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 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة

                  المؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي والنشاط العلمي والتطبيقيببيان 
شريف مصباح شمسية/ للسيد الدكتور   

  األغذية و األلبانبقسم علوم و تكنولوجيا أستاذ مساعد 

 : لشخصيةا ياناتلبا والً ـأ

 شريف مصباح أبوالمجد شمسية:   السـما
 صـريم:   لجنسيةا
 29/12/1937:  لميالدا اريخت

 متزوج و يعول ثالث اطفال: الحالة االجتماعية
  كلية الزراعةـ  األلباناألغذية و  قسم علوم وتكنولوجيا: ومكان العمل عنوان

 صر العربيةجمهورية م ـ دمنهور جامعة                     
   0020453316535:     فاكس            

 (                  Mobile)  01018359530 : تليفون 
 sherifmas@yahoo.com:      بريد إليكتروني  

 : لعلميةا لمؤهالتا انياً ـث

 ـ جيد جدا امع تقديرب( شعبة اإلنتاج الزراعي ) عيةلزراا لعلوما يف لبكالوريوسا رجةد -1
 .1999 ونيوي اإلسكندرية، امعةج ـ بدمنهور لزراعةا ليةك

                                              علوم و تكنولوجيا األلبان يف لماجستيرا رجةد -2

 .2002 فبراير إلسكندرية،ا امعةج ـ بدمنهور لزراعةا ليةك
 إنتاج الجبن األبيض المنخفض في نسبة الملح باستخدام تكنيك ":  سالةلر ا نوانع

 "الترشيح الفوقي                 
Producing of low salt white cheese by ultrafiltration technique 
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                                             علوم و تكنولوجيا األلبان يف دكتوراه الفلسفة رجةد -7
 .2009 نايري ،جامعة اإلسكندرية  ـ بدمنهور لزراعةا ليةك

 بنلال بروتيناتلتوصيفات الكيموحيوية و الجزيئة و المناعية لا" :  لرسالةا نوانع
 "الجاموسى  و عالقة ذلك بصحة و تغذية اإلنسان

  Biochemical, molecular and immunologyical studies on 

buffalo milk proteins in relation to human health and 

nutration 

 : لوظيفيا لتاريخا الثاً ـث

 الدرجة الوظيفية الفترة الزمنية

 8/5/2002 ـ 19/10/1993
 ـ بدمنهور لزراعةا ليةكـ  علوم و تكنولوجيا األغذية و األلبان قسمب عيدم
 جمهورية مصر العربية ـاإلسكندرية  امعةج

 لزراعةا ليةكـ  علوم و تكنولوجيا األغذية و األلبان قسمب ساعدم رسدم 23/2/2005 ـ   9/5/2002
 جمهورية مصر العربية ـاإلسكندرية  امعةج ـ بدمنهور

 ـ بدمنهور لزراعةا ليةكـ  بقسم علوم و تكنولوجيا األغذية و األلباندرس م   2010/ 10/ 4 ـ 28/2/2009
 جمهورية مصر العربية ـاإلسكندرية  امعةج

5/ 10/2010 -28 /9 
معار بالمملكة العربية  2011/

 يةالسعود

 المملكة العربية السعودية  –جامعة القصيم  –كلية المجتمع بعنيزة 

 امعةج ـ لزراعةا ليةكـ  بقسم علوم و تكنولوجيا األغذية و األلباندرس م 14/9/2012- 6/1122 /29
 جمهورية مصر العربية ـ دمنهور

 ـ لزراعةا ليةكـ  بقسم علوم و تكنولوجيا األغذية و األلبان أستاذ مساعد نحتى اآل  -  2012/ 9 / 25
 جمهورية مصر العربية ـ دمنهور امعةج

 

 رابعاً : المهام العلمية: 
ايطاليا –جامعة مودينا و ريجيوا ايميلى  -بقسم الكيمياء الحيوية ( اشهر6)عضوا المهمة العلمية   

ى البان االبل و الماعز و االغنام بعد هضمها ــوى فــلبيبتيدات ذات النشاط الحيعزل و التعرف على ا" تحت عنوان 

"معمليا بواسطة العصارة العدية و المعوية  
 

 خامساً :  األعمال اإلنشائية:
تعد كلية الزراعة بدمنهور وتوسعاتها بالبستان من الكليات حديثة النشأة ، ولذا كانت الفرصة للمساهمة في االعمال 

:نشائية التالية اإل  

 .شارك في إنشاء وتأسيس وتجهيز معامل القسم   -

 .شارك في تجهيز مكتبة الكلية بدمنهور بالمراجع العلمية -
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 سادساً :االشتراك في لجان الكلية:
 لفترات مختلفة االتية و العديد من اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية عضو

عةةاون تال التنميةةة و  لجنةةة - لجنةةة المكتبةةات - اقةةات الثقافيةةةالعاللجنةةة   -لجنةةة المختبةةرات  -لجنةةة البي ةةة  

عضةو لجنةة اللةوائ   - الجةودة ضةمانعضةو تنفيةذى لوحةدة  -لجنة الدراسات العليا و البحوث  –الدولى 

  .المدير التنفيذى لوحدة انتاج و تسويق الخدمات الزراعية –عضو لجنة النشر الدولى بالكلية  -بالكلية 
 

 التدريس : سابعا ً:
مقرارات للعديد من  العملى على الجزءاإلشراف فى تدريس الجزء النظرى و المشاركة   

مرحلة الدراسات العليا و مرحلة الباكالوريوس  

 ثامنا: االشتراك في الجمعيات و المجالت العلمية:
 .أللبانا علومل لمصريةا لجمعيةا ضوع -

 .عضو الجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا األغذية -

 .الجمعية المصرية لسالمة األغذية وعض -

 تاسعا:االشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية:
البيوتكنولوجي و الهندسة الوراثية للفطريات و كيفية استخدامها في الصناعة و  نع لدوليةا لعملا رشةو ضورح -

 مايو 88 – 8نم لفترةا يف  إلسكندريةا امعةج ـ لزراعةا كليةبذلك بمعمل الهندسة الوراثية و البيوتكنولوجي 
1999  . 

 يف إلسكندريةا امعةج ـ لزراعةا كليةب أللبانا ناعةص يف استخدامهاو لبادئاتاؤتمر الدولي عن مال ضورح -
 .8111 وفمبرن 81-81 نم ةرلفتا

 ترةلفا يف القاهرةب لبحوثل لقوميا لمركزل لتابعا أللبانا تكنولوجياو علومل عاشرال   لمصريا لمؤتمرا ضورح  -
 .وإلقاء بحث بالمؤتمر  2221 رنوفمب 28-81 نم

ابريل    81 -88من   بمكتبة االسكندرية فى الفترة  Bio Vision Alexandria 2008حضور المؤتمر الدولى -
2228 . 

شاركة فى التدريب العملى للطالب خالل فتةرة التةدريب الصةيفى و الميةدانى فةى مجةال البيولوجيةا الجزي ةة و الم -
فى تحليل االغذية و التعرف على السةموم الميكروبيةة و ايضةا مجةال تكنولوجةا تصةنيع منتجةات االلبةان المناعية 

 .ذات القيمة الحيوية و الصحية و العالجية لالنسان
كليةةة الزراعةةة جامعةةة االسةةكندرية  طةةوير صةةناعة الجةةبن بةةين الوااقةةع و التحةةدياتحضةةور مةةؤتمر ت -

88/4/2282 
 كندا –بمدينة تورونتو  21/8/2281-24المهنية المنعقد فى حضور مؤتمر الصحة و السالمة  -
كلية الزراعةة جامعةة االسةكندرية فةى  سالمة الغذاء فى مصر بين الوااقع و المامولحضور مؤتمر  -

8/1/2282 
المنعقةد بمدينةة االبحةاث العلميةة  السةموم الفطريةة و طةرل الكشةه عنهةا فةى الغةذاءحضور مؤتمر  -

 82/2/2281ببرج العرب فى 
 81/82/2281حضور مؤتمر زيت النخيل برعاية السفارة الماليزية بالقاهرة فى  -
بالعين السةخنة فةى  first egyption education institute on resposible scienceحضور  -

28/2/2281 
 81/2/2286المركز القومى للبحوث فى سالمة الغذاء فى مصر  صحة و  حضور مؤتمر -

- Food safety in Egypt between reality and hoped. 

- Modern detection of Mycotoxins in Food and Feed. 

- First Egyptian Education Institute on Responsible Science. 

- Palm Oil Trade Fair & Seminar (POTS). 

- Symposium of Food Hygiene Safety. 

- Recent trends in the dairy industries based on vegetable oils. 
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- Food Contaminants: Risk, Detection and prevention. 

- New trends in dairy technology. 

حضور الدورات التدريبية اآلتية بمركز تنمية اقدرات أعضاء هي ة التدريس و القيادات  : عاشرا ً

Faculty And Leadership Development Center دمنهور و االسكندرية بجامعة: 

 

1-      Exam and student Evaluation Systems 

2- Effective Teaching 

3- Research Methods 

4- Communication Skills 

5- University Code of Ethics 

6- Effective Thinking Skills 

7- Use Technology in Teaching 

8- The Credit Hour System 

9- E-learning 

10- International Publishing of Scientific Research 

11- Competing for Research Funds 

12- Strategic Planning 

13- Effective Presentation skills 

14-    Research Ethics 

 حادى عشر: األشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه:
 

 :عنوان تحت" 2288فى مارس  أجيزت"للماجستير  ةرسال علي األشراففي  شارك -
 "تأثير الليسيثين كمادة استحالب على بعض خواص الجبن المطبوخ القابل للفرد و جبن القوالب "

 ."اإلعداد  تحت"  للدكتوراة ةرسالو للماجستير  رسائل ثالث علي اإلشراففي  يشارك -

 
 :لمجتمـعا دمـةخ: عشر ثانى

حضــور اجتماعــات شــعبة األلبــان بالغرفــة التجاريــة بمحافظــة البحيــرة لمناقشــة و حــل المشــاكل التــي  -
 .األلبان في المحافظةمنتجات تواجه منتجي 

 .كليةلبا مارفيلمستشار اسرة  -

 . 2010مارس ( 78)رئيس وفد الكلية فى فاعليات الدورة الزراعية  -

 .الرحالت الطالبية بالكلية األنشطة و اإلشراف على العديد من -

   .مستشار اللجنة الثقافية باتحاد طالب الكلية -
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 :المحاضرات العامة: عشر لثثا
 :اقمت بالقاء المحاضرات العامة تحت العناوين التالية

8- Food Additivies  دمنهور جامعة  كلية الزراعةـ.  
2- Colostrum& milk and immunity  دمنهور جامعة  الزراعة كلية ـ.  
7- Applications of Immunoelectrophoresis  دمنهور جامعة  الزراعة  كلية ـ.  
4- Enzymes in milk ردمنهو  جامعة  الزراعةكلية ـ  األلباناألغذية و  وتكنولوجياعلوم  اقسم  . 
 . دمنهور جامعة  الزراعةكلية ـ  األلباناألغذية و  وتكنولوجياعلوم  اقسمالغذاء و صحة االنسان  -5
  .دمنهور جامعة  الزراعة  كلية ـ  دور الحليب و منتجاتة فى التغذية العالجية -9
 . دمنهور جامعة  الزراعةكلية ـ امراض سؤ التغذية  -3
 . دمنهور جامعة  الزراعة كلية ـ نسان من االلبان السائلة االمراض التى يمكن ان تصيب اال -8
 .دمنهور جامعة  الزراعةكلية ـ  التثقيف الصحى -9
 

 :االاقسام العلمية ذات الصلة: عشر رابع
 

   Human nutrationتغذية االنسان  -8

 Dairy scienceعلوم االلبان  -2

  Food scienceعلوم االغذية  -2

 Biochemistryالكيمياء الحيوية  -4

  Immunologyالمناعة   -1

   Biotechnologyالتقنية الحيوية  -6

 Moleuclar biologyالبيولوجيا الجزي ية  -1

 

 
 :االنتاج العلمى: عشر خامس

 
 :اجريت فى المجاالت التالية فردية او بالمشاركة مع اخرين يتضمن االنتاج العلمى ابحاثا

الكيميةةاء و التقنيةةة  –التغذيةةة و الصةةحة العامةةة  –يةةة علةةم البيولوجيةةا الجزي  –علةةم المناعةةة  –علةةوم االغذيةةة 
 .الحيوية
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