوش عيستتتتتتي متتتتتتن ختتتتتتالل النتتتتتتدوات العلميتتتتتتة عتتتتتتن البروستتتتتت

 وسالمة الغذاء والحمي القالعية والجلد العقد .

  2014طب بيطر  الرحمانية  إدارةتكريم وتقدير من  ى17

 2009تكريم من شركة المنصور للتجارة والتوتيع مصنع سيكلم للمنتجات الغذائية  ى18

ير  متتتتتتن شتتتتتركة يونيتتتتتون للتتتتتتتدريب و الت جيتتتتتل فتتتتتي حتتتتتتل مشتتتتتكلة تلتتتتتو  البيتتتتتتق بريجتتتتتر بميكتتتتتتروب شتتتتتكر وتقتتتتتد ى19

 13/4/2011اإليشريشيا كولى  لحد المصانع التى تشر  عليها الشركة 

شتتتتتتكر وتقتتتتتتدير  متتتتتتن شتتتتتتركة يونيتتتتتتون للتتتتتتتدريب و الت جيتتتتتتل فتتتتتتي  حتتتتتتل مشتتتتتتكلة تلتتتتتتو  متتتتتتذبوحات التتتتتتدواجن   ى20

 13/10/2014ب حد المجاتر التى تشر  عليها الشركة   ( Salmonella)بميكروب السالمونيال

شتتتتتتكر وتقتتتتتتدير  متتتتتتن شتتتتتتركة يونيتتتتتتون للتتتتتتتدريب و الت جيتتتتتتل فتتتتتتي  حتتتتتتل مشتتتتتتكلة تلتتتتتتو  الباستتتتتتترما بميكتتتتتتروب   ى21

ألحتتتتتتد المصتتتتتتانع التتتتتتتى تشتتتتتتر  عليهتتتتتتا الشتتتتتتركة  تحريتتتتتترا  Staph.aureuns المكتتتتتتور العنقتتتتتتودى التتتتتتذجبى    

    21/8/2012فى 

ون للتدريب و الت جيل في  حل  مشكلة   تلو  مذبوحات الدواجن بميكروب الكامبيلوباكتر شكر وتقدير  من شركة يوني  ى22

(Campylobacter )   13/1/2015ب حد المجاتر التى تشر  عليها الشركة  تحريرا فى 

ون و الهوت في تطوير الالنششكر وتقدير  من شركة يونيون للتدريب و الت جيل تقديرا لفكرر التطوير  و لجهودر المتميزة  ى23

 13/10/2015التى تشر  عليها الشركة  تحريرا فى دوج ألحد المصانع 

شكر و تقدير من مؤسسة القادة  عن دورة التخطيط الستراتيجي و التي القاجا بمدينة طنطا و ذلل  لرفع كفاءة و اعداد  ى24

 القيادات الشبابية

عن الدورة التي القاجا بعنوان سالمة و جودة الغذاء ى في  شكر و تقدير من التحاد العربي للتنمية المستدامة و البيئة ى25

6/8/2015 

                 

على الصحة العامة للمواطنين   الحفاظ  أجلمن  البيئةوتنمية  والمشاركة المجتمعية العمل التطوعي :عشر خامس       

  والقتصاد القومى المصرى

 
 

و التعتتتتتتتتاون متتتتتتتتع محافظتتتتتتتتة البحيتتتتتتتترة والجامعتتتتتتتتة  ومدريتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة   وتارة الزراعتتتتتتتتة  وتارة  التربيتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتيم

ريتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى وإدارتهتتتتتا متتتتتتن أجتتتتتتل خدمتتتتتتة المجتمتتتتتتع يومد اإلستتتتتكندريةوالتعلتتتتتيم بتتتتتتالبحيرة ونقابتتتتتتة األطبتتتتتتاء ب

                                                                                      وتنمية البيئةى:                                                                                            
لجنة المشكالت التى تعتري وحدة معالجة مخلفات الصر  لمجزر دمنهور ة ومديرية الطب البيطرى  كعضواا التكليق من قبل المحافظ ى1

 13/3/2014النيل بتاريخ  مياةمنعاا لتلو  

المعامل  عتمادل 17025:2005 الدولية األيزوة فو مواص  التنافسيةتدريب وتنمية مهارات طالب كلية علوم على كتابة المشاريع  ى2

 2014لدعم التميز  الطالبية مشاركةبمقر كلية العلوم جامعة دمنهور فى مشروع ال

 27/12/2012 ر الدوارفل نتاج الزراعى بكر اعدرئيساا لفريق تقييم مشروع  الجامعةئيس روالسيد ا.د/  التكليق من قبل المحافظة ى3

المهرجان الثانى لوحدة التوعية للوقاية من فيروس سى تح  شعار  كدر نحميها .... كدر نبنيها ..... كلنا  فعالياتشار  سيادته فى  ى4

ضد فيروس سى ى تح  رعاية محافظة البحيرة ورئيس الجامعة باإلضافة إلى وتارات الصحة والشباب والرياضة والمجلس 

 بالمجمع الثقافى بدمنهور . بقاعة المؤتمرات 21/10/2014القومى للمرآة يوم الثالثاء 

 ة.العام والخاص على مستوى الجمهوريالمشاركة في تطوير العديد من المجاتر للقطاع  ى5

وغيرر من المثال ل الحصر برنامت من مصر  ومنها على سبيلالعالى المشاركة في العديد من برامت تلفزيون قناة النيل للتعليم  ى6

 األسما وتيادة الوعي الصحي لد  المواطنين وكذل  المنتت والمستهل  عن المعامالت الصحية  للحوم و إرشاد أجلالبرامت من 

 تصيب الحيوانات مثل الحمى القالعية والبروسيال التى األمرايوكذل  بعض  األغذيةية وخطورة جذر أجموالمنتجات الحيوانية و

و  2009وكيفية التعامل مع لحوم تل  الحيوانات منذ عام  األمراين والجلد العقد  وحمى الثال  أيام وغيرجا مومري السل 

 .اآلنحتى 

العديد من المحاضرات عن المعامالت الصحية  إلقاءمديرية الثقافة بالبحيرة  حي  قام ب أقامتها التىالمشاركة في الندوات الدورية  ى7

الخناتير والحمى القالعية  إنفلونزاالطيور و إنفلونزاعن مري  أيضاو األغذيةوالمنتجات الحيوانية وسالمة  األسما للحوم و

 .2008العقدى لزيادة الوعي الغذائي و الصحي لجمهور المثقفين عام  الجلدومري 

عديد من المحاضرات عن التسمم  إلقاءحي  قام ب اإلسكندريةل طباء البيطريين ب الفرعيةنظمتها النقابة  التىالمشاركة في الندوات  ى8

الخناتير والحمى القالعية والجلد العقد  لتوعية المنتت  إنفلونزاالطيور و إنفلونزاعن  أيضاو األسما المة اللحوم والغذائي  وس
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والمنتجات الحيوانية وكيفية التعامل مع لحوم الحيوانات  األسما والمستهل  وكذل  األطباء البيطريين بالحالة الصحية  للحوم و

 .اآلنو حتى  2008والطيور المصابة في عام 

وتيادة الوعي الصحي لد  المواطنين وكذل  المنتت والمستهل   إرشاد أجلوسط الدلتا  بطنطا  من  إذاعةالمشاركة في عديد من برامت  ى9

تصيب  التى األمرايوكذل  بعض  األغذيةية وخطورة جذر أجمجات الحيوانية ووالمنت األسما عن المعامالت الصحية  للحوم و

وكيفية التعامل  األمرايالحيوانات مثل الحمى القالعية والبروسيال ومري السل  والجلد العقد  وحمى الثال  أيام وغيرجا من 

 .اآلنوحتى 2005مع لحوم تل  الحيوانات منذ عام 

 إرشادتوعية و أجلفي مناطق عمل المشروع من  المستهدفةللفئات   الريفية بمنطقة غرب النوباريةبرنامت التنمية التدريب في  ى10

والمنتجات  األسما اللحوم و ذر الحيوانات و تناولالتى تنتقل عن طريق التعامل مع ج األمرايية وخطورة  جمطنين باالمو

 .. مرفق شهادة ىاآلنو حتى  2005الحيوانية منذ عام 

 المشروعات وتارة التعليم العالي إدارةمن  8/1/2001 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتمادالحصول على مشروع  ى11

المشاركة في العديد من برامت تلفزيون القناة الخامسة ومنها على سبيل المثال ل الحصر برنامت حدي  الصباح و كالم الليل وشباب  ى12

 . اآلنوحتى 1997منذ عام وغيرعا من البرامت  على الهواء 

  مرفق شهادة تكريمى البحيرةبمحافظة  ةفى مشروع التنميه الريفي التدريب ى13

 والسكان   الصحةمت تلفزيون قناة صحتى لوتارة ديد من برافي ع مشاركةال ى14

 .في مختلق مراكز وقرى محافظة البحيرة  اإلرشاديةو العالجية البيطريةوافل قالفعاله لل مشاركةالكامل والتام و ال  شرا  اإل ى15

لتعريق  ةالجامع إدارةوب الجامعةعمل بوسترات وتوتيعها على جميع كليات  المراكزوالقرى و نشطةاآلعمل كتيب للقوافل بمعظم  ى16

بالمعمل والمشروع عمل كتيب للمعمل وتوتيعه على المجتمع لتعريفه بالمعمل والخدمات التى يؤديها المعمل  ةكليات الجامع جميع

 البيئةللمجتمع وتنمية 

 الجامعةوعلى موقع  اإلجتماعىالمسموعه والمرئيه والمقر ر وجميع مواقع التواصل  اإلعالمالنشر عن المعمل في جميع وسائل  ى17

 المجتمعرفع مستوى البح  العلمى وخدمة  أجلمن  المعاونه الهيئةو التدريسجيئة  أعضاء السادةللمجتمع و دوريةات عمل نشر ى18

 .البيئةوتنمية 

بقرى  البيئةخدمة المجتمع وتنمية  أجلالتى نظمتها وتنظمها جامعة دمنهور من  العالجية البشريةه في القوافل يالفعل مشاركةال ى19

 .ىالبيئةخدمة المجتمع وتنمية  شؤونل الجامعةتقدير من ا.د/نائب رئيس خطاب   البحيرةومراكز محافظة 

 فرص عمل لهم  إيجادوحدة خرجين لمتابعة الخرجين وتدريبهم و إنشاء ى20

ل طباء البيطرين  العامة ةالنقاب دنى والشركات ومنظمات المجتمع الم أصحابتم عمل عدد اثنان حفل تخرج للخرجين  ودعوة  ى21

 مناسبةفرص عمل  إيجادو كليةجى اليخر إسعاد أجلمن  البحيرةومديرية الطب البيطرى ب اإلسكندريةهور ونبدم الفرعيةوالنقابات 

 لهم.  مرفق بعض الصور لحفل التخرجى

 البحيرةبتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في مديرية الطب البيطر   ى22

 بالرحمانيةالطب البيطر   إدارةتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في  ى23

 الطب البيطر  بحوش عيسي إدارةتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في  ى24

 الطب البيطر  ب بوحمص. إدارةتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في  ى25

 حب مصر ىفي نفذتها جامعة دمنهور بمدينة العريش    التىالمشاركة في تنفيذ القافلة الطبية البيطرية المجانية  ى26

من السيد ا.د/  إشرا  ب  اإحتياج األشدلقر  محافظة البحيرة  هورندم قدمتها جامعة التىالطبية المجانية  لالمشاركة في القواف ى27

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةى شؤونمجدى خليل سليمان نائب رئيس الجامعة ل

  الوضع الراجن للحمي القالعية في  محاضرر فيها إلقاءدمنهور وقام ب التى نظمتها جامعة والتحضير لندوة عدادالمشاركة في اإل ى28

 دمنهور.جامعة -قر كلية الصيدلةمب مصر وطرز السيطرة عليها ى

 .21/4/2015نظم يوم للتبرع بالدم بالكلية يوم الثالثاء  ى29

 14/6/2015كفر الدواربتاريخ  –سيد  غات   –و النباتية  عدارى  عضو مجلس ادارة مشروع تنمية الثروة الحيوانية ى30

 23/4/2015يوم الخميس الموافق   يتاملجمعية الصرفى ل بالكلية يوم اليتيمب الحتفال  نظم وشار  فى ى31

 

 :إعداد القيادات الجامعي األداءلتطوير  ورش العمل المشار  بها و التدريب :عشر سادس     

 

  :الورش التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية ى1
  كليةبوحدة ضمان الجودة  بال 20/9/2009 األكاديميةورشة عمل الخاصة بالمعايير 

  بوحتتتتتتتدة ضتتتتتتتمان  لمشتتتتتتتروع  16/8/2009ورشتتتتتتتة عمتتتتتتتل خاصتتتتتتتة بتوصتتتتتتتيق البتتتتتتترامت والمقتتتتتتتررات الدراستتتتتتتية

 QAAP2 كليةبال   الجودة

 األجتتتتتتتتدا ومقوماتتتتتتتتتة ومعتتتتتتتتاييرر ى صتتتتتتتتياغة الر يتتتتتتتتة و الرستتتتتتتتالة وه نتتتتتتتتدوة التقيتتتتتتتتيم التتتتتتتتذاتي بالكليتتتتتتتتة   جوانبتتتتتتتت 

 . 9/5/2009 كليةبال اإلستراتيجية للكلية السب 

 

 :العتمادالتعليم و جودةلضمان  القومية الهيئةالدورات الحاصل عليها من  ى2
  العتمتتتتتتادالتعلتتتتتتيم العتتتتتتالي متتتتتتن الهيئتتتتتتة القوميتتتتتتة لضتتتتتتمان جتتتتتتودة التعلتتتتتتيم و  الخارجيتتتتتتة لمؤسستتتتتتات المراجعتتتتتتةدورة 

 2013ديسمبر 05 إلىديسمبر  04من  العتمادو الجودةلضمان  القومية لهيئةالتدريب ل إدارة

 البتتتتترامت وختتتتترائط المتتتتتنهت لمؤسستتتتتات التعلتتتتتيم العتتتتتالي متتتتتن الهيئتتتتتة القوميتتتتتة لضتتتتتمان جتتتتتودة التعلتتتتتيم  دورة توصتتتتتيق

ديستتتتتتتمبر   3 إلتتتتتتتىديستتتتتتتمبر  02متتتتتتتن   العتمتتتتتتتادو الجتتتتتتتودةلضتتتتتتتمان  القوميتتتتتتتة لهيئتتتتتتتةالتتتتتتتتدريب ل إدارة العتمتتتتتتتادو

2013 
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  التعلتتتتتتتيم العتتتتتتتالي متتتتتتتن الهيئتتتتتتتة القوميتتتتتتتة لضتتتتتتتمان جتتتتتتتودة التعلتتتتتتتيم   اتي المؤسستتتتتتتي لمؤسستتتتتتتاتالتقتتتتتتتويم التتتتتتتذدورة

 01 إلتتتتتتتتتتىنتتتتتتتتتتوفمبر  30متتتتتتتتتتن  العتمتتتتتتتتتتادو الجتتتتتتتتتتودةلضتتتتتتتتتتمان  القوميتتتتتتتتتتة لهيئتتتتتتتتتتةالتتتتتتتتتتتدريب ل إدارة العتمتتتتتتتتتتادو

 2013ديسمبر

quality  Nationalالجتتتتتامعي األداءلتطتتتتتوير  متتتتتن المعهتتتتتد القتتتتتومى للجتتتتتودةعليتتتتته  التتتتتذى حصتتتتتل تتتتتتدريبيالبرنتتتتتامت ال ى3

Institute ((NQI))  النتتتتتتتاجحى  األداء مؤشتتتتتتترات  األداءبرنتتتتتتتامت قيتتتتتتتاس مؤشتتتتتتترات Key performance 

Indicators  بمقر المعهد بالقاجرة 4/9/2014 إلى1/9/2014من  الفترةفى. 

 NQI جتتتتتتودةوالمعهتتتتتتد القتتتتتتومى لل EGAC عتمتتتتتتادمتتتتتتن المجلتتتتتتس التتتتتتوطنى لالالتتتتتتذى حصتتتتتتل عليتتتتتته تتتتتتتدريبي البرنتتتتتتامت ال ى4

 الجامعي األداءلتطوير 

 ISO/IEC المعتتتتتتتتتتايرةو اإلختبتتتتتتتتتتارتمعامتتتتتتتتتتل  عتمتتتتتتتتتتادل الدوليتتتتتتتتتتة األيتتتتتتتتتتزو مواصتتتتتتتتتتفةبرنتتتتتتتتتتامت فهتتتتتتتتتتم وتطبيتتتتتتتتتتق 

متتتتتتتتتتن  الفتتتتتتتتتتترةبالمعهتتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتتومى فتتتتتتتتتتى  Uncertainty of Measurementو قيتتتتتتتتتتاس الاليقتتتتتتتتتتين  17025:2005

 15/5/2014 إلى 11/5/2014
 :الجامعي األداءلتطوير  القاجرةالكندية وجامعة  األكاديميةالدبلومات المتخصصة من  ى5

  دبلومتتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتدرب التتتتتتتتتتتدولى المحتتتتتتتتتتتتر   بتقتتتتتتتتتتتدير ممتتتتتتتتتتتتاتى(ITOT) International Certified Trainer 

(Professional Diploma)  30/6/2012بتاريخوجامعة القاجرة  الكندية األكاديميةمن. 

   ةالنفستتتتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتتتتحةدبلومتتتتتتتتتتتتتتة  Professional Diploma  Health  Psychological األكاديميتتتتتتتتتتتتتتةى متتتتتتتتتتتتتتن 

  بتقدير ممتاتى   الكندية

الرقابتتتتتة  حصتتتتتل عليهتتتتتا فتتتتتى مجتتتتتال التتتتتتى فيهتتتتتا و ومشتتتتتار  كمتتتتتنظم ومقتتتتترر الجتتتتتامعي األداءلتطتتتتتوير  ةالتتتتتدورات التدريبيتتتتت ى6

والخبتتتتتتترات  كليتتتتتتتةبال ةبمقتتتتتتتر معمتتتتتتتل ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتت ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء ومنتجاتهتتتتتتتا و اللحتتتتتتتومالصتتتتتتحية علتتتتتتتي 

 : المعملية

  الدورة التدريبية للتدريب على حساب الاليقين(Uncertainty)   17/12/2013 

   التتتتدورة التدريبيتتتتةDetermination of Heavy Metals in food & Feed   1ى وذلتتتت  بتتتتدأ متتتتن-

3/12/2013 

 افتتتتتق النتتتتتدوة العلميتتتتتة عتتتتتن األجميتتتتتة األقتصتتتتتادية لكتتتتتون معمتتتتتل ستتتتتالمة الغتتتتتذاء والتغذيتتتتتة معتمتتتتتد دوليتتتتتاا يتتتتتوم األحتتتتتد المو

14/11/2013 

   التتتتتتتتتدورة التدريبيتتتتتتتتتة تحتتتتتتتتت  عنتتتتتتتتتوان إستتتتتتتتتتخدام جهتتتتتتتتتات اإلمتصتتتتتتتتتاص التتتتتتتتتذرىAtomic Absorption 

Spectrophotometer  ى لقيتتتتتتتتاس المعتتتتتتتتادن الثقيلتتتتتتتتة فتتتتتتتتى اللحتتتتتتتتتوم واألستتتتتتتتما  واأللبتتتتتتتتان والتتتتتتتتدواجن ومنتجتتتتتتتتتاتهم

 2/9/2013-1يومى السب  واألحد الموافق 

   الدورة التدريبية إلستخدام جهاتMilkoscan 28/8/2013ى وذل  األربعاء 

   التتتتدورة التدريبيتتتتةEnumeration of  coliforms in food    حتتتتتى  3/8/2013ى وذلتتتت  بتتتتدأ متتتتن الستتتتب

 8/8/2013الخميس 

  1/8/2013ورشة عمل بعنوان  المراجعات الداخلية وحسابات الاليقينى. 

  الدورة التدريبية تح  عنوان  اختبارات الحرفيةP T25/7/2013اء الموافق ىى بتاريخ األربع. 

   التتتتدورة التدريبيتتتتةDetection of Listeria Monocytogenes in food  ى وذلتتتتت  بتتتتدأ  الستتتتب  الموافتتتتتق

13/7/2013 

   التتتتدورة التدريبيتتتتةDetermination of Thiobarbituric acid in food ى وذلتتتت  بتتتتدأ متتتتن يتتتتوم األثنتتتتين

1/7/2013. 

  التتتتدورة التدريبيتتتتة علتتتتى جهتتتتاتDetermination of heavy metals in food & feed    ى  يتتتتوم الستتتتب

 3/6/2013حتى األثنين   1/6/2013

   الدورة التدريبية تح  عنوان إستخدام جهات اإلمتصاص الذرىAtomic Absorption Spectrophotometer  ى لقياس

 9/5/2013-8ى السب  واألحد الموافق المعادن الثقيلة فى اللحوم واألسما  واأللبان والدواجن ومنتجاتهم يوم

  بتتتتتتتتتتتاريخ الستتتتتتتتتتب  الموافتتتتتتتتتتق  7025:2005ورشتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتل بعنتتتتتتتتتتوان  المراجعتتتتتتتتتتات الداخليتتتتتتتتتتة لنظتتتتتتتتتتام األيتتتتتتتتتتزو

31/4/2013. 

  الدورة التدريبية على جهاتMeat Analyzer 15/4/2013ى  يوم األثنين 

  4/2/2013المعاملى األثنين  اعتمادورشة عمل بعنوان  أجمية. 

  التدريبية عن   الدورةEnumeration of coagulase Positive Staphylococcus Aureus in food 12ى من-

17/1/2013 

   الدورة التدريبية عن إستخدام جهاتAtomic Absorption Spectrophotometer  ى لتقدير كمية المعادن الثقيلة ل غذية فى

 3/12/2012-2يومى األحد واألثنين الموافق 

 تدريبيتتتتتتتة تحتتتتتتت  عنتتتتتتتوان إستتتتتتتتخدام جهاتالمستتتتتتتح اإلشتتتتتتتعاعى  اللحتتتتتتتوم  التتتتتتتدورة الMeat Analyzer=Food 

Scan  ى لتحديتتتتتتد نستتتتتتبة البتتتتتتروتين والتتتتتتدجون والرمتتتتتتاد والرطوبتتتتتتة  فتتتتتتى  اللحتتتتتتوم واأللبتتتتتتان ومنتجتتتتتتاتهم يتتتتتتومى الستتتتتتب

 11/11/2012-10واألحد الموافق 

  ة لكفتتتتتتاءة معامتتتتتتل األختبتتتتتتار والمعتتتتتتايرة ى للشتتتتتتروط العامتتتتتت17025:2005التتتتتتدورة التدريبيتتتتتتة تحتتتتتت  عنتتتتتتوان   األيتتتتتتزو

 .31/7/2012األربعاء الموافق   2005اإلصدار الثانى مايو 

   الدورة التدريبية تح  عنوان إستخدام جهات المسح اإلشعاعى  اللحومMeat Analyzer=Food Scan ى لتحديد نسبة البروتين

 23/7/2012الدجن وكمية الرماد يوم األثنين  الموافق فى اللحوم واألسما  واأللبان والدواجن ومنتجاتهم وكذل  نسبة 
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  الدورة التدريبية تح  عنوان   المراجعات الداخليةInternal Audit 23/6/2012ى  السب  الموافق. 

  ورشتتتتتتتتة عمتتتتتتتتل بعنتتتتتتتتوان  التحليتتتتتتتتل األحصتتتتتتتتائى لبيانتتتتتتتتات ونتتتتتتتتتائت اإلختبتتتتتتتتارت بإستتتتتتتتتخدام برنتتتتتتتتامتSPPS  ى بتتتتتتتتتاريخ

 .9/6/2012السب   الموافق 

 دورة التدريبية تح  عنوان   المراجعات الداخلية الInternal Audit 4/6/2012ى األثنين الموافق. 

  الندوة التدريبيه بعنوان   اختبارات الحرفيةP T 29/5/2012ى بتاريخ الثالثاء الموافق. 

    ورشتتتتتتة علتتتتتتى جهتتتتتتاتFlourometerلموافتتتتتتق ى لتحديتتتتتتد الستتتتتتموم الفطريتتتتتته ل غذيتتتتتته واألعتتتتتتال  بتتتتتتتاريخ الثالثتتتتتتاء ا

28/5/2012 

 للمعامتتتتتتتل وجهتتتتتتتات  العتمتتتتتتتادحتتتتتتتول  متطلبتتتتتتتات  عتمتتتتتتتادحضتتتتتتتور ورشتتتتتتتة العمتتتتتتتل التتتتتتتتى نظمهتتتتتتتا المجلتتتتتتتس التتتتتتتوطنى لال

التفتتتتتتتتيش وجهتتتتتتتات متتتتتتتنح الشتتتتتتتهادات فتتتتتتتى ضتتتتتتتوء الخبتتتتتتترات الوطنيتتتتتتته والمستتتتتتتتجدات الدوليتتتتتتتة ى وذلتتتتتتت  يتتتتتتتوم األثنتتتتتتتين 

 .. بفندز سوفتيل المعادى بالقاعه الملكيه بالقاجرة 11/6/2012الموافق 

  المشتتتتتاركة فتتتتتى النتتتتتدور التعليميتتتتتة  الحمتتتتتى القالعيتتتتتة بتتتتتين الواقتتتتتع والمتتتتتامول  التتتتتتى نظمتهتتتتتا جامعتتتتتة دمنهتتتتتور بكليتتتتتة

الصتتتتتتيدله جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور حيتتتتتت  تتتتتتتم إلقتتتتتتاء محاضتتتتتترر فيهتتتتتتا بعنتتتتتتوان   الحمتتتتتتى القالعيتتتتتتة والغتتتتتتذاء وعالقتهتتتتتتا بصتتتتتتحة 

خدمتتتتتتة  شتتتتتتؤونالجامعتتتتتتة لاإلنستتتتتتانى مرفتتتتتتق   خطتتتتتتاب شتتتتتتكر متتتتتتن الستتتتتتيد ا.د/مجتتتتتتدى خليتتتتتتل ستتتتتتليمان نائتتتتتتب رئتتتتتتيس 

 ى4/6/2014المجتمع وتنمية البيئة صادر بتاريخ  

 

 ةوالصتتتتتتتح ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء و الجتتتتتتتودةمجتتتتتتتال التتتتتتتتى حصتتتتتتتل عليهتتتتتتتا فتتتتتتتى  الجتتتتتتتامعي األداءلتطتتتتتتتوير التتتتتتتدورات التدريبيتتتتتتته ى7

 من شركة يونيون للتدريب والت جيل: المهنيةوالسالمه 

  14/8/2008-13المشروعات   إدارةجودة 

   18/2007-/8الممارسات الصحيه الجيدر   

 21/8/2006-15سالمة الغذاء  إدارةوتطبيق نظام  إنشاء  

 2005 /28/8-24  الداخلية المراجعة 

  14/8/2005-/11لنظام سالمة  الغذاء الداخليةالمراجعات 

 األيتتتتتتتتزو البيئتتتتتتتتةوستتتتتتتتالمة  18001جاستتتتتتتتس أو المهنيتتتتتتتتةوالستتتتتتتتالمه  الصتتتتتتتتحةوتطبيتتتتتتتتق نظتتتتتتتتام  إنشتتتتتتتتاء 

14001 2-5/8/2005 

  5/8/2005-2الس  سيجما 

  24/6/2005-19المعلومات  إدارةنظام 

  18/8/2004-14المعامل  إنشاءمتطلبات 

    11/8/2004-8مدرب سالمة الغذاء                               

   15/1/2004نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه  

خدمتتتتتتة  جين ويستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء وخدمتتتتتتة الختتتتتتر أجتتتتتتلالتتتتتتتى قتتتتتتام بتتتتتتتدريبها متتتتتتن  ةلتتتتتتدورات التدريبيتتتتتته والنتتتتتتدوات العامتتتتتتا ى8

 ة:كليبمعمل سالمة الغذاء وال ةالمجتمع وتنمية البيئ

   دورة تدريبيتتتتتة  المماراستتتتتات الجيتتتتتدر للتصتتتتتنيعى Good Manufacturing Practice  فتتتتتى مصتتتتتانع الغتتتتتذاء

المجتمتتتتتع وتنميتتتتتة البيئتتتتتة فتتتتتى مصتتتتتر األثنتتتتتين متتتتتن أجتتتتتل إنتتتتتتاج غتتتتتذاء آمتتتتتن والحفتتتتتاظ علتتتتتى صتتتتتحة المستتتتتتهل  وخدمتتتتتة 

27/9/2014. 

 ستتتتتيجما  نتتتتتدوة علميتتتتتة الستتتتتكس(6-Sgma)  متتتتتن أجتتتتتل إنتتتتتتاج غتتتتتذاء أمتتتتتن  ختتتتتالى متتتتتن المستتتتتببات المرضتتتتتية متتتتتن أجتتتتتل

 .19/9/2014خدمة المجتمع فى مصر األثنين 

  22000:2005نتتتتتتدور علميتتتتتتة عامتتتتتتة عتتتتتتن نظتتتتتتام ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء  نظتتتتتتام إدارة ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء األيتتتتتتزو&(PAS 

 . 4/8/2014األثنين الموافق      (220

    دورة تدريبيتتتتتتة  المماراستتتتتتات الجيتتتتتتدة للمعامتتتتتتلى Good Laboratory Practice  متتتتتتن أجتتتتتتل الت كتتتتتتد متتتتتتن

ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء  ورفتتتتتتع مستتتتتتتوى الختتتتتتريجين والحفتتتتتتاظ علتتتتتتى صتتتتتتحة المستتتتتتتهل  وخدمتتتتتتة المجتمتتتتتتع فتتتتتتى مصتتتتتترنا 

 . 21/7/2014الحبيبه األثنين 

 مستتتتتتمر نتتتتتدوة علميتتتتتة للتحستتتتتين ال(Kaizen)  متتتتتن أجتتتتتل تحستتتتتين المنتجتتتتتات الغذائيتتتتتة لتلبيتتتتتة إحتياجتتتتتات المجتمتتتتتع متتتتتن

 . 15/6/2014الغذاء اآلمن والحفاظ على صحة المستهل  وخدمة المجتمع فى مصر األثنين 

  دورة تدريبيتتتتة(Detection of E .coli o157 in food)  متتتتن أجتتتتل رفتتتتع مهتتتتارات الختتتتريت وتقتتتتديم غتتتتذاء

 .14/11/2013 -12ترة أمن للمجتمع فى الف

  نتتتتتتدوة علميتتتتتته للتحستتتتتتين المستتتتتتتمر(KanBan)  متتتتتتن أجتتتتتتل تحستتتتتتين الصتتتتتتناعات وستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء الغذائيتتتتتتة لتلبيتتتتتتة

إحتياجتتتتتات المجتمتتتتتع متتتتتن  الغتتتتتذاء اآلمتتتتتن والحفتتتتتاظ علتتتتتى صتتتتتحة المستتتتتتهل  وخدمتتتتتة المجتمتتتتتع فتتتتتى مصتتتتتر األثنتتتتتين 

14/10/2013 . 

  نتتتتدوة علميتتتتة المماراستتتتات الجيتتتتدة للتصتتتتنيع Good Manufacturing Practice  فتتتتى مصتتتتانع الغتتتتذاء متتتتن

 . 17/9/2013أجل  إنتاج غذاء أمن والحفاظ على صحة المستهل  وخدمة المجتمع فى مصر األثنين 

   الكشتتتتق عتتتتن ميكتتتتروب الستتتتالمونيال فتتتتى األغذيتتتتة فتتتتى بإستتتتتخدام إختبتتتتار(Detection of Salmonella in  

food) 20/8/2013تقديم غذاء أمن لخدمة المجتمع الثالث ء من أجل رفع مهارات الخريجين و . 
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 الكشتتتق عتتتن فستتتاد التتتدجون فتتتى األغذيتتتة بإستتتتخدام إختبتتتار(Detection of fat Rancidity in food by 

thiobarbituric acid)  متتتتتن أجتتتتتل    رفتتتتتع مهتتتتتارات الختتتتترجين وتقتتتتتديم غتتتتتذاء أمتتتتتن لخدمتتتتتة المجتمتتتتتع الثالثتتتتتاء

4/6/2013 . 

 ين فتتتتتى اللحتتتتتوم واألستتتتتما  والتتتتتدواجن ومنتجاتهتتتتتا بإستتتتتتخدام إختبتتتتتار المتتتتتواد النيتروجينيتتتتتة الكشتتتتتق عتتتتتن فستتتتتاد البتتتتتروت

متتتتتن أجتتتتتل رفتتتتتع  (Determination of Total Volatile Basic Nitrogen in meat)الطيتتتتتارة 

 . 9/4/2013مهارات الخريجين وتقديم غذاء أمن للمجتمع الثالثاء 

 رش العمتتتتتل المتعلقتتتتتتة بفحتتتتتص جميتتتتتع أنتتتتتتواع الغتتتتتذاء واألعتتتتتتال  تصتتتتتميم وتنفيتتتتتذ جميتتتتتتع البتتتتترامت التدريبيتتتتتة وجميتتتتتتع و

والميتتتتتاة وكتتتتتذل  كتابتتتتتة التقتتتتتارير لكتتتتتل متتتتتن الستتتتتادة أعضتتتتتاء جيئتتتتته التتتتتتدريس والوظتتتتتائق المعاونتتتتته  والفنتتتتتين للجامعتتتتتة 

 وكذل  الجهات الحكوميه التى لها عالقه بفحص الغذاء واألعال 

 األداء   لتطتتتتتوير الجامعيتتتتتة القيتتتتتاداتجيئتتتتتة التتتتتتدريس و أعضتتتتتاءالتتتتتدورات التتتتتتى قتتتتتام بتتتتتتدريبها فتتتتتى مجتتتتتال تنميتتتتتة القتتتتتدرات  ى9

 الجامعيىى

 جامعة دمنهورل جيئة التدريس والقيادات أعضاءمركز تنمية قدرات دورات  -أ

 :اآلتيةى في المجالت التدريبية TOT1 يشار  مشاركة فعالة كمدرب  مشار شار  و

 البح  العلمى أساليب 

 اخالقيات البح  العلمى 

 المشروعات البحثية لتمويل البحو  إعداد 

 النشر الدولى للبحو  العلمية 

 اإلسكندريةجيئة التدريس والقيادات بجامعة  أعضاءمركز تنمية قدرات  -ب

 :اآلتيةى في المجالت التدريبية TOT 1يشار  مشاركة فعالة كمدرب   مشار     

 الجامعية دارةاإل 

 التخطيط الستراتيجى 

 مشروع بحثى تنافسى إعداد 

 البح  العلمى أساليب 

 وسلوكيات المهنة آداب 

  التعليم المختلفة   أنماطالفعال في  اإلتصالمهارات 

 األيتتتتتزو طبقتتتتتا لموصتتتتتفات  التتتتتدولي العتمتتتتتادالمعتمتتتتتدة متتتتتن منظمتتتتتة  ستتتتتطواألشتتتتتركة ستتتتتيرتند الشتتتتترز  فتتتتتي متتتتتدرب معتمتتتتتد ى10

لنظتتتتتتتتام  14001 األيتتتتتتتتزوو الجتتتتتتتتودة إدارةوثتتتتتتتتائق نظتتتتتتتتام  إعتتتتتتتتدادو الجتتتتتتتتودة إدارةلتتتتتتتتنظم لتتتتتتتتنظم 9001  األيزو.الدوليتتتتتتتتة

فتتتتتتتي  ىستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء إدارةلنظتتتتتتتام  22000 واأليتتتتتتتزو -المهنيتتتتتتتةوالستتتتتتتالمه  الصتتتتتتتحة 18001األيتتتتتتتزو البيئتتتتتتتةستتتتتتتالمة 

 .اآلتيةالدورات 

  األتمات إدارةاستراتيجيات 

  وبناء الفريق   اإلتصالمهارات 

 اإلجتماعاتالوق  و إدارة      

  اإلداريةالمهارات 

  الناجح األداءمؤشرات 

  األداءتقييم وقياس مؤشرات  

  ةيشرافاإلو القياديةالمهارات 

 ةتقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئي 

  9001 األيزو مواصفةطبقا لل الجودة إدارةوثائق نظام  إعدادو الجودة إدارةلنظم  األساسيةالمفاجيم   
  Analyzer) system IRN (Meat األعتتتتتتال و األغذيتتتتتتةالتتتتتتدورة  التدريبيتتتتتتة علتتتتتتى جهتتتتتتات تحليتتتتتتل  اجتيتتتتتتات  ى11

 . من شركة كلينيالب 2012ديسمبر 
 

 كليتتتتتتةبال تنفيتتتتتتذجا داختتتتتتل معمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتةب يقتتتتتتوم التتتتتتتى والفحوصتتتتتتات والتتتتتتدورات ةبيتتتتتتيالتدر األنشتتتتتتطة  ى12

 : كتيب المعملى الخبرات المعمليةى

 المعاونتتتتتة ةالتتتتتتدريس والهيئتتتتت ةجيئتتتتت أعضتتتتتاء ةالغتتتتتذاء للستتتتتاد ةستتتتتالمبة المتعلقتتتتت ةعمتتتتتل العديتتتتتد متتتتتن التتتتتدورات التدربيتتتتت 

ين يتتتتتتتنفوال  التتتتتتتتدريس يئتتتتتتتةج أعضتتتتتتتاء الستتتتتتتادةوكتتتتتتتذل   بالغتتتتتتتذاء ةالتتتتتتتذين لهتتتتتتتم عالقتتتتتتت  ةلكليتتتتتتتات الجامعتتتتتتتات المصتتتتتتتري

و شتتتتتتتركات تصتتتتتتتنيع الغتتتتتتتذاء  ةوالصتتتتتتتناع ةالتجتتتتتتتار وتارةعلتتتتتتتى الصتتتتتتتادرات والتتتتتتتواردات بتتتتتتت ةالعتتتتتتتاملين بجهتتتتتتتات الرقابتتتتتتت

  . كتيب المعملى ذر الدورات موضحه بالجدولوج ةنيفالتقارير الة وكتاب مل فحص الغذاءاومع

 كمتتتتتا  لهتتتتتذر التجتتتتتارب إحتيتتتتتاجتمتتتتتع المتتتتتدنى وجميتتتتتع الجهتتتتتات التتتتتتى لهتتتتتا ظمتتتتتات المجليتتتتتل لجميتتتتتع مناجميتتتتتع التح إجتتتتتراء

 المعمل.كتيب  فىجو موضح 
 PCR and DNA typing  Total Aerobic Bacterial Count in food 

 Determination of Crude Protein  Total enterobacterice Count  in food 

 Determination of Crude Fat  Total psychrotropic  Count in food 

 Rancidity in food  Total yeast, mold Count in food 
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 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 

 

  الكشتتتتتتتتق عتتتتتتتتن بقايتتتتتتتتا المبيتتتتتتتتدات والمضتتتتتتتتادات الحيويتتتتتتتتة والهرمونتتتتتتتتات والنيتروفتتتتتتتتورانز والمالخيتتتتتتتت  األخضتتتتتتتتر فتتتتتتتتى

 .األعال و الخضراواتو األغذية

 

 ىIBCTلمجلس الدولى لتدريب المدربين الدولين دورة  النشر العلمى الدولى من ا  ى13

 األستتتتتتنانطتتتتتتب  كليتتتتتتةللمتتتتتتدربين المحتتتتتتترفين التتتتتتدوليين ب   NCFLD  ستتتتتتطواألوالشتتتتتترز  األستتتتتتنانمتتتتتتن مركتتتتتتز شتتتتتتمال 

     22/5/2013-19 الفترةمن المركز القومي لتنمية قدرات جيئة التدريس والقيادات فى  القاجرة جامعة
            

 3/1/2011بنو  السئلة ومعايير جودة التقويم  التربوى بتاريخ إعداددورة  ى14

 

 :اإلمتحاناتدورات مشروع تطوير نظم تقويم الطالب و ى15

     دورة  المتتتتتتتدرب المحتتتتتتتترTOTعتتتتتتتين  جامعتتتتتتتةقتتتتتتتويم الطتتتتتتتالب متتتتتتتن كليتتتتتتتة البنتتتتتتتات وت اإلمتحانتتتتتتتاتفتتتتتتتي نظتتتتتتتم  ى

  2010يوليو  20 إلى 15من  الفترةشمس في يوليو في 

  األعمتتتتتتتالدورر ملتتتتتتتق  Portfolioجامعتتتتتتتة -وتقتتتتتتتويم الطتتتتتتتالب لكليتتتتتتتات  اإلمتحانتتتتتتتاتفتتتتتتتي مشتتتتتتتروع تطتتتتتتتوير نظتتتتتتتم   ى

 دمنهور

فتتتتتتتى  IBCTمتتتتتتتن المجلتتتتتتتس التتتتتتتدولى لتتتتتتتتدريب المتتتتتتتدربين التتتتتتتدولين    TOT 1المحتتتتتتتتر   المشتتتتتتتار  التتتتتتتدورة المتتتتتتتدرب  ى16

 ىى2011يوليو 7-2من  الفترة

 1992خالل شهر سبتمبر  اإلسكندريةالمعلم الجامعى  التى انعقدت بكلية التربية جامعة  إعداداجتات دورة   ى17

للغتتتتتذاء  اآلمتتتتتن تتتتتتداولالتحتتتتت  عنتتتتتوان  األغذيتتتتتةأقيمتتتتت  بقستتتتتم الرقابتتتتتة الصتتتتتحية علتتتتتى وقتتتتتام بعملهتتتتتا ورش العمتتتتتل التتتتتتى  ى18

  اإلستهال  إلى اإلنتاجمن 

 11/4/2015 الموافق يوم السب  التسمم الغذائى 

  15/4/2015 ربعاء الموافقاأليوم فاشية التسمم الغذائى 

  18/4/2015 يوم السب  الموافقالتلو  العرضى للغذاء 

  22/4/2015 يوم الربعاء الموافقالغذاء فى النظافة الشخصية 

  29/4/2015يوم الربعاء الموافق الممارسات الصحية الجيدة للغذاء 

  2/5/2015التخزين يوم السب  الموافق  أثناءللغذاء  اآلمنالتعامل 

  6/5/2015التشريعات المحلية والدولية لسالمة الغذاء يوم األربعاء الموافق 

 
 :رات والندوات العلمية وورش العملالمشاركة في المؤتم عشر: ابعس          

جامعتتتتتة  األغذيتتتتتةالمختتتتتاطر البيئيتتتتتة علتتتتتي صتتتتتحة وستتتتتالمة الغتتتتتذاء قستتتتتم مراقبتتتتتة  تتتتتت ثير  ولشتتتتتار  فتتتتتي المتتتتتؤتمر التتتتتدولي األ ى1

 ىول جائزة البح  األ 20/8/2014الزقاتيق 

 30متتتتن  الفتتتتترةجامعتتتتة دمنهتتتتور فتتتتى -الزراعتتتتةكليتتتتة -العلمتتتتى لقستتتتم وقايتتتتة النبتتتتات األستتتتبوع فعاليتتتتاتشتتتتار  ستتتتيادته فتتتتى  ى2

  Jing Jaing    Zhouا.د/يتتتتتنت يتتتتتانت تور إستتتتتتقبالوقمتتتتت  ب 2014ديستتتتتمبر  4نتتتتتوفمبر حتتتتتتى الخمتتتتتيس 

 .كليةبال التغذيةبمعمل سالمة الغذاء و
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رئتتتتتيس التتتتتوتراء المهنتتتتتدس /  شتتتتتار  ستتتتتيادته فتتتتتى متتتتتؤتمر الجتتتتتودة بقاعتتتتتة المتتتتتؤتمرات التتتتتتى نظمتتتتت  تحتتتتت  رعايتتتتتة معتتتتتالى ى3

إبتتتتتراجيم محلتتتتتب واألستتتتتتاذ الدكتور/الستتتتتيد عبتتتتتدالخالق وتيتتتتتر التعلتتتتتيم العتتتتتالى بقاعتتتتتة اإلحتفتتتتتالت جامعتتتتتة القتتتتتاجرة يتتتتتوم 

 28/5/2015الخميس 

فتتتتتي  اإلستتتتتكندريةجامعتتتتتة -كليتتتتتة الطتتتتتب البشتتتتترى  -المتتتتتؤتمر العلمتتتتتي والتتتتتذ  عقتتتتتد بقستتتتتم البتتتتتاثولوجى فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي - ى4

  (Integrated laboratory Medicine at the Clinical interface)  5/3/2015-3الفترة من 

ة الحديثتتتتتتة فتتتتتتى النهتتتتتتوي يتتتتتتالوستتتتتتائل التكنولوج إستتتتتتتخدامورشتتتتتتة العمتتتتتتل الخاصتتتتتتة  بعنتتتتتتوان    فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى5

تقتتتتتتتويم الطتتتتتتتالب ى   بمشتتتتتتتروع بانورامتتتتتتتا الحيتتتتتتتوان   أدواتمتتتتتتتن  ىآختتتتتتتر  و  صتتتتتتتياغة نوعيتتتتتتتات  التعليميتتتتتتتةبالعمليتتتتتتتة 

 جامعة دمنهور. –بمقر مجلس كلية الطب البيطرى  7/3/2015يوم السب  الموافق 

للغتتتتتتذاء ى بمستتتتتتقط  اآلمتتتتتتنورشتتتتتتة العمتتتتتتل الخاصتتتتتتة  بعنتتتتتتوان   التتتتتتتدوال  والتعامتتتتتتل والتختتتتتتزين  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى6

 6/4/2015 األثنينبسلطنة عمان يوم 

-7/4/2015ؤتمر ستتتتتالمة الغتتتتتذاء      استتتتتبوع ستتتتتالمة الغتتتتتذاء ى بمستتتتتقط بستتتتتلطنة عمتتتتتان يتتتتتوممتتتتت فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي  ى7

9/4/2015 . 

وشتتتتتار  الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة دمنهتتتتتور بكليتتتتتة  (Food Poisoning)نظتتتتتم ورشتتتتتة عمتتتتتل بعنتتتتتوان  ستتتتتالمة الغتتتتتذاء  ى8

 3/5/2015ي تقدمى متميز يوم السب  الموافق ربع

حتتتتول ستتتتبل تفعيتتتتل تتتتتوفير اللحتتتتوم الحمتتتتراء فتتتتي مصتتتتر وخفتتتتض  اإلستتتتكندريةالنتتتتدوة العلميتتتتة لجامعتتتتة  فعاليتتتتاتشتتتتار  فتتتتي  ى9

محاضتتتتترة تحتتتتت  عنتتتتتوان دور الطتتتتتب البيطتتتتترى فتتتتتي تتتتتتوفير اللحتتتتتوم الحمتتتتتراء يتتتتتوم  إلقتتتتتاءأستتتتتعارجا حيتتتتت  قتتتتتام ستتتتتيادته ب

 23/4/2012 األثنين

جامعتتتتتة دار ضتتتتتيافة لكليتتتتتة الطتتتتتب البشتتتتترى بجامعتتتتتة عتتتتتين شتتتتتمس بمقتتتتتر  متتتتتؤتمر التعلتتتتتيم الطبتتتتتى المستتتتتتمرشتتتتتار  فتتتتتي  ى10

  والنتتتتتووىى اإلشتتتتتعاعىالبيئتتتتتة والغتتتتتذاء متتتتتن التعتتتتتري  آمتتتتتانمحاضتتتتترة تحتتتتت  عنتتتتتوان   إلقتتتتتاءحيتتتتت  قتتتتتام ب عتتتتتين شتتتتتمس

 4/6/2011بتاريخ تح  

 29/12/2010نواتت التعلم وتحليلها بتاريخ إعدادشار  فى دورر  ى11

وحمايتتتتتة  إرشتتتتتادمتتتتتع جمعيتتتتتة  تعتتتتتاونالشتتتتتار  فتتتتتى نتتتتتدوة كبتتتتترى التتتتتتى نظمتهتتتتتا الغرفتتتتتة التجاريتتتتتة لمحافظتتتتتة البحيتتتتترة ب ى12

وذلتتتتتت  بمقتتتتتتر الغرفتتتتتتة التجاريتتتتتتة لمناقشتتتتتتة ظتتتتتتاجرة ارتفتتتتتتاع أستتتتتتعار  اإلستتتتتتتهال المستتتتتتتهل  بعنتتتتتتون ضتتتتتتوابط ترشتتتتتتيد 

 5/5/2010اللحوم يوم األربعاء 

والتتتتتتذى  اإلستتتتتتكندريةمركتتتتتتز تطتتتتتتوير التعلتتتتتتيم الجتتتتتتامعى  لجامعتتتتتتة  إنشتتتتتتاءشتتتتتتار  فتتتتتتى ملتقتتتتتتى الحتتتتتتوار حتتتتتتول مشتتتتتتروع  ى13

 2010فبراير   28 -27بالمدينة الجامعية بسموحة بتاريخ   اإلسكندريةجامعة ه نظمت

حتتتتتول المعتتتتتاير  اإلستتتتتكندريةالنتتتتتدوة العلميتتتتتة  المقامتتتتتة بالقاعتتتتتة الكبتتتتترى لكليتتتتتة التمتتتتتريض جامعتتتتتة  فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي   ى14

 صباحا 27/2/2010جيئة التدريس يوم  أعضاءالدولية للبح  العلمى و

ب البيطتتتتتترى فتتتتتتى خدمتتتتتتة المجتمعىوالتتتتتتذ  نظمتتتتتتتة كليتتتتتتة الطتتتتتتب المتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتي الختتتتتتامس  الطتتتتتت فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى15

 2009 اإلسكندريةجامعة -البيطر  

محاضتتتتتترة  إلقتتتتتتاءللصتتتتتتحة العامتتتتتتة حيتتتتتت  قتتتتتتام ب العتتتتتتالىالنتتتتتتدوة العلميتتتتتتة  التتتتتتتى نظمهتتتتتتا المعهتتتتتتد  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى16

العيتتتتتتد للحصتتتتتتول علتتتتتتى لحتتتتتتوم ذات قيمتتتتتتة غذائيتتتتتتة عاليتتتتتتة وخاليتتتتتتة متتتتتتن  ضتتتتتتاحىوعنوانهتتتتتتا  المعتتتتتتامالت الصتتتتتتحية أل

جامعتتتتتتتتة  -للصتتتتتتتتحة العامتتتتتتتتة العتتتتتتتتالىفتتتتتتتتى المتتتتتتتتدرج الرئيستتتتتتتتى  للمعهتتتتتتتتد  18/11/2009ى فتتتتتتتتى األمتتتتتتتترايمستتتتتتتتببات 

 .اإلسكندرية

 4-2 اإلستتتتتتكندريةالمتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتي الرابتتتتتتع للبحتتتتتتو  البيطريتتتتتتة بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتتر  بجامعتتتتتتة  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى17

 2009لسنة  أكتوبر

والتتتتتتتى نظمتهتتتتتتا كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى بالبستتتتتتتان   16/8/2009ورشتتتتتتة عمتتتتتتل لتوصتتتتتتيق البتتتتتترامت والمقتتتتتتررات يتتتتتتوم  ى18

  فرع دمنهور. اإلسكندريةجامعة –

 -نظمتهتتتتتتا كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتتر  بالبستتتتتتتان التىالخنتتتتتتاتير  إنفلتتتتتتونزاالنتتتتتتدوة العلميتتتتتتة  عتتتتتتن   فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى19

 2009 /5/  18الخنتتتتتتاتيرى بتتتتتتتاريخ  إنفلتتتتتتونزامحاضتتتتتترة وعنوانهتتتتتتا  فوبيتتتتتتا  إلقتتتتتتاءحيتتتتتت  قتتتتتتام ب  اإلستتتتتتكندريةجامعتتتتتتة 

 .اإلسكندريةجامعة  -بمجمع البستان فرع دمنهور

فتتتتتتى مجتتتتتتال الستتتتتتتزراع  اإلستتتتتتتثمار آفتتتتتتازالستتتتتتمكى تحتتتتتت  عنتتتتتتوان  ل ستتتتتتتزراعالنتتتتتتدوة القوميتتتتتتة  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى20

جامعتتتتتة  -نظمتهتتتتتا كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بالبستتتتتتان التتتتتتىالستتتتتمكى  ستتتتتمكة بلطتتتتتى للتصتتتتتديرى تحليتتتتتل ونظتتتتترة مستتتتتتقبلية 

 بقاعة مبار  بدمنهور. 2009 /11/3 اإلسكندرية

نظمتهتتتتتا كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر   التتتتتتىالطيتتتتتورى تحليتتتتتل ونظتتتتترة مستتتتتتقبلية  إنفلونزاشتتتتتار  فتتتتتي النتتتتتدوة العلميتتتتتة الدوليتتتتتة  ى21

 بقاعة مبار  بدمنهور12/11/2008 اإلسكندريةجامعة  -بالبستان

نظمتهتتتتتا كليتتتتتة الطتتتتتب  التتتتتتىومنتجاتهتتتتتا و األستتتتتما الخاصتتتتتة بتطتتتتتوير مقتتتتترر اللحتتتتتوم و 7/1/2008األثنتتتتتينورشتتتتتة يتتتتتوم  ى22

 اإلسكندريةجامعة -البيطر  

 إنفلتتتتتتونزاتحتتتتتت  عنتتتتتتوان   اإلستتتتتتكندريةأقيمتتتتتت  بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتتر  بجامعتتتتتتة  التتتتتتتىوشتتتتتتار  فتتتتتتي النتتتتتتدوة العلميتتتتتتة  ى23

 .17/11/2007عقدت يوم السب   التىوالحيوان   و اإلنسانالطيور وأثرجا على صحة 

 األستتتتتتتما مقتتتتتتترر ومشتتتتتتتار  فعتتتتتتتال فتتتتتتتي ورش العمتتتتتتتل الخاصتتتتتتتة بتطتتتتتتتوير مقتتتتتتترر الرقابتتتتتتتة الصتتتتتتتحية علتتتتتتتى اللحتتتتتتتوم و ى24

 التتتتتتتىو 2/10/2007 اإلستتتتتتكندريةأقيمتتتتتت  فتتتتتتي قاعتتتتتتة رعايتتتتتتة الشتتتتتتباب بجامعتتتتتتة  التتتتتتتىو فتتتتتتي مصتتتتتتر تهتتتتتتااوتكنولوجي

 .اإلسكندريةجامعة -نظمتها كلية الطب البيطر  

 األستتتتتتما باستتتتتتتهال  اللحتتتتتتوم و الخاصتتتتتتةشتتتتتتار  فتتتتتتى النتتتتتتدوات التتتتتتتى نظمهتتتتتتاالحزب التتتتتتوطنى والجمعيتتتتتتات التابعتتتتتته لتتتتتته  ى25

العديتتتتتتد متتتتتتن المحاضتتتتتترات لتوعيتتتتتتة المستتتتتتتهل  بالحالتتتتتته الصتتتتتتحيه  للحتتتتتتوم  إلقتتتتتتاءحيتتتتتت  قتتتتتتام ب الحيوانيتتتتتتةوالمنتجتتتتتتات 

 .2006لعام  والمنتجات الحيوانية
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العيتتتتتد وصتتتتتحة المستتتتتتهل     أضتتتتتاحىلحتتتتتوم  تتتتتتداولصتتتتتحة بعنتتتتتوان   لل العتتتتتالىشتتتتتار  فتتتتتى النتتتتتدوة المقامتتتتتة بالمعهتتتتتد  ى26

 محاضرة بها . إلقاءوقام ب 2006ديسمبر  26بتاريخ 

 إنفلتتتتتونزاتحتتتتت  عنتتتتتوان   اإلستتتتتكندريةأقيمتتتتت  بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بجامعتتتتتة  التتتتتتىشتتتتتار  فتتتتتي فتتتتتي النتتتتتدوة العلميتتتتتة  ى27

 . 19/12/2006عقدت يوم األحد  التىوالحيوان  و اإلنسانالطيور وأثرجا على صحة 

المتتتتتؤتمر العلمتتتتتي الثتتتتتاني التتتتتذ  عقتتتتتد بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بكفتتتتتر الشتتتتتيخ بجامعتتتتتة طنطتتتتتا  الطتتتتتب  فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي  ى28

 .2006مايو  8-6ى في الفترة من اإلنسانالبيطر  وصحة 

متتتتتع  اإلشتتتتتترا المتتتتتؤتمر العلمتتتتتي الرابتتتتتع والتتتتتذ  عقتتتتتد بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بجامعتتتتتة المنصتتتتتورة ب فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي  ى29

 .2005أبريل  6-5جامعة تيرامو بإيطاليا في الفترة من 

 4-2 اإلستتتتتتكندريةالمتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتي الرابتتتتتتع للبحتتتتتتو  البيطريتتتتتتة بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتتر  بجامعتتتتتتة  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى30

 .2004لسنة  أكتوبر

المتتتتتؤتمر العلمتتتتتي الثتتتتتاني بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بمدينتتتتتة الستتتتتادات بجامعتتتتتة المنوفيتتتتتة والتتتتتذ  عقتتتتتد  ليتتتتتاتفعاشتتتتتار  فتتتتتي  ى31

 . 2004أبريل  20/21في الفترة من 

 تحتتتتتادلعقتتتتتدت بمقتتتتتر الكليتتتتتة تحتتتتت  عنتتتتتوان  المشتتتتتاريع الممولتتتتتة متتتتتن ا التتتتتتىو اإلستتتتتكندريةشتتتتتار  فتتتتتي نتتتتتدوة جامعتتتتتة  ى32

 .4/1/2004العربية  روبي بهد  تطوير التعليم في جمهورية مصر واأل

 المتتتتتؤتمر التتتتتدولي الثتتتتتاني لمراقبتتتتتة وصتتتتتحة وستتتتتالمة الغتتتتتذاء والتتتتتذ  عقتتتتتد بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي  ى33

 .                                   2003أسيوط  جامعة

طنطتتتتتا  فتتتتتى  جامعتتتتتة -كفتتتتتر الشتتتتتيخ–والتتتتتذى عقتتتتتد بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى  ولالمتتتتتؤتمر العلمتتتتتى األ فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتي  ى34

   2003مايو  8-6الفترة من 

المنصتتتتتتورة  جامعتتتتتتة–المتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتي التتتتتتدولي الثالتتتتتت  والتتتتتتذ  عقتتتتتتد بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى35

 .   2003ابريل  30-29مع جامعة روما بايطاليا فى الفترة من  اإلشترا ب

بمعهتتتتتد  اإلستتتتتكندريةلبيطتتتتتر  بجامعتتتتتة نظمتهتتتتتا كليتتتتتة الطتتتتتب ا التتتتتتىمقتتتتترر ومشتتتتتار  فعتتتتتال فتتتتتي نتتتتتدوة   جنتتتتتون البقتتتتتر  و ى36

 21/6/2001الدراسات العليا والبحو  يوم الخميس 

تعقتتتتتتد تحتتتتتت   التتتتتتتىالتتتتتتتدريس والقيتتتتتتادات  أعضتتتتتتاءدورات لتنميتتتتتتة قتتتتتتدرات  6شتتتتتتار  فتتتتتتي الحضتتتتتتور والتتتتتتتدريب لعتتتتتتدد  ى37

 .اإلسكندريةجيئة التدريس والقيادات بجامعة  أعضاءمركز تنمية قدرات  إشرا  

 .1997 اإلسكندريةالمؤتمر العلمي والذ  عقد بكلية الطب البيطر  بجامعة  فعالياتشار  في  ى38

 مختتتتتاطر الباعتتتتتة الجتتتتتائلين و الستتتتتواز العشتتتتتوائيةى وذلتتتتت  مقتتتتترر ومتتتتتنظم  ومنفتتتتتذ النتتتتتدوة العلميتتتتتة العامتتتتتة الخاصتتتتتة ب  ى39

 4/3/2015يوم الربعاء الموافق 

اإلنتتتتتتاج حتتتتتتى األستتتتتتهال   وذلتتتتت  بتتتتتتاريخ مقتتتتترر ومتتتتتنظم  ومنفتتتتتذ ورشتتتتتة عمتتتتتل الخاصتتتتتة بالتعامتتتتتل اآلمتتتتتن للغتتتتتذاء متتتتتن  ى40

28/3/2015 

 2/5/2015مقرر ومنظم  ومنفذ ورشة عمل عن التسمم الغذائى بتاريخ  ى41

 

 

 :التطويرى إدارةاإلنجات و  القدرة علي  ونظم الجودة عتماد:الت جيل لال عشر ثامن           

  متتتتتتن المجلتتتتتتس التتتتتتوطني  عتمتتتتتتاددمنهتتتتتتور لالت جيتتتتتتل معمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتة كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتتر  جامعتتتتتتة

 عتمتتتتتتتادلكفتتتتتتتاءة معامتتتتتتتل اإلختبتتتتتتتارت والمعتتتتتتتايرة لال 2005:  17025طبقتتتتتتتاا للمواصتتتتتتتفة الدوليتتتتتتتة األيتتتتتتتزو  عتمتتتتتتتادلال

بتتتتتتتاريخ  بتتتتتترامت فتتتتتتي الفحوصتتتتتتات الكيميائيتتتتتتة 4بتتتتتترامت ميكروبيولتتتتتتوجي و 4بتتتتتترامت  8واعتمتتتتتتد المعمتتتتتتل فتتتتتتى عتتتتتتدد  

واإلعتتتتتتتتترا  التتتتتتتتدولي متتتتتتتتن منظمتتتتتتتتة  عتمتتتتتتتتادالتتتتتتتتوطني لال متتتتتتتتن المجلتتتتتتتتس العتمتتتتتتتتادوحصتتتتتتتتوله علتتتتتتتتي  19/6/2014

 الدوليية. العتماد

  شتتتتتتركةى وتطبيتتتتتتق نظتتتتتتم الجتتتتتتودة  14 عتتتتتتدد عتمادعديتتتتتتد متتتتتتن الشتتتتتتركات العاملتتتتتتة فتتتتتتى مجتتتتتتال انتتتتتتتاج الغتتتتتتذاء لالت جيتتتتتتل

 وسالمة الغذاء والبيئة وتدريب العاملين بهذر الشركات على جذر النظم   مرفق شهادةى

  اول كليتتتتتتة فتتتتتتى جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور تحصتتتتتتل علتتتتتتى   30/5/2015بتتتتتتتاريخ  9001:2008حصتتتتتتول الكليتتتتتتة علتتتتتتى اليتتتتتتزو

 تل  الشهادة .

 

   :الخبرات المعملية :عشر تاسع    

 :  ول:الخبرات المعملية في الخارجأ
 : 1997 -1995معمل جامعة الطب البيطرى بفيينا بالنمسا  -1

University Veterinary Medicinein Vienna .Meat Hygiene,Meat Technology and other foods lab. 

  حي  قام بدراسة التغيرات البكتريولوجية التى تحد  في البروتين أثناء تخزين لحوم الدواجن وذل  بإستخدام الطرز البكتريولوجية

الكروماتوجرافي  عالي  الحديثة وكذل  الطرز الكيميائية الحديثة مثل تحديد كمية األمينات الحيوية بإستخدام جهات التحليل

و كذل  تحديد كمية األمونيا بإستخدام جهات األمونيا اإللكترونى باإلضافة الي تحديد نسبة المواد النتروجينية الغير    HPLCالكفاءة

بروتينية المصدر وكذل  بإستخدام التحليل الكهربائي لكل من بروتين  السركوبالتم ـ المايوفيبرلر لمعرفة مد  سالمتها بإستخدام طريقة 

 :Zone Electrophoresis(NZE), Isoelectric focusing electrophoresis(IEF),Sodiumdodecyl sulphate 

electrophoresis(SDS-PAGE). 

 . الكشق عن بقايا المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات والنيتروفورانز والمالخي  األخضر فى األغذية والخضراوات واألعال 
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اني  كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى بالمملكتتتتتتة المتحتتتتتتدة  إنجلتتتتتتتراى ـ ستتتتتتنة معمتتتتتتل قستتتتتتم علتتتتتتوم األغذيتتتتتتة ذات األصتتتتتتل الحيتتتتتتو -2

1997  
 - غمتتتتتل فتتتتتى مشتتتتتاريع التغتتتتتر  علتتتتتى طتتتتترز للتتتتتتخلص متتتتتن تلتتتتتو  ذبتتتتتائح التتتتتدواجن واللحتتتتتوم الختتتتترى مستتتتتتخدما البختتتتتار تحتتتتت  ضتتتتتغط وحمتتتتتض

 الالكتي  والخلي .

 - كمتتتتتتتا تعلتتتتتتتم ايضتتتتتتتا   إستتتتتتتتخدام طريقتتتتتتتةPCR  للكشتتتتتتتق عتتتتتتتن ميكتتتتتتتروبCl. estertheticum  وكتتتتتتتذل  إستتتتتتتتخدامSDS –PAGE  و

Resistotyping   للتعر  علي كال من ساللتCampylobacter spp. & Arcohbacter   

  المشتتتتتتاركة فتتتتتتي المحتتتتتتاولت العمليتتتتتتة لطريقتتتتتتة مبتكتتتتتترة لتالتتتتتتة التتتتتتريش وكتتتتتتذل  يقيتتتتتتيم كفتتتتتتاءة طتتتتتترز التتتتتتتخلص متتتتتتن ميكروبتتتتتتى الكامبيلوبتتتتتتاكتر

 anovel poultry plucking machine andوالسالمونيال من الدواجن.

 

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

Salmonellas from chicks. 

 العمل فى مشاريغ نتها:. 1997معمل الكلية الملكية البيطرية في لندن إنجلترا  عام  -3

  تقييم طرز  اختزال الصبغة والكتاليز لمراقبة التنظيق والتطهير بالمجاتر-ا         

  

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

 للفحص الظاجرى قبل الذبح.استحدا   تفنيات   للتخلص  من ميكروب الكامبيلوباكتر من الدواجن وتطبيق تقييم المخاطر -ب

 

 development of  competitive exclusions for Campylobacters from chickens and applications of risk assessment to 

ante-mortum inspection. 

 2002معمل مكروبيولوجي قسم علوم األغذية ذات األصل الحيواني ـ جامعة بريستول ـ  المملكة المتحدة   -4

  عمتتتتتل متتتتتع دكتتتتتتور حانتتتتت  الكتتتتتورى ودكتتتتتتور فبفبتتتتتات التتتتتن فتتتتتى مشتتتتتروع   دراستتتتتات للتعتتتتتر  غلتتتتتى نقتتتتتاط الحرجتتتتتة

نيال . وايضتتتتتتا التصتتتتتتتنيق وللعتتتتتتدوى للطيتتتتتتور الحيتتتتتتة او تلتتتتتتو  ذبتتتتتتائح التتتتتتتدواجن يستتتتتتاللت  الكامبيلوبتتتتتتاكتر والستتتتتتالم

 الجزيئى وطرز التعر  غلى جذين الميكروبين الممرضين   
Worked on research project entitled: "Studies to identify critical points for infection of live birds or contamination of poultry 

carcasses with Campylobacter and Salmonella species". And also some molecular typing and identification methods of these 

two pathogens.  

  عينات من دجاج التسمين من المزارع وكذل  من المجاتر للكشق عن ميكروب الكمبيلوبكتر وشار  أيضا في تجارب قام بفحص

 مبيلوبكتر وكذل  وميكروب الشيركية القولونونية في دجاج التسمين وكذل اتقيس ت ثير التجفيق والتبريد علي نمو ميكروب الك
               experiments to devise rapid ELISA (Enzyme-Linked immunosorbant assay) for detecting Campylobacter spp. In chicken cecal 

contents.   In addition to I examined spoiled raw-vacuum package meat in order to determine the cause of spoilage by 

using PCR. 

    

  شار  في اختباراتTaste Panel test   ل غذية المختلفة و جي اللحوم ـ األسما  ـ الخضروات ـ منتجات األلبان في معمل قسم

   دكتور تائر ى .   2001علوم األغذية ذات األصل الحيواني ـ جامعة بريستول ـ  المملكة المتحدة 

 وتطوير حفو األغذية الهندسي جامعة بريستول   األبحا و األغذية بالتبريد و مركز جذا باإلضافة إلي تيارة والعمل في مركز حف

  FRPERCبإنجلترا.                                              
             The Food Refrigeration and Process Engineering of the Research Centre, which works with division of food animal science on 

collaborative research project particularly concerned with the decontamination of poultry carcasses. 

 

 ملية المحلية:  ثانيا:الخبرات المع

 عضو فريق اللجنة القومية لنشاء البن  القومى لالجهزة والمعامل 

   وحتتتتتتتتتى  2015 /20/4ى بتتتتتتتتتاريخ  147رئتتتتتتتيس وحتتتتتتتتدة  المعامتتتتتتتتل واألجهتتتتتتتتزة العلميتتتتتتتتة لجامعتتتتتتتتة دمنهتتتتتتتتور قتتتتتتتترار

 اآلن. 

   وحتتتتتتتتتى  2009 /1/5منتتتتتتتتذ  اإلستتتتتتتتكندريةجامعتتتتتتتتة -رئتتتتتتتتيس لجنتتتتتتتتة المعامتتتتتتتتل والمختبتتتتتتتترات بكليتتتتتتتتة طتتتتتتتتب بيطتتتتتتتترى

20/10/2010. 

 وحتتتتتتتى  20/10/2010جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور متتتتتتن-رئتتتتتتيس لجنتتتتتتة المعامتتتتتتل والمختبتتتتتترات بكليتتتتتتة طتتتتتتب بيطتتتتتترى البستتتتتتتان

 اآلن.

 جامغتتتتتتة دمنهتتتتتتور المعتمتتتتتتد دوليتتتتتتا طبقتتتتتتا لاليتتتتتتزو  -متتتتتتديرا لمعمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتة كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى

17025 

 17025ذية المعتمد دوليا طبقا لاليزو مديرا للجودة لمعمل سالمة الغذاء والتغ 

 معمل سالمة الغذاء والتغذية للكلية اعتماد 

  جامعتتتتتتة -وأولهتتتتتتم معمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتة كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى عتمتتتتتتادت جيتتتتتتل العديتتتتتتد متتتتتتن المعامتتتتتتل لال

 معامل اإلختبارت والمعايرة. عتمادل 17025:2005دمنهور طبقا لمواصفة األيزو الدولية 

   ام بفحتتتتتص جميتتتتتع انتتتتواع  الغتتتتتذاء واألعتتتتتال  التتتتواردر التتتتتي الكليتتتتتة لجميتتتتع عمتتتتتالء العمتتتتتل متتتتن شتتتتتركات األغذيتتتتتة القيتتتت

واألعتتتتتتتال  والميتتتتتتتاة والغتتتتتتتر  التجاريتتتتتتتة وكتتتتتتتذل  جهتتتتتتتات الرقابتتتتتتته علتتتتتتتى الصتتتتتتتادرات والتتتتتتتوردات لتتتتتتتوتارة التجتتتتتتتارة 

 والصناعة بصفة دورية بمعمل سالمه الغذاء والتغذية.

  والبحيتتتتتترة بإستتتتتتتخدام  اإلستتتتتتكندريةممرضتتتتتتة المتعلقتتتتتتة بالغتتتتتتذاء فتتتتتتي محتتتتتتافظتي عمتتتتتتل مستتتتتتح مستتتتتتتمر للميكروبتتتتتتات ال

 الطرز السيرولوجية والطرز البيولوجية الجزئية. 

 .حل المشاكل التى تواجه مصانع إنتاج الغذاء و وضع الحتياطات ال تمة بحي  لتتكرر مرة ثانية 
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 لفحتتتتتص بعتتتتتض المتتتتتواد الغذائيتتتتتة المصتتتتتدرة  عمتتتتتل الفحتتتتتوص المعمليتتتتتة فتتتتتي معمتتتتتل ستتتتتالمة الغتتتتتذاء والتغذيتتتتتة بالكليتتتتتة

 للخارج بناء علي طلب المصدرين. 

    القيتتتتتتتام بفحتتتتتتتص المتتتتتتتواد الغذائيتتتتتتتة الموجتتتتتتتودة بكافتريتتتتتتتا الجامعتتتتتتتة   للطتتتتتتتالب والستتتتتتتادة أعضتتتتتتتاء جيئتتتتتتتة التتتتتتتتدريس

 بالكلية ى بصفة دورية بمعمل قسم الرقابة الصحية على األغذية.

   تصتتتتتدر للختتتتتارج للت كتتتتتد متتتتتن ستتتتتالمة جتتتتتذة األغذيتتتتتة وخلتتتتتور متتتتتن الكشتتتتتق علتتتتتى جميتتتتتع المنتجتتتتتات الغذائيتتتتتة  التتتتتتى

 األضرار الفيزيائية والبيولوجية والكميائية. 

 

 المنشورة األبحا  :عشرون  

 دولية داخل مصر: أوالمنشورة فى مجالت و مؤتمرات محلية  األبحا  -أ

  13لعلتتتتتتتتتتتتتتوم الطبيتتتتتتتتتتتتتتة البيطريتتتتتتتتتتتتتتة  اإلستتتتتتتتتتتتتتكندريةالجوانتتتتتتتتتتتتتتب البكتروبيولوجيتتتتتتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتتتتتتوم التتتتتتتتتتتتتتبط   مجلتتتتتتتتتتتتتتة  ى1

 ) 1997   320 309ى: 3  

    519 -515ى: 3   13لعلتتتتتتتتتوم الطبيتتتتتتتتتة البيطريتتتتتتتتتة  اإلستتتتتتتتتكندريةالجوانتتتتتتتتتب الميكولوجيتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتوم التتتتتتتتتبط   مجلتتتتتتتتتة  ى2

 ى 1997

والمتتتتتواد النيتروجينتتتتتة الغيتتتتتر بروتينيتتتتتة المصتتتتتدر بالعالقتتتتتة بالعتتتتتد البكتيتتتتتر  الكلتتتتتي ,  األمونيتتتتتاتكتتتتتوين األمينتتتتتات الحيويتتتتتة  ى3

   13للعلتتتتتتوم الطبيتتتتتتة البيطريتتتتتتة  اإلستتتتتتكندريةالوقتتتتتت  ودرجتتتتتتة حتتتتتترارة تختتتتتتزين لعضتتتتتتالت أفختتتتتتاذ الرومتتتتتتي   مجلتتتتتتة 

 ى 1997     508 - 479ى: 3

صتتتتتتدر فتتتتتتي دجتتتتتتاج التستتتتتتمين وفيلتتتتتته التتتتتتدواجن والمتتتتتتواد النيتروجينتتتتتتة الغيتتتتتتر بروتينيتتتتتتة الم األمونيتتتتتتااألمينتتتتتتات الحيويتتتتتتة و  ى4

:  5وكتتتتتتتذل  الكبتتتتتتتد وعالقتهتتتتتتتا بالعتتتتتتتد البكتيتتتتتتتر  ودرجتتتتتتتة الحتتتتتتترارة   المجلتتتتتتتة البايومتتتتتتتديكال المصتتتتتتترية للعلتتتتتتتوم   

 ى  2000   220ـ213

تواجتتتتتتتد الستتتتتتتلمونيال والكمبيلتتتتتتتوبكترا  فتتتتتتتي منتجتتتتتتتات التتتتتتتدجاج الطاتجتتتتتتتة والمعاملتتتتتتتة حراريتتتتتتتا .   المجلتتتتتتتة البايومتتتتتتتديكال  ى5

 ى  2000    820ـ803:  6وم.   المصرية للعل

تحديتتتتتد متبقيتتتتتات الرصتتتتتاص والكتتتتتاديوم فتتتتتي أكبتتتتتاد وكلتتتتتي وطحتتتتتال وعضتتتتتالت ذبتتتتتائح األبقتتتتتار والجتتتتتاموس والجمتتتتتال فتتتتتي  ى6

 ى 2000   90ـ81:  6محافظة الجيزة   المجلة البايومديكال المصرية للعلوم  . 

مجلتتتتتة البايومتتتتتديكال المصتتتتترية للعلتتتتتوم  . يتتتتتة بعتتتتتض الممرضتتتتتات محبتتتتتة البتتتتترودة فتتتتتي اللحتتتتتوم ومنتجتهتتتتتا   الأجمتواجتتتتتد و ى7

 ى  2000   80ـ71:  8

محتتتتتتو  األمينتتتتتات الحيويتتتتتة فتتتتتي بعتتتتتض منتجتتتتتات اللحتتتتتوم المعاملتتتتتة بتتتتتالحرارة   المجلتتتتتة البايومتتتتتديكال المصتتتتترية للعلتتتتتوم   ى8

 ى 2000    70ـ62:  8. 

بتتتتتالكمبيلوبكترا . فتتتتتترة ستتتتتحب الغتتتتتذاء علتتتتتي تلتتتتتو  متتتتتذبوحات دجتتتتتاج التستتتتتمين  أثنتتتتتاءبعتتتتتض األحمتتتتتاي العضتتتتتوية  تتتتتت ثير ى9

 112ـتتتتت 108صتتتتتفحة   أكتتتتتتوبر, جامعتتتتتة  أستتتتتيوط  ـ  اإلنستتتتتانوصتتتتتحة  األغذيتتتتتةالمتتتتتؤتمر التتتتتدولي الثتتتتتاني لصتتتتتحة 

 ى . 2003  

ـ  583التغيتتتتترات الميكروبيتتتتتتة فتتتتتتي دجتتتتتتاج التستتتتتمين المختتتتتتزن .  المتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتي الثالثتتتتتـ جامعتتتتتتة المنصتتتتتتورة صتتتتتتفحة  ى10

 ى  2003   594

التجهيتتتتتز. المتتتتتؤتمر التتتتتدولي الثتتتتتاني  أثنتتتتتاءتلتتتتتو  ذبتتتتتائح التتتتتدواجن واألبقتتتتتار والمتتتتتاعز واألغنتتتتتام بميكتتتتتروب الكمبيلتتتتتوبكتر  ى11

 ى .  2003   130ـ  127صفحة   أكتوبر, جامعة  أسيوط  ـ  اإلنسانوصحة  األغذيةلصحة 

لمتتتتتي الرابتتتتتع للعلتتتتتوم الطبيتتتتتة الصتتتتتدفية والقشتتتتترية. المتتتتتؤتمر الع األستتتتتما استتتتتتبيان بقايتتتتتا بعتتتتتض المعتتتتتادن الثقيلتتتتتة فتتتتتي  ى12

 ى  2004   323ـ   314ى  :  1  12   اإلسكندريةالبيطرية لكلية الطب البيطر  ـ جامعة 

. المتتتتؤتمر العلمتتتتي الرابتتتتع للعلتتتتوم الطبيتتتتة البيطريتتتتة لكليتتتتة األستتتتما استتتتتبيان بقايتتتتا بعتتتتض المعتتتتادن الثقيلتتتتة فتتتتي بعتتتتض    ى13

 ى  2004   329ـ 324ى 1   12   اإلسكندريةالطب البيطر  ـ جامعة 

ى  1   25لعلتتتتتتتوم الطبيتتتتتتة البيطريتتتتتتتة  اإلستتتتتتكندريةالعذبتتتتتتة .   مجلتتتتتتتة  ميتتتتتتتاةالتقيتتتتتتيم الميكربيولتتتتتتوجي لتتتتتتتبعض استتتتتتما  ال ى14

 ى.  2007   69ـ  61

ـ  71ى  1   25لعلتتتتتتوم الطبيتتتتتتة البيطريتتتتتتة  اإلستتتتتتكندريةكميتتتتتتة الميكروبتتتتتتات علتتتتتتي أستتتتتتطح التتتتتتذبائح المختلفتتتتتتة   مجلتتتتتتة  ى15

 ى  2007   77

ى  1   25لعلتتتتتتوم الطبيتتتتتتة البيطريتتتتتتة  اإلستتتتتتكندريةمعتتتتتتدل اإلصتتتتتتابة بديتتتتتتدان الكبديتتتتتتة فتتتتتتي حيوانتتتتتتات التتتتتتذبيح    . مجلتتتتتتة  ى16

 ى  2007   88ـ  79

   25لعلتتتتتتوم الطبيتتتتتتة البيطريتتتتتتة  اإلستتتتتتكندريةمعتتتتتتدل اإلصتتتتتتابة بالتوكستتتتتتوبالتما جونتتتتتتد  فتتتتتتي حيوانتتتتتتات التتتتتتذبيح   مجلتتتتتتة  ى17

 ى . 2007   183ـ 179ى  1

 جامعتتتتتتةل التعليميتتتتتتةيكروبتتتتتتات التستتتتتتمم الغتتتتتتذائي فتتتتتتى بعتتتتتتض منتجتتتتتتات اللحتتتتتتوم.    المجلتتتتتته استتتتتتتبيان تواجتتتتتتد بعتتتتتتض م ى18

 27صفحه رقم  4بح  رقم 2010عدد اغسطس  اإلسكندرية

. 2011. اإلستتتتتتتتكندرية جامعتتتتتتتتةل  البيطريتتتتتتتتةالحالتتتتتتتته الطفيليتتتتتتتته  لتقيتتتتتتتتيم ذبتتتتتتتتائح الغنتتتتتتتتام والمتتتتتتتتاعز. مجلتتتتتتتتة العلتتتتتتتتوم  ى19

 159-145ى3 27

. األيتتتتتتزوالستتتتتتالمه البكتريولوجيتتتتتته للحتتتتتتوم المعتتتتتتدر لالستتتتتتتهال  متتتتتتن الستتتتتتواز والمحتتتتتتالت متتتتتتع التركيتتتتتتز علتتتتتتى قواعتتتتتتد  ى20

 .63-57ى1 1:  27. :2012. اإلسكندرية جامعةل  البيطريةمجلة العلوم 

 14بحتتتتت  رقتتتتتم    2012عتتتتتدد ابريتتتتتل اإلستتتتتكندرية جامعتتتتتةل  البيطريتتتتتةتوكيتتتتتد جتتتتتودة لحتتتتتوم الجمتتتتتال .   مجلتتتتتة العلتتتتتوم  ى21

 131صفحه
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 جامعتتتتتةل  البيطريتتتتتةالحالتتتتته الصتتتتتحيه لمنشتتتتتات تجهيتتتتتز اللحتتتتتوم علتتتتتى بعتتتتتض منتجتتتتتات اللحتتتتتوم. مجلتتتتتة العلتتتتتوم  تتتتتت ثير   ى22

 -117ى2 27. 2012. اإلسكندرية

 جامعتتتتتةل  البيطريتتتتتةاغتتتتتالز فتحتتتتتتى المتتتتترل والمختتتتترج علتتتتتى الحمتتتتتل الميكروبتتتتتى لزبتتتتتائح الماشتتتتتيه . مجلتتتتتة العلتتتتتوم  تتتتتت ثير ى23

 8-1ى1:   37. :2012. اإلسكندرية

-132ى 2 27ينتتتتتتاير . 2012. اإلستتتتتتكندرية جامعتتتتتتةل  البيطريتتتتتتةلحتتتتتتوم الغنتتتتتتام والمتتتتتتاعز. مجلتتتتتتة العلتتتتتتوم  جتتتتتتودةتقيتتتتتتيم  ى24

139. 

:  38. :2013. اإلستتتتتتتتكندرية جامعتتتتتتتتةل  البيطريتتتتتتتتةوالمستتتتتتتتتوردر . مجلتتتتتتتتة العلتتتتتتتتوم  محليتتتتتتتتةاللحتتتتتتتتوم ال جتتتتتتتتودةتوكيتتتتتتتتد  ى25

 180-171ى1 

:  38. :2013. اإلستتتتتتكندرية جامعتتتتتتةل  البيطريتتتتتتةلحتتتتتتوم التتتتتتدواجن الجتتتتتتاجزر لالستتتتتتتهال  . مجلتتتتتتة العلتتتتتتوم  جتتتتتتودةتوكيتتتتتتد  ى26

 47-35ى1 

 اإلستتتتتتكندرية جامعتتتتتتةل  البيطريتتتتتتةمجلتتتتتتة العلتتتتتتوم  البحيتتتتتترةتقيتتتتتتيم الحالتتتتتته الصتتتتتتحيه للتتتتتتبن الختتتتتتام المبتتتتتتاع فتتتتتتى محافظتتتتتتة  ى27

 110-2047ى1  38: 2013.

الزنتتتتتت  علتتتتتتى الليستتتتتتتريا مونوستتتتتتيتوجينز فتتتتتتى منتجتتتتتتات اللحتتتتتتوم. المتتتتتتؤتمرالعلمى التتتتتتدولى  أكستتتتتتيدجزيئتتتتتتات نتتتتتتانو  تتتتتتت ثير ى28

 صفحه. 2014اغسطس  20على سالمه الغذاء  البيئيةالمخاطر  ت ثيرعن  ولاأل

 :ات دولية ذات معامل مرتفعومؤتمرالتى تم نشرجا فى مجالت  األبحا  -ب

.مجلة البيطرية الجودةتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة فى المجاتر المصرية للحصول على لحوم عالية  -1

 Application of Hazard Analysis and Critical العالمية.

 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 ) 

 

للعلوم والهندسه  العالمية األكاديميةارر فى القشريات وبيئته المحيطه.المخت الثقيلةالتقدير الحيوى للمعادن  -2

-Bio 2014, 11عدد : 8مجلد : األغذيةوجندسة  الزراعةللبيولوجى و الطب البيطرى و الدولية.المجله والتكنولوجيا

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) 

      

 Fasting لتقليل من عملية التمثيل الغذائي, والحصانة, واإلجهاد الت كستد  فتي الفئتران المستممه بتى رابتع كلوريتد الكربتونا -3

ameliorates metabolism, immunity, and  oxidative stress  in carbon tetrachloride-intoxicated rat(Hum Exp 

Toxicol published online 20 March 2014,  DOI: 10.1177/0960327114527629) 

  

لتى موافقتة النشتر حصتل ع .اإلنسانالعضو  لبدارى التسمين على جودة لحومها وكذل  العوامل المرتبطة بصحة  اإلنتاج ت ثير -4

    .العالمية فى المجلة البيطرية
  Meat Quality and Biochemical Parameters Related to Human Health underى

Organic Broiler Production  , Global veterinaria 14(3):409-417,2015 

 

 المعتتتتتتدة نوستتتتتتيتوجين فتتتتتتى اللحتتتتتتومالزنتتتتتت  النانونيتتتتتتة علتتتتتتى ميكتتتتتتروب الليستتتتتتتريا مو أكستتتتتتيدجزيئتتتتتتات  تتتتتتت ثير -5

  لالستهال
 Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles On Listeria Monocytogenes In Ready To Eat Meat (Munich, GRIN Publishing GmbH, 

medical  )eat-to-ready-in-monocytogenes-listeria-on-nanoparticles-oxide-zinc-of-book/298350/effect-http://www.grin.com/en/e

science journal  
 

 .  .Quality Assurance of Imported Canned Meat of Global Veterinaria [GV] توكيد جودة اللحوم المعلبة المستوردة -6

 

التتتتتتدواجن المعتتتتتتدة  الليستتتتتتتريا مونوستتتتتتيتوجين فتتتتتتى لحتتتتتتومالزنتتتتتت  النانويتتتتتتة علتتتتتتى ميكتتتتتتروب  أكستتتتتتيدجزيئتتتتتتات  تتتتتتت ثير -7

    ل ستهال  
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. وجو تح  النشر 

 بقايا السموم الفطرية في بعض مصنعات الدواجن المسوقة  -9
AFLATOXINS RESIDUES IN SOME MARKTED POULTRY PRODUCTS,  Annual Veterinary Symposium, March 30-

April 2, 2016 at Tuskegee University         

رسالة ماجستير  و  48 عدد  :بياىي طالب مصرين ووافدين من السعودية ول:والتحكيم علي الرسائل العلمية  شرا  اإل: وعشرون حاد 

 دكتورارى

 بياى: يعلي الرسائل العلمية: طالب مصرين ووافدين من السعودية ولشرا  اإل -ا

 مالحظات التخصص العدد الدرجة العلمية

 36 الماجستير

الرقابة الصحية علي اللحوم 

 واللبان ومنتجاتهاومنتجاتها 

 ىى28لعدد    تم المنح

بيا و عدد يى من دولة ل3منهم عدد  

 ىمن دولة السعودية1 

http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
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 8 الماجستير
الرقابة الصحية علي اللحوم 

 ومنتجاتها   جار  المنحىى
 

 12 الدكتورار
الرقابة الصحية علي اللحوم 

 ومنتجاتها   تم المنحىى
 

 ملحوظة:.

   ى فتتتتتتتتي مختلتتتتتتتتق كليتتتتتتتتات الطتتتتتتتتب البيطتتتتتتتتر  62ى والعديتتتتتتتتد متتتتتتتتن الرستتتتتتتتائل   41التحكتتتتتتتتيم لهتتتتتتتتذر الرستتتتتتتتائل

 بجمهورية مصر العربية في نفس مجال التخصص.

    ىى رستتتتتائل ماجستتتتتتير متتتتتن دولتتتتتة ليبيتتتتتا الشتتتتتقيقة 3نظتتتتتراا للخبتتتتترة العلميتتتتتة المميتتتتتزة تتتتتتم اإلشتتتتترا  علتتتتتي عتتتتتدد

المملكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية ممتتتتتا لتتتتته متتتتتردود مباشتتتتتر فتتتتتي تتتتتتدعيم  ألوجتتتتته ىى رستتتتتائة ماجستتتتتتير متتتتتن 1وعتتتتتدد   

التعتتتتتاون والتتتتتروابط العلميتتتتتة متتتتتع التتتتتدول العربيتتتتتة الشتتتتتقيقة تماشتتتتتياا متتتتتع السياستتتتتات العامتتتتتة للدولتتتتتة باإلضتتتتتافة 

 إلي تيادة الموارد المالية للكلية والجامعة .
 

 اإلسكندريةى جامعة  دكتورار–بيان بالرسائل  العلمية   ماجيستير 

 أول الماجيستير

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
تواجتتتتتتتتتتد البروستتتتتتتتتتيال بتتتتتتتتتتين ذبتتتتتتتتتتائح الماشتتتتتتتتتتية  محمد كمال علي 1

 والغنام والماعز

2/11/1997 26/11/2002 

تواجتتتتتد البكتيريتتتتتا التستتتتتمم الغتتتتتذائى اللمكنتتتتتة فتتتتتتى  سماح السيد النجار 2

 المعروضة للبيعاللحوم وبعض منتجاتها 

2/11/1997 27/4/2000 

جتتتتتتتتتتتتتتتتد  مصتتتتتتتتتتتتتتتتطفي  3

 الزفتاو 

التغييتتتتتتتتتتتترات الميكروبيتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتذبوحات 

التتتتتتتتتدواجن المخزونتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتى درحتتتتتتتتتات حتتتتتتتتترارة 

 التبريد

2/11/1997 29/8/2000 

التلتتتتتتتو  الستتتتتتتطحى للمتتتتتتتذبوحات المجهتتتتتتتزة فتتتتتتتى  وليد احمد حامد 4

 مجاتر الغربية

1/10/2000 27/1/2004 

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة الميكروبيولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم   محمد أنور فرج 5

 المعروضة للبيع فى محافظة المنوفية

1/10/2000 30/3/2004 

 31/8/2004 14/10/2001 التقييم النوعى لمذبوحات الرانب المجمدة كمال حكيم ايوب 6
الحالتتتتتتتتة الميكروبيولوجيتتتتتتتتة لشتتتتتتتترائح األستتتتتتتتما   نهله احمد الشباسي 7

 اإلسكندريةالمعروضة اابيع فى محافظة 

3/10/2002 26/7/2005 

التقيتتتتتتيم البكتريولتتتتتتتوجى لتتتتتتتبعض استتتتتتتما  الميتتتتتتتاة  جيثم محمد عاطق 8

 المالحة

13/10/2002  

احمتتتتتتتتد حجتتتتتتتتاتى عبتتتتتتتتد  9

 الحكيم

التقيتتتتتتتتتتيم الميكروبيولتتتتتتتتتتوجى لتتتتتتتتتتذبائح الجمتتتتتتتتتتال 

 والغنام المذبوحة فى مجاتر البحيرة

9/5/2005 23/9/2008 

ة  النوعيتتتتتتتتة الميكروبيولتتتتتتتتوجدراستتتتتتتتات علتتتتتتتتى  سامح عمر غزالة 10

 للحوم المجمدة

8/10/2006 29/12/2009 

تتتتتتتتتت ثير الحالتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتحية لمنشتتتتتتتتت ت تجهيتتتتتتتتتتز  وليد نبيه تكي 11

 اللحوم على جودة اللحوم

9/9/2007 26/2/2013 

أستتتتتتتامة عبتتتتتتتد الستتتتتتتتالم  12

 المرابط

تتتتتتت ثير اغتتتتتتالز فتحتتتتتتتى المتتتتتترل والشتتتتتترج علتتتتتتى 

 الكم الميكروبى للذبائح البقرية

9/9/2007 22/1/2013 

 26/10/2010 9/9/2007 توكيد جودة لحوم الجمال جاني محمد يوسق 13
عمتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتن محمتتتتتتتتتتتد  14

 الشرار 

 24/8/2010 10/2/2008 توكيد جودة لحوم حيوانات الذبيح

عبتتتتتتتتد الحميتتتتتتتتد محمتتتتتتتتد  15

 ابو خضرة

استتتتتتتتتبيان تواجتتتتتتتتد بعتتتتتتتتض ميكروبتتتتتتتتات التستتتتتتتتمم 

 الغذائى فى بعض منتجات اللحوم

14/9/2008 30/11/2010 

الجوانتتتتتتتتتب الميكروبيولوجيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتذبائح البقتتتتتتتتتار  جمعة صابر رتز 16

 والغنام

12/2/2009 27/10/2013 

 26/7/2011 15/2/2009 توكيد جودة لحوم الغنام والماعز تفاحة محمد عمر 17
الوجهتتتتته الطفيليتتتتتة لتقيتتتتتيم جتتتتتودة ذبتتتتتائح الغنتتتتتام  سعد عمر الشريق 18

 والماعز

15/2/2009 26/7/2011 

 

 رثانيا الدكتورا
 

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة السم م
توكيتتتتتتتتد جتتتتتتتتودة اللحتتتتتتتتوم الطاتجتتتتتتتتة وشتتتتتتتترائحها  مجد  عبد الحي ونس 1

 المجهزة

13/4/1996 22/1/2002 

 22/1/2002 2/11/1997 بقايا المضادات الحيوية فى لحوم األرانب عادل عبد المنعم محمد 2

اختتتتتتتتزال العتتتتتتتد البكتيتتتتتتترى ومتتتتتتتد فتتتتتتتترة تختتتتتتتزين  محمود رشواناحمد  3

متتتتتتتتتذبوحات دجتتتتتتتتتاج المائتتتتتتتتتدة بعتتتتتتتتتد معاملتهتتتتتتتتتا 

 بالماء المعالت

2/11/1997 27/12/2001 

دراستتتتتتتتتات علتتتتتتتتتى الجتتتتتتتتتودة النوعيتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتوم  نهي رشد  النصار  4

 المعلبة المحلية والمستوردة

3/5/1998 31/7/2001 

للحتتتتتتتتتتتتوم التتتتتتتتتتتتدواجن  الممرضتتتتتتتتتتتتات المعويتتتتتتتتتتتتة حسام عبد الجليل علي 5

 وبعض منتجاتها

14/4/2002 27/12/2005 
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استتتتتتتتتبيان النوعيتتتتتتتتة الميكروبيولوجيتتتتتتتتة للحتتتتتتتتوم  محمد انور فرج 6

 ومنتجاتها العدة للبيع

4/4/2004 27/8/2008 

التقيتتتتتتتتتتتتتتيم النتتتتتتتتتتتتتتتوعى لالستتتتتتتتتتتتتتما  المعلبتتتتتتتتتتتتتتتة  محمد احمد رضوان 7

 المستوردة

10/4/2005 23/9/2008 

دراستتتتتتتتتتتات عتتتتتتتتتتتن التقيتتتتتتتتتتتيم الميكروبيولتتتتتتتتتتتوجى  كمال حكيم ايوب 8

لتتتتتتتتبعض الرخويتتتتتتتتات المباعتتتتتتتتة فتتتتتتتتى محافظتتتتتتتتة 

 اإلسكندرية

10/10/2004 30/6/2009 

ا  المزارع فى ـسمى ألـل الميكروبولوجـالتحلي نهله احمد الشباسي 9

 دريةـاإلسكنافظة ـمح

9/10/2005 25/8/2009 

 ى جامعة دمنهور دكتورار –ستير ن بالرسائل  العلمية   ماجبيا

 أول الماجستير

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباح  م
الستتتتتتتتتتتتتتالمة الميكروبيولوجيتتتتتتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتتتتتتوم  طارز علي اسماعيل 1

المعتتتتتتتدة للتنتتتتتتتاول متتتتتتتن الستتتتتتتواز ومحتتتتتتتالت 

 البيع مع التركيز على ضوء األيزو

 تم المنح 29/8/2012

الصتتتتتتتتتحية للتتتتتتتتتبن الختتتتتتتتتام تقيتتتتتتتتتيم الحالتتتتتتتتتة  ايمان حمد  عبد الطيق 2

 أوبعض منتجات اللبان

 تم المنح 26/12/2012

توكيتتتتتتتتد جتتتتتتتتودة لحتتتتتتتتوم البقتتتتتتتتار المحليتتتتتتتتة  ابراجيم محمد السمباطي 3

 والمستوردة

 تم المنح 29/5/2013

توكيتتتتتتتد جتتتتتتتودة لحتتتتتتتوم التتتتتتتدواجن المعتتتتتتتدةة  امين محمد عوي 4

 لالستهال 

 تم المنح 29/5/2013

أكستتتتتتتيد الزنتتتتتتت  النانونيتتتتتتتة تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات  سعد محمد الفقي 5

علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب الليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريا 

 مونوسيتوجينز فى منتجات اللحوم

 تم المنح 29/10/2014

تطبيتتتتتتتتق نظتتتتتتتتام تحليتتتتتتتتل المختتتتتتتتاطر ونقتتتتتتتتاط  عبد المجيد احمد كمال 6

 التحكم الحرجة فى المجاتر

 تم المنح 18/5/2013

 تم المنح 18/5/2013 توكيد جودة لحوم المعلبة المستوردة ياسر جمعة الغنام 7

تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الزنتتتتتتت  النانونيتتتتتتتة  محمد ممدوح عبد العزيز 8

علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب الليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريا 

مونوستتتتتتتتتيتوجينز فتتتتتتتتتى منتجتتتتتتتتتات اللحتتتتتتتتتوم 

 المعدة لالستهال 

 لم يمنح 15/9/2012

تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتتيد الزنتتتتتتت  الناونيتتتتتتتتة  سهام عادل خير  9

علتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتروب ستتتتتتتتالمونيال تتتتتتتتتايفيميوريم 

 فى منتجات اللحوم

 لم يمنح 13/2/2013

تتتتتتتتتتتتت ثير اإلنتتتتتتتتتتتتتاج العضتتتتتتتتتتتتوى لتتتتتتتتتتتتدواجن  السعيد احمد عبد ربهاسماء  10

التستتتتتتتتتتتتتمين علتتتتتتتتتتتتتتى جتتتتتتتتتتتتتتودة لحومهتتتتتتتتتتتتتتا 

والقياستتتتتتتتتات التتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتؤثر علتتتتتتتتتى صتتتتتتتتتحة 

 اإلنسان

 لم يمنح 13/2/2013

تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الزنتتتتتتت  النانونيتتتتتتتة  اسماء علي اسماعيل 11

علتتتتتتى ميكتتتتتتروب المكتتتتتتور العنقتتتتتتود التتتتتتذجبى 

 اللحومفى منتجات 

 تم المنح 13/2/2013

دراستتتتتتتتات علتتتتتتتتي انتشتتتتتتتتار اليكتتتتتتتتول  فتتتتتتتتي  محمود عبد الظاجر 12

ذبتتتتتتتتتتتتتتائح التتتتتتتتتتتتتتدجاج فتتتتتتتتتتتتتتي المجتتتتتتتتتتتتتتاتر و 

 حساسيتها للمضادات الحيوية

 جار  الموافقة 16/4/2014

ت ثير التثليت و التخزين المجمد علي صورة  ايمان شعبان الصباغ 13

 الحماي الدجنيه نمط الحماي المينية في

 اللحوم المحلية و المستوردر

 جار  الموافقة 17/3/2015

تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الفضتتتتتتتة النانونيتتتتتتتة  شيماء منسي محمد 14

علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب الليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريا 

مونوستتتتتتتتتيتوجينز فتتتتتتتتتى منتجتتتتتتتتتات اللحتتتتتتتتتوم 

 الغير معاملة حراريا

 جار  الموافقة 17/3/2015

النانونيتتتتتتتة تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الفضتتتتتتتة  ابراجيم احمد ابراجيم 15

علتتتتتى ميكتتتتتروب الستتتتتتالمونيال  فتتتتتى منتجتتتتتتات 

 اللحوم الغير معاملة حراريا

 جار  الموافقة 17/3/2015

تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الفضتتتتتتتة النانونيتتتتتتتة  نهي محمد فهمي 16

علتتتتتتتتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتتتتتتتتروب اليشيرشتتتتتتتتتتتتتتتياكول  

المعويتتتتتتتة النزفيتتتتتتتة   فتتتتتتتى منتجتتتتتتتات اللحتتتتتتتوم 

 الجاجزة

 جار  الموافقة 17/3/2015
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تتتتتتتت ثير جزيئتتتتتتتات أكستتتتتتتيد الفضتتتتتتتة النانونيتتتتتتتة  حسينوفاء علي  17

علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ميكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب الليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريا 

مونوستتتتتتتتتيتوجينز فتتتتتتتتتى منتجتتتتتتتتتات اللحتتتتتتتتتوم 

 الجاجزة لالستهال 

 جار  الموافقة 17/3/2015

التتتتتتتتتتتتتتتتتدللت الحيويتتتتتتتتتتتتتتتتتة و الستتتتتتتتتتتتتتتتتتجابة  وسام عبد الوجاب عبد السالم 18

البيوكميائيتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي البلطتتتتتتتتتتتتي النيلتتتتتتتتتتتتتي 

المعتتتتتتتتري لختتتتتتتتالت الرصتتتتتتتتاص و حمتتتتتتتتض 

 الفالف 

 جار  الموافقة 18/5/2015

 رثانيا الدكتورا

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباح  م

1 

عبدالحميد محمد عبدالحميد ابو 

 خضرة

 

 

السالمة الميكروبيولوجية فى اللحوم المجمدة 

 والمستوردة
14/2/201 25/6/2014 

2 
احمد حجاتى عبدالحكيم 

 عبدالغفار
 26/6/2013 15/9/2009 األسما  المستوردةتوكيد جودة 

 25/9/2013 8/2/2010 توكيد جودة اللحوم المجمدة سامح عمر ابو غزالة 3

 إيمان حمدى عبداللطيق 4
ت ثير البروبيوتي  على بعض المخاطر الكيميائية 

 والبيولوجية باللبن البدرة والجبن الطرى
 استمرار التسجيل 13/2/2013

 
 

 بيان بالرسائل  العلمية المشتركة مع القسام الخرى جامعة دمنهور      

  . دراستتتتتتتتات علتتتتتتتتى انتشتتتتتتتتار اليكتتتتتتتتولى فتتتتتتتتى ذبتتتتتتتتائح التتتتتتتتدجاج فتتتتتتتتى المجتتتتتتتتاتر وحساستتتتتتتتيتها للمضتتتتتتتتادات الحيويتتتتتتتتة

 الميكروبيولوجياى

 يتتتتتة تتتتتت ثير التثلتتتتتيت والتختتتتتزين المجمتتتتتد علتتتتتى صتتتتتورة الحمتتتتتاي الدجنيتتتتتة نمتتتتتط الحمتتتتتاي المينيتتتتتة فتتتتتى اللحتتتتتوم المحل

 والمستوردة قسم الكيمياءى

  التتتتتتتتدللت الحيويتتتتتتتتة والستتتتتتتتتجابة البيوكيميائيتتتتتتتتة فتتتتتتتتى البلطتتتتتتتتى النيلتتتتتتتتى المعتتتتتتتتري لختتتتتتتتالت الرصتتتتتتتتاص وحمتتتتتتتتض

 الفالف  قسم الكيمياءى

 بياى:يرسائل علمية: طالب مصرين ووافدين من السعودية ول تحكيم -ب

  فتتتتتتى الرقابتتتتتتة الصتتتتتتحية علتتتتتتى التتتتتتتى أشتتتتتتر  ستتتتتتيادته علتتتتتتيهم ,   ررستتتتتتالة ماجستتتتتتتير ودكتتتتتتتورا ى48 تحكتتتتتتيم عتتتتتتدد

 , باإلضتتتتتتافة إلتتتتتتى العديتتتتتتد متتتتتتن الرستتتتتتائل والتتتتتتدواجن ومنتحاتهتتتتتتا وتكنولوجياتهتتتتتتا وستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء األستتتتتتما اللحتتتتتتوم و

 في مختلق كليات الطب البيطر  بجمهورية مصر العربية في نفس مجال التخصص.

 
  :تطوير التعليم الجامعى وكذل  التدريب للحصول على المشروعات التنافسية البحثية ومشروعات مشروعاتالالمشاركة فى : عشرونوثانى 

 ورفع كفاءة الباحثين والبح   ين الكفايات المهنية لدى طالب مدير مشروع مركز بانوراما الحيوان : التعلم القائم على الواقع لتحس

 مليون جنيه. 7.4, بميزانية  11/11/2016نتهى وي 11/12/2014ن م بدأية الطب البيطرى جامعة دمنهور كليالعلمى 

  العالىمدير مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم (SDEE) م 1/10/2016نتهىيو 1/4/2015بدأيكلية الب 

 بميزانية  ,

 دراسه للتعر  على النقاط الحرجه أو  العمل مع دكتور فيفين الن ودكتور جان  الكورى فى جامعة بريستول بإنجلترا فى مشروع 

تلو  مذبوحات الدواجن بعترات  الكامبيلوباكتر والسالمونيال  و الطرز الطبيعيه الجاجزر والمطابقه للخطوط التجاريه الحاليه 

جامعة  مرفق جواب من دكتور/جان  الكورى  2002ألختزال الممرضات,خاصة الكامبيلوباكتر على الدواجن الطاتجه  فى مايو 

 بريستول بإنجلتراى

 والذى انتهى وحصل المعمل على  31/7/2013وتنتهى  1/8/2011 ة معمل سالمة الغذاء والتغذي اعتماد لمشروع التنفيذىمديرال

 19/6/2014بتاريخ  العتماد

  اآلنوحتى 1/8/2011 التغذيةلمعمل سالمة الغذاء و الجودةمدير 

  والخالز  لمشروع الجودة   المصداقيةرئيس لجنةQAAP2)2010  2011ى. 

 كليةبال العتمادو الجودةبوحدة توكيد   16/8/2009بتاريخ  كليةشار  فى ورشة توصيق البرامت والمقررات الدراسيه لل. 

 كليةلل ستراتجيةاإل األجدا و الرسالةو الر يةمعاييرر   وصياغة و  جوانبه ومكوناته  كليةشار  فى ندوة التقييم الذاتى الذاتى بال 

 .كليةبال العتمادو الجودةبوحدة توكيد   9/5/2009السب  

  وتطبيق نظام الجودة وسالمة الغذاء والبيئة وتدريب العاملين لعدد  إنشاءعمل فى شركة يونيون لنظم الجودة والتدريب فى مجال

 .شركة فى مجال سالمة الغذاء  مرفق شهادة ى 14

 بند رابع والعشرونما جو موجود تح   إلى اإلضافةب 

 15/12/2014بتاريخ  كليةمشروع الفاعليه التعليميه بقرار من مجلس ال عدادعضو لجنة إل 

 اإلختبارتمعامل  عتمادل 17025:2005 الدولية األيزوجامعة دمنهور على مواصفة  -تدريب وتنمية مهارات طالب كلية علوم 

 2014لدعم التميز . الطالبية مشاركةفى  مشروع ال  المعايرةو
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  مشاركةبمقر كلية العلوم جامعة دمنهور فى  مشروع ال التنافسيةتدريب وتنمية مهارات طالب كلية علوم على كتابة المشاريع 

 تيادة فرص الحصول على مشروعات. أجلمن  2014لدعم التميز   الطالبية

  التميز  إدارةلمشروع  اإلدارىعضو الفريقManagement of Supporting Excellence(MSE)   مشروع بانورامااسم ال 

  ة الطب البيطرى جامعة دمنهور.كليالحيوان ب
  كليةبال العالىعضو الفريق التنفيذى لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم Support and 

Development of Educational Effectiveness In Higher Education Institutions (SDEE) 

 األتجرو العالىللبرنامت التعليمى فى مؤسسات التعليم  العتمادا لدليل التقويم واء برنامت  تعليمى جديد طبقعضو فريق تقييم أد 

  كلية الطب البيطرى جامعة بنها األغذيةة  جودة ومراقب العتمادو العالىلضمان جودة التعليم  الصادر عن الهيئة القومية

14/3/2013 

  1/8/2011 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتمادالمدير التنفيذى لمشروع  

  وحتى تاريخه1/8/2011 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتمادلمشروع  الجودةمدير 

  المشروعات ثم قام بعمل  دارةثم قام  بتقديمه إل  التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتمادبكتابة مقترح مشروع  اإلدارىقام مع الفريق

 1/8/2011بتاريخ   العالىالمشروعات بوتارة التعليم  إدارةعري تقدمى لهذا المشروع ب درة المشروعات وتم التعاقد مع 

 الجامعةب الجودةى لمشروع ضمان نائب المدير التنفيذ  

  مركز ضمان الجودة ى  عتمادمشروع الجودة والت جيل لالالفريق التنفيذى بعضو  

 على مشروع تنمية مهارات وقدرات طالب جامعة دمنهور   شرا  اإلMaintenance & wakening of students role 

(M.A.S.R.) مرفق شهادرى  

  بمقر مركز تنمية  التنافسية على كتابة المشاريع البحثية  المعاونه الهيئةجيئة التدريس و  أعضاء السادةتدريب وتنمية مهارات

 الجامعيةجيئة التدريس والقيادات  أعضاءفى مشروع تنمية قدرات  جامعة دمنهور -جيئة التدريس والقيادات أعضاءقدرات 

  بمقر مركز تنمية  التنافسيةعلى كتابة المشاريع البحثية   المعاونه الهيئةجيئة التدريس و  أعضاء السادةتدريب وتنمية مهارات

 الجامعيةجيئة التدريس والقيادات  أعضاءفى مشروع تنمية قدرات  اإلسكندرية جامعة -جيئة التدريس والقيادات أعضاءقدرات 

  القيادات الجامعية  إعدادو  مهاراتالالقدرات  تنمية  الفريق التنفيذى لمركزعضو(FLDC) - مسئول تكنولوجيا  جامعة دمنهور 

 ىالعتمادو الجودةالمعلومات و

 ن.وحتى اآل 2/5/2015لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور رونية تلكمدير مشروع : وحدة الخدمات اإل 

  البحثى لمشروع  استخدام تكنولوجيا نقل الجينات لنتاج ساللة من البلطى التحمل للبرودة فى مصر جذا المشروع  الفريقعضو

 2015-2014بوتارة الدولة للبح  العلمى   خالل الفترة من ’ ممول من صتدوز العلوم  و التنمية التكنولوجية 

 :عتمادوالتطوير والتميز والت جيل  لال الجودةالخبرات والعمل فى مجال وعشرون:  ثال 
 .ى7/5/2011بتاريخ  58لجامعة دمنهور بقرار رقم  قرار رقم  الجودةنائب مدير مركز ضمان  ى1

متتتتتن تتتتتتاريخ لمركتتتتتز تنميتتتتتة القتتتتتدرات والقيتتتتتادات لجامعتتتتتة دمنهتتتتتور  العتمتتتتتادمستتتتتئول  تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات والجتتتتتودة و ى2

 .النوحتى  29/12/2010

 م.19/6/2014وحتى 1/8/2011معمل سالمة الغذاء والتغذية  اعتمادمدير الجودة لمشروع  ى3

  ثنتتتتتتيناإل كليتتتتتتةللكليتتتتتتة مجلتتتتتتس ال الجتتتتتتودةة ضتتتتتتمان دبوحتتتتتت ةالتعليميتتتتتت ةمشتتتتتتروع دعتتتتتتم الفاعليتتتتتت عتتتتتتدادعضتتتتتتو لجنتتتتتتة إل ى4

15/12/2014 

 1/10/2014جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور األحتتتتتتد - التجتتتتتارةرئتتتتتيس لفريتتتتتتق التقيتتتتتتيم التتتتتذاتى والتتتتتتدعم الفنتتتتتتى لوحتتتتتدة ضتتتتتتمان بكليتتتتتتة  ى5

 ىلىالمؤسسة تعليم ع آداء تقييم 

 23/9/2014لكليات جامعة دمنهور الثالثاء – الجودةعضو مديرى وحدات ضمان  ى6

 6/4/2014جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور األحتتتتتتد -الزراعتتتتتتةرئتتتتتتيس لفريتتتتتتق التقيتتتتتتيم التتتتتتذاتى والتتتتتتدعم الفنتتتتتتى لوحتتتتتتدة ضتتتتتتمان بكليتتتتتتة  ى7

 ىلىالمؤسسة تعليم ع آداء تقييم 

واقتتتتتتدار حتتتتتتى حصتتتتتل  حرفيتتتتتةب التغذيتتتتتةمعمتتتتتل ستتتتتالمة الغتتتتتذاء و اعتمتتتتتاداستتتتتتطاع ان يقتتتتتود الفريتتتتتق التنفيتتتتتذى لمشتتتتتروع  ى8

 الكيميائيتتتتتتةو الميكروبيولوجيتتتتتتةبتتتتتترامت فتتتتتتى الفحتتتتتتوص  8تيتتتتتتارة تقيتتتتتتيم وفتتتتتتى عتتتتتتدد  أولمتتتتتتن  العتمتتتتتتادالمعمتتتتتتل علتتتتتتى 

 .19/6/2014بتاريخ  األعال ل غذيه و

جيئتتتتتتتة التتتتتتتتدريس والقيتتتتتتتادات الجامعيتتتتتتتة كمستتتتتتتئول تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات  أعضتتتتتتتاءعضتتتتتتتو مشتتتتتتتروع تنميتتتتتتتة قتتتتتتتدرات  ى9

 م.2014 سنةل 7قرار مجلس الجامعة رقم  العتمادو الجودةومسئول 

لمؤسستتتتتتات التعلتتتتتتيم العتتتتتتالي متتتتتتن الهيئتتتتتتة القوميتتتتتتة لضتتتتتتمان  دورة توصتتتتتتيق البتتتتتترامت وختتتتتترائط المتتتتتتنهتحصتتتتتتل علتتتتتتى  ى10

 4  إلتتتتتتىديستتتتتتمبر  02متتتتتتن   العتمتتتتتتادو الجتتتتتتودةلضتتتتتتمان  القوميتتتتتتة لهيئتتتتتتةالتتتتتتتدريب ل إدارة العتمتتتتتتادجتتتتتتودة التعلتتتتتتيم و

 2013ديسمبر  

متتتتتتن الهيئتتتتتتة القوميتتتتتتة لضتتتتتتمان جتتتتتتودة التعلتتتتتتيم  الخارجيتتتتتتة لمؤسستتتتتتات  التعلتتتتتتيم العتتتتتتالي المراجعتتتتتتةدورة حصتتتتتتل علتتتتتتى  ى11

  2013ديسمبر  05 إلىديسمبر  04من  العتمادو الجودةلضمان  القومية لهيئةالتدريب ل إدارة ادالعتمو

دورر التقتتتتتتتويم التتتتتتتذاتي لمؤسستتتتتتتات التعلتتتتتتتيم العتتتتتتتالي متتتتتتتن الهيئتتتتتتتة القوميتتتتتتتة لضتتتتتتتمان جتتتتتتتودة التعلتتتتتتتيم حصتتتتتتتل علتتتتتتتى  ى12

 العتمادو

 2013ديسمبر   01نوفمبر   30من  العتمادو الجودةلضمان  القومية لهيئةالتدريب ل إدارة  ى13
    

 القادة بحلوان إعدادمعهد  رابع وعشرون:  

  .القادة إعدادممثال لجامعة دمنهور بمعهد  ى1
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لقتتتتتاء كتتتتتان   آختتتترالقتتتتتادر بحلتتتتوان كقائتتتتتد لفتتتتوج  جامعتتتتتة دمنهتتتتتور و  إعتتتتتدادالمشتتتتاركة فتتتتتي العديتتتتد متتتتتن لقتتتتتاءات  معهتتتتد  ى2

 األثنتتتتتتتتتينوحتتتتتتتتتتى  8/10/2013 الجمعتتتتتتتتتةذلتتتتتتتتت  متتتتتتتتتن يتتتتتتتتتوم  والمجيتتتتتتتتتد  أكتتتتتتتتتتوبرنصتتتتتتتتتر  إحتفتتتتتتتتتالت مناستتتتتتتتتبةب

 .فوج المتميزين  مرفق بعض الشهاداتى 2013\10\11

بالمدينتتتتتتتة الطالبيتتتتتتتة  اإلستتتتتتتكندريةمتميتتتتتتتزين بالمشتتتتتتتاركة الفعالتتتتتتتة رائتتتتتتتدا لفتتتتتتتوج جامعتتتتتتتة دمنهتتتتتتتور فتتتتتتتى ملتقتتتتتتتى ال ى3

 م.2014-9-26  إلى 2014-9-21خالل الفترة من  اإلسكندريةب

ية تحتتتتت  بالجامعتتتتتات والمعاجتتتتتد المصتتتتتر معتتتتتاونيهمجيئتتتتتة التتتتتتدريس و عضتتتتتاءالملتقتتتتتى القتتتتتومى أل فعاليتتتتتاتشتتتتتار  فتتتتتى  ى4

 9- 4ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتترة  اإلستتتتتتتتتكندريةالمستتتتتتتتتتقبل ى بالمدينتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتبابية ب عنتتتتتتتتتوان  أدوار ور ى جديتتتتتتتتتدة إلسشتتتتتتتتتراز

قضتتتتتتتايا التعلتتتتتتتيم الجتتتتتتتامعى  أجتتتتتتتموقتتتتتتتد شتتتتتتتار  ستتتتتتتيادته فتتتتتتتى حلقتتتتتتتات النقتتتتتتتاش وورش العمتتتتتتتل حتتتتتتتول :  7/2014/

 األنشتتتتتتتطةتطتتتتتتتوير  آليتتتتتتتاتنتتتتتتتى واألخالقتتتتتتتى للعمتتتتتتتل الجتتتتتتتامعى ستتتتتتتبل وات وستتتتتتتبل المواجهتتتتتتتةى الميثتتتتتتتاز المهي التحتتتتتتتد

 الطالبية.

 تماء والمواطنةناإلخامس و عشرون:       

والتحضتتتتتتير لنتتتتتتدوة التتتتتتتى نظمتهتتتتتتا جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور بعنتتتتتتوان   عتتتتتتدادالمشتتتتتتاركة الفعالتتتتتتة والعمتتتتتتل بتتتتتتروح الفريتتتتتتق  فتتتتتتي اإل ى1

جامعتتتتتة دمنهتتتتتور  خطتتتتتاب شتتتتتكرى -أ.د/ عتتتتتالم جمعتتتتته بمقتتتتتر كليتتتتتة التربيتتتتتة الجمهوريتتتتتة  الوستتتتتطية فتتتتتي األستتتتتالمى لمفتتتتتتى

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ديسمبر  شؤونئب رئيس الجامعة لاى خليل سليمان ندمن ا.د/مج

  دور  والتحضتتتتتير لنتتتتتدوة التتتتتتى نظمتهتتتتتا جامعتتتتتة دمنهتتتتتور فيهتتتتتتا  عتتتتتدادالمشتتتتتاركة الفعالتتتتتة والعمتتتتتل بتتتتتروح الفريتتتتتق  فتتتتتي اإل ى2

بقاعتتتتتتتة المتتتتتتتؤتمرات بمجمتتتتتتتع دمنهتتتتتتتور الثقتتتتتتتافى.  2014 /11/12بتتتتتتتدمنهور–بقاعتتتتتتتة مبتتتتتتتار  المتتتتتتترأر  فتتتتتتتي عمليتتتتتتتة التنميتتتتتتتةى 

 خدمة المجتمع وتنمية البية.   شؤون خطاب شكرى من ا.د/مجدى خليل سليمان نئب رئيس الجامعة ل

مشتتتتتتروع قنتتتتتتاة الستتتتتتويس الجديتتتتتتد حبتتتتتتا فتتتتتتي المشتتتتتتاركة بتتتتتترامت التطتتتتتتوير والتنميتتتتتتة التتتتتتتى تتبناجتتتتتتا القيتتتتتتادة  إلتتتتتتىالتتتتتتذجاب  ى3

  مرفق صورى 11/8/2014األثنينالرشيدة للدولة 

طتتتتتتتالب  نشتتتتتتتطةوالتحضتتتتتتتيرألقامة المهرجتتتتتتتان القتتتتتتتومى لآ عتتتتتتتدادالمشتتتتتتتاركة الفعالتتتتتتتة والعمتتتتتتتل بتتتتتتتروح الفريتتتتتتتق  فتتتتتتتي اإل ى4

للنهتتتتتتوي بتتتتتتالوطنى تحتتتتتت  شتتتتتتعار علشتتتتتتان  يابلتتتتتتدى نبتتتتتتدأ متتتتتتن جديتتتتتتد  شتتتتتتعلة األمتتتتتتل-عاجتتتتتتد  الشتتتتتتبابمالجمعتتتتتتات وال

27/1/2014-3/2/2014 

نتتتتتا  وتقتتتتتديرا لتتتتتدور القيتتتتتادة الحكيمتتتتتة ودعمتتتتتا للقتتتتتوات المستتتتتلحة البواستتتتتل فتتتتتي اتيتتتتتارة مشتتتتتروع قنتتتتتاة الستتتتتويس الجديتتتتتد ايم ى5

الحبيبتتتتتة مصتتتتتر ا يتتتتتز فتتتتتى خدمتتتتتة بلتتتتتدنمد الماليتتتتتة ومجابهتتتتتة المشتتتتتاكل األقتصتتتتتاد  ودورجتتتتتم المتارالعمتتتتتل وتيتتتتتادة المتتتتتو

 . 2014وشعبها العظيم 

تيتتتتارة ضتتتتريح التتتتزعيم الراحتتتتل جمتتتتال عبتتتتد الناصتتتتر فتتتتي ذكتتتترى وفاتتتتته عرفتتتتان وتقتتتتديرا لتتتتدور القتتتتوات المستتتتلحة البواستتتتل  ى6

 2014في خدمة بلدنا الحبيبة مصر وشعبها العظيم.

الزراعيتتتتتتة ومشتتتتتتروع  والتحضتتتتتتير واتنفيتتتتتتذ للقوافتتتتتتل البيطريتتتتتتة عتتتتتتدادالمشتتتتتتاركة الفعالتتتتتتة والعمتتتتتتل بتتتتتتروح الفريتتتتتتق  فتتتتتتي اإل ى7

 2010الخدمة العامة لمتضررى السيول بالعريش  تح  شعار في حب مصر   مرفق صورى. مارس 

 إلقتتتتتاءوالتحضتتتتتير لنتتتتتدوة التتتتتتى نظمتهتتتتتا جامعتتتتتة دمنهتتتتتور وقتتتتتام ب عتتتتتدادالمشتتتتتاركة الفعالتتتتتة والعمتتتتتل بتتتتتروح الفريتتتتتق  فتتتتتي اإل ى8

-رة عليهتتتتتتا ى بمقتتتتتتر كليتتتتتتة الصتتتتتتيدلهمحاضتتتتتترر فيهتتتتتتا   الوضتتتتتتع التتتتتتراجن للحمتتتتتتي القالعيتتتتتتة فتتتتتتي مصتتتتتتر وطتتتتتترز الستتتتتتيط

 جامعة دمنهور.

 م2015أبريل 23المشاركة في يوم اليتيم يوم الخميس الموافق  ى9

محاضتتتتتترة  إلقتتتتتتاءللصتتتتتتحة العامتتتتتتة حيتتتتتت  قتتتتتتام ب العتتتتتتالىالنتتتتتتدوة العلميتتتتتتة  التتتتتتتى نظمهتتتتتتا المعهتتتتتتد  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى10

العيتتتتتتتد للحصتتتتتتتول علتتتتتتتى لحتتتتتتتوم ذات قيمتتتتتتتة غذائيتتتتتتتة عاليتتتتتتتة وخاليتتتتتتتة متتتتتتتن  ضتتتتتتتاحىوعنوانهتتتتتتتا  المعتتتتتتتامالت الصتتتتتتتحية أل

جامعتتتتتتتتة  -للصتتتتتتتتحة العامتتتتتتتتة العتتتتتتتتالىفتتتتتتتتى المتتتتتتتتدرج الرائيستتتتتتتتى  للمعهتتتتتتتتد  18/11/2009ى فتتتتتتتتى األمتتتتتتتترايمستتتتتتتتببات 

 . اإلسكندرية

نظمتهتتتتتتتا كليتتتتتتتة الطتتتتتتتب البيطتتتتتتتر   التىالخنتتتتتتتاتير  إنفلتتتتتتتونزاالنتتتتتتتدوة العلميتتتتتتتة  تحتتتتتتت  عنتتتتتتتوان    فعاليتتتتتتتاتشتتتتتتتار  فتتتتتتتي  ى11

الخنتتتتتتاتيرى  إنفلتتتتتتونزامحاضتتتتتترة وعنوانهتتتتتتا  فوبيتتتتتتا  إلقتتتتتتاءفتتتتتترع دمنهتتتتتتور حيتتتتتت  قتتتتتتام ب  اإلستتتتتتكندريةجامعتتتتتتة - بالبستتتتتتتان

 بمقر الكلية.  2009 /5/  18بتاريخ 

الستتتتتتتثمار فتتتتتتى مجتتتتتتال الستتتتتتتزراع  آفتتتتتتازالستتتتتتمكى تحتتتتتت  عنتتتتتتوان  ل ستتتتتتتزراعالنتتتتتتدوة القوميتتتتتتة  فعاليتتتتتتاتشتتتتتتار  فتتتتتتي  ى12

جامعتتتتتة  -نظمتهتتتتتا كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتتر  بالبستتتتتتان التتتتتتىالستتتتتمكى  ستتتتتمكة بلطتتتتتى للتصتتتتتديرى تحليتتتتتل ونظتتتتترة مستتتتتتقبلية 

 بقاعة مبار  بدمنهور. 2009 /11/3 اإلسكندرية

ترقتتتتون التابعتتتتة لزوايتتتتة غتتتتزال وذلتتتت  تحتتتت  شتتتتعار  قريتتتتة صتتتتخية  شتتتتار  ستتتتيادته فتتتتى مشتتتتروع صتتتتحى متتتتن أجتتتتل قريتتتتة  ى13

 ظيفة خالية من األمراي ى.ن

 

                                                                                     الخارجى تعاونال سادس وعشرون:   

 الطبيتتتتتتةطتتتتتتب بيطتتتتتترى وتمتتتتتتريض والعلتتتتتتوم كليتتتتتتة  بروتوكتتتتتتول تعتتتتتتاون بتتتتتتين كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور و (1

 .15/5/2015بتاريخ  آلباما بالوليات المتحدة األمريكيةكيجى بولية سجامعة ت

 دراسه للتعر  على النقاط الحرجه أو  مشروع فى جامعة بريستول بإنجلتراالعمل مع دكتور فيفين الن ودكتور جان  الكورى فى  (2

والمطابقه للخطوط التجاريه الحاليه تلو  مذبوحات الدواجن بعترات  الكامبيلوباكتر والسالمونيال  و الطرز الطبيعيه الجاجزر 

 مرفق جواب من دكتور/جان  الكورى جامعة  2002فى مايو  ختزال الممرضات,خاصة الكامبيلوباكتر على الدواجن الطاتجهىإل

 بريستول بإنجلتراى
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معمتتتتتتل قستتتتتتم علتتتتتتوم األغذيتتتتتتة ذات األصتتتتتتل الحيتتتتتتواني  كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى بالمملكتتتتتتة المتحتتتتتتدة  إنجلتتتتتتتراى ـ  عريمشتتتتتتا-3

 م 1997سنة 
 متتتتتل فتتتتتتى مشتتتتتتاريع التغتتتتتر  علتتتتتتى طتتتتتترز للتتتتتتتخلص متتتتتن تلتتتتتتو  ذبتتتتتتائح التتتتتدواجن واللحتتتتتتوم الختتتتتترى مستتتتتتتخدما البختتتتتار تحتتتتتت  ضتتتتتتغط وحمتتتتتتض ع

 الالكتي  والخلي .

 - كمتتتتتتتا تعلتتتتتتتم ايضتتتتتتتا   إستتتتتتتتخدام طريقتتتتتتتةPCR لكشتتتتتتتق عتتتتتتتن ميكتتتتتتتروب لCl. estertheticum  وكتتتتتتتذل  إستتتتتتتتخدامSDS –PAGE  و

Resistotyping   للتعر  علي كال من ساللتCampylobacter spp. & Arcohbacter   

   قيتتتتتتيم كفتتتتتتاءة طتتتتتترز التتتتتتتخلص متتتتتتن ميكروبتتتتتتى الكامبيلوبتتتتتتاكتر تالمشتتتتتتاركة فتتتتتتي المحتتتتتتاولت العمليتتتتتتة لطريقتتتتتتة مبتكتتتتتترة لتالتتتتتتة التتتتتتريش وكتتتتتتذل

 anovel poultry plucking machine andوالسالمونيال من الدواجن.

 

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

Salmonellas from chicks. 

 . 1997معمل الكلية الملكية البيطرية في لندن إنجلترا  عام  -4

 :منها مشاريعفى العمل 
   تقييم طرز  اختزال الصبغة والكتاليز لمراقبة التنظيق والتطهير بالمجاتر -ا           

 

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

 

 تقييم المخاطر للفحص الظاجرى قبل الذبح. استحدا   تفنيات   للتخلص  من ميكروب الكامبيلوباكتر من الدواجن وتطبيق-ب

 

 development of  competitive exclusions for Campylobacters from chickens and applications of risk assessment to 

ante-mortum inspection. 

  تحليل وتقييم  :للتدريب وعنوانهالدولية  شركة خبراء العاصمة بناء على دعوة من قام سيادتة بتصميم وتنفيذر برنامت تدريبى  -5

.  مرفق شهادة 16/10/2014الى  12/10/2014المخاطر فى المنشات الغذائية والبيطريةى فى ماليزيا فى كوللمبور فى الفترة من 

 تكريمى

وعنوانها  بسلطنة عمان بمسقطقام سيادتة بعمل وتنفيذ  ورشة عمل بناء على دعوة من  وتارة البلديات القليمية وموارد المياة  -6

من  معالى الوتير/ أحمد بن عبد ا   مرفق شهادة تكريمى م6/4/2015التعامل والتخزين اآلمن للغذاء فى  المنشآت الغذائيةى  بتاريخ  

  مرفق شهادة تكريم من الوتيرى     .بن محمد الشحى وتير البلديات اإلقليمية و موارد المياة

   FRPERCوتطوير حفو األغذية الهندسي جامعة بريستول  بإنجلترا.    األبحا ى عضو مركز حفو األغذية بالتبريد و مركز -7

 كات ابناء شر : سابع وعشرون    

 

جامعتتتتتة والعلتتتتتوم الطبيتتتتتة  بروتوكتتتتتول تعتتتتتاون بتتتتتين كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة دمنهتتتتتور وطتتتتتب بيطتتتتترى وتمتتتتتريض ى 1    

 15/5/2015بتاريخ  آلباما بالوليات المتحدة األمريكيةتسكيجى بولية 

برتوكتتتتتتول تعتتتتتتاون بتتتتتتين كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور ومؤسستتتتتتة القتتتتتتادة والمجلتتتتتتس المصتتتتتترى للقيتتتتتتادات  ى2

 2/6/2015الشبابية بتاريخ 

بتتتتتتتاريخ  والجمعيتتتتتتة المصتتتتتترية للجتتتتتتودةجامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور  –برتوكتتتتتتول تعتتتتتتاون بتتتتتتين كليتتتتتتة الطتتتتتتب الطتتتتتتب البيطتتتتتترى  ى3

28/5/2015 

 لمتتتتنح الشتتتتهادات بروتوكتتتتول تعتتتتاون بتتتتين كليتتتتة الطتتتتب البيطتتتترى جامعتتتتة دمنهتتتتور و شتتتتركة ستتتتيرتند الشتتتترز الوستتتتطى 4  

 .30/5/2015ى بتاريخ 2رقم  
  
جامعتتتتتتتة دمنهتتتتتتتور ومشتتتتتتتروع   –بتتتتتتتين معمتتتتتتتل ستتتتتتتالمة الغتتتتتتتذاء والتغذيتتتتتتتة ,كليتتتتتتتة الطتتتتتتتب البيطتتتتتتترى  تعتتتتتتتاونبروتوكتتتتتتتول  ى5

 الزراعة العضوية وخصوبة التربة.التنمية الريفية بالبحيرة  معمل 

لمتتتتتنح ى 1رقتتتتتم   بروتوكتتتتتول تعتتتتتاون بتتتتتين كليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى جامعتتتتتة دمنهتتتتتور و شتتتتتركة ستتتتتيرتند الشتتتتترز الوستتتتتط ى6

 .8/2/2015بتاريخ الشهادات 

جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور وكليتتتتتتة –روتوكتتتتتتول تعتتتتتتاون علمتتتتتتى مشتتتتتتتر  بتتتتتتين معمتتتتتتل ستتتتتتالمة الغتتتتتتذاء بكليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى بى 7

الصتتتتتيدلة بجامعتتتتتة دمنهتتتتتور ممتتتتتا يتتتتتتيح للستتتتتادة أعضتتتتتاء جيئتتتتتة التتتتتتدريس والمدرستتتتتين المستتتتتاعدين والمعيتتتتتدين العمتتتتتل علتتتتتى 

 .10/9/2013األجهزة المتوفرة بالمعمل بتاريخ 

بتتتتتتتاريخ جامعتتتتتتة دمنهتتتتتتور ومشتتتتتتروع  التنميتتتتتتة الريفيتتتتتتة بتتتتتتالبحيرة  –بروتوكتتتتتتول تعتتتتتتاون بتتتتتتين كليتتتتتتة الطتتتتتتب البيطتتتتتترى ى 8

15/5/2015 

ى بروتكتتتتتول تعتتتتتاون بتتتتتين جامعتتتتتة دمنهتتتتتور و مكتبتتتتتة الستتتتتكندرية لنشتتتتتاء فتتتتترع لمكتبتتتتتة الستتتتتكندرية فتتتتتي جامعتتتتتة دمنهتتتتتور 9

 . 15/1/2016باسم   سفارة المعرفة   بتاريخ 

 

  و عشرون : البرامت التلفزيونية ثامن

 القناة الخامسة  ى1

  بنات أفكارى 
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 سفينة نوح 

  2014برنامت اقتصاد بلدنا 

  2014-2013برنامت صباح الخير يا بحر 

  2013برنامت دليل المستثمر 

 كالم الليل 

 الخامسة 

 على الخامسة 

  برنامت حقى وحق              

 التعليم العالى النيل قناة  ى2

  تحول حلقة  سالمة الغذاء ىبرنامت نقطة 

 برنامت من مصر حلقتى  عيد األضحى ى و  أتمة رغيق العيشى 

 قناة صحتى  ى3

 اليوم العالمى للبيئة 

 
 اللغاتوعشرون: تاسع 

 

 جليزية واأللمانيةناإلوجادة اللغه العربية إ 

 يقوم بتدريبها فى التنمية البشرية وكذل  مجال التى: البرامت التدريبية  ثالثون

 :يةشرافاإلو والقيادية اإلداريةجيئة التدريس والقيادات الجامعية والمهارات  أعضاءتنمية قدرات 

  ية.شرافاإلو القياديةالمهارات 

 الجامعية  دارةالجوانب المالية والقانونية فى اإل 

  اإلداريةالمهارات  

  الناجح األداءمؤشرات KSF 

   اإلداريةتنمية المهارات  

  األتمات إدارةإستراتيجيات 

  وبناء الفريق اإلتصالمهارات 

 التخطيط الستراتيجى 

 اتخاذ القرار وحل المشكالت 

 مهارات العري الفعال 

  مهارات التواصل الفعالى أفضلالفعال    اإلتصالمهارات 

  اإلبداعىالتفكير 

 الحقائب التدريبية إعداد 

  التعامل مع المتدرب الصعب 

  التدريب أثناءالتعامل مع المواقق الطارئة 

 تدريبلجدارات ا 

 البرمجة العصبية واللغوية 

   اقتصاديات تسويق وتمويل البحو  العلمية 

 التكنولوجيا في التدريس إستخدام 

 المهنة آدابأخالقيات و 

 تصميم المناجت والمقررات 

 اإلمتحاناتنظم التقويم و  

 اإلجتماعاتالوق  و إدارة   

  األداءتقييم وقياس مؤشرات KPIs  

  تقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئية 

 كتابة المشاريع البجثية التنافسية 

  تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي 

 مراقب جودة متخصص  إعداد 

  9001 األيزو مواصفةطبقا لل الجودة إدارةوثائق نظام  إعدادو الجودة إدارةلنظم  األساسيةالمفاجيم . 
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 خارج مصر للتطوير عمل بية وورشيبرامت تدرتصميم وتنفيذ :  ثالثونواحد و 

 

  تحليل وتقييم المخاطر فى المنشات  وعنوانه جو   للتدريب برنامت تدريبى لشركة خبراء العاصمةوتنفيذر قام سيادتة بتصميم

  مرفق شهادة تكريمى .16/10/2014الى  12/10/2014فى ماليزيا فى كوللمبور فى الفترة من  ىالغذائية والبيطرية

 ا وتارة البلديات القليمية وموارد المياة بسلطنة عمان بمسقط وعنوانه من  عمل بناء على دعوة  ورشة وتنفيذ  قام سيادتة بعمل

لى الوتير/ أحمد بن من  معا  مرفق شهادة تكريمى م6/4/2015التعامل والتخزين اآلمن للغذاء فى  المنشآت الغذائيةى  بتاريخ  

 .بن محمد الشحى وتير البلديات اإلقليمية و موارد المياة د اعب

  سلطنة – طفى مسق   م مونية الممارسات الصحية ومنهجية الرقابة على المنشآت الغذائية وسو  ينفذ البرنامت التدريبى:أعد سيادته 

 24/10/2015-20فى الفترة  عمان

 

 العتمادطبقا لدليل التقويم و لوتارة التعليم العالى لدارة  المشروعات و ثالثون : تقييم أداء برنامت  تعليمى جديد  ثان

 

  للبرنامت التعليمى فى مؤسسات التعليم العالى واألتجر  العتمادطبقا لدليل التقويم و مميزعضو فريق تقييم أداء برنامت  تعليمى جديد

 جامعة بنهاكلية الطب البيطرى  ىجودة ومراقبة األغذية  العتمادلضمان جودة التعليم العالى و عن الهيئة القومية الصادر

14/3/2013 

 ثال  و ثالثون: تقييم بح  علمى لمجلة دولية
 

 Correlation between some direct and indirectبعنوان  International Food Research Journal (IFRJ)تقييم بح  علمى لمجلة دولية 

tests for screening of subclinical mastitis 

 

 
 لمحافظة البحيرة التنمية والتطوير  أجل فيها منرابع وثالثون: المشاريع المشار  

 

 1- 7/5/2015عضو بمجلس ادارة مشروع تحسين الخدمة بمجاتر محافظة البحيرة بتاريخ . 

 2- كفتتتتتتتتر  –ستتتتتتتتيد  غتتتتتتتتات   –مشتتتتتتتتروع تنميتتتتتتتتة الثتتتتتتتتروة الحيوانيتتتتتتتتة و النباتيتتتتتتتتة  عتتتتتتتتدارى عضتتتتتتتتو مجلتتتتتتتتس ادارة

 14/6/2015الدواربتاريخ 

 

 خامس وثالثون: المشاريع المشار  فيها من اجل تيادة انتاج اسما  البلطى
 

 للبرودة فى مصر  جذا يق البحثى لمشروع  استخدام تكنولوجيا نقل الجينات لنتاج ساللة من البلطى النيل المتحمل رعضو الف

 فادةىإ  2015-2014بوتارة الدولة للبح  العلمى   خالل الفترة من ’ المشروع ممول من صتدوز العلوم  و التنمية التكنولوجية 

 
 

 إنجلتراأسماء العلماء الذين تم العمل معهم من النمسا و: ثالثونو  سادس

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. 

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 Microbiologyو 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 
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 تداباتناإلثالثون:  و عساب

 جامعة فاروس  لمادة   -للتدريس بكلية العلوم الطبية المساعدة اإلنتداب(Food Safety and Hygiene)  وذل  ابتداء من

 .اآلنوحتى  14/2/2015

  هور كمسئول تكنولوجيا المعلومات عداد القادة والقيادات لجامعة دمنإعضاء جيئة التدريس وأندب سيادتة بمركز تنمية قدرات السادة

 عتماداإلمسئول الجودة وو

  نائبا لمدير المركزبمركز ضمان الجودة لجامعة دمنهور للعمل ندب سيادتة 

 و ثالثون:المشاركة في تطوير صناعة الغذية من اجل خدمة المجتمع ثامن

  شركة يونيون لنظم الجودة تطوير صناعة الالنشون و الهوت دوج ألحد الصانع التي تشر  عليهابسيادته  قام
  شهادة شكرى  10/2015/ 13و التدريب

 حل المشكالت التى تواجه صناعة األغذية من أجل خدمة المجتمع  و ثالثون: تاسع

 :وتنمية البيئة      

 19/3/2014حل المشاكل وتطوير العمل بالمجزر اللى  للقوات المسلحة بشبراخي  بتاريخ  -1

النيل بتاريخ شار  كعضوا ا للجنة المشكالت التى تعتري وحدة معالجة مخلفات الصر  لمجزر دمنهور منعاا لتلو  مياة  -2

13/3/2014 

حل مشكلة تلو  البيق بريجر بميكروب اإليشريشيا كولى  لشركة يونيون لت جيل والتدريب لحد المصانع التى تشر   -3

 13/4/2011عليها الشركة 

ب حد المجاتر التى تشر  عليها الشركة   ( Salmonella)مذبوحات الدواجن بميكروب السالمونيال تلو  حل مشكلة -4

13/10/2014 

ألحد المصانع التى تشر  عليها  Staph.aureuns   حل مشكلة تلو  الباسترما بميكروب المكور العنقودى الذجبى   -5

    21/8/2012تحريرا فى  الشركة 

 حد المجاتر التى تشر  عليها ب  ( Campylobacter)حل  مشكلة   تلو  مذبوحات الدواجن بميكروب الكامبيلوباكتر  -6

 13/1/2015الشركة  تحريرا فى 
 

 خل القومى المصرىد:العمل على تيادة التصدير  وال ربعونأ

 البحيرة -لشركة ابو ستة للتصدير  مركز ادكو  فحص عينات من اسما  بطى  -1

 القاجرة  -جسر السويس 3طى  وبورى  لشركة ريان للتصدير  لفحص عينات من اسما  ب -2

 المصرى و القتصاد القومى العامة  : مؤلفات لخدمة المجتمع و الصحة أربعون  واحد

 ى.978-5862-59-0  , رقم ايداع م2012 جمية  الصحية و القتصادية لمخلفات المجاتر بتاريخ األ .1

 .  ى978-5862-43-4   رقم ايداع,م2013بتاريخ تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة في المنشات الغذائية و البيطرية  .2

 ربعون : البرامت التدريبية التى يقوم بتدريبها فى التنمية البشرية وكذل  مجال أثنان وإ

 اإلدارية والقيادية واإلشرافيةتنمية قدرات أعضاء جيئة التدريس والقيادات الجامعية والمهارات 
   

 .المهارات القيادية واإلشرافية 

  المهارات اإلدارية 

  الجوانب المالية والقانونية فى اإلدارة الجامعية 

  تقييم وقياس مؤشرات األداءKPIs 

 مؤشرات األداء الناجح KSF 

   إستراتيجيات إدارة األتمات-تنمية المهارات اإلدارية 
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  وبناء الفريقمهارات اإلتصال 

 مهارات العري الفعال-اتخاذ القرار وحل المشكالت 

 التخطيط الستراتيجى 

 مهارات اإلتصال الفعال   أفضل مهارات التواصل الفعالى 

  إعداد الحقائب التدريبية-التفكير اإلبداعى 

  التعامل مع المتدرب الصعب 

 التعامل مع المواقق الطارئة أثناء التدريب 

 لبرمجة العصبية واللغويةا-جدارات التدريب 

   اقتصاديات تسويق وتمويل البحو  العلمية 

 إستخدام التكنولوجيا في التدريس 

  نظم التقويم واإلمتحانات -أخالقيات وآداب المهنة 

  تصميم المناجت والمقررات  -إدارة الوق  واإلجتماعات 

  تقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئية 

 التنافسية كتابة المشاريع البجثية 

  تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي 

  إعداد مراقب جودة متخصص 

 9001المفاجيم األساسية لنظم إدارة الجودة وإعداد وثائق نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة األيزو 

   رئيس الجمهوريةالسيد الكلية بقرار من  عمادةاإلنجاتات بعد تولي : أربعونو ثالثة

 تنفيذا لخطتى الستراتيجية  لتطوير الكلية .  29/4/2014خ بتاري   

 

و بذل  تصبح أول كلية تحصل على  شهادة جودة  2008: 9001كلية الطب البيطر  علي شهادة اليزو ل حصل سيادته -1

 م.30/5/2015عالمية  داخل جامعة دمنهور و ذل  بتاريخ 

الطب البيطرى جامعة دمنهور وكلية الطب بيطرى والتمريض والعلوم الطبية بروتوكول تعاون بين كلية  قام سيادته بتوقيع -2

 .15/5/2015جامعة تسكيجى بولية آلباما بالوليات المتحدة األمريكية بتاريخ 

لمنح الشهادات   بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور و شركة سيرتند الشرز الوسط قام سيادته بتوقيع -3

 .30/5/2015بتاريخ 

 –البدء فى تنفيذ مشروع تطوير اإلداريين ضمن ر يتى لتطوير الكلية  موظفى كلية الطب البيطرىى بكلية الطب البيطرى  -4

 م.20/5/2015و 16/5/2015جامعة دمنهور   الحضور والصورى بتاريخ 

جامعة دمنهور والجمعية المصرية للجودة بتاريخ  –طرى برتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البي قام سيادته بتوقيع -5

 م.28/5/2015

جامعة دمنهور و مؤسسة القادة للمستاشرين القانونين  –برتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى  قام سيادته بتوقيع -6

 2/6/2015والتجاريين والتحكيم الدولى بتاريخ 

ب الفرقة األولى والثانية والرابعة على التشريح العملى بدون وجود مشرحة ألول مرة  يتم تدريب طالتح  إشرا  سيادته و -7

  مرفق صور وفيديوجاتى.  16/5/2015بالكلية بتاريخ 

قام سيادته بعمل حملة نظافة لمرافق الكلية إلتالة وتنظيق الملصقات والكتابات على جدران وأوبواب  الكلية بتاريخ  -8

 م.  مرفق صورى3/5/2015

  15/5/2015ات المجتمع وحل مشاكلة مجلس كلية عمل مركز خدمات بيطرية بالكلية لتلبية احتيجب قام سيادته -9

 ى 15/5/2015انشاء وحدة اتمات وكوار  مجلس كلية  قام سيادته ب -10

عمل دورة تدريبية للهيئة المعاونة وعنوانها  اخالقيات العمل الجامعى والنتماء المؤسسىى ضمن الخطة التطويرية  -11

 16/6/2015-15ة لسيادته بتاريخ للكلي

ألول مرة يتم تدريب عمال الكلية وذل  من أجل تطوير و رفعة الكلية ,  عمل دورة تدريبية للعمال  وعنوانها   اخالقيات   -12

  2015-6-4العمل الجامعى والنتماء المؤسسىى ضمن الخطة التطويرية للكلية لسيادته بتاريخ 

                                نوانها  التصالت الدارية الفعالةى ضمن خطتة التطويرية للكلية عمل دورة تدريبية للموظفين  وع -13

 16/5/2015بتاريخ 

                               عمل دورات تدريبية للموظفين  وعنوانها  حل المشكالت و اتخاذ القرارى ضمن خطتة التطويرية للكلية  -14

 20/5/2015بتاريخ 

                      ورة تدريبية لعضاء جيئة التدريس   وعنوانها  تحليل النتائتى ضمن الخطتة التطويرية للكلية لسيادتهعمل د -15

 17/5/2015بتاريخ 
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سعا  بيطرى متحر  لمختلق المراكز والقرى لمحافظة البحيرة والمخافظات المجاورة إعمل موبيل كلين   عبارة عن  -16

 على مستوى الجمهورية تقوم بهذا العملى اول كلية طب بيطرى 

شاب وشابة من مختلق  400  شار  فيها اكثر من الوطنية والنتماء واعداد القيادات الشبابية عمل دورة تح  عنوان    -17

 28/7/2015الثالثاء -25/7/2015محافظات الجمهورية  بمدرج واحد بكلية الطب البيطرى  من  السب  

 2/8/2015جامعة دمنهور وذل  األحد الموافق –ى بكلية الطب البيطرى 2السويس الجديدةى بمدرج  الحتفال بافتتاح  قناة  -18

تح  عنوان  15/8/2015عمل ادارة الكترونية وذل  بعمل دورات تدريبية للجهات اإلدارى وذل  ابتداء من يوم السب   -19

  اإلدارة اإللكترونية ى ولمدة ثالثة أسابيع متتالية .

  5/9/2015بالكلية و ذلل  يوم  2015/2016حفل لستقبال الطالب الجدد للعام الدراسي سيادته اقام  -20

وشر   10/10/2015لنتصارات اكتوبر المجيدة لقواتنا المسلحة الباسلة يوم السب   42كرى الحفل الذ سيادته  اقام -21

ول / محمد المصرى ومن كلية أالرقيب   كتوبر ومنهم سيادة اللواء/ محمد الصول و صائد الدباباتأبطال أالحفل بالحضور 

 الدفاع الجوى سيادة العميد ا.ح. دكتور  مهندس / اسامة الجمال بمدرج واحد بكلية الطب البيطرى 

ير الشبابية حي  شار  بورشة قت الشبابية التى اقيم  مدينة ابوفى الدورة التى نظمتها مؤسسة القادة والقيادا سيادته  شار  -22

 3/11/2015التستراتيجىى بتاريخ  عمل عن  التخطيط

فى الدورة التى نظمتها مؤسسة القادة والقيادات الشبابية التى اقيم  بالمجلس الشعبى التنفيذى لمدينة طنطا   سيادته  شار  -23

 2015تخطيط التستراتيجىى المنعقدة فى ديسمبر بجمهورية مصر العربية الشبابية حي  شار  بورشة عمل عن  ال

ى بعد حصوله على برامت المدرب الدولى بتقدير  ( IAOسيادته كمدرب دولى من جيئة اإلعتماد الدولية بكالفورنيا تم اعتماد  -24

 Certificate No. EB7607ممتات  

 

تم تكريم سيادته من اإلتحاد العربى للتنمية المستدامه والبيئة عن دورة سالمة وجودة الغذاء التى عقدة بالمعهد العالى للصحة  -25

 ديسمبر. ى 8 – 6مة بجامعة األسكندرية فى الفترة  العا

ن البرنامت التدريبى  تحليل المخاطر   ع تم تكريم سيادته من اإلتحاد العام للمراقبين الصحيين لوتارة الصحة المصرية  -26

 2015ى الذى عقد بالمعهد العالى للصحة العامة  ديسمبر HACCPونقاط  التحكم الحرجة    

 

 

 دمنهور سة جامعةئار السيد أ .د/ عبيد عبد العاطى صالح  تولي اإلنجاتات بعد

 1/1/2016  خيبتار   الجمهورية بقرار من السيد رئيس 

 

توقيع مذكرة تعاون مشتر  في المجال العلمي و الكاديمي مع جامعة طوكيـــو تم  -1

 .13/1/2016في باليابـــان 

في مجالت التنمية  و تدريب الطالبتوقيع بروتكول تعاون مع مؤسسة القادة لت جيل تم  -2

 .13/1/2016في جميع الكليات في  البشرية

اشر  فراج نائب عن  /مستشار مكتبة السكندرية الدكتورتوقيع بروتكول تعاون مع تم  -3

تنفيذاا  مدير المكتبة و ذل  لنشاء فرع للمكتبة بالجامعة تح  اسم   سفارة المعرفة  

 .16/1/2016في  لرئيس عبد الفتاح السيسيللمشروع القومي الذ  اطلقه ا

البحيرة لرعاية بتعليم و وتارة التربية و الروتكول تعاون بين جامعة دمنهور توقيع بتم  -4

 .17/1/2016الموجوبين في 

مقاومة للملوحة بمزرعة  لول مرة استنباط ساللة جديدةنوع من القمــح و  2000تربية  -5

 البستان بجامعة دمنهور .

ا و ــمبلغ   اربعة ماليين جنيه   للجامعة الخاصة بصيانة بمعهد الدراسات العليتوفير تم  -6

باشرا   لكن تم ذل  و و التي تم طرحها في لجنة المنش ت لصيانة البستان البحو  البيئية

بالمعهد بتكلفة لم اعمال الصيانة و الدجانات أ.د./ عبيد صالح و مشاركته مع الطالب في 

 . 24/1/2016في  جنيهتتجاوت عشرة ال  
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تم توقيع مذكرة تفاجم بين كلية الطب البيطر  جامعة دمنهــور و جامعة تسكيجي  -7

 المريكية   كلية الطب البيطر  و التمريض و العلوم الطبية ى.

تشكيل لجنة   حكماء   لتلقي مقترحات و شكاو  الداريين و اعضاء جيئة التدريس تم  -8

و  للطالب و العاملين و اعضاء جيئة ـــشك 2000ر من ــحل اكثو تم فحص و  بالجامعة

 .28/1/2016في  التدريس

اطلق سيادته مشروع   غذاء امن   لشعب البحيرة خالي من المخاطر الفيزيائية و  -9

الكيماوية   بقايا المضادات الحيوية و المبيدات و سمومها ى و البيولوجيـــذة   البكتريا و 

 و الخمائر و سمومها ى للحفاظ علي صحة المواطنين.الفيروســـات و الفطريات 

في  تم توقيع بروتكول بين جامعة دمنهور و التحاد العربي للتطوير و التنمية -10

30/1/2016. 

تم توقيع بروتكول تعاون بين معهد الدراســات العليــا و البحــو  البيئيــة بجامعة  -11

 امعة مدينة السادات.دمنهــور   و معهد الدراسات و البحو  البيئية بج

ة و ــة المعاونــس و الهيئــة التدريــافتتــاح فاعليات   يوم صحي لعضاء جيئتم  -12

ة و ــارات الطبيــة الستشـــم كافـــقدية شاملة لتـات طبيــن   لجراء فحوصــالعاملي

 .1/2/2016في  فرد 4000و تم فحص  لطمئنان علي صحة العاملين بالجامعةا

بكلية الصيدلة لتطوير مهارات اعضاء   step on the wayح الكورس التدريبي افتتاتم  -13

 .4/2/2016جيئة التدريس و الطالب في المجالت العلمية و العملية في 

تدريبية في مجال البنو  بالتعاون مع المعهد المصرفي المصر  لت جيل  اتدور تم تنظيم -14

تدريب الطالب في البورصة و و  2016 /5/2 ابتداءاا من الطالب لسوز العمل و متطلباته 

  البنو  لول مرة بجامعة دمنهور.

  The evolution of agricultural research "فاعليات الندوة العلمية   تم تنظيم  -15

لتطوير الزراعة و التغلب علي المشاكل العلمية بكلية    ثورة البحا  الزراعية    

 .8/2/2016الزراعة في 

تم عمـــل  ندوة تراعية عن   ثورة في تراعة القمح   بحضور استاذ تربية القمح   -16

بجامعة نبرسكا بالوليات المتحدة   Stephen Baenzigrالمريكي ستيفن بينزجر 

 .8/2/2016المريكية في 

تم عمل المعسكر الطالبي التدريبي الول بجامعة دمنهـــور بكلية الطب البيطر  تح   -17

  بشبابنـــا جنبنيـــها   بالتعاون مع وتارة الشباب و الرياضة في مجمع   شعــــار

 و لمدة عشرة ايـــام. 9/2/2016البستــان في 

 700تم  عمل مشروع   اعادة تدوير مخلفات الجامعة   و الذ  نتت عنه اصالح عدد    -18

 كرسي . 1500ى مكتب و اكثر من 

امعة بلجوراد بروسيا في جميع التخصصات تم توقيع اتفاقية بين جامعة دمنهور و ج -19

 العلمية و تبادل اعضاء جيئة التدريس و الطالب بين الطرفين.

تم توقيع اتفاقية بين جامعة دمنهور و جامعة بلجوراد   كليتي الحقوز و التجارة ى بروسيا  -20

 من خالل التبادل العلمي بين اعضاء جيئة التدريس و الهيئة المعاونة بين الطرفين.

م توقيع اتفاقية بين جامعة دمنهور و المعهد العلمي للتعليم العالي لالداب و الثقافة ت -21

 بروسيا .
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تم الشرا  علي المرحلة الثانية لسحب عينات من طالب جامعة دمنهور للكشق عن  -22

 .14/2/2016و توفيـــر عالج للطالب المصابيـــن في   Cفيروس 

الزجاجيات مما اد  الي توفير مبالغ كبيرة لصالح تم اقامــة ورشة تصنيع و اعادة ندوير  -23

 .15/2/2016الجامعة في 

تم عمل مشروع   قريتي الجميلة   بالتعاون مع ديوان عام محافظة البحيرة و جهات  -24

شئون البيئة لتوعيــة افراد المجتمع الريفي بالثار السلبية لتكدس المخلفات في الماكن 

 .15/2/2016العامة في 

دورة عمل لخلق جيل من الشباب الواعي للعاملين بالجامعة و اعضاء جيئة  تم تنظيم -25

 .17/2/2016ساعة تدريبية في  30التدريس لتطوير المهارات العملية و العلمية بواقع 

تم افتتاح منافذ بيــع منتجات الجامعة من لحوم و دواجن خاللية من ا  مضادات حيوية و  -26

بيطر  و الزراعة و ذل  بمقر المجمع النظر  و المجمع جرمونات من انتاج كليتي الطب ال

 . 15/2/2016العلمي في 

تم تفعيل دورات التنمية البشرية وفقاا للخطة التطويرية للجامعة للسيد أ.د. عبيد صالح  -27

رئيس الجامعة للنهوي بكفاءة العاملين بالجامعة و ذل  لجميع العاملين بالجامعة ابتداءاا 

 .18/2/2016من  

الحضور و المشاركة في ورشة عمل خاصة بالبحو  الطبية و الرعاية الصحية تح  تم  -28

رعايـة معالي أ.د. اشر  الشيحي وتير التعليم العالي و البح  العلمي بمدينة اســوان في 

 .2016فبراير  22-23

تم توفير مبلغ   ثال  ماليين و ثال  ماائة الق و ثمانية و ثمان مائة و خمسون جنيه    -29

 تكلفة بند تكسير حوائط الدور الرضي في مبني كلية طب السنان . من

تم عمل دورة للسادة العمداء بعنوان   الجوانب الدارية لالدارة الجامعية   بحضور  -30

 .26/2/2016الستاذ احمد بسيوني وكيل النقابة العامة للمحاميين في 

الحيوانية بكلية التربية في  تم اطالز المؤتمر التثقيفي الول حول الصحة النباتية و -31

29/2/2016. 

تم افتتاح الدورة الكشفيــة السادســة لجوالي و جوالت كليات جامعــة دمنهور بمعهــد  -32

 .29/2/2016البيئية و الصحراوية بالبستان في 

  مع أ.د. اشر  الشيحي  2016نظم أ.د./عبيـد صالـح ورشة عمل بعنوان   عام البتكار  -33

 .8/3/2016العالي و البح  العلمي في وتير التعليم 

تم تيارة مزرعة   الشرا  لالنتاج الحيواني   من اجل التوعية لجمية الثروة الحيوانية  -34

 .5/3/2016وتيادة النتاج الحيواني و اللبان و توفير انتاج غذاء امن  في 

بيطرية ى بقرية سكنيدة التابعة  –صحية  –تم اعداد و قيادة قافلة طبية شاملة   تراعية  -35

علي مستو  الجامعات المصرية  اول مرة تقام قافلة تراعيةلمركز دمنهــور و التي تعد 

 .6/3/2016لتوعية المواطنين وتوفير غذاء امن للمجتمع  في 

برجال الجيش  تكريماا و تقديراا و اعتزاتنظم سيادته احتفال بــ   يوم الشهيــد    -36

ن يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن مصر واألجيال القادمة, مشيدا بدور والشرطة الذي
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د بقاعة المؤتمرات بكلية إلرجاب وحفو األمن واألمان بالبالالقوات المسلحة في دحر ا

    . 9/3/2016التجارة بجامعة دمنهور في 
تم تنظيم لقاء حوار  حول اجمية المن القومي المصر  تح  شعار   بايدينــا تحمي  -37

 6/3/2016بلدنا   بحضور اللواء / عادل العمدة الخبير الستراتيجي  / عادل العمدة في 

ترسيــخاا لمبادل المواطنة و توعية الشباب لما يواجهونه من تحديات خارجية و دولية 

جو  2016عام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما قال ان  /وفقاا لتوجيهات السيد

 . عـــام الشبــاب

تم عمل خمس محطات ميار للشرب بجامعة دمنهــور حرصاا علي صحة الطالب و   -38

 .10/3/2016العاملين بالجامعة في 

    اتحاد الجامعات  UNIMEDتم الحضور و المشاركة كممثل لجامعة دمنهو مؤتمر    -39

و تم التعاقد  2016مارس  17-15رومتوسطية   في مدينة بروكسيل ببلجيــــكا في اليو

 علي مشروع لجامعة دمنهور بقيمة اثنان مليون و مئتان و خمسون الق جنيه مصر .

نظم السيد أ.د./ عبيد صالح رئيس الجامعة احتفالا و تكريماا ألمهات البحيرة اعترافاا من  -40

يال واعية محبة للوطن و مؤمنة ب جمية التطوير و العمل و سيادته بدورجم في تربية اج

 العلم بالمجمع النظر  بجامعة دمنهور.

تم تيارة جامعة تسكيجي كممثل لجامعة دمنهــور و حضور الملتقي السنو  الدولي  -41

  الذ  تم انعقادر بكلية  Annual Veterinary Medical Symposiumبعنــوان   

الطبية بجامعة تسكيجي بالوليات المتحدة المريكية و قام بنشر الطب البيطر  و المهنة 

بح  بعنوان   بقايا السموم الفطرية في بعض مصنعات الدواجن المسوقة   و قام بإلقـاء 

 . 2016ابريل  2و حتي  2016مارس  30محاضرة به في  

معة في تقديم لتوثيق و تدعيم التعاون بينها و بين الجا  Full Brightتم استضافة جيئة  -42

منح لعضاء جيئة التدريس في مختلق كليات الجامعة و تقديم مشروعات تطويرية 

 .27/3/2016للجامعة في 

جامعة دمنهور لتكون نواة  –تم افتتاح تجربة الخاليا الشمسية لتوفير الطاقة بكلية العلوم  -43

 . 5/4/2016لباقي الكليات بالجامعة و المحافظة في 

مؤتمر العام لتحاد الجامعات العربية في دورته التاسعة و الربعون تم المشاركة في ال -44

 .2016ابريل  11-10بجامعة المارات العربية المتحدة في 

تم دعوة سيادته من وتارة البلديات القليمية و موارد الميار سلطنة عمــان للمشاركة  -45

و عمل ورشة عمل بعنوان   الممارسات الصحية الجيدة في  كمتحد  رئيسي في المؤتمر

تصنيع الغذية في المشروعات الصغيرة و المتوسطة   و القاء ثال  محاضرات 

 بالعناوين التالية : 

التلو  العرضي التبادلي  –النظافة الشخصية  –الممارسات الصحية الجيدة                

.2016ابريل  14-11بمسقط في  2016الغذية التقليدية في مؤتمر سالمة الغذاء و           

تم حضور و المشاركة في مؤتمر السياحة و فنون الضيافة و خدمة المجتمع بالقصر  -46

بدعوة من السيد أ.د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الواد  و قام سيادته بالقاء كلمة 

 .19/4/2016به في 
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رغم انه تم التعاقد  23/4/2016ع العلمي في تم ترخيص اول صيدليــة بشرية في المجم -47

 عليها منذ عامين و لم يتم ترخيصها حتي ذل  التاريخ .

تم حضور الملتقي البيئي السابع تح  عنوان   التغيرات المناخية و اجدا  التنيمة  -48

المستدامة   بجامعة السكندرية بدعوة من السيد أ.د. رشد  تجران رئيس جامعة 

 .23/4/2016السكندرية في 

الق جنيه مصر  من خالل  700تم انشــاء حاضنة تكنولوجية بجامعة دمنهور بقيمة  -49

 .24/4/2016المشروع المقدم من اكاديمية البح  العلمي في 

عمل يوم البداع بكلية الطب البيطر  و بكلية العلوم و تم عمل نماذج لتعلم الطلبة بمبالغ   -50

مليون جنيه  8ي  استطاع توفير مبلغ بما يعادل ذجيــدة جدا مقارنة باسعار السوز  ح

 .24/4/2016لشراء جذر النماذج لتدريب الطالب في 

تم توقيع بروتكول تعاون بين كلية طب السنان بجامعـــة دمنهـــور و كليــة طــــب  -51

السنــان   مجموعة الفارابي للعلـــوم الطبية بالمملكــة العربيــة السعوديــة ى لتبادل 

لخبــرات الفنيــة و الكاديمية و الساتذة الزائرين و كذل  المشاركة في مشروعات ا

 .28/4/2016البحو  في 

تم التعاقد مع الشركة المصرية للمطارات للقيام ب عمال مكافحة الحشائش و انشاء  -52

الق جنيه و كذل   200المصار  و صيانتها بمطار النزجة بالسكندرية بمبلغ مليون و 

 . 5/5/2016الق جنيه  في  350برج العرب  بمبلغ مطار 

تم عمل ر ية و رسالة للجامعة و كذل  الخطة الستراتيجية للجامعة و الغايات و الجدا   -53

ى اجتماع احدجما : بمركز وحدة ضمان الجودة بالجامعة و حضور كل 2بعد عمل عدد  

, و الجتماع الثاني 4/5/2016المشتركين الخاصين بمركز ضمان الجودة يوم الربعاء 

بمجلس الجامعة بمشاركة جميع العمداء و ووكالء الكليات و السادة مدير  وحدات 

ضمــان الجودة بالجامعــة و ممثلين من الطلبة و منظمات المجتمع المدني يوم الخميس 

5/5/2016  . 

ن بالجامعة تم تنظيم و الشرا  و حضور ختام المهرجان الرياضي الثقافي الثاني للعاملي -54

 .5/5/2016يوم الخميس 

جنيه    ثمانية مليون جنيه ى لنشـــاء وحدة  8000000تم الحصول علي مشروع بقيمة   -55

ميكروسكوب الكتروني للنهوي بالعملية التعليمية و الخدمات المجتمعية و مشاركة سيادته في الفريق 

 .4/5/2016البحثي للمشروع في جامعة دمنهور في 

الدائم و المستمـــر لشئون التعليم و الطالب و خدمة المجتمع و متابعـة جميع الشـــرا   -56

العمــال النشائيـــة والهندسيــة و العلميـــة و الجتماعيـــة و الطالبية و القانونية 

 بالجامعة.

 المؤتمرات خارج مصر :-

 
 –والتتتذى تتتتم إنعقتتتادر  فتتتى مدينتتتة بروكستتتيل    Unimedشتتتار  ستتتيادته بالحضتتتور كممثتتتل لجامعتتتة دمنهتتتور فتتتى متتتؤتمر    -1

 .17/3/2016-15بلجيكا الفترة من 

 الق جنيه مصر  فقط ل غير . 250مليون و  2و تم التعاقد علي مشروع لجامعة دمنهور بقيمة 

   كممثتتتتتل لجامعتتتتتة دمنهتتتتتور وحضتتتتتور الملتقتتتتتى الستتتتتنوى التتتتتدولى تحتتتتت  عنتتتتتوان  قتتتتتام ستتتتتيادته بزيتتتتتارة جامعتتتتتة تكستتتتتيجى  -2

nnual Veterinary MedicalSymposium A st51      التتتتتذى تتتتتتم انعقتتتتتادر بكليتتتتتة الطتتتتتب البيطتتتتترى والمهتتتتتن الطبيتتتتتة
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حيتتتت  شتتتتار   2/4/2016حتتتتتى  30/3/2016جامعتتتتة تستتتتجيجى بالوليتتتتات المتحتتتتدة األمريكيتتتتة الفتتتتترة متتتتن  –المستتتتاعدة 

 بقايا السموم الفطرية في بعض مصنعات الدواجن المسوقة     بعنوانسيادته ببح  
 

 

AFLATOXINS RESIDUES IN SOME MARKTED POULTRY PRODUCTS,  Annual Veterinary Symposium, March 30-

April 2, 2016 at Tuskegee University         
 

العتتتتام إلتحتتتتاد الجامعتتتتات العربيتتتتة فتتتتى دورتتتتته التاستتتتعة  فتتتتى المتتتتؤتمركممثتتتتل لجامعتتتتة دمنهتتتتور شتتتتار  ستتتتيادته بالحضتتتتور  -3

 .2016 إبريل 11-10مارات العربية المتحدة الفترة من واألربعين بجامعة اإل

-11مستتقط والذى تم انعقادر فى الفترة من  – 2016شتتار  ستتيادته كمتحد  رئيستتى فى مؤتمر ستتالمة الغذاء واألغذية التقليدية  -4

ورشتتتة عمل تح  عنوان   الممارستتتات ومن خالل المؤتمر شتتتار  فى ُعمان  –بفندز قصتتتر البستتتتان بمستتتقط  2016إبريل  14

 -بإلقاء ثال  محاضرات وجى :الصحية الجيدة فى تصنيع األغذية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 .الممارسات الصحية الجيدة 

 .النظافة الشخصية 

   العرضى/التبادلى.التلو 

 
   

 فى إطار إستكمال وتطوير منشآت الجامعة 

  طب أسنان : كلية األرضى فى مبنىتح  بند تكسير حوائط الدور- 

 ثتتتال  ماليتتتين وثتتتال  علتتتى عمليتتتة إنشتتتاء مبنتتتى كليتتتة طتتتب أستتتنان لتخفتتتيض التكلفتتتة اإلجماليتتتة بمقتتتدار   مبلتتتغتوفيــتتتـر 

 جنيه كاآلتى: 3308850 مائة ألق وثمانية وثمان مائة وخمسون جنيهاى

 جنيه  4657500 السعر المقدم من الشركة ى = جنيه  X 5750 2م 810   

 جنيه     1348650جنيه   السعر بعد التفاوي ى =  x   1665 2م 810   

 جنيه        3308850ى   =  1348650 – 4657500مقدار التوفير        

 : تح  بند صيانة معهد الدراسات والبحو  البيئية بالبستان-  

تتتتتم توفيرجتتتتا وشتتتتراء  أربعتتتتة ماليتتتتين جنيتتتتهبمبلتتتتغ قامتتتت  اإلدارة الهندستتتتية بعمتتتتل مقايستتتتة تقديريتتتتة لعمليتتتتة الصتتتتيانة 

  قتتترار لجنتتتة المنشتتتآت مستتتتلزمات التتتدجانات والصتتتيانة بالتنستتتيق متتتع إدارة المشتتتتريات بالجامعتتتة عتتتن طريتتتق الستتتلفة 

 معهد وتم توفير مبلغ المقايسة حي  قام الطالب ب عمال الدجانات لل ى 24/1/2016بتاريخ 

 بروتوكولت : 
 

توقيتتتع بروتوكتتتول تعتتتاون متتتع مكتبتتتة قتتتام ستتتيادته بفخامتتتة الستتتيد رئتتتيس الجمهوريتتتة  بنتتت  المعرفتتتة   مشتتتروع فتتتى إطتتتار  .1

اإلستتتتكندرية وذلتتتت  إلنشتتتتاء فتتتترع للمكتبتتتتة بالجامعتتتتة ليكتتتتون باستتتتم  ستتتتفارة المعرفتتتتة  لتتتتدعم البتتتتاحثين وإتاحتتتتة المصتتتتادر 

تعليميتتتتتة بالجامعتتتتتة وذلتتتتت  فتتتتتى وقواعتتتتتد البيانتتتتتات والمعلومتتتتتات التتتتتتي تحتويهتتتتتا المكتبتتتتتة لتتتتتدعم العمليتتتتتة البحثيتتتتتة وال

13/1/2016 . 

بروتوكتتتول تعتتتاون بتتتين الجامعتتتة ومؤسستتتة القتتتادة لتاجيتتتل وتتتتدريب ورفتتتع كفتتتاءة العتتتاملين اإلداريتتتين  قتتتام ستتتيادته بتوقيتتتع .2

برنتتامت  قتتتادة  ختتتالل متتن ل وتتتتدريب الطتتالب فتتتي جميتتع الكليتتات ومختلتتتق المراحتتل الدراستتتية بالجامعتتة, إضتتافة إلتتتى تتت جي

 . 12/1/2013فى  "الغد

تحقيقتتتاا لمبتتتدأ المشتتتاركة الفعالتتتة تحتتتاد العربتتتي للتطتتتوير و التنميتتتة ستتتيادته بتوقيتتتع بروتوكتتتول بتتتين جامعتتتة دمنهتتتور و اإلقتتتام  .3

والتكامتتتل بتتتين الجامعتتتات ومؤسستتتات التعلتتتيم العتتتالى والمراكتتتز المتخصصتتتة والمتميتتتزة وذلتتت  إنطالقتتتاا متتتن الحتتتس التتتوطنى 

 .  30/1/2016في الرائد لخدمة وتنمية المجتمع  

إثتتتتراء العمليتتتتة البحثيتتتتة وتبتتتتادل الخبتتتترات وعقتتتتد النتتتتدوات وورش العمتتتتل والمشتتتتاريع البحثيتتتتة فتتتتى المجتتتتالت  إطتتتتارفتتتتى  .4

جامعتتتة مدينتتتة الستتتادات ,ومعهتتتد  –بإعتمتتتاد برتكتتتول تعتتتاون بتتتين معهتتتد الدراستتتات والبحتتتو  البيئيتتتة  قتتتام ستتتيادتهالمختلفتتتة, 

  .جامعة دمنهور –الدراسات العليا والبحو  البيئية 

ادته بتوقيتتتع متتتذكرة تفتتتاجم بتتتين كليتتتة الطتتتب البيطتتترى جامعتتتة دمنهتتتور وكليتتتة الطتتتب البيطتتترى والتمتتتريض بجامعتتتة ستتتيقتتتام  .5

 تكسيجى األمريكية وذل  فى مجالت الطب البيطرى والتمريض.

  -وكل من  :قام سيادته بإعتماد ثال  إتفاقيات بين جامعة دمنهور  .6

  العلميتتتة وتبتتتادل األستتتاتذة وأعضتتتاء جيئتتتة التتتتدريس والطتتتالب جامعتتتة بلجتتتوراد  بروستتتيا فتتتى جميتتتع التخصصتتتات

 بين الجانبين .

  جامعتتتة بلجتتتوراد الخاصتتتة بكليتتتات الحقتتتوز والتجتتتارة بروستتتيا متتتن ختتتالل التبتتتادل العلمتتتى بتتتين جميتتتع اعضتتتاء جيئتتتة

 . بين الجانبين التدريس والهيئة المعاونة

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1714696
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1714696
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1714696
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1714696
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 ختتتالل التبتتتادل العلمتتتى بتتتين الجامعتتتة والمعهتتتد فتتتى  متتتن بروستتتيا  المعهتتتد العلمتتتى للتعلتتتيم العتتتالى لتتتآداب والثقافتتتة

 التخصصات األدبية والثقافية .

و  أ .د/  عبيتتتد عبتتتد العتتتاطى صتتتالح الستتتيد ويمثلهتتتا   جامعتتتة دمنهتتتور  كليتتتة طتتتب األستتتنان  بتتتين تتتتم إعتمتتتاد برتكتتتول تعتتتاون  .7

يمثلهتتتا  الستتتيد التتتدكتور / صتتتالح وى  بالمملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية كليتتتة طتتتب األستتتنان   مجموعتتتة الفتتتارابى للعلتتتوم الطبيتتتة 

متتتتن ختتتتالل تبتتتتادل الخبتتتترات الفنيتتتتة واألكاديميتتتتة  واألستتتتاتذة الزائتتتترين والمشتتتتاركة فتتتتى مشتتتتروعات بتتتتن ناصتتتتر الزغيبتتتتى  

ومجتتتتال النشتتتتر العلمتتتتى  ومجتتتتال اإلستشتتتتارات والتتتتتدريب  والتنميتتتتة المهنيتتتتة الدوليتتتتة  البحتتتتو  والشتتتتراكة فتتتتى المتتتتؤتمرات

 الجانبين  .ألعضاء جيئة التدريس بين 
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