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 دمنهورجامعة 

 البيطري كلية الطب 

 قسم الرقابة الصحية على األغذية

 

  : البيانات األساسية  أواًل

  : عبد العاطى أ.د/ عبيد عبد العاطى صالحاالسم 

  : م42/24/2692تاريخ الميالد 

  :49224422221469الرقم القومى 

  البحيرةمحافظة  -حمصبو أمركز  – البحرية النخلهالميالد: جهة 

  : وسالمة الغذاء الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاالتخصص الدقيق 

  : ىمصر الجنسية  
 ةالبحير  محافظة –دمنهور  –برج قصر النجومش عبد السالم الشاذلى  24: البريدى العنوان   
 2214422429/   منزل  22222212222 / 22266262226فون: يلرقم الت 

 4442162 221ل:تليفون العم 

 : 4442162 221فاكس العمل 

 ميل: ياالebeed.saleh@yahoo.com 

 :التدرج الوظيفى :ثانيا

  السيد العربية  مصر قرار رئيس جمهورية -جامعة دمنهور –عميد كلية الطب البيطرى

 وحتى اآلن . 4221/ 2/  46بتاريخ  4221لسنة  262قم ر عبدالفتاح السيسى/ رئيسلا

  44/2/4224بتاريخ  البيئةخدمة المجتمع وتنميه  شؤونل دمنهور جامعة-ب البيطرىكلية الطوكيل 
 .44/2/4221وحتى 

 جامعة-الطب البيطرىبكلية  وسالمة الغذاء على األغذية قسم الرقابة الصحية مجلس رئيس 
 ن. اآل وحتى   41/22/4222دمنهور من تاريخ 

 بكلية  الطب البيطرى بالبستان ة الغذاءوسالم رئيس مجلس قسم الرقابة الصحية على األغذية- 
 . 4222|22|41وحتى  9/2/4226اعتبارا من  اإلسكندريةجامعة  -فرع دمنهور
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 :لعلمى: التدرج اثالثًا

 من  اعتباًرادمنهور جامعة  -كلية  الطب البيطرىغذية باأل ىقسم الرقابة الصحية علستاذ بأ
  .و حتي االن 49/22/4222

 اإلسكندريةالطب البيطرى بالبستان بدمنهور جامعة  بكليةغذية األ ىة الصحية علأستاذ بقسم الرقاب 
 . 41/22/4222وحتي  9/2/4226من  اعتباًرا

 اعتباًرا اإلسكندريةبكلية  الطب البيطرى بادفينا جامعة غذية األ ىأستاذ بقسم الرقابة الصحية عل 
 .1/2/4226وحتي  42/6/4226من 

 م46/9/4224من  اعتباًرا اإلسكندريةجامعة  -البيطرى أستاذ مساعد بكلية  الطب. 
 م2666/ 9/ 42ا من اعتبارً  اإلسكندريةجامعة  -مدرس بكلية  الطب البيطرى. 
 م21/2/2664ا من اعتبارً  اإلسكندريةجامعة  -كلية  الطب البيطرىب مدرس مساعد. 
 م22/22/2622ا من اعتبارً  اإلسكندريةجامعة  -معيد بكلية  الطب البيطرى. 

 :لمهمات العلمية بالخارجرجية وااالزيارات الخ :رابعًا

فى جامعة الطب البيطرى المشترك (   رشرا  اإلالسفر إلكمال درجة الدكتوراة من خالل )نظام  -2
تحدث في  التىوالكميائية   وعنوانها "التغيرات البكتريولوجية. 2666 -2661من عام بفيينا بالنمسا

 ساد لحوم الدواجن" .  تخزين وف أثناءالبروتين 
شهر مارس  إنجلتراجامعة بريستول ب إلىنا بالنمسا يالسفر من  جامعة الطب البيطرى بفي -4

 . إنجلتراالمملكة المتحدة  2666
 الكلية  الي  جامعة بريستول معمل قسم علوم األغذية ذات األصل الحيوانيالسفر من    -4

 .  7991مارس  الملكية بلندن

ـ )مهمة علمية(  إنجلتراالمملكة المتحدة  2002رشهر مايو  إنجلتراريستول بجامعة ب إلىالسفر  -2

للعمل فى مشروع   مع دكتور فيفين الن ودكتور جانت معمل قسم علوم األغذية ذات األصل الحيواني  )
مشروع دراسه للتعرف على النقاط الحرجه أو تلوث مذبوحات ) فى إنجلتراجامعة بريستول ب الكورى فى

ن بعترات الكامبيلوباكتر والسالمونيال  والطرق الطبيعيه الجاهزه والمطابقه للخطوط التجاريه الحاليه الدواج
ألختزال الممرضات,خاصة الكامبيلوباكتر على الدواجن الطازجه( من دكتور/جانت الكورى جامعة 

 (. )خطاب(بريستول بإنجلترا
 والعمل مع ا.د/ جغرى ميد )خطاب(  2002بأنجلتر مايو  الجامعة الملكية فى لندنالسفر الى  -1

وموارد المياة لتنفيذ ورشة عمل بعنوان  اإلقليميةبدعوة من وزارة البلديات  ة عماننسلط إلىالسفر  -9
)سبع عروض تقدمية( و  6مع الغذاء فى المنشات الغذائية" حيث شارك سيادتة بعدد   اآلمن" التعامل 
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رة/كورنيال جوستن من رئاسة منظمة االغذية والزراعة العالمية قمت بادارة الورشة وشاركتنى فى ذلك دكتو 
(FAO ( م.4221-2-9يوم االحد  محاضرة واحدة إلقاءحيث قامت ب 

لسادة ا لتدريب"   رشركة خبراء العاصمة للتدريببدعوة من "  ماليزيا –كوااللمبور  إلى السفر -6
مج التدريبى )تحليل وتقييم المخاطر فى البرناالمفتشين الصحيين ورؤساء المعامل  لسلطنة عمان على 

   .م )مرفق شهادة( 4222 أكتوبر29 إلى24( فى الفترة من البيطريةو  الغذائيةالمنشأت 
للمشاركة فى مؤتمر وموارد المياة  اإلقليميةسلطنة عمان بدعوة من وزارة البلديات  إلىالسفر  -2

 م. 6/2/4221-6سالمة الغذاء فى مسقط سلطنة عمان فى  الفترة من 

وجودة  جال الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتهامفي  المقررات الدراسية :خامسًا

  وسالمة الغذاء:

النظريــــة  اإلمتحانــــاتعمــــال أالمشــــاركة الفعالــــ  فــــي    أيضــــابتــــدريس و القيــــام-ا

ــررات    ــفهية للمقــــ ــة والشــــ وســــــالمة  الرقابةةةةةةة الصةةةةةةحية علةةةةةةي اللحةةةةةةوم ومنتجاتهةةةةةةاوالعمليــــ

ــذاء  ــنوا الغــ ــالب الســ ــات     لطــ ــالب الدراســ ــري وطــ ــب البيطــ ــات الطــ ــة بكليــ ت النهائيــ

  .ألئحة الكليةلى دكتوراه " طبقًا  –ماجستير  –العليا " دبلوم 

 
ــرات   -ب ــيةالخبــ ــةو التدريســ ــة  التدريبيــ ــال مراقبــ ــى مجــ ــة فــ ــالمة   األغذيــ ــودة وســ وجــ

 :الغذاء

ــة )     (2 ــتحكم الحرجــ ــا  الــ ــاطر ونقــ ــل المخــ ــال تحليــ ــي مجــ ــرات فــ يقةةةةوم  -( :HACCPالخبــ
شةةةةةةةةةةةراف اإليس هةةةةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةةةةام لطةةةةةةةةةةةالب  مرحلتةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةالريوس و الدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةذلك بتةةةةةةةةةةةدر 

 المختلفة . البيطريةو  الغذائية المنشآت على تطبيقه فى
ــي   (4 ــرات فـــ ــزوالخبـــ ــ   2002: 22000 األيـــ ــيةوبرامجـــ يقةةةةةوم  -:  220PAS األساســـ

ى علةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةراف اإلبتدريسةةةةةةةةةةةةةه لطةةةةةةةةةةةةةالب  مرحلتةةةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةةةالوريوس و الدراسةةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةةةذلك 
 المختلفة. البيطريةو  المنشآت الغذائية فى تطبيقه 

ــي  (4 ــرات فــــــ ــيجما 6ال الخبــــــ يقةةةةةةةةوم بتدريسةةةةةةةةه لطةةةةةةةةالب  الدراسةةةةةةةةات العليةةةةةةةةا  -:sigma-6 ســــــ
 المختلفة. البيطريةو  المنشآت الغذائيةفى على تطبيقه  شراف اإلوكذلك 

يقةةةةةةوم بتةةةةةةدريس هةةةةةةذه   (GMPالخبــــــرات فــــــي مجــــــال الممارســــــات الجيــــــدة للتصــــــنيع ) (2
علةةةةةةةةةةةةى   شةةةةةةةةةةةراف اإلريوس و الدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةذلك و لطةةةةةةةةةةةالب مرحلتةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةال ت الممارسةةةةةةةةةةةا
 المختلفة . مصانع األغذيةتطبيقه فى 

يقةةةةةةوم بتةةةةةةدريس هةةةةةةذه   (GHPالصــــــحي  الجيــــــدة ) الخبــــــرات فــــــي مجــــــال الممارســــــات  (1
علةةةةةةةةةةةةى   شةةةةةةةةةةةةراف اإللطةةةةةةةةةةةةالب مرحلتةةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةةالريوس و الدراسةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةةذلك  الممارسةةةةةةةةةةةةات 

 .البيطريةو  المنشآت الغذائيةفى  المختلفة مصانع األغذيةو  تطبيقه فى  المجازر
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يقةةةةوم  (GLP)  األغذيــــة الخبــــرات فــــي مجــــال الممارســــات الجيــــدة فــــى معامــــل فحــــص (9
شةةةةةةةةةةةراف اإلبتةةةةةةةةةةةدريس هةةةةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةةةةام لطةةةةةةةةةةةالب  مرحلتةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةالريوس و الدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةذلك 

  .المختلفة األغذيةعلى تطبيقه فى معامل فحص 
ــي  (1 ــرات فـــ ــل و تحل الخبـــ ــتقيـــ ــاطر )  و ادارة  يميـــ  -( :Food Risk Analysisالمخـــ

شةةةةةةةةةةةةراف اإليقةةةةةةةةةةةوم بتةةةةةةةةةةةدريس هةةةةةةةةةةةذا  لطةةةةةةةةةةةةالب مرحلتةةةةةةةةةةةى البكةةةةةةةةةةةالريوس و الدراسةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةا وكةةةةةةةةةةةذلك 
  .البيطريةو  المنشآت الغذائيةفى تقييم  المخاطر  ىعل

يقةةةةةةةوم بتدريسةةةةةةةه لطةةةةةةةالب  الدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةا وكةةةةةةةذلك  -:KanBan الخبـــــــرات فـــــــي الكانابـــــــان (2
 المختلفة. البيطريةو  المنشآت الغذائيةفى على تطبيقه  شرافاإل

يقةةةةةةةوم بتدريسةةةةةةةه لطةةةةةةةالب  الدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةا وكةةةةةةةذلك  -:Kaizenالخبـــــــرات فـــــــي الكـــــــايزن    (6
 المختلفة. البيطريةو  الغذائية فى المنشآتعلى تطبيقه شراف اإل

 :والخبرات والتدريب المهارات الشخصية: سادسًا

معتمد  من  TOT7 (International Associate Trainer) معتمد مدرب دولى مشارك محتر  -2
 )شهادة (. 9/6/4222بتاريخ  (IBCT)لمجلس الدولى للمدربين المعتمدين ا مركز

ومنظمة  عتمادالمعتمدة من المجلس الوطني لال سطواألمدرب معتمد بشركة سيرتند الشرق  -4
بتاريخ  ISO 6222, ISO 22222, ISO 22222 and ISO 44222)الدولية ) االعتماد

 .)إفادة ( 2/2/4222
  Food Scan األعال و األغذيةمدرب معتمد من رشرك  كلينيالب للتدريب على جهاز تحليل  -3

(Meat Analyzer) نظام(NIR)  األمريكيةمن شركة يونيتي   Unity                                                                                                                                                      
 .)شهادة بها رقم الكود ( اآلنوحتى  4224ديسمبر 

 الكندية األكاديميةمن    International Certified Trainer (ITOT) معتمد مدرب دولى محتر  -4
 .)شهادة ( اآلنوحتى  4224/ 42/9)بتقدير ممتاز( من  اهرةقوجامعة ال

 مبيوتر:بالتعامل مع الك الخاصة الشخصية المهارات:سابعًا 

ــهادة )      ــى رشــ ــة بــ ــدورات الخاصــ ــي الــ ــول علــ ــة    ICTPالحصــ ــدريب  ي ــ ــروه تــ ــن  مشــ ( مــ

 :برامج 1 و ى 2009في عام  اإلسكندريةالتدريس والعاملين بجامعة 

التدريس  ي ة  أعضاءتنمية قدرات فى مجال حصل عليها  التى: البرامج التدريبية ثامنًا

 :االدارية والقيادية والمهاراتوالقيادات الجامعية 

ــدرات   -7 ــة قــ ــز تنميــ ــاءمركــ ــة    أعضــ ــادات جامعــ ــدريس والقيــ ــة التــ ــكندرية ي ــ  اإلســ

 :و ى برامج (  1)عدد
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  تنمية المهارات اإلدارية 
 اتخاذ القرار وحل المشكالت 
   اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العلمية 
 تدريس التكنولوجيا في ال إستخدام 
  المهنة آدابأخالقيات و 
 تصميم المناهج والمقررات 
  اإلمتحاناتنظم التقويم و  
ــدد   -2 ــاز عــ ــدرات    ب (7)اجتيــ ــة قــ ــز تنميــ ــن مركــ ــامج مــ ــاءرنــ ــدريس   أعضــ ــة التــ  ي ــ

 جامعة دمنهور و و: -والقيادات

 ة الجامعية دار اإل 
ــرق   -4 ــيرتند الشــ ــركة ســ ــطواألرشــ ــوطنى  لال  ســ ــس الــ ــن المجلــ ــدة  مــ ــادالمعتمــ   عتمــ

 إدارةلةةةةةةةةةةةةةةنظم 6222  األيزوالدوليةةةةةةةةةةةةةةة. األيةةةةةةةةةةةةةةزوطبقةةةةةةةةةةةةةةا لموصةةةةةةةةةةةةةةفات  االعتمةةةةةةةةةةةةةةاده علةةةةةةةةةةةةةةى والحاصةةةةةةةةةةةةةةل
عةةةةةةةةةةةةةةةدادو  الجةةةةةةةةةةةةةةةودة  البيئةةةةةةةةةةةةةةةةلنظةةةةةةةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةةةةةةةالمة  22222 األيةةةةةةةةةةةةةةةزوو  الجةةةةةةةةةةةةةةةودة إدارةوثةةةةةةةةةةةةةةةائق نظةةةةةةةةةةةةةةةام  ا 
سةةةةةةةةةةةةةةةةةالمة  لنظةةةةةةةةةةةةةةةةةام ادارة 44222 األيةةةةةةةةةةةةةةةةةزوو -المهنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالسةةةةةةةةةةةةةةةةةالمه  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةحة 22222األيةةةةةةةةةةةةةةةةزو
 الغذاء.

 4226/ 46/2-41  اإلجتماعاتالوقت و  إدارة 
  22/2/4226-26الناجح  األداءات مؤشر 
    4226 /24/2 األزمات إدارةإستراتيجيات 
  21/2/4226-22 اإلداريةالمهارات 
  46/2/4222-44وبناء الفريق  اإلتصالمهارات 
 26/4/4221 -24الجامعية  دارةالجوانب المالية والقانونية فى اإل 
 اإلداريـــــةو حصـــــل عليهـــــا فـــــي )المجـــــاالت القياديـــــة التـــــى البـــــرامج التدريبيـــــة -4

 :اإلستشاراتللتدريب و SQC ( من رشركة رشرافيةاإلو

  22/2/4226-26 األداءتقييم وقياس مؤشرات. 
  42/22/4222-46تقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئية 
  42/2/4226 فيةشرااإلو  القياديةالمهارات. 
  42/2/4229-46تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي. 
 42/2/4229قب جودة متخصص مرا إعداد 
  عةةةةةةةةةةةةةةدادو  الجةةةةةةةةةةةةةةودة إدارةلةةةةةةةةةةةةةةنظم  األساسةةةةةةةةةةةةةةيةالمفةةةةةةةةةةةةةةاهيم طبقةةةةةةةةةةةةةةا  الجةةةةةةةةةةةةةةودة إدارةوثةةةةةةةةةةةةةةائق نظةةةةةةةةةةةةةةام  ا 

 .44/2/4221   6222 األيزو مواصفةلل
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 : (والمجتمع كليةوال  خدمة الجامعة)  ةوالكلي  ةالمهام الموكل  من قبل الجامع: ًاسعتا

بتةةةةةاريخ  12قةةةةةرار رقةةةةةم )نائـــــب مـــــدير مركـــــز مـــــمان الجـــــودة لجامعـــــة دمنهـــــور        (2
6/1/4222) 

لمركـــــز تنميـــــة القـــــدرات  االعتمـــــادمســـــ ول  تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والجـــــودة و (4

 وحتى تاريخه 46/24/4222والقيادات لجامعة دمنهور من تاريخ 
التعلـــيم والطـــالب   شـــ ونالتكليـــن مـــن قبـــل ا.د/ نائـــب رئـــيس جامعـــة دمنهـــور ل       (4

ــثاًل للجامعـــــة  ــادة بليكـــــون ممـــ ــد إعـــــداد القـــ ــوانبمعهـــ نظةةةةةرا لتميةةةةةزة ومشةةةةةاركته  حلـــ
  وحتي تاريخه. 42/1/4222الفعالة والتمثيل المشرف من 

ــرات بالجامعــــــة      (2 ــ  المعامــــــل والمختبــــ  1/2/4221بتةةةةةةار    226قةةةةةةرار رئــــــيس لجنــــ
 وحتى اآلن

ــداد    (1 ــدريس وإعــ ــاء  ي ــــ  التــ ــ  قــــدرات أعضــ ــز تنميــ ــارك معتمــــد بمركــ مــــدرب مشــ

 تاريخه.وحتي  9/6/4222جامعة دمنهور بتاريخ  -القيادات
ــروه   (9 ــذى لمشــ ــدير التنفيــ ــادالمــ ــة   اعتمــ ــذاء والتغذيــ ــالمة الغــ ــل ســ بكليةةةةة الطةةةةب معمــ

   26/9/4222إلي  2/2/4222جامعة دمنهور من -البيطرى
ــد دوليــــًا       (6 ــة المعتمــ ــذاء والتغذيــ ــالمة الغــ ــل ســ ــديرًا  لمعمــ طبقةةةةا للمواصةةةةفة الدوليةةةةة مــ

ة دمنهةةةةةةةةةةةةةةور جامعةةةةةةةةةةةةةة-بكليةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةرى 4221: 26241المعامةةةةةةةةةةةةةةل األيةةةةةةةةةةةةةةزو  عتمةةةةةةةةةةةةةةادال
 وحتى تاريخه. 4222/ 42/4من 

ــيم       (2 ــق التقيـ ــا لفريـ ــور رئيسـ ــة دمنهـ ــودة لجامعـ ــمان الجـ ــز مـ ــل مركـ ــن قبـ ــن مـ التكليـ

ــذاتى  جامعةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةور. بتةةةةةةةةاريخ  –والةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةى لوحةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودة لكليةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة الــــــ
2/22/4222   

التكليـــن مـــن قبـــل الســـيد ا.د/حـــاتم صـــالح الـــدين عبـــد الحميـــد رئـــيس جامعـــة            (6

ينــــاير  22ور لإلرشــــرا   الكامــــل علــــى كافتريــــا الجامعــــة بموقعيهــــا )مجمــــع دمنهــــ

ــة  ــى(  –باألبعاديــــ ــع العلمــــ التزامهةةةةةةا بكافةةةةةةة الشةةةةةةروط المجمــــ والتأكةةةةةةد مةةةةةةن مسةةةةةةتوى الخدمةةةةةةة وا 
الصةةةةةةةةةةةةةحية واآلمنيةةةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةةةالمة المهنيةةةةةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةذاء والتأكيةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةى حسةةةةةةةةةةةةةن معاملةةةةةةةةةةةةةة 

 .حتى تاريخهو  2/22/4222الطالب والعاملين بالجامعة من تاريخ 
ــق        (22 ــا لفريــ ــور رئيســ ــة دمنهــ ــودة لجامعــ ــمان الجــ ــز مــ ــل مركــ ــن قبــ ــن مــ التكليــ

ــذاتى   ــيم الــــ جامعةةةةةةة دمنهةةةةةةور  -والةةةةةةدعم الفنةةةةةةى لوحةةةةةةدة ضةةةةةةمان الجةةةةةةودة لكليةةةةةةة الزراعةةةةةةة التقيــــ
 .9/2/4222يوم األربعاء 
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ــرا          (77 ــور لإلرشـ ــة دمنهـ ــادات  لجامعـ ــدرات والقيـ ــة القـ ــز تنميـ ــل مركـ ــن قبـ ــن مـ التكليـ

ــتمره  ــ  المســـ ــروه   والمتابعـــ ــل بمشـــ ــيرة العمـــ ــم مســـ  & Maintenanceودعـــ

Awakening of students Role  (M.A.S.R.) 

ــة    (24 ــذاء والتغذيـــ ــالمة الغـــ ــل ســـ ــودة لمعمـــ ــدير الجـــ جامعةةةةةة -بكليةةةةةة الطةةةةةب البيطةةةةةرىمـــ
 وحتي تاريخه.  2/2/4222دمنهور 

ــازر محافظــــة البحيــــرة    (24 ــة بمجــ بتةةةةاريخ عضــــو بمجلــــس ادارة مشــــروه تحســــين الخدمــ
6/1/4221 . 
سةةةةيد   –ادارة مشــــروه تنميــــة الثــــروة الحيوانيــــةو النباتيــــة )عــــداه(   عضــــو مجلــــس (22

 22/9/4221كفر الدواربتاريخ  –غاز  
 وحتى اآلن. 4226/ 2/1منذ رئيس لجن  المعامل والمختبرات بالكلية  (21

 األكاديمية األنشطةو التعليمية راكزلمشاركة في المجالت والجمعيات والما :عارشرًا  

 :بالخارج والداخل

وتطــــوير حفــــ  األغذيــــة  األبحــــا مركــــز حفــــ  األغذيــــة بالتبريــــد و مركــــز   عضــــو (7

                                      FRPERCالهندسي جامعة بريستول  بإنجلترا.   

ــات      (2 ــديفيا بالواليـــ ــلفانيا و بلـــ ــة ببنســـ ــة والطبيـــ ــوم البيطريـــ ــة العلـــ ــو مجلـــ عضـــ

 ( Veterinary Science & Medicine)المتحدة ااألمريكية

ــة    ع (3 ــة لجامعــ ــادات الجامعيــ ــدرات والقيــ ــة القــ ــز تنميــ ــذى لمركــ ــق التنفيــ ــو الفريــ ضــ

ــودة و    ــات والجــ ــا المعلومــ ــ ول  تكنولوجيــ ــور و مســ ــاددمنهــ ــة   االعتمــ ــز تنميــ لمركــ

 وحتى تاريخ . 29/72/2070القدرات والقيادات لجامعة دمنهور من تاريخ 

 عضو الجمعية المصرية لمراقبة االغذية وحماية المستهلك. (4

ــو فعـــا  (2 ــحية علـــى        عضـ ــة الصـ ــوير مـــادة الرقابـ ــيم وتطـ ــوير التعلـ ــى مشـــروه تطـ ل فـ

 .(HEEPF)اللحوم واألسماك والمنتجات الحيوانية على مستوى الجمهورية 

 عضو الجمعية المصرية للعلوم البيطرية. (6

 للعلوم الطبية البيطرية. اإلسكندريةعضو فعال في مجلة  (1

 عضو في جمعي  الطب والقانون المصرية. (8

ــ  (9 ــو اللجنــ ــذاء  عضــ ــة الغــ ــة لحمايــ  International association for Food  العالميــ

Protection,626 Aurora, Avenue, Suite 266w Des Monies, Lowe 56322-

2664,USA         

ــة         (70 ــرق الكليـ ــات بفـ ــة والطالبـ ــن الطلبـ ــات مـ ــة لمجموعـ ــادة العلميـ ــي الريـ ــارك فـ يشـ

ــ  ــة مشــــ ــم ودراســــ ــات معهــــ ــيم اإلجتماعــــ ــة بتنظــــ ــة اكلهم االمختلفــــ الجتماعيــــ

 .ولة حلها الحل األمثلاوالتعليمية ومح

نائبــــا عــــن   اإلســــكندريةرشــــارك كعضــــو مجلــــس كليــــة الطــــب البيطــــرى  جامعــــة  (77

 2007 -2000السادة المدرسين بالكلية للعام الجامعي 



عبدالعاطى صالح/ عبيد .دأالسيرة الذاتية   

 

 -6- 

ــة      (72 ــرى جامعـ ــب البيطـ ــة الطـ ــس كليـ ــو مجلـ ــكندريةعضـ ــاتذة    اإلسـ ــة أسـ ــدم ثالثـ كأقـ

  2008-2001بالقسم لعام 

نائبـــا عـــن    اإلســـكندريةامعـــة جلـــس كليـــة الطـــب البيطـــرى  ج   رشـــارك كعضـــو م    (73

  . 2006 -2002ذة المساعدين بالكلية للعام الجامعي تااألس

  فـــــره دمنهـــــور   اإلســـــكندريةضـــــو مجلـــــس كليـــــة الطـــــب البيطـــــرى  جامعـــــة  ع (74

   2070تىح 2009بالكلية من 

ــن      ع (72 ــة مـ ــور  بالكليـ ــة دمنهـ ــرى  جامعـ ــب البيطـ ــة الطـ ــس كليـ ــو مجلـ ــى  2070ضـ حتـ

 .ناأل

 :والدولة عضوية اللجان ومهامها داخل الكلية والجامعة :حادي عشر

ــة إل (7 ــة القوميـــ ــو اللجنـــ ــاءعضـــ ــل و نشـــ ــومى للمعامـــ ــزةالبنـــــك القـــ ــة  األجهـــ العلميـــ

وحتــــــى  72/2/2072جلس األعلـــــى للجامعـــــات مـــــن    مبـــــال   امعـــــات المصـــــرية  بالج

  .تاريخ 

ــرات    (2 ــل والمختبـ ــة المعامـ ــيس لجنـ ــيس   رئـ ــرار ا.د/ رئـ ــور قـ ــة دمنهـ ــةلجامعـ ــم  الجامعـ رقـ

 .اآلنحتى   2/4/2072من 741

ــري      (3 ــب بيطـ ــة طـ ــرات بكليـ ــل والمختبـ ــة المعامـ ــيس لجنـ ــن -رئـ ــور مـ ــة دمنهـ   2070جامعـ

 .اآلنحتى 

ــتان     (4 ــري البســـ ــب بيطـــ ــة طـــ ــرات بكليـــ ــل والمختبـــ ــة المعامـــ ــيس لجنـــ ــة -رئـــ جامعـــ

 .2070-2009من اإلسكندرية

ــرى جام       (2 ــب البيطــ ــة الطــ ــة  بكليــ ــة البي ــ ــع وتنميــ ــة المجتمــ ــة خدمــ ــيس لجنــ ــة رئــ عــ

 .حتى االن 22/4/2072دمنهور من تاريخ 

ــن      (6 ــور مـ ــة دمنهـ ــرى جامعـ ــب البيطـ ــة الطـ ــو  بكليـ ــا والبحـ ــات العليـ ــة الدراسـ ــيس لجنـ رئـ

 .حتى اآلن 7/2/2072تاريخ 

 وحتى اآلن . 28/2/2072عضو الجمعية المصرية للجودة بتاريخ  (1

 .72/72/2074ه الفاعلية التعليمية لمجلس الكلية ورمش عدادعضو لجنة إل (8

( بتـــــاريخ 4قـــــرار رقـــــم )  بالكليـــــة ئـــــيس لجنـــــة الســـــالمة والصـــــحة المهنيـــــة    ر (9

 .وحتى تاريخ  70/70/2074

 . 27/9/2074عضو لجنة مديري وحدات ممان الجودة بالجامعة  (70

 . 37/8/2074عضو بمركز المشروعات التنموية بتاريخ  (77

 .عضو لجنة التآمين على المذبوحات بالمجازر بالبحيرة (72

 . 22/4/2072ع وتنمية البي ة بجامعة دمنهور لجنة خدمة المجتم عضو (73

 . 22/4/2072عضو لجنة الدراسات العليا والبحو  بتاريخ  (74

 .22/4/2072عضو لجنة التعليم والطالب بتاريخ  (72
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 .22/4/2072عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة بالكلية  (76

 .2070 /2077(QAAP2)واالخالق  لمشروه الجودة  المصداقيةرئيس لجنة  (71

 . 2009البرامج  والمنا ج الدراسية بالكلية  رش ونضو لجنة ع (78

مجلــــس  (QAAP2)رئــــيس لجنــــة المراجعــــة الداخليــــة بالكليــــة لمشــــروه الجــــودة        (79

 . 72/8/2009كلية 

رئـــــيس لجنـــــة الخـــــدمات المجتمعيـــــة والبي ـــــة بمشـــــروه نظـــــام داخلـــــى للجـــــودة  (20

28/4/2009. 

 عضو لجنة تعديل الئحة الدراسات العليا بالكلية.  (27

ــ (22 ــرات ب عضــ ــل والمختبــ ــة المعامــ ــرى و لجنــ ــب البيطــ ــة الطــ ــة -كليــ ــكندرية جامعــ  اإلســ

 .2008حتى عام  7989من عام

ــة   (23 ــو لجنــ ــ ونعضــ ــور      رشــ ــة دمنهــ ــا ج الدراســــية بجامعــ ــرامج و المنــ ــوائح و البــ اللــ

 .77/2/2072بتاريخ 

 .2/2072/ 2عضو مجلس جامعة منهور  (24

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

طــــالب الجامعــــة عــــام  تحــــادالعليــــا لجامعــــة دمنهــــور الثقافيــــة اللجنــــة المستشــــار  (7

2070/2077 . 

 .2070/2077طالب الكلية عام  تحادالمستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا  (2

 . 2009/2070طالب الكلية عام  تحادالمستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا  (3

 .2002طالب الكلية لعام تحادال والرحالت ماعيةاإلجترائد اللجنة  (4

 .2004طالب الكلية لعام  تحادالت الوالرح اإلجتماعيةاللجنة  رائد (2

ريب طـــــالب مرحلتـــــى البكـــــالوريوس والدراســـــات العليـــــا بالمجـــــازر ورشـــــركات  تـــــد (6

 الغذائية والبيطرية. المنشآت الغذاء و جميعتصنيع 

ــذ اب  (1 ــىالـ ــو   إلـ ــا رة للخيـ ــراء بالقـ ــة الز ـ ــيلة  مزرعـ ــة االصـ ــالب  ل العربيـ ــدريب الطـ لتـ

ــابهمو ــل   إكســ ــى التعامــ ــة فــ ــارات العمليــ ــول  ، المهــ ــى الخيــ ــن علــ ــةوالكشــ  العربيــ

 .72/4/2074صيلة بتاريخ األ

 .كليةعضو لجنة التعليم والطالب بال (8

ــداه      (6 ــابقة ابـ ــى مسـ ــة فـ ــتوى الجامعـ ــى مسـ ــة علـ ــطة الطالبيـ ــى األنشـ ــيادت  فـ ــارك سـ رشـ

والتــــى نظمتهــــا  76/4/2072م الخمــــيس يــــو ( والتــــى أقيمــــ  بجامعــــة القــــا رة3)

 .مارت )مرفق صورة (إلة لالشباب والريامة مع م سسة الشارق وزارة 

 :العلمية والعملية اتاإلنجازو  الجوائز :عشر لثثا



عبدالعاطى صالح/ عبيد .دأالسيرة الذاتية   

 

 -16- 

 .2001للتشجيع العلمي لعام  اإلسكندريةجائزة جامعة  (7

ــز األ (4 ــائزة المركــــ ــوان "  ولجــــ ــث بعنــــ ــى بحــــ علةةةةةةى الزنةةةةةةك  أكسةةةةةةيدجزيئةةةةةةات نةةةةةةانو  تةةةةةةأثيرفــــ
 ولالليسةةةةةةةةةةةتريا مونوسةةةةةةةةةةةيتوجين" فةةةةةةةةةةةى منتجةةةةةةةةةةةات اللحةةةةةةةةةةةوم" حصةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةث علةةةةةةةةةةةى المركةةةةةةةةةةةز األ

علةةةةةةةةةى  البيئيةةةةةةةةةةالمخةةةةةةةةةاطر  تةةةةةةةةةأثير" ولالتةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةم نشةةةةةةةةةرها  فةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةدولى األ األبحةةةةةةةةةاثفةةةةةةةةةى 
 .جامعة الزقازيق-كلية الطب البيطرى-األغذيةصحة وسالمة الغذاء"  قسم مراقبة 

ــاد (4 ــذاء   أول اعتمــ ــالمة الغــ ــل لســ ــرق  معمــ ــة والشــ ــتوي الجمهوريــ ــي مســ ــة علــ والتغذيــ

ــطواأل ــوطني لال  ســــ ــس الــــ ــن المجلــــ ــادمــــ الةةةةةةدولي مةةةةةةن  اإلعتةةةةةةرافالحاصةةةةةةل علةةةةةةي  عتمــــ
( حيةةةةةةةةةةةةةث نجةةةةةةةةةةةةةح فةةةةةةةةةةةةةى قيةةةةةةةةةةةةةادة الفريةةةةةةةةةةةةةق (ILACالمعامةةةةةةةةةةةةةل  عتمةةةةةةةةةةةةةادالدوليةةةةةةةةةةةةةة ال االعتمةةةةةةةةةةةةةادمنظمةةةةةةةةةةةةةة 

 حرفيةةةةةةةةةةةةةةةا للمعمةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةي فتةةةةةةةةةةةةةةرة وجيةةةةةةةةةةةةةةزة مةةةةةةةةةةةةةةن اجتيةةةةةةةةةةةةةةاز اختبةةةةةةةةةةةةةةارات اليالتنفيةةةةةةةةةةةةةةذى مةةةةةةةةةةةةةةديرا تنفيةةةةةةةةةةةةةةذ
(Proficiency test = PTمةةةةةن اليةةةةةروفين األ ) ربةةةةةى والنجةةةةةا  فةةةةةى زيةةةةةارة التقيةةةةةيم المنفةةةةةذة و

مةةةةةةةن خةةةةةةةالل فريةةةةةةةق خبةةةةةةةراء تقيةةةةةةةيم دولةةةةةةةين. ومةةةةةةةن سةةةةةةةمات التميةةةةةةةز للمةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةذى أنةةةةةةةه لديةةةةةةةه القةةةةةةةدرة 
 االعتمةةةةةةةةةادعلةةةةةةةةةى العمةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةق وتحفيةةةةةةةةةز الفريةةةةةةةةةق التنفيةةةةةةةةةذى حتةةةةةةةةةى حصةةةةةةةةةل المعمةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةى 

وسةةةةةةةةةةيكون  الكيميائيةةةةةةةةةةةو  الميكروبيولوجيةةةةةةةةةةة اإلختبةةةةةةةةةةارتبةةةةةةةةةةرامج فةةةةةةةةةةى  2وفةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةدد  زيةةةةةةةةةةارة أولومةةةةةةةةةةن 
 جامعة دمنهور. –كلية الطب البيطرى  اعتمادبرنامج  إلستكمالالنواة 

ــة    (4 ــة دوليــ ــى لمجلــ ــث علمــ ــيم بحــ  International Food Research Journal (IFRJ)تقيــ

 Correlation between some direct and indirect tests for screeningبعنوووو    

of subclinical mastitis 

المشةةةةةةروعات بةةةةةةوزارة التعلةةةةةةيم  إدارةتةةةةةةم الترشةةةةةةيح مةةةةةةن قبةةةةةةل تقيــــــيم برنــــــامج مميــــــز تعليمــــــى:  (1
للبرنةةةةةةةةةةامج  االعتمةةةةةةةةةةادلتقيةةةةةةةةةةيم أداء برنةةةةةةةةةةامج تعليمةةةةةةةةةةي جديةةةةةةةةةةد طبقةةةةةةةةةةًا لةةةةةةةةةةدليل التقةةةةةةةةةةويم و  القةةةةةةةةةةاهرة العةةةةةةةةةةالى

الصةةةةةةةةةةةادر عةةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةةمان  األزهةةةةةةةةةةةرالتعليمةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي مؤسسةةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةالي و 
البرنةةةةةةةةةةةةامج جةةةةةةةةةةةةودة ومراقبةةةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةةم) 4226ينةةةةةةةةةةةةاير  – ولاإلصةةةةةةةةةةةةدار األ االعتمةةةةةةةةةةةةادو جةةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةةيم 

 . ((إنجازات))22/4/4224كلية الطب البيطر  جامعة بنها( بتاريخ  األغذية
و بذلك تصبح أول كلية تحصل شهادة  2008: 9007حصول كلية الطب البيطري علي رشهادة االيزو -6

   42/1/4221ريخ جودة عالمية داخل جامعة دمنهور و ذلك بتا
بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور وكلية الطب بيطرى والتمريض 1-

 .72/2/2072بتاريخ جامعة تسكيجى بوالية آالباما بالواليات المتحدة األمريكية والعلوم الطبية 

لمنح   الوسطو شركة سيرتند الشرق ابروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور -8
 .42/1/4221بتاريخ الشهادات 

 –البدء فى تنفيذ مشروه تطوير اإلداريين)موظفى كلية الطب البيطرى( بكلية الطب البيطرى -9

 42/1/4221و 29/1/4221جامعة دمنهور  )الحضور والصور( بتاريخ 
  4/6/2072ألول مرة يتم تدريب عمال الكلية وذلك من أجل تطوير ورفعة الكلية بتاريخ  -77

 71/2/2072بتاريخ البدء فى مشروه تدريب السادة أعضاء  ي ة التدريس والهي ة المعاونة -72
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جامعة دمنهور والجمعية المصرية للجودة بتاريخ  –رتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى ب-73
42/1/4221 

رين اسسة القادة للمستشجامعة دمنهور و مؤ  –برتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى -74
 4/9/4221القانونين والتجاريين والتحكيم الدولى بتاريخ 

ثانيــــة والرابعــــة علــــى التشــــريح ألول مــــرة  يــــتم تــــدريب طــــالب الفرقــــة األولــــى وال -76

 مرفق صور وفيديوهات (.) 29/1/4221بدون وجود مشرحة بالكلية بتاريخ  ليالعم
ــل  -71 ــاح القوافـــ ــةنجـــ ــة البيطريـــ ــاديةاإلو العالجيـــ القةةةةةدرة ممةةةةةا يؤكةةةةةد  فةةةةةى جميةةةةةع مهامةةةةةه ررشـــ

 .العمل برو  الفريق  القياديةو  شرافية اإلمن المهارات  والتمكن

 :محليةو  دولية مجتمعية مشاركة و  مظا ر التكريم: عشر رابع

 2001للتشجيع العلمي لعام  اإلسكندريةجائزة جامعة  (7

ــن      (4 ــيم مـ ــة والتعلـ ــن وزارة التربيـ ــدير مـ ــريم و تقـ ــب    دكتور/محتكـ ــن نائـ ــد يوسـ ــد أحمـ مـ

ــدريب    ــى والتــ ــيم الفنــ ــيم للتعلــ ــة والتعلــ ــر التربيــ وأيضةةةةا ومةةةةدير عةةةةام التعلةةةةيم الزراعةةةةى  وزيــ
المهندس/حسةةةةةةةةةةةةن رشةةةةةةةةةةةةةوان مشةةةةةةةةةةةةعل وأيضةةةةةةةةةةةةةا والةةةةةةةةةةةةدكتور/ مصةةةةةةةةةةةةةطفى شةةةةةةةةةةةةرف دسةةةةةةةةةةةةةوقى موجةةةةةةةةةةةةه عةةةةةةةةةةةةةام 
صةةةةةةةةةةةةةحة الحيةةةةةةةةةةةةةوان علةةةةةةةةةةةةةى برنةةةةةةةةةةةةةامج التةةةةةةةةةةةةةدريب التجديةةةةةةةةةةةةةدى لتنميةةةةةةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةةةةةارات التعليميةةةةةةةةةةةةةة والعمليةةةةةةةةةةةةةة 

ى صةةةةةةةةةةةةةةةحة الحيةةةةةةةةةةةةةةةوان والةةةةةةةةةةةةةةةدواجن لمحافظةةةةةةةةةةةةةةةة البحيةةةةةةةةةةةةةةةرة والمحافظةةةةةةةةةةةةةةةات لألطبةةةةةةةةةةةةةةةاء البيطةةةةةةةةةةةةةةةريين معلمةةةةةةةةةةةةةةة
. )مرفةةةةةةةةةةةةةق  2/24/4222إلةةةةةةةةةةةةةى  42/22اآلخةةةةةةةةةةةةةرى علةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةتوى الجمهوريةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةةةةن 

 شهادة(
ــ (4 وزيةةةةر البلةةةةديات بــــن عبــــد اد بــــن محمــــد الشــــحى   أحمــــد/ الــــوزير إلىتكــــريم مــــن  معــ

لطنة عمةةةةةةةةةةةان التةةةةةةةةةةةى نفةةةةةةةةةةةذها فةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةقط  سةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةلععةةةةةةةةةةةن  ورشةةةةةةةةةةةة ال و مةةةةةةةةةةةوارد الميةةةةةةةةةةةاة  اإلقليميةةةةةةةةةةةة
 م.9/2/4221بتاريخ   المنشآت الغذائية فى ذاء للغ "التعامل والتخزين اآلمن

 فـــى تكـــريم مـــن ســـلطنة عمـــان عـــن البرنـــامج التـــدريبى )تحليـــل وتقيـــيم المخـــاطر           (2

ــة ــآت الغذائيـــــ ــةو المنشـــــ وقةةةةةةةام بتدريبةةةةةةةه للسةةةةةةةادة المفتشةةةةةةةين الصةةةةةةةحيين  أعةةةةةةةدهالةةةةةةةذى ( البيطريـــــ
ا البرنةةةةةةةةةةةةامج والنشةةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةذ  ماليزيةةةةةةةةةةةةاب االلمبةةةةةةةةةةةةوركو  ورؤسةةةةةةةةةةةاء المعامةةةةةةةةةةةةل  لسةةةةةةةةةةةةلطنة عمةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةةى

م  4222 أكتةةةةةةةةةةةةةةوبر29 إلةةةةةةةةةةةةةةى24مةةةةةةةةةةةةةةن   المقةةةةةةةةةةةةةةرؤة والمسةةةةةةةةةةةةةةموعه اإلعةةةةةةةةةةةةةةالمالتةةةةةةةةةةةةةةدريبى فةةةةةةةةةةةةةةى وسةةةةةةةةةةةةةةائل 
 )مرفق شهادة(

ــريم و  (1 ــراء    تكـ ــدريب )خبـ ــركة التـ ــن رشـ ــدير مـ ــمةتقـ ــل(     العاصـ ــدريب والتأ يـ ــدمات التـ لخـ

( الةةةةةةةةةةذى البيطريةةةةةةةةةةةو  ائيةةةةةةةةةةةالمنشةةةةةةةةةةآت الغذ فةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةن  البرنةةةةةةةةةةامج التةةةةةةةةةةدريبى )تحليةةةةةةةةةةل وتقيةةةةةةةةةةيم المخةةةةةةةةةةاطر 
وقةةةةةةةةةةام بتدريبةةةةةةةةةةه للسةةةةةةةةةةادة المفتشةةةةةةةةةةين الصةةةةةةةةةةحيين ورؤسةةةةةةةةةةاء المعامةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةلطنة عمةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةى  أعةةةةةةةةةةده

 )مرفق شهادة( .4222 أكتوبر29 إلى24من  الفترةماليزيا كوااللمبور 
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ــة الســـــعودية إل  (9 ــة العربيـــ ــحة بالمملكـــ ــوة وزارة الصـــ ــاءدعـــ ــرة  لقـــ ــفى محامـــ بمستشـــ

 42/4/4221(  email عمل )مرفق وعمل ورشة بالم تمر العزيزة  بجدة 
ــرق الوســـط        (6 ــد الشـ ــركة ســـيرت آنـ ــدير مـــن رشـ ــكر وتقـ وذلةةةك بمناسةةةبة حصةةةول كليةةةة الطةةةب رشـ

 6222:4222البيطرى جامعة دمنهور على شهادة االيزو 
ــريم ل (2 ــز األ تكـ ــائزة المركـ ــوان "   ولجـ ــث بعنـ ــى بحـ ــأثيرفـ ــانو   تـ ــات نـ ــيدجزي ـ ــك  أكسـ الزنـ

حصةةةةةل هةةةةةذا البحةةةةةث علةةةةةى حـــــوم" علـــــى الليســـــتريا مونوســـــيتوجين" فـــــى منتجـــــات الل    
المخةةةةةةةةةةاطر  تةةةةةةةةةةأثير" ولالتةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةم نشةةةةةةةةةةرها  فةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةةدولى األ األبحةةةةةةةةةةاثفةةةةةةةةةةى  ولالمركةةةةةةةةةةز األ

جامعةةةةةةةةةة -كليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةرى-األغذيةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةحة وسةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء"  قسةةةةةةةةةم مراقبةةةةةةةةةة  البيئيةةةةةةةةةة
 .الزقازيق

 2074و2073و  2072  فــــى  اإلســـــكندريةتكــــريم وتقــــدير مـــــن القنــــاة الخامســــة ب     (9

 2072و

ــريم و  (22 ــل وزارة   تكـ ــن وكيـ ــدير مـ ــةتقـ ــ  التربيـ ــيم بـ ــور /  البحيرةوالتعلـ ــن دكتـ ــرا يممـ  إبـ

مةةةةوجهى ى علــــى برنــــامج التــــدريب التجديــــدى ل طبــــاء البيطــــريين  واعبــــد العزيــــز التــــد
علةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةتوى محافظةةةةةةةةةةةةةة  العمليةةةةةةةةةةةةةةو  التعليميةةةةةةةةةةةةةةومعلمةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةحة الحيةةةةةةةةةةةةةوان  لتنميةةةةةةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةةةةةارات 

عةةةةةةةةةةةةةن )صةةةةةةةةةةةةةحة وسةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةذاء  وريةةةةةةةةةةةةةةالجمهعلةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةتوى  ىخةةةةةةةةةةةةةر والمحافظةةةةةةةةةةةةةات اآل البحيةةةةةةةةةةةةةرة
 .)مرفق شهادة( .2/24/4222 إلى 42/22من  الفترة( فى المشتركة األمراضو 
ــة         (77 ــات الغذائيـ ــيكلم للمنتجـ ــنع سـ ــع مصـ ــارة والتوزيـ ــور للتجـ ــركة المنصـ ــن رشـ ــريم مـ تكـ

2074 

ــن   (24 ــدير مــ ــريم وتقــ ــص    إدارةتكــ ــو حمــ ــري أبــ ــب بيطــ فةةةةي  المبذولةةةةةعةةةةن الجهةةةةود  2074طــ
يةةةةةةةةةةةةةة والجلةةةةةةةةةةةةةد العقةةةةةةةةةةةةةد  وكةةةةةةةةةةةةةذلك التوعيةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةرض السةةةةةةةةةةةةةل مكافحةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةرض الحمةةةةةةةةةةةةةي القالع

نفلونزاوالبروسيال و   الطيور وعالقتها بسالمة الغذاء . ا 
ــالي      (24 ــيم العــ ــل للتعلــ ــاة النيــ ــن قنــ ــدير مــ ــريم وتقــ ــات   2074تكــ ــديم حلقــ ــن تقــ عــ

وعةةةةن برنةةةةامج مةةةةن مصةةةةر حلقةةةةات تليفزيوينيــــة لبرنــــامج نقطــــة تحــــول عــــن ســــالمة الغــــذاء  
  األضحىرغيف العيش _ وحلقة عيد  أزمة

 .2074تكريم وتقدير من مشروه التنمية الريفية بغرب النوبارية  (74

 .2074 بالبحيرةتكريم وتقدير من مشروه التنمية الريفية  (72

ــن    (29 ــدير مـ ــريم وتقـ ــام     إدارةتكـ ــي عـ ــوم عيسـ ــري حـ ــب بيطـ ــد    2073طـ ــن الجهـ ــن عـ عـ

بمركةةةةةز حةةةةةوش عيسةةةةةي مةةةةةن بمســـــتوي أداء المنظومـــــة البيطريـــــة  اإلرتقـــــاءذول فـــــي بـــــالم
 ندوات العلمية عن البروسال وسالمة الغذاء والحمي القالعية والجلد العقد .خالل ال

  2074طب بيطري الرحمانية  إدارةتكريم وتقدير من  (71
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ــة         (78 ــات الغذائيـ ــيكلم للمنتجـ ــنع سـ ــع مصـ ــارة والتوزيـ ــور للتجـ ــركة المنصـ ــن رشـ ــريم مـ تكـ

2009 

حــــل مشــــكلة تلــــو  مــــن رشــــركة يونيــــون للتــــدريب و التأ يــــل فــــي   رشــــكر وتقــــدير (79

ــا    الب ــر  عليهــ ــى تشــ ــانع التــ ــد المصــ ــوالى  الحــ ــيا كــ ــروب اإليشريشــ ــر بميكــ يــــن بريجــ

 73/4/2077الشركة 

حـــل مشـــكلة تلـــو     مـــن رشـــركة يونيـــون للتـــدريب و التأ يـــل فـــي        رشـــكر وتقـــدير   (20

ــالمونيال   ــروب الســ ــدواجن بميكــ ــذبوحات الــ ــى    ( Salmonella)مــ ــازر التــ ــد المجــ بأحــ

 73/70/2074تشر  عليها الشركة 

حـــل مشـــكلة تلـــو     ن رشـــركة يونيـــون للتـــدريب و التأ يـــل فـــي     مـــ  رشـــكر وتقـــدير   (27

ــذ بى     ــودى الـــ ــور العنقـــ ــروب المكـــ ــترما بميكـــ  Staph.aureuns   الباســـ

    27/8/2072تحريرا فى  ألحد المصانع التى تشر  عليها الشركة 

من رشركة يونيون للتدريب و التأ يل في  حل  مشكلة   تلو  مذبوحات الدواجن   رشكر وتقدير  (22

بأحد المجازر التى تشر  عليها الشركة    ( Campylobacter)روب الكامبيلوباكتر بميك

 73/7/2072تحريرا فى 

تقديرا لفكره التطويري و لجهوده المتميزة من رشركة يونيون للتدريب و التأ يل   رشكر وتقدير (23

التى تشر  عليها الشركة  تحريرا فى في تطوير الالنشون و الهوت دوج ألحد المصانع 

73/70/2072 

الحفاظ على  أجلمن  البي ةوتنمية  والمشاركة المجتمعية العمل التطوعي :عشر خامس

  الصحة العامة للمواطنين واالقتصاد القومى المصرى

)وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةة  وزارة  التربيةةةةةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةةةةةيم و التعةةةةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةةةةع محافظةةةةةةةةةةةةةةة البحيةةةةةةةةةةةةةةرة والجامعةةةةةةةةةةةةةةة  ومدريةةةةةةةةةةةةةةة 
دارتهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن يومد اإلسةةةةةةةةةةةكندريةطبةةةةةةةةةةةاء بالتربيةةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةةيم بةةةةةةةةةةةالبحيرة ونقابةةةةةةةةةةةة األ ريةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةرى وا 

                                                                                     أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة(:                                                                                             

لجنة المشكالت التى تعترض ة ومديرية الطب البيطرى  كعضوًا التكلين من قبل المحافظ (7

 73/3/2074النيل بتاريخ  مياةوحدة معالجة مخلفات الصر  لمجزر دمنهور منعًا لتلو  

 األيزوة فو مواص  التنافسيةعلى كتابة المشاريع  طالب كلية علومتدريب وتنمية مهارات  (2

 مشاركةمشروع الالمعامل بمقر كلية العلوم جامعة دمنهور فى  عتمادال 71022:2002 الدولية
 4102لدعم التميز  الطالبية

لإلنتاج ه اعدرئيسًا لفريق تقييم مشروه  الجامعةئيس روالسيد ا.د/  التكلين من قبل المحافظة (3

 21/72/2072 ر الدوارفالزراعى بك

ة التوعية للوقاية من فيروس سى تح  رشعار المهرجان الثانى لوحد فعالياترشارك سيادت  فى  (2

تحت رعاية محافظة البحيرة ورئيس )كده نحميها .... كده نبنيها ..... كلنا مد فيروس سى ( 
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الجامعة باإلضافة إلى وزارات الصحة والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرآة يوم الثالثاء 
 هور .بقاعة المؤتمرات بالمجمع الثقافى بدمن 42/22/4222

 ة.العام والخاص على مستوى الجمهوريالمشاركة في تطوير العديد من المجازر للقطاه  (2

المثال ال  ومنها على سبيلالعالى المشاركة في العديد من برامج تلفزيون قناة النيل للتعليم  (9
وزيادة الوعي الصحي لد  المواطنين  إرشاد أجلوغيره من البرامج من الحصر برنامج من مصر 

ية وخطورة أهموالمنتجات الحيوانية و  األسماكلك المنتج والمستهلك عن المعامالت الصحية  للحوم و وكذ
ومرض  تصيب الحيوانات مثل الحمى القالعية والبروسيال التى األمراضوكذلك بعض  األغذيةهذه 
الحيوانات وكيفية التعامل مع لحوم تلك  األمراضوالجلد العقد  وحمى الثالث أيام وغيرها من السل 

 .اآلنو حتى  4226منذ عام 
العديد من  إلقاءحيث قام بمديرية الثقافة بالبحيرة   أقامتها التىالمشاركة في الندوات الدورية  (6

عن  أيضاو  األغذيةوالمنتجات الحيوانية وسالمة  األسماكالمحاضرات عن المعامالت الصحية للحوم و 
نفلونزاالطيور و  إنفلونزامرض  العقدى لزيادة الوعي الغذائي و  الجلدلحمى القالعية ومرض الخنازير وا ا 

 .4222الصحي لجمهور المثقفين عام 
حيث قام  اإلسكندريةل طباء البيطريين ب الفرعيةنظمتها النقابة  التىالمشاركة في الندوات  (2

 اإنفلونز عن  أيضاو  األسماكعديد من المحامرات عن التسمم الغذائي  وسالمة اللحوم و إلقاءب
نفلونزاالطيور و  الخنازير والحمى القالعية والجلد العقد  لتوعية المنتج والمستهلك وكذلك األطباء  ا 

والمنتجات الحيوانية وكيفية التعامل مع لحوم الحيوانات  األسماكالبيطريين بالحالة الصحية  للحوم و 
 .اآلنو حتى  4222والطيور المصابة في عام 

وزيادة الوعي الصحي  إررشاد أجلوسط الدلتا  بطنطا  من  إذاعةالمشاركة في عديد من برامج  (9

والمنتجات  األسماكعن المعامالت الصحية  للحوم و لدي المواطنين وكذلك المنتج والمستهلك 
تصيب الحيوانات مثل الحمى  التى األمراضوكذلك بعض  األغذيةية وخطورة هذه أهمالحيوانية و 

وكيفية  األمراضالجلد العقد  وحمى الثالث أيام وغيرها من القالعية والبروسيال ومرض السل  و 
 .اآلنوحتى 4221التعامل مع لحوم تلك الحيوانات منذ عام 

في مناطق  المستهدفةللف ات   برنامج التنمية الريفية بمنطقة غرب النوباريةالتدريب في  (22
رشادتوعية و  أجلعمل المشروع من  تى تنتقل عن طريق ال األمراضية وخطورة أهمطنين باالمو  ا 

و حتى  4221 والمنتجات الحيوانية منذ عام  األسماكاللحوم و  ذه الحيوانات و تناولالتعامل مع ه
 ..)مرفق شهادة (اآلن

المشروعات  إدارةمن  8/7/2007 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و اعتمادالحصول على مشروه  (77

 وزارة التعليم العالي
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فزيون القناة الخامسة ومنها على سبيل المثال ال الحصر المشاركة في العديد من برامج تل (24

وحتى 2666منذ عام وغيرعا من البرامج  برنامج حديث الصباح و كالم الليل ورشباب على الهواء 
 . اآلن

 )مرفق رشهادة تكريم( البحيرةبمحافظة  ةفى مشروه التنمي  الريفي التدريب (73

 والسكان   الصحةلوزارة مج تلفزيون قناة صحتى ديد من براعفي  مشاركةال (22
في مختلن  اإلررشاديةو العالجية البيطريةوافل قالفعال  لل مشاركةالكامل والتام و ال  رشرا  اإل (21

 .مراكز وقرى محافظة البحيرة 
عمل بوسترات وتوزيعها على جميع  المراكزوالقرى و نشطةاآلعمل كتيب للقوافل بمعظم  (76

بالمعمل والمشروه عمل كتيب  ةكليات الجامع يعلتعرين جم ةالجامع إدارةوب الجامعةكليات 

للمعمل وتوزيع  على المجتمع لتعريف  بالمعمل والخدمات التى ي ديها المعمل للمجتمع 

 البي ةوتنمية 

المسموع  والمرئي  والمقرؤه وجميع مواقع  اإلعالمالنشر عن المعمل في جميع وسائل  (71

 الجامعةوعلى موقع  اإلجتماعىالتواصل 

رفع مستوى  أجلمن  المعاونه الهيئةو  التدريسهيئة  أعضاء السادةو للمجتمع  دوريةات عمل نشر (22
 .البيئةوتنمية  المجتمعالبحث العلمى وخدمة 

 أجلالتى نظمتها وتنظمها جامعة دمنهور من  العالجية البشرية  في القوافل يالفعل مشاركةال (26
 الجامعةتقدير من ا.د/نائب رئيس  خطاب ) رةالبحيبقرى ومراكز محافظة  البيئةخدمة المجتمع وتنمية 

 .(البيئةخدمة المجتمع وتنمية  شؤونل
 فرص عمل لهم  إيجادوحدة خرجين لمتابعة الخرجين وتدريبهم و إنشاء (20

 دنى والشركات ومنظمات المجتمع الم أصحابتم عمل عدد اثنان حفل تخرج للخرجين  ودعوة  (27

ومديرية الطب  اإلسكندريةهور ونبدم الفرعيةبات ل طباء البيطرين والنقا العامة ةالنقاب

لهم. )مرفق بعض  مناسبةفرص عمل  إيجادو كليةجى اليخر إسعاد أجلمن  البحيرةالبيطرى ب

 الصور لحفل التخرج(

تنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في مديرية الطب  (22

 البحيرةبالبيطري 

الطب  إدارةتدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في تنفيذ ندوات ودورات  (23

 بالرحمانيةالبيطري 

الطب  إدارةتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في  (24

 البيطري بحوم عيسي

الطب  إدارةتنفيذ ندوات ودورات تدريبية علمية متخصصة لرفع كفاءة البيطريين في  (22

 مص.البيطري بأبوح
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نفذتها جامعة دمنهور بمدينة  التىالمشاركة في تنفيذ القافلة الطبية البيطرية المجانية  (26

 حب مصر (في العريش ) 

لقري محافظة البحيرة  هورندم قدمتها جامعة التىالطبية المجانية  لالمشاركة في القواف (21

 ش ونامعة لمن السيد ا.د/ مجدى خليل سليمان نائب رئيس الج إرشرا  ب) اإحتياج األرشد

 خدمة المجتمع وتنمية البي ة(

 محامره فيها إلقاءدمنهور وقام ب التى نظمتها جامعة والتحضير لندوة عدادالمشاركة في اإل (28

جامعة -قر كلية الصيدلةمب ) الومع الرا ن للحمي القالعية في مصر وطرق السيطرة عليها (

 دمنهور.

 .27/4/2072نظم يوم للتبره بالدم بالكلية يوم الثالثاء  (29

كفر  –سيدي غازي  –و النباتية )عداه(  عضو مجلس ادارة مشروه تنمية الثروة الحيوانية (30

 74/6/2072الدواربتاريخ 

يوم الخميس الموافق   يتاملجمعية الصرفى ل بالكلية يوم اليتيمب االحتفال  نظم ورشارك فى (37

23/4/2072 

 

 :إعداد القيادات الجامعي األداءر لتطوي ورم العمل المشارك بها و التدريب :عشر سادس

  :الورم التابعة لوحدة ممان الجودة بالكلية (7

  بوحةةةةةةةةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةةةةةودة   42/6/4226 األكاديميةةةةةةةةةةةةةةةةورشةةةةةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةةةةةةة بالمعةةةةةةةةةةةةةةةايير
 كليةبال

  لمشةةةةةةةةةروع  29/2/4226ورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةل خاصةةةةةةةةةة بتوصةةةةةةةةةيف البةةةةةةةةرامج والمقةةةةةةةةةررات الدراسةةةةةةةةةية 
 QAAP4 كليةبال   بوحدة ضمان الجودة

 ومقوماتةةةةةةةةةةةة ومعةةةةةةةةةةةاييره ( صةةةةةةةةةةةياغة الرؤيةةةةةةةةةةةة و الرسةةةةةةةةةةةالة ه تقيةةةةةةةةةةةيم الةةةةةةةةةةةذاتي بالكليةةةةةةةةةةةة ) جوانبةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةدوة ال
 . 6/1/4226 كليةبال اإلستراتيجية للكلية السبت األهدافو 
 

 :االعتمادالتعليم و جودةلضمان  القومية الهي ةالدورات الحاصل عليها من  (2

  قوميةةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةةمان جةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةالي مةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةة ال  الخارجيةةةةةةةةةةةة لمؤسسةةةةةةةةةةةات المراجعةةةةةةةةةةةدورة
 22مةةةةةةةةةةةةةن  االعتمةةةةةةةةةةةةةادو  الجةةةةةةةةةةةةةودةلضةةةةةةةةةةةةةمان  القوميةةةةةةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةةةدريب ل إدارة االعتمةةةةةةةةةةةةةادالتعلةةةةةةةةةةةةةيم و 
 4224ديسمبر 21 إلىديسمبر 

  دورة توصةةةةةةةةةةةيف البةةةةةةةةةةةرامج وخةةةةةةةةةةةرائط المةةةةةةةةةةةنهج لمؤسسةةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةالي مةةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةةة
 الجةةةةةةةةةةةةةةةودةلضةةةةةةةةةةةةةةةمان  القوميةةةةةةةةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةةةةةدريب ل إدارة االعتمةةةةةةةةةةةةةةةادلضةةةةةةةةةةةةةةةمان جةةةةةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةةةةةيم و 

 4224ديسمبر   4 إلىديسمبر  24من   االعتمادو 
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  التعلةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةالي مةةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةةمان   اتي المؤسسةةةةةةةةةةةي لمؤسسةةةةةةةةةةةاتالتقةةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةةذدورة
مةةةةةةةةةةةن  االعتمةةةةةةةةةةةادو  الجةةةةةةةةةةةودةلضةةةةةةةةةةةمان  القوميةةةةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةدريب ل إدارة االعتمةةةةةةةةةةةادجةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةيم و 

 4224ديسمبر 22 إلىنوفمبر  42
ــدريبيالبرنـــامج ال (3 ــذى ح تـ ــلالـ ــ   صـ ــودة   عليـ ــومى للجـ ــد القـ ــن المعهـ ــوير  مـ  األداءلتطـ

  ألد ءبرنوووووواس  ؤشووووووا  س  وووووور    National quality Institute ((NQI))الجــــــامعي

سوووووووو    لفتوووووووور فوووووووو   Key performance Indicators  لنووووووووا  (   ألد ء)س  وووووووور   

 .بمقر  لمعهد بالقاهر  4/9/2614 إل 1/9/2614

ــامج ال (4 ــدريبي البرنــ ــ   تــ ــل عليــ ــذى حصــ ــن الــ ــوطنى لال مــ ــس الــ ــادالمجلــ  EGAC عتمــ

 الجامعي األداءلتطوير  NQI جودةوالمعهد القومى لل

 المعةةةةةةةةةةةةةايرةو  اإلختبةةةةةةةةةةةةةارتمعامةةةةةةةةةةةةةل  عتمةةةةةةةةةةةةةادال الدوليةةةةةةةةةةةةةة األيةةةةةةةةةةةةةزو مواصةةةةةةةةةةةةةفةبرنةةةةةةةةةةةةةامج فهةةةةةةةةةةةةةم وتطبيةةةةةةةةةةةةةق 
ISO/IEC 26241:4221  و قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس الاليقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةينUncertainty of Measurement 

 21/1/4222 إلى 22/1/4222من  الفترةبالمعهد القومى فى 
ــن   (2 ــة مــ ــدبلومات المتخصصــ ــةالــ ــة   األكاديميــ ــة وجامعــ ــا رةالكنديــ ــوير  القــ  األداءلتطــ

 :الجامعي

  )دبلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرب الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولى المحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف )بتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير ممتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز(ITOT) International 
Certified Trainer (Professional Diploma)  وجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الكنديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األكاديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

 .42/9/4224بتاريخالقاهرة 
   ةالنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةادبلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  Professional Diploma  Health  

Psychological بتقدير ممتاز(   الكندية األكاديمية( من( 
 التــــى فيهــــا و ومشــــارك كمــــنظم ومقــــرر الجــــامعي األداءلتطــــوير  ةالــــدورات التدريبيــــ (6

ــال  ــى مجـ ــا فـ ــل عليهـ ــي   حصـ ــحية علـ ــة الصـ ــومالرقابـ ــا و اللحـ ــذاء ومنتجاتهـ ــالمة الغـ  سـ

 : والخبرات المعملية كليةبال ةغذاء والتغذيبمقر معمل سالمة ال

  الدورة التدريبية للتدريب على حساب الاليقين(Uncertainty)   26/24/4224 
 ( الةةةةدورة التدريبيةةةةةDetermination of Heavy Metals in food & Feed   )

 4/24/4224-2وذلك بدأ من 
 لغةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةة معتمةةةةةةةةد دوليةةةةةةةةةًا لكةةةةةةةةةون معمةةةةةةةةل سةةةةةةةةةالمة ا األقتصةةةةةةةةادية هميةةةةةةةةةةالنةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةة عةةةةةةةةن األ

 22/22/4224يوم األحد الموافق 
  الةةةةةةةةةةةةةذرى ) اإلمتصةةةةةةةةةةةةةاصجهةةةةةةةةةةةةةاز  إسةةةةةةةةةةةةةتخدامالةةةةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةةوانAtomic 

Absorption Spectrophotometer  فةةةةةةةةةةةةةةةةى اللحةةةةةةةةةةةةةةةةوم  الثقيلةةةةةةةةةةةةةةةةة( لقيةةةةةةةةةةةةةةةةاس المعةةةةةةةةةةةةةةةةادن
 4/6/4224-2ألسماك واأللبان والدواجن ومنتجاتهم يومى السبت واألحد الموافق او 

  إلستخدامالدورة التدريبية ( جهازMilkoscan وذلك األربعاء )42/2/4224 
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 ( الةةةةةدورة التدريبيةةةةةةEnumeration of  coliforms in food   وذلةةةةةك بةةةةةدأ مةةةةةن السةةةةةبت )
 2/2/4224حتى الخميس  4/2/4224

  )2/2/4224ورشة عمل بعنوان )المراجعات الداخلية وحسابات الاليقين. 
 حرفيةةةةةةةةةةةةال اختبةةةةةةةةةةةاراتنةةةةةةةةةةةوان  الةةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةت ع P T بتةةةةةةةةةةةاريخ األربعةةةةةةةةةةةاء الموافةةةةةةةةةةةق ))

41/6/4224. 
 ( الةةةةةدورة التدريبيةةةةةةDetection of Listeria Monocytogenes in food  وذلةةةةةك )

 24/6/4224بدأ  السبت الموافق 
 ( الةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةDetermination of Thiobarbituric acid in food وذلةةةةةةك )

 .2/6/4224 األثنينبدأ من يوم 
 (الةةةةدورة التدريبيةةةةة علةةةةى جهةةةةازDetermination of heavy metals in food & 

feed   4/9/4224  األثنينحتى  2/9/4224(  يوم السبت 
  الذرى ) اإلمتصاصجهاز  إستخدامالدورة التدريبية تحت عنوانAtomic Absorption 

Spectrophotometer  األلبان والدواجن ومنتجاتهم يومى و  األسماكفى اللحوم و  الثقيلة( لقياس المعادن
 6/1/4224-2السبت واألحد الموافق 

  بتةةةةةةةةةةةةاريخ السةةةةةةةةةةةةبت  6241:4221 األيةةةةةةةةةةةةزوورشةةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةةل بعنةةةةةةةةةةةةوان )المراجعةةةةةةةةةةةةات الداخليةةةةةةةةةةةةة لنظةةةةةةةةةةةةام
 .42/2/4224الموافق 

 (الدورة التدريبية على جهازMeat Analyzer يوم  )21/2/4224 األثنين 
 ( المعامل اعتمادية أهمورشة عمل بعنوان )2/4/4224 األثنين. 
 (  الدورة التدريبية عنEnumeration of coagulase Positive Staphylococcus Aureus in 

food 26/2/4224-24( من 
  إستخدامالدورة التدريبية عن ( جهازAtomic Absorption Spectrophotometer  لتقدير كمية )

 4/24/4224-4موافق ال األثنينلألغذية فى يومى األحد و  الثقيلةالمعادن 
  اللحةةةةةةةةةةةةوم )  اإلشةةةةةةةةةةةةعاعىجهازالمسةةةةةةةةةةةةح  إسةةةةةةةةةةةةتخدامالةةةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةوانMeat 

Analyzer=Food Scanفةةةةةةةةةةةى    الرطوبةةةةةةةةةةةةو  ( لتحديةةةةةةةةةةةد نسةةةةةةةةةةةبة البةةةةةةةةةةةروتين والةةةةةةةةةةةدهون والرمةةةةةةةةةةةاد
 22/22/4224-22اللحوم واأللبان ومنتجاتهم يومى السبت واألحد الموافق 

  ( للشةةةةةةةةةةةروط 26241:4221 زواأليةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةوان )لكفةةةةةةةةةةةاءة معامةةةةةةةةةةةل  العامةةةةةةةةةةةة
 .42/6/4224األربعاء الموافق   4221اإلصدار الثانى مايو  المعايرةاألختبار و 

  اللحوم )  اإلشعاعىجهاز المسح  إستخدامالدورة التدريبية تحت عنوانMeat Analyzer=Food 

Scan دواجن ومنتجاتهم وكذلك نسبة الدهن وكمية واأللبان وال األسماك( لتحديد نسبة البروتين فى اللحوم و
 44/6/4224الموافق   األثنينالرماد يوم 



عبدالعاطى صالح/ عبيد .دأالسيرة الذاتية   

 

 -19- 

  المراجعات ( الداخليةالدورة التدريبية تحت عنوان Internal Audit السبت الموافق  )44/9/4224. 
  برنةةةةةةةةةةةامج  إسةةةةةةةةةةةتخدامب اإلختبةةةةةةةةةةةارتورشةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةل بعنةةةةةةةةةةةوان )التحليةةةةةةةةةةةل األحصةةةةةةةةةةةائى لبيانةةةةةةةةةةةات ونتةةةةةةةةةةةائج

SPPS  6/9/4224السبت  الموافق ( بتاريخ. 
  المراجعات ( الداخليةالدورة التدريبية تحت عنوان Internal Audit )2/9/4224الموافق  األثنين. 
  ( حرفيةال اختباراتالندوة التدريبيه بعنوان P T بتاريخ الثالثاء الموافق )46/1/4224. 
 (  ورشةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةى جهةةةةةةةةةةةةةةةازFlourometerلتحديةةةةةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةةةةةموم الفطريةةةةةةةةةةةةةةةه لألغذيةةةةةةةةةةةةةةةه )  األعةةةةةةةةةةةةةةةالفو 

 42/1/4224بتاريخ الثالثاء الموافق 
 االعتمةةةةةةةةةةادحةةةةةةةةةةول )متطلبةةةةةةةةةةات  عتمةةةةةةةةةةادحضةةةةةةةةةةور ورشةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةى نظمهةةةةةةةةةةا المجلةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةوطنى لال 

للمعامةةةةةةةةةةةةةةةل وجهةةةةةةةةةةةةةةةات التفتةةةةةةةةةةةةةةةيش وجهةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةنح الشةةةةةةةةةةةةةةةهادات فةةةةةةةةةةةةةةةى ضةةةةةةةةةةةةةةةوء الخبةةةةةةةةةةةةةةةرات الوطنيةةةةةةةةةةةةةةةه 
. بفنةةةةةةةةةةةةةةةةدق سةةةةةةةةةةةةةةةةوفتيل  22/9/4224والمسةةةةةةةةةةةةةةةةتجدات الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة ( وذلةةةةةةةةةةةةةةةةك يةةةةةةةةةةةةةةةةوم األثنةةةةةةةةةةةةةةةةين الموافةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 دى بالقاعه الملكيه بالقاهرة.المعا

 التةةةةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةةةةا  "الحمةةةةةةةةةةةةى القالعيةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين الواقةةةةةةةةةةةةع والمةةةةةةةةةةةةامول" المشةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةةةةدوه التعليميةةةةةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور بكليةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةيدله جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور حيةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةم إلقةةةةةةةةةاء محاضةةةةةةةةةره فيهةةةةةةةةةا بعنةةةةةةةةةوان ) 

مرفةةةةةةةةةةةق  )خطةةةةةةةةةةةاب شةةةةةةةةةةةكر مةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةيد  الحمةةةةةةةةةةةى القالعيةةةةةةةةةةةة والغةةةةةةةةةةةذاء وعالقتهةةةةةةةةةةةا بصةةةةةةةةةةةحة اإلنسةةةةةةةةةةةان(
خدمةةةةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةةةةع وتنميةةةةةةةةةةةة البيئةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةؤونمجةةةةةةةةةةةدى خليةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةليمان نائةةةةةةةةةةةب رئةةةةةةةةةةةيس الجامعةةةةةةةةةةةة لا.د/

 (2/9/4222صادر بتاريخ )

 

ــ   (1 ــدورات التدريبيـ ــوير الـ ــامعي األداءلتطـ ــى     الجـ ــا فـ ــل عليهـ ــى حصـ ــال التـ ــودةمجـ  و الجـ

ــذاء ــح ســـــالمة الغـــ ــةوالســـــالم   ةوالصـــ ــدريب   المهنيـــ ــركة يونيـــــون للتـــ ــن رشـــ مـــ

 والتأ يل:

  22/2/4222-24المشروعات   إدارةجودة 

   22/4226-/2الممارسات الصحيه الجيده   

 42/2/4229-21سالمة الغذاء  إدارةوتطبيق نظام  إنشاء  

 4221/ 42/2-42  الداخلية المراجعة 

  22/2/4221-/22لنظام سالمة  الغذاء الداخليةالمراجعات 

 البيئةةةةةةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةالمة  22222هاسةةةةةةةةةةةةةس أو  المهنيةةةةةةةةةةةةةةوالسةةةةةةةةةةةةةالمه  الصةةةةةةةةةةةةةحةوتطبيةةةةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةةةةةام  إنشةةةةةةةةةةةةةاء 
 1/2/4221-4 22222 يزواأل

  1/2/4221-4الست سيجما 

  42/9/4221-26المعلومات  إدارةنظام 

  22/2/4222-22المعامل  إنشاءمتطلبات 

    22/2/4222-2مدرب سالمة الغذاء                               
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   21/2/4222نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه  

ــدورات التدريبيـــ  والنـــدوات الع  ا (2 ــام بتـــدريبها مـــن     ةامـــلـ ســـالمة الغـــذاء   أجـــلالتـــى قـ

بمعمـــــل ســـــالمة الغـــــذاء  ةخدمـــــة المجتمـــــع وتنميـــــة البي ـــــ جين ويوخدمـــــة الخـــــر

 ة:كليوال

   )دورة تدريبيةةةةةةة )المماراسةةةةةةات الجيةةةةةةده للتصةةةةةةنيع Good Manufacturing Practice 

فةةةةةةةةى مصةةةةةةةةانع الغةةةةةةةةذاء مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل إنتةةةةةةةةاج غةةةةةةةةذاء آمةةةةةةةةن والحفةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةى صةةةةةةةةحة المسةةةةةةةةتهلك وخدمةةةةةةةةة 
 .46/6/4222مجتمع وتنمية البيئة فى مصر األثنين ال

 سةةةةةةةةةةةةيجما  نةةةةةةةةةةةةدوة علميةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةكس(9-Sgma)  مةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةل إنتةةةةةةةةةةةةاج غةةةةةةةةةةةةذاء أمةةةةةةةةةةةةن  خةةةةةةةةةةةةالى مةةةةةةةةةةةةن
 .26/6/4222المسببات المرضية من أجل خدمة المجتمع فى مصر األثنين 

  نةةةةةةةةةةةةةدوه علميةةةةةةةةةةةةةة عامةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةن نظةةةةةةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةةذاء )نظةةةةةةةةةةةةةام إدارة سةةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةذاء األيةةةةةةةةةةةةةةزو
44222:4221&(PAS 442)      2/2/4222األثنين الموافق . 

    )دورة تدريبيةةةةةةةة )المماراسةةةةةةةات الجيةةةةةةةدة للمعامةةةةةةةل Good Laboratory Practice  مةةةةةةةن
أجةةةةةةةةةةةةةل التأكةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةذاء  ورفةةةةةةةةةةةةةع مسةةةةةةةةةةةةةتوى الخةةةةةةةةةةةةةريجين والحفةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةحة 

 . 42/6/4222المستهلك وخدمة المجتمع فى مصرنا الحبيبه األثنين 

 تمر نةةةةةةةةةةةدوة علميةةةةةةةةةةةة للتحسةةةةةةةةةةةين المسةةةةةةةةةةة(Kaizen)  مةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةل تحسةةةةةةةةةةةين المنتجةةةةةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةةةةةة لتلبيةةةةةةةةةةةة
إحتياجةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةذاء اآلمةةةةةةةةةن والحفةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةحة المسةةةةةةةةةتهلك وخدمةةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةةع 

 . 21/9/4222فى مصر األثنين 
  دورة تدريبيةةةةةة(Detection of E .coli o216 in food)  مةةةةةن أجةةةةةل رفةةةةةع مهةةةةةارات

 .22/22/4224 -24ة الخريج وتقديم غذاء أمن للمجتمع فى الفتر 

  نةةةةةةةةةةةةةدوة علميةةةةةةةةةةةةةه للتحسةةةةةةةةةةةةةين المسةةةةةةةةةةةةةتمر(KanBan)  مةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةل تحسةةةةةةةةةةةةةين الصةةةةةةةةةةةةةناعات وسةةةةةةةةةةةةةالمة
الغةةةةةةةةةةةذاء الغذائيةةةةةةةةةةةة لتلبيةةةةةةةةةةةة إحتياجةةةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةن  الغةةةةةةةةةةةذاء اآلمةةةةةةةةةةةن والحفةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةحة 

 . 22/22/4224المستهلك وخدمة المجتمع فى مصر األثنين 

  نةةةةةدوة علميةةةةةة المماراسةةةةةات الجيةةةةةدة للتصةةةةةنيع Good Manufacturing Practice  فةةةةةى
مصةةةةةةةةةةانع الغةةةةةةةةةةذاء مةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةل  إنتةةةةةةةةةةاج غةةةةةةةةةةذاء أمةةةةةةةةةةن والحفةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةحة المسةةةةةةةةةةتهلك وخدمةةةةةةةةةةة 

 . 26/6/4224المجتمع فى مصر األثنين 
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   الكشةةةةةةف عةةةةةةن ميكةةةةةةروب السةةةةةةالمونيال فةةةةةةى األغذيةةةةةةة فةةةةةةى بإسةةةةةةتخدام إختبةةةةةةار(Detection of 

Salmonella in  food) مةةةةةن لخدمةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل رفةةةةةع مهةةةةةارات الخةةةةةريجين وتقةةةةةديم غةةةةةذاء أ
 . 42/2/4224المجتمع الثالثأء 

 الكشةةةةةةةف عةةةةةةةن فسةةةةةةةاد الةةةةةةةدهون فةةةةةةةى األغذيةةةةةةةة بإسةةةةةةةتخدام إختبةةةةةةةار(Detection of fat 

Rancidity in food by thiobarbituric acid)  مةةةةةةن أجةةةةةةل    رفةةةةةةع مهةةةةةةارات
 . 2/9/4224الخرجين وتقديم غذاء أمن لخدمة المجتمع الثالثاء 

 واألسةةةةةةةةةماك والةةةةةةةةةدواجن ومنتجاتهةةةةةةةةةا بإسةةةةةةةةةتخدام إختبةةةةةةةةةار  الكشةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةن فسةةةةةةةةةاد البةةةةةةةةةروتين فةةةةةةةةةى اللحةةةةةةةةةوم
 Determination of Total Volatile Basic)المةةةةةةواد النيتروجينيةةةةةةة الطيةةةةةةارة 

Nitrogen in meat)  مةةةةةةةن أجةةةةةةةل رفةةةةةةةع مهةةةةةةةارات الخةةةةةةريجين وتقةةةةةةةديم غةةةةةةةذاء أمةةةةةةةن للمجتمةةةةةةةع
 . 6/2/4224الثالثاء 

 تعلقةةةةةةةةةة بفحةةةةةةةةةص جميةةةةةةةةةع أنةةةةةةةةةواع تصةةةةةةةةةميم وتنفيةةةةةةةةةذ جميةةةةةةةةةع البةةةةةةةةةرامج التدريبيةةةةةةةةةة وجميةةةةةةةةةع ورش العمةةةةةةةةةل الم
الغةةةةةةةةذاء واألعةةةةةةةةالف والميةةةةةةةةاة وكةةةةةةةةذلك كتابةةةةةةةةة التقةةةةةةةةارير لكةةةةةةةةل مةةةةةةةةن السةةةةةةةةادة أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةه التةةةةةةةةدريس 
والوظةةةةةةةةةةةةائف المعاونةةةةةةةةةةةةه  والفنةةةةةةةةةةةةين للجامعةةةةةةةةةةةةة وكةةةةةةةةةةةةذلك الجهةةةةةةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةةةةةةه التةةةةةةةةةةةةى لهةةةةةةةةةةةةا عالقةةةةةةةةةةةةه 

 بفحص الغذاء واألعالف

ريس  ي ــــة التــــد أعضــــاءالــــدورات التــــى قــــام بتــــدريبها فــــى مجــــال تنميــــة القــــدرات   (9

 الجامعي(( األداء)) لتطوير الجامعية القياداتو

 جامعة دمنهورل  ي ة التدريس والقيادات أعضاءمركز تنمية قدرات دورات  - أ

( باااااج الماااااااية التدريبياااااة  TOT 0يشاااااار  مشااااااركة ب)الاااااة كمااااادر ) مشاااااار شاااااار  و 
 :اآلتية

 
 البحث العلمى أساليب 
 اخالقيات البحث العلمى 
 لتمويل البحوث المشروعات البحثية إعداد 
 النشر الدولى للبحوث العلمية 
 اإلسكندرية ي ة التدريس والقيادات بجامعة  أعضاءمركز تنمية قدرات  - ب

 :اآلتية( بج المااية التدريبية TOT 0يشار  مشاركة ب)الة كمدر )  مشار     
 الجامعية دارةاإل 
 التخطيط االستراتيجى 
 مشروع بحثى تنافسى إعداد 
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 علمىالبحث ال أساليب 
 وسلوكيات المهنة آداب 
  التعليم المختلفة   أنماطالفعال في  اإلتصالمهارات 

ــد (70 ــدرب معتمـ ــي مـ ــرق   فـ ــيرتند الشـ ــركة سـ ــطواألرشـ ــة   سـ ــن منظمـ ــدة مـ ــادالمعتمـ  االعتمـ

 الجــــودة إدارةلــــنظم لــــنظم 9007  األيــــزو.الدوليــــة األيــــزو)طبقــــا لموصــــفات  الــــدولي

 البي ـــــة لنظـــــام ســـــالمة    77400 األيـــــزو و الجـــــودة  إدارةوثـــــائق نظـــــام    إعـــــدادو

ســـــالمة  إدارةلنظـــــام  22000 واأليـــــزو -المهنيـــــةوالســـــالم   الصـــــحة 78007األيـــــزو

 .اآلتيةفي الدورات  (الغذاء

  األزمات إدارةاستراتيجيات 
  وبناء الفريق   اإلتصالمهارات 
 اإلجتماعاتالوقت و  إدارة      
  اإلداريةالمهارات 
  الناجح األداءمؤشرات 
  األداءات تقييم وقياس مؤشر  
  ةيشرافاإلو  القياديةالمهارات 
 ةتقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئي 
  عةةةةةةةةةةةةةةةدادو  الجةةةةةةةةةةةةةةةودة إدارةلةةةةةةةةةةةةةةةنظم  األساسةةةةةةةةةةةةةةةيةالمفةةةةةةةةةةةةةةةاهيم طبقةةةةةةةةةةةةةةةا  الجةةةةةةةةةةةةةةةودة إدارةوثةةةةةةةةةةةةةةةائق نظةةةةةةةةةةةةةةةام  ا 

   6222 األيزو مواصفةلل
ــاز  (77 ــل    اجتيـــ ــاز تحليـــ ــى جهـــ ــة علـــ ــدورة  التدريبيـــ ــةالـــ ــال و األغذيـــ  (Analyzer األعـــ

emsyst IRN (Meat   من رشركة كلينيالب 2072ديسمبر . 

 

ــطة  (72 ــيالتدر األنشــ ــدورات ةبيــ ــات والــ ــى والفحوصــ ــوم التــ ــل  ب يقــ ــل معمــ ــذ ا داخــ تنفيــ

 :)كتيب المعمل()الخبرات المعملية( كليةبال سالمة الغذاء والتغذية

 التةةةةةةةةةدريس  ةهيئةةةةةةةةة أعضةةةةةةةةةاء ةالغةةةةةةةةةذاء للسةةةةةةةةةاد ةسةةةةةةةةةالمبة المتعلقةةةةةةةةة ةعمةةةةةةةةةل العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدورات التدربيةةةةةةةةة
 السةةةةةةةةةةادةوكةةةةةةةةةةذلك  بالغةةةةةةةةةةذاء ةالةةةةةةةةةةذين لهةةةةةةةةةةم عالقةةةةةةةةةة  ةلكليةةةةةةةةةةات الجامعةةةةةةةةةةات المصةةةةةةةةةةري معاونةةةةةةةةةةةال ةوالهيئةةةةةةةةةة

علةةةةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةةةةادرات والةةةةةةةةةةةةواردات  ةين العةةةةةةةةةةةةاملين بجهةةةةةةةةةةةةاز الرقابةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةنفوال  التةةةةةةةةةةةةدريس يئةةةةةةةةةةةةةه أعضةةةةةةةةةةةةاء
ة وكتابةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةل فحةةةةةةةةةةةةةص الغةةةةةةةةةةةةةذاءاو شةةةةةةةةةةةةةركات تصةةةةةةةةةةةةةنيع الغةةةةةةةةةةةةةذاء ومع ةوالصةةةةةةةةةةةةةناع ةالتجةةةةةةةةةةةةةار  وزارةبةةةةةةةةةةةةة

  .)كتيب المعمل( ذه الدورات موضحه بالجدولوه ةنيفالتقارير ال
 تمةةةةةةةةةةةةع المةةةةةةةةةةةةدنى وجميةةةةةةةةةةةةع الجهةةةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةةةى لهةةةةةةةةةةةةا ظمةةةةةةةةةةةةات المجليةةةةةةةةةةةةل لجميةةةةةةةةةةةةع مناجميةةةةةةةةةةةةع التح إجةةةةةةةةةةةةراء

 المعمل.كتيب  فىكما هو موضح  لهذه التجارب إحتياج
 PCR and DNA typing  Total Aerobic Bacterial Count in 

food 
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 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 

 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 

 

 ايةةةةةةةةةةةةا المبيةةةةةةةةةةةةدات والمضةةةةةةةةةةةةادات الحيويةةةةةةةةةةةةة والهرمونةةةةةةةةةةةةات والنيتروفةةةةةةةةةةةةورانز والمالخيةةةةةةةةةةةةت الكشةةةةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةةةةن بق
 .األعالفو  الخضراواتو  األغذيةاألخضر فى 

 (IBCTلمجلس الدولى لتدريب المدربين الدولين)ادورة  النشر العلمى الدولى من   (73

للمةةةةةةةةةةةةدربين المحتةةةةةةةةةةةةرفين الةةةةةةةةةةةةدوليين    NCFLD  سةةةةةةةةةةةةطو األوالشةةةةةةةةةةةةرق  األسةةةةةةةةةةةةنانمةةةةةةةةةةةةن مركةةةةةةةةةةةةز شةةةةةةةةةةةةمال 
مةةةةةةةةةةن المركةةةةةةةةةةز القةةةةةةةةةةومي لتنميةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةدرات هيئةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةدريس  القةةةةةةةةةةاهرة جامعةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةةنانطةةةةةةةةةةب  ةكليةةةةةةةةةةب

     44/1/4224-26 الفترةوالقيادات فى 
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 3/7/2077بنوك االس لة ومعايير جودة التقويم  التربوى بتاريخ إعداددورة  (74

 :اإلمتحاناتمشروه تطوير نظم تقويم الطالب و دورات (72

  دورة  المةةةةةةةةةةةةةدرب المحتةةةةةةةةةةةةةر(  فTOT)  قةةةةةةةةةةةةةويم الطةةةةةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةةةةةةن كليةةةةةةةةةةةةةة وت اإلمتحانةةةةةةةةةةةةةاتفةةةةةةةةةةةةةي نظةةةةةةةةةةةةةم
  4222يوليو  42 إلى 21من  الفترةعين شمس في يوليو في  جامعةالبنات 

  األعمةةةةةةةةةةةةةةةالدوره ملةةةةةةةةةةةةةةةف (Portfolio)   وتقةةةةةةةةةةةةةةةويم  اإلمتحانةةةةةةةةةةةةةةةاتفةةةةةةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةةةةةةروع تطةةةةةةةةةةةةةةةوير نظةةةةةةةةةةةةةةةم
 جامعة دمنهور-الطالب لكليات 

ــدرب  (76 ــدورة المـــ ــارك الـــ ــر  )المشـــ ــس  TOT)7المحتـــ ــن المجلـــ ــدريب مـــ ــدولى لتـــ الـــ

 ((2077يوليو 1-2من  الفترةفى  IBCTالدولين )) نالمدربي

المعلـــــم الجـــــامعى  التـــــى انعقـــــدت بكليـــــة التربيـــــة جامعـــــة   إعـــــداداجتـــــاز دورة   (71

 7992خالل رشهر سبتمبر  اإلسكندرية

ــا ورم العمــــل التــــى  (78 ــام بعملهــ  األغذيــــةأقيمــــ  بقســــم الرقابــــة الصــــحية علــــى  وقــ

  اإلستهالك إلى اإلنتاجغذاء من لل اآلمن تداولالتح  عنوان 

 22/2/4221 الموافق يوم السبت التسمم الغذائى 

  21/2/4221 ربعاء الموافقاأليوم فاشية التسمم الغذائى 

  22/2/4221 يوم السبت الموافقالتلوث العرضى للغذاء 

  44/2/4221 يوم االربعاء الموافقالغذاء فى النظافة الشخصية 

  46/2/4221يوم االربعاء الموافق للغذاء الممارسات الصحية الجيدة 

  4/1/4221التخزين يوم السبت الموافق  أثناءللغذاء  اآلمنالتعامل 

  9/1/4221التشريعات المحلية والدولية لسالمة الغذاء يوم األربعاء الموافق 
 

 

 :رات والندوات العلمية وورم العملالمشاركة في الم تم عشر: ابعس

المخةةةةةةةةةةةاطر البيئيةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةحة وسةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء  تةةةةةةةةةةةأثير) ولي األشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةةةدول (2
 (ولاائزة البحث ال ) 42/2/4222جامعة الزقازيق  األغذيةقسم مراقبة 

جامعةةةةةةةةةةة -الزراعةةةةةةةةةةةكليةةةةةةةةةةة -العلمةةةةةةةةةةى لقسةةةةةةةةةةم وقايةةةةةةةةةةة النبةةةةةةةةةةات األسةةةةةةةةةةبوع فعاليةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةارك سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى  (4
 قبالإسةةةةةةةةةةةتوقمةةةةةةةةةةةت ب 4222ديسةةةةةةةةةةةمبر  2نةةةةةةةةةةةوفمبر حتةةةةةةةةةةةى الخمةةةةةةةةةةةيس  42مةةةةةةةةةةةن  الفتةةةةةةةةةةةرةدمنهةةةةةةةةةةةور فةةةةةةةةةةةى 
 .كليةبال التغذيةبمعمل سالمة الغذاء و   Jing Jaing    Zhouا.د/ينج يانج زوه
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بقاعةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةؤتمرات التةةةةةةةةةى نظمةةةةةةةةةت تحةةةةةةةةةةت رعايةةةةةةةةةة معةةةةةةةةةةالى  مااااااااادتمر الاااااااااااودةشةةةةةةةةةارك سةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى  (4
 والسااااااااتار الدكتور الساااااااايد عباااااااادال ال  وزياااااااار رئاااااااايء الااااااااوزراه المحلاااااااادء    باااااااارا يم مح اااااااا 

 42/1/4221معة القاهرة يوم الخميس التعليم العالى بقاعة اإلحتفاالت جا

كليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب البشةةةةةةةةةرى  -المةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةي والةةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةةد بقسةةةةةةةةةم البةةةةةةةةةاثولوجى فعاليةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي - (2
 Integrated laboratory)  1/4/4221-4فةةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةن  اإلسةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةة -

Medicine at the Clinical interface)  

ة يةةةةةةةةةةةةةالوسةةةةةةةةةةةةةائل التكنولوج إسةةةةةةةةةةةةةتخدامورشةةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةةةةة  بعنةةةةةةةةةةةةةوان) " فعاليةةةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةةةي  (1
تقةةةةةةةةةةةويم  أدواتمةةةةةةةةةةةن  ىآخةةةةةةةةةةةر " و "صةةةةةةةةةةةياغة نوعيةةةةةةةةةةةات  التعليميةةةةةةةةةةةةالحديثةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةى النهةةةةةةةةةةةوض بالعمليةةةةةةةةةةةة 

بمقةةةةةةةةةةةةر مجلةةةةةةةةةةةةس  6/4/4221الطةةةةةةةةةةةةالب"(   بمشةةةةةةةةةةةةروع بانورامةةةةةةةةةةةةا الحيةةةةةةةةةةةةوان  يةةةةةةةةةةةةوم السةةةةةةةةةةةةبت الموافةةةةةةةةةةةةق 
 جامعة دمنهور. –كلية الطب البيطرى 

 اآلمةةةةةةةةةةنتةةةةةةةةةةدوال  والتعامةةةةةةةةةةل والتخةةةةةةةةةةزين ورشةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةة  بعنةةةةةةةةةةوان) "ال فعاليةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي  (9
 9/2/4221 األثنينللغذاء"( بمسقط بسلطنة عمان يوم 

مةةةةةةةةةةةؤتمر سةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء   ) "اسةةةةةةةةةةةبوع سةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء"( بمسةةةةةةةةةةةقط بسةةةةةةةةةةةلطنة  فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي  (6
 . 6/2/4221-6/2/4221عمان يوم

الطةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةرى بكليةةةةةةةةةة  (Food Poisoning)نظةةةةةةةةةم ورشةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةل بعنةةةةةةةةةوان "سةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء" (2
 4/1/4221ض تقدمى متميز يوم السبت الموافق ر وشارك بعدمنهور  جامعة

حةةةةةةةةةةول سةةةةةةةةةةبل تفعيةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةوفير اللحةةةةةةةةةةوم  اإلسةةةةةةةةةةكندريةالنةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةة لجامعةةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي  (6
محاضةةةةةةةةرة تحةةةةةةةةت عنةةةةةةةةوان دور  إلقةةةةةةةةاءالحمةةةةةةةةراء فةةةةةةةةي مصةةةةةةةةر وخفةةةةةةةةض أسةةةةةةةةعارها حيةةةةةةةةث قةةةةةةةةام سةةةةةةةةيادته ب

 44/2/4224 األثنينالطب البيطرى في توفير اللحوم الحمراء يوم 

لكليةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةب البشةةةةةةةةةةرى بجامعةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةين شةةةةةةةةةةمس  مةةةةةةةةةةؤتمر التعلةةةةةةةةةةيم الطبةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةتمرشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي  (22
 آمةةةةةةةةةةانمحاضةةةةةةةةةةرة تحةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةوان ) إلقةةةةةةةةةةاءحيةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةام ب دار ضةةةةةةةةةةيافة جامعةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةين شةةةةةةةةةةمسبمقةةةةةةةةةةر 

 2/9/4222بتاريخ تحت   والنووى( اإلشعاعىالبيئة والغذاء من التعرض 

 46/24/4222نواتج التعلم وتحليلها بتاريخ إعدادشارك فى دوره  (22

مةةةةةةةةةةةع  تعةةةةةةةةةةةاونالشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةدوة كبةةةةةةةةةةةرى التةةةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةةةا الغرفةةةةةةةةةةةة التجاريةةةةةةةةةةةة لمحافظةةةةةةةةةةةة البحيةةةةةةةةةةةرة ب (24
وذلةةةةةةةةةةك بمقةةةةةةةةةةر الغرفةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةتهالكوحمايةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةتهلك بعنةةةةةةةةةةون ضةةةةةةةةةةوابط ترشةةةةةةةةةةيد  إرشةةةةةةةةةةادجمعيةةةةةةةةةةة 

 1/1/4222التجارية لمناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم يوم األربعاء 

مركةةةةةةةةةز تطةةةةةةةةةوير التعلةةةةةةةةةيم الجةةةةةةةةةامعى  لجامعةةةةةةةةةة  اءإنشةةةةةةةةةشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةى ملتقةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةوار حةةةةةةةةةول مشةةةةةةةةةروع  (24
 -46بالمدينةةةةةةةةةةةة الجامعيةةةةةةةةةةةة بسةةةةةةةةةةةموحة بتةةةةةةةةةةةاريخ   اإلسةةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةةة ه والةةةةةةةةةةةذى نظمتةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةكندرية

 4222فبراير   42
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النةةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةةة  المقامةةةةةةةةةةةة بالقاعةةةةةةةةةةةة الكبةةةةةةةةةةةرى لكليةةةةةةةةةةةة التمةةةةةةةةةةةريض جامعةةةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي   (22
هيئةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةدريس يةةةةةةةةةةةةةةةوم  ءأعضةةةةةةةةةةةةةةةاحةةةةةةةةةةةةةةةول المعةةةةةةةةةةةةةةةاير الدوليةةةةةةةةةةةةةةةة للبحةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةى و  اإلسةةةةةةةةةةةةةةةكندرية

 صباحا 46/4/4222

المةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةةةةةةةامس )الطةةةةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةةةةةةةةى خدمةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةةةةةةةي  (21
 4226 اإلسكندريةجامعة -المجتمع(والذ  نظمتة كلية الطب البيطر  

للصةةةةةةةةحة العامةةةةةةةةة حيةةةةةةةةث قةةةةةةةةام  العةةةةةةةةالىالنةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةة  التةةةةةةةةى نظمهةةةةةةةةا المعهةةةةةةةةد  فعاليةةةةةةةةاتشةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي  (29
العيةةةةةةةةةةةد للحصةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةى لحةةةةةةةةةةةةوم  ضةةةةةةةةةةةةاحى)المعةةةةةةةةةةةةامالت الصةةةةةةةةةةةحية أل محاضةةةةةةةةةةةةرة وعنوانهةةةةةةةةةةةا إلقةةةةةةةةةةةاءب

فةةةةةةةةةةةةةةى  22/22/4226( فةةةةةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةةةةةراضذات قيمةةةةةةةةةةةةةةة غذائيةةةةةةةةةةةةةةة عاليةةةةةةةةةةةةةةة وخاليةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةةةةةببات 
 .اإلسكندريةجامعة  -للصحة العامة العالىالمدرج الرئيسى  للمعهد 

المةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةي الرابةةةةةةةةةةةع للبحةةةةةةةةةةةوث البيطريةةةةةةةةةةةة بكليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةر   فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي  (26
 4226لسنة  أكتوبر 2-4 إلسكندريةابجامعة 

والتةةةةةةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةةةةةةا كليةةةةةةةةةةةةةةة   29/2/4226ورشةةةةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةةةةل لتوصةةةةةةةةةةةةةةيف البةةةةةةةةةةةةةةرامج والمقةةةةةةةةةةةةةةررات يةةةةةةةةةةةةةةوم  (22
  فرع دمنهور. اإلسكندريةجامعة –الطب البيطرى بالبستان 

نظمتهةةةةةةةةةةةا كليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب  التىالخنةةةةةةةةةةةازير" إنفلةةةةةةةةةةةونزاالنةةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةن " فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي  (26
محاضةةةةةةةةةةةةرة وعنوانهةةةةةةةةةةةةا )فوبيةةةةةةةةةةةةا  إلقةةةةةةةةةةةةاءحيةةةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةةةام ب  ندريةاإلسةةةةةةةةةةةةكجامعةةةةةةةةةةةةة  -البيطةةةةةةةةةةةةر  بالبسةةةةةةةةةةةةتان

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة  -بمجمةةةةةةةةةةةةةةةع البسةةةةةةةةةةةةةةةتان فةةةةةةةةةةةةةةةرع دمنهةةةةةةةةةةةةةةةور 4226/ 1/  22الخنةةةةةةةةةةةةةةةازير( بتةةةةةةةةةةةةةةةاريخ  إنفلةةةةةةةةةةةةةةةونزا
 .اإلسكندرية

فةةةةةةةةةى  اإلسةةةةةةةةةتثمار آفةةةةةةةةةاقالسةةةةةةةةةمكى تحةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةوان  لإلسةةةةةةةةةتزراعالنةةةةةةةةةدوة القوميةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي  (42
نظمتهةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةىة مسةةةةةةةةةتقبلية مجةةةةةةةةةال االسةةةةةةةةةتزراع السةةةةةةةةةمكى )سةةةةةةةةةمكة بلطةةةةةةةةةى للتصةةةةةةةةةدير( تحليةةةةةةةةةل ونظةةةةةةةةةر 

بقاعةةةةةةةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةةةةةةةةارك  4226/ 22/4 اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة  -كليةةةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةةةر  بالبسةةةةةةةةةةةةةةةةتان
 بدمنهور.

نظمتهةةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةةىالطيةةةةةةةةةةور( تحليةةةةةةةةةةل ونظةةةةةةةةةةرة مسةةةةةةةةةةتقبلية  إنفلونزاشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة) (42
بقاعةةةةةةةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةةةةةةةةارك 24/22/4222 اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة  -كليةةةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةةةر  بالبسةةةةةةةةةةةةةةةةتان

 بدمنهور

ومنتجاتهةةةةةةةةةةةةةا  األسةةةةةةةةةةةةةماكالخاصةةةةةةةةةةةةةة بتطةةةةةةةةةةةةةوير مقةةةةةةةةةةةةةرر اللحةةةةةةةةةةةةةوم و  6/2/4222األثنةةةةةةةةةةةةةينورشةةةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةةةوم  (44
 اإلسكندريةجامعة -نظمتها كلية الطب البيطر   التىو 

تحةةةةةةةةةت  اإلسةةةةةةةةةكندريةأقيمةةةةةةةةةت بكليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةر  بجامعةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةىوشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةة  (44
عقةةةةةةةةدت يةةةةةةةةوم السةةةةةةةةبت  ىالتةةةةةةةةوالحيةةةةةةةةوان"  و  اإلنسةةةةةةةةانالطيةةةةةةةةور وأثرهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى صةةةةةةةةحة  إنفلةةةةةةةةونزاعنةةةةةةةةوان "

26/22/4226. 
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مقةةةةةةةةةةةرر ومشةةةةةةةةةةةارك فعةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةي ورش العمةةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةةة بتطةةةةةةةةةةةوير مقةةةةةةةةةةةرر الرقابةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةحية علةةةةةةةةةةةى  (42
أقيمةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةي قاعةةةةةةةةةةةةة رعايةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةباب  التةةةةةةةةةةةةىو  فةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةر تهةةةةةةةةةةةةااوتكنولوجي األسةةةةةةةةةةةةماكاللحةةةةةةةةةةةةوم و 
جامعةةةةةةةةةةةةةةةةة -نظمتهةةةةةةةةةةةةةةةةا كليةةةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةةةر   التةةةةةةةةةةةةةةةةىو  4/22/4226 اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكندريةبجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .اإلسكندرية

 الخاصةةةةةةةةةةةةةةةدوات التةةةةةةةةةةةةةةى نظمهةةةةةةةةةةةةةةاالحزب الةةةةةةةةةةةةةةوطنى والجمعيةةةةةةةةةةةةةةات التابعةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةه شةةةةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةةةةةة (41
العديةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةن  إلقةةةةةةةةةةةةةةةاءحيةةةةةةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةةةةةةام ب الحيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةوالمنتجةةةةةةةةةةةةةةةات  األسةةةةةةةةةةةةةةةماكباسةةةةةةةةةةةةةةةتهالك اللحةةةةةةةةةةةةةةةوم و 

لعةةةةةةةةةةام  المحاضةةةةةةةةةةرات لتوعيةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةتهلك بالحالةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةحيه  للحةةةةةةةةةةوم والمنتجةةةةةةةةةةات الحيوانيةةةةةةةةةةة
4229. 

العيةةةةةةةةةد  أضةةةةةةةةةاحىلحةةةةةةةةةوم  تةةةةةةةةةداول" للصةةةةةةةةةحة بعنةةةةةةةةةوان  العةةةةةةةةةالىشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةدوة المقامةةةةةةةةةة بالمعهةةةةةةةةةد  (49
 محاضرة بها . إلقاءوقام ب 4229ديسمبر  49وصحة المستهلك " بتاريخ 

 اإلسةةةةةةةةةةكندريةأقيمةةةةةةةةةةت بكليةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةر  بجامعةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةىشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةة  (46
عقةةةةةةةةةدت يةةةةةةةةةوم  التةةةةةةةةةىوالحيةةةةةةةةةوان" و  اإلنسةةةةةةةةةانالطيةةةةةةةةةور وأثرهةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةحة  إنفلةةةةةةةةةونزاتحةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةوان "

 . 26/24/4229األحد 

المةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةي الثةةةةةةةةاني الةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةد بكليةةةةةةةةة الطةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةر  بكفةةةةةةةةر الشةةةةةةةةيخ  فعاليةةةةةةةةاتشةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي  (42
 .4229مايو  2-9( في الفترة من اإلنسانبجامعة طنطا )الطب البيطر  وصحة 

المةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةي الرابةةةةةةةةةةع والةةةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةةةد بكليةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةر  بجامعةةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي  (46
 .4221أبريل  9-1يطاليا في الفترة من مع جامعة تيرامو بإ اإلشتراكالمنصورة ب

المةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةي الرابةةةةةةةةةةةع للبحةةةةةةةةةةةوث البيطريةةةةةةةةةةةة بكليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةر   فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي  (42
 .4222لسنة  أكتوبر 2-4 اإلسكندريةبجامعة 

المةةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةةي الثةةةةةةةةةةةةاني بكليةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةر  بمدينةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةادات  فعاليةةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةةي  (42
 . 4222أبريل  42/42من  بجامعة المنوفية والذ  عقد في الفترة

عقةةةةةةةةةةدت بمقةةةةةةةةةةر الكليةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةوان "المشةةةةةةةةةةاريع  التةةةةةةةةةةىو  اإلسةةةةةةةةةةكندريةشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةدوة جامعةةةةةةةةةةة  (44
روبةةةةةةةةةةةةي بهةةةةةةةةةةةةدف تطةةةةةةةةةةةةوير التعلةةةةةةةةةةةةيم فةةةةةةةةةةةةي جمهوريةةةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةةةر العربيةةةةةةةةةةةةة" و األ تحةةةةةةةةةةةةادالالممولةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن ا

2/2/4222. 

المةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةدولي الثةةةةةةةةةاني لمراقبةةةةةةةةةة وصةةةةةةةةةحة وسةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء والةةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةةد  فعاليةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي  (44
 .                                   4224أسيوط  جامعة ة الطب البيطر بكلي

كفةةةةةةةةةةةر –والةةةةةةةةةةةذى عقةةةةةةةةةةةد بكليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةرى  ولالمةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةى األ فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةي  (42
   4224مايو  2-9طنطا  فى الفترة من  جامعة -الشيخ



عبدالعاطى صالح/ عبيد .دأالسيرة الذاتية   

 

 -26- 

–يطةةةةةةةةةرى المةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدولي الثالةةةةةةةةةث والةةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةةد بكليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب الب فعاليةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي  (41
ابريةةةةةةةةةةةل  42-46مةةةةةةةةةةع جامعةةةةةةةةةةةة رومةةةةةةةةةةةا بايطاليةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةةن  اإلشةةةةةةةةةةةتراكالمنصةةةةةةةةةةةورة ب جامعةةةةةةةةةةة
4224   . 

نظمتهةةةةةةةةةةةا كليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةر   التةةةةةةةةةةةىمقةةةةةةةةةةةرر ومشةةةةةةةةةةةارك فعةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةةدوة " جنةةةةةةةةةةةون البقةةةةةةةةةةةر" و  (49
 42/9/4222بمعهد الدراسات العليا والبحوث يوم الخميس  اإلسكندريةبجامعة 

التةةةةةةةةةةدريس والقيةةةةةةةةةةادات  أعضةةةةةةةةةةاءدورات لتنميةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةدرات  9شةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي الحضةةةةةةةةةةور والتةةةةةةةةةةدريب لعةةةةةةةةةةدد  (46
هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس والقيةةةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةاءمركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدرات  إشةةةةةةةةةراف تعقةةةةةةةةةد تحةةةةةةةةةت  التةةةةةةةةةى

 .اإلسكندرية

المةةةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةةةي والةةةةةةةةةةةةةذ  عقةةةةةةةةةةةةةد بكليةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةر  بجامعةةةةةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةةةي  (42
 .2666 اإلسكندرية

)مخةةةةةةةةةةةةاطر الباعةةةةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةةةائلين و لخاصةةةةةةةةةةةةة ب مقةةةةةةةةةةةةرر ومةةةةةةةةةةةةنظم  ومنفةةةةةةةةةةةةذ النةةةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةة ا (46
 2/4/4221االسواق العشوائية( وذلك يوم االربعاء الموافق 

مقةةةةةةةةةةرر ومةةةةةةةةةةنظم  ومنفةةةةةةةةةةذ ورشةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةة بالتعامةةةةةةةةةةل اآلمةةةةةةةةةةن للغةةةةةةةةةةذاء مةةةةةةةةةةن اإلنتةةةةةةةةةةاج حتةةةةةةةةةةى  (22
 42/4/4221األستهالك  وذلك بتاريخ 

 4/1/4221مقرر ومنظم  ومنفذ ورشة عمل عن التسمم الغذائى بتاريخ  (22

 

 :التطوير( إدارةو اإلنجاز )القدرة علي  ونظم الجودة عتماد:التأ يل لال عشر منثا

 مةةةةةةةةةن  عتمةةةةةةةةةادمةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةر  جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور لالتأهيةةةةةةةةةل مع
لكفةةةةةةةةةةةةةةاءة  4221:  26241طبقةةةةةةةةةةةةةةًا للمواصةةةةةةةةةةةةةةفة الدوليةةةةةةةةةةةةةةة األيةةةةةةةةةةةةةةزو  عتمةةةةةةةةةةةةةةادالمجلةةةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةةةوطني لال

بةةةةةةةةةةةةرامج  2بةةةةةةةةةةةةرامج  2واعتمةةةةةةةةةةةةد المعمةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةدد   ادعتمةةةةةةةةةةةةاإلختبةةةةةةةةةةةةارت والمعةةةةةةةةةةةةايرة لالمعامةةةةةةةةةةةةل 
وحصةةةةةةةةةةةةةةةوله  26/9/4222بتةةةةةةةةةةةةةةةاريخ  بةةةةةةةةةةةةةةةرامج فةةةةةةةةةةةةةةةي الفحوصةةةةةةةةةةةةةةةات الكيميائيةةةةةةةةةةةةةةةة 2ميكروبيولةةةةةةةةةةةةةةةوجي و

 االعتمةةةةةةةةةةادواإلعتةةةةةةةةةةراف الةةةةةةةةةةدولي مةةةةةةةةةةن منظمةةةةةةةةةةة  عتمةةةةةةةةةةادمةةةةةةةةةةن المجلةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةوطني لال االعتمةةةةةةةةةةادعلةةةةةةةةةةي 
 .يةالدولي

  شةةةةةةةةةةركة(  22د )عةةةةةةةةةةدعتمادعديةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةركات العاملةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةةال انتةةةةةةةةةةاج الغةةةةةةةةةةذاء لالتأهيةةةةةةةةةةل
وتطبيةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةم الجةةةةةةةةةودة وسةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء والبيئةةةةةةةةةة وتةةةةةةةةةدريب العةةةةةةةةةاملين بهةةةةةةةةةذه الشةةةةةةةةةركات علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذه 

 النظم  )مرفق شهادة(
 اول كليةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةى جامعةةةةةةةةةةةةة  42/1/4221بتةةةةةةةةةةةةاريخ  6222:4222يةةةةةةةةةةةةزو حصةةةةةةةةةةةةول الكليةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى اال

 دمنهور تحصل على  تلك الشهادة .
 
   :الخبرات المعملية :عشر تاسع
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 :  ملية في الخارجالخبرات المعاوال:

 : 7991 -7992معمل جامعة الطب البيطرى بفيينا بالنمسا  -7
University Veterinary Medicinein Vienna .Meat Hygiene,Meat Technology and other 

foods lab. 

 دام حيث قام بدراسة التغيرات البكتريولوجية التى تحدث في البروتين أثناء تخزين لحوم الدواجن وذلك بإستخ
الطرق البكتريولوجية الحديثة وكذلك الطرق الكيميائية الحديثة مثل تحديد كمية األمينات الحيوية بإستخدام 

و كذلك تحديد كمية األمونيا بإستخدام جهاز األمونيا    HPLCجهاز التحليل الكروماتوجرافي  عالي الكفاءة
الغير بروتينية المصدر وكذلك بإستخدام التحليل اإللكترونى باإلضافة الي تحديد نسبة المواد النتروجينية 

 Zoneالكهربائي لكل من بروتين  السركوبالزم ة المايوفيبرلر لمعرفة مد  سالمتها بإستخدام طريقة : 

Electrophoresis(NZE), Isoelectric focusing electrophoresis(IEF),Sodiumdodecyl 
sulphate electrophoresis(SDS-PAGE). 

 ف عن بقايا المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات والنيتروفورانز والمالخيت األخضر فى األغذية الكش
 والخضراوات واألعالف.

ــة        -2 ــرى بالمملكـ ــب البيطـ ــة الطـ ــواني  كليـ ــل الحيـ ــة ذات األصـ ــوم األغذيـ ــم علـ ــل قسـ معمـ

  7991المتحدة )إنجلترا( ـ سنة 

 -ذبةةةةةةةةةةةةائح الةةةةةةةةةةةةدواجن واللحةةةةةةةةةةةةوم االخةةةةةةةةةةةةرى  غمةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةةةاريع التغةةةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةةةى طةةةةةةةةةةةةرق للةةةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةةةن تلةةةةةةةةةةةةوث
 مستخدما البخار تحت ضغط وحمض الالكتيك والخليك.

 -  إسةةةةةةةةتخدام طريقةةةةةةةةة كمةةةةةةةةا تعلةةةةةةةةم ايضةةةةةةةةا PCR     للكشففففففففر بفففففففف    كففففففففCl. estertheticum   كفففففففف ل 

لل عففففففففففف   بلففففففففففف  كففففففففففف   ففففففففففف  سففففففففففف      SDS –PAGE   Resistotypingإسففففففففففف      

Campylobacter spp. & Arcohbacter   

 لمحفففففف     لعمل ففففف  لر  الففففف   ي كففففف ي  ي لففففف   لففففف     كففففف ل   ال ففففف   ك فففففف ي  ففففف    لففففف  ل     لمشفففففف ك   ففففف 

 anovel poultry plucking ففففففف    ك  مفففففففت  لكف ي لومففففففففك     ل ففففففففلمو     ففففففف   لففففففف      

machine and 

 

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

Campylobacters and Salmonellas from chicks. 

 فى مشاريغ نتها:العمل . 0991الم كية البيطرية بج للدن  لا ترا  عام  لك يةم)مل ا -4
  طرق  اختزال الصبغة والكتاليز لمراقبة التنظيف والتطهير بالمجازر تقييم-ا         

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

 ستحد ث  تفنشا    للتخلص  س  سشكروب  لكاسبشل باكتر س   لدو    وتطبشق تقششم  لمخاطر للفحص  لظاهرى ؤبل -ب

  لذب .

 

 development of  competitive exclusions for Campylobacters from chickens and 

applications of risk assessment to ante-mortum inspection. 

م)مل مكروبيولواج قسم ع وم الغرية راة الصل الحيوالج ا اام)ة بريستول ا  المم كة المتحدة   -2
4114 

   دد سوووووا  للتعووووور  عمووووول سووووون دكتووووو د تانوووووا  لكووووو دى ودكتووووو د فبفبوووووا   لووووو  فووووو  س ووووورو (

غلوووووووو  نقوووووووواط  لحر وووووووو  للعوووووووودوى للطشوووووووو د  لحشوووووووو   و تلوووووووو ث  بووووووووا    لوووووووودو      وووووووو     
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نش  . و  ضووووووا  لتلوووووونشر  للت روووووو  وطوووووور   لتعوووووور  غلوووووو  هووووووذ    كتر و ل ووووووالم لكاسبشل بووووووا

  لمشكروبش   لممرضش    
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.  

  قام بفحص عينات من دجاج التسمين من المزارع وكذلك من المجازر للكشف عن ميكروب الكمبيلوبكتر
بكتر وكذلك وميكروب مبيلو اوشارك أيضا في تجارب تقيس تأثير التجفيف والتبريد علي نمو ميكروب الك

 االشيركية القولونونية في دجاج التسمين وكذلك
               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. 

    

  شارك في اختباراتTaste Panel test   لألغذية المختلفة و هي اللحوم ة األسماك ة الخضروات ة
منتجات األلبان في معمل قسم علوم األغذية ذات األصل الحيواني ة جامعة بريستول ة  المملكة المتحدة 

   ) دكتور زائر ( . 4222

  وتطوير حفظ األغذية  األبحاثهذا باإلضافة إلي زيارة والعمل في مركز حفظ األغذية بالتبريد و مركز
  FRPERCالهندسي جامعة بريستول  بإنجلترا.                                              

             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. 

 

 الخبرات المعملية المحلية:  ثانيا:

 لقومى لالجهزة والمعاملعضو فريق اللجنة القومية النشاء البنك ا 

 ( بتةةةةةةةةةةةةةةةاريخ  226رئةةةةةةةةةةةةةةةيس وحةةةةةةةةةةةةةةةدة  المعامةةةةةةةةةةةةةةةل واألجهةةةةةةةةةةةةةةةزة العلميةةةةةةةةةةةةةةةة لجامعةةةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةةةور قةةةةةةةةةةةةةةةرار )
 وحتى اآلن.  4221/ 42/2

   2/1منةةةةةةةةةةذ  اإلسةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةة -رئةةةةةةةةةةيس لجنةةةةةةةةةةة المعامةةةةةةةةةةل والمختبةةةةةةةةةةرات بكليةةةةةةةةةةة طةةةةةةةةةةب بيطةةةةةةةةةةرى /
 .42/22/4222وحتى  4226

 جامعةةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةةور -سةةةةةةةةةةةةةةتانرئةةةةةةةةةةةةةةيس لجنةةةةةةةةةةةةةةة المعامةةةةةةةةةةةةةةل والمختبةةةةةةةةةةةةةةرات بكليةةةةةةةةةةةةةةة طةةةةةةةةةةةةةةب بيطةةةةةةةةةةةةةةرى الب
 وحتى اآلن. 42/22/4222من

 جامغةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةور المعتمةةةةةةةةةةد  -مةةةةةةةةةةديرا لمعمةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةرى
 26241دوليا طبقا لاليزو 

  26241مديرا للجودة لمعمل سالمة الغذاء والتغذية المعتمد دوليا طبقا لاليزو 

 معمل سالمة الغذاء والتغذية للكلية اعتماد 

  وأولهةةةةةةةةم معمةةةةةةةةل سةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةة كليةةةةةةةةة الطةةةةةةةةب  عتمةةةةةةةةادأهيةةةةةةةةل العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن المعامةةةةةةةةل لالت
 عتمةةةةةةةةةةةةةةادال 26241:4221جامعةةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةةور طبقةةةةةةةةةةةةةةا لمواصةةةةةةةةةةةةةةفة األيةةةةةةةةةةةةةةزو الدوليةةةةةةةةةةةةةةة -البيطةةةةةةةةةةةةةةرى

 معامل اإلختبارت والمعايرة.
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    القيةةةةةةةةةةةام بفحةةةةةةةةةةةص جميةةةةةةةةةةةع انةةةةةةةةةةةواع  الغةةةةةةةةةةةذاء واألعةةةةةةةةةةةالف الةةةةةةةةةةةوارده الةةةةةةةةةةةي الكليةةةةةةةةةةةة لجميةةةةةةةةةةةع عمةةةةةةةةةةةالء
ات األغذيةةةةةةةةةة واألعةةةةةةةةةالف والميةةةةةةةةةةاة والغةةةةةةةةةرف التجاريةةةةةةةةةة وكةةةةةةةةةةذلك جهةةةةةةةةةاز الرقابةةةةةةةةةةه العمةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةةرك

علةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةادرات والةةةةةةةةةوردات لةةةةةةةةةوزارة التجةةةةةةةةةارة والصةةةةةةةةةناعة بصةةةةةةةةةفة دوريةةةةةةةةةة بمعمةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةالمه الغةةةةةةةةةذاء 
 .والتغذية

   اإلسةةةةةةةةةةكندريةعمةةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةةح مسةةةةةةةةةةتمر للميكروبةةةةةةةةةةات الممرضةةةةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةةةةة بالغةةةةةةةةةةذاء فةةةةةةةةةةي محةةةةةةةةةةافظتي 
 ة والطرق البيولوجية الجزئية. والبحيرة بإستخدام الطرق السيرولوجي

  حةةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةةاكل التةةةةةةةةةةى تواجةةةةةةةةةةه مصةةةةةةةةةةانع إنتةةةةةةةةةةاج الغةةةةةةةةةةذاء و وضةةةةةةةةةةع االحتياطةةةةةةةةةةات الألزمةةةةةةةةةةة بحيةةةةةةةةةةث
 التتكرر مرة ثانية.

  عمةةةةةةةةةةةل الفحةةةةةةةةةةةوص المعمليةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي معمةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةةةة بالكليةةةةةةةةةةةة لفحةةةةةةةةةةةص بعةةةةةةةةةةةض
 المواد الغذائية المصدرة للخارج بناء علي طلب المصدرين. 

    المةةةةةةةةةةواد الغذائيةةةةةةةةةةة الموجةةةةةةةةةةودة بكافتريةةةةةةةةةةا الجامعةةةةةةةةةةة ) للطةةةةةةةةةةالب والسةةةةةةةةةةادة أعضةةةةةةةةةةاء القيةةةةةةةةةةام بفحةةةةةةةةةةص
 هيئة التدريس بالكلية ( بصفة دورية بمعمل قسم الرقابة الصحية على األغذية.

   الكشةةةةةةةةةف علةةةةةةةةةى جميةةةةةةةةةع المنتجةةةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةى تصةةةةةةةةةدر للخةةةةةةةةةارج للتأكةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةالمة هةةةةةةةةةذة
 والكميائية.  األغذية وخلوه من األضرار الفيزيائية والبيولوجية

 المنشورة األبحا  :عشرون

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

)  24لعلةةةةةةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةةةةةةة البيطريةةةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةةةكندريةالجوانةةةةةةةةةةةةب البكتروبيولوجيةةةةةةةةةةةةة للحةةةةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةةةةبط " مجلةةةةةةةةةةةةة  (2
4 :)426 442  (2666 ( 

(: 4)  24م الطبيةةةةةةةةةةةةة البيطريةةةةةةةةةةةةة لعلةةةةةةةةةةةةو  اإلسةةةةةةةةةةةةكندريةالجوانةةةةةةةةةةةةب الميكولوجيةةةةةةةةةةةةة للحةةةةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةةةةبط " مجلةةةةةةةةةةةةة  (4
121- 126   (2666 ) 

والمةةةةةةةةةةةواد النيتروجينةةةةةةةةةةةة الغيةةةةةةةةةةةر بروتينيةةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةدر بالعالقةةةةةةةةةةةة  األمونيةةةةةةةةةةةاتكةةةةةةةةةةةوين األمينةةةةةةةةةةةات الحيويةةةةةةةةةةةة  (4
بالعةةةةةةةةةد البكتيةةةةةةةةةر  الكلةةةةةةةةةي , الوقةةةةةةةةةت ودرجةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةرارة تخةةةةةةةةةزين لعضةةةةةةةةةالت أفخةةةةةةةةةاذ الرومةةةةةةةةةي " مجلةةةةةةةةةة 

 ( 2666)    122 - 266(: 4)  24للعلوم الطبية البيطرية  اإلسكندرية
والمةةةةةةةةةةةةواد النيتروجينةةةةةةةةةةةةة الغيةةةةةةةةةةةةر بروتينيةةةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةةدر فةةةةةةةةةةةةي دجةةةةةةةةةةةةاج  األمونيةةةةةةةةةةةةااألمينةةةةةةةةةةةةات الحيويةةةةةةةةةةةةة و  (2

التسةةةةةةةةةةةةةمين وفيلةةةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةةةدواجن وكةةةةةةةةةةةةةذلك الكبةةةةةةةةةةةةةد وعالقتهةةةةةةةةةةةةةا بالعةةةةةةةةةةةةةد البكتيةةةةةةةةةةةةةر  ودرجةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةرارة " 
 (  4222)  442ة424:  1المجلة البايومديكال المصرية للعلوم   

ي منتجةةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةةدجاج الطازجةةةةةةةةةةةةةة والمعاملةةةةةةةةةةةةةة حراريةةةةةةةةةةةةةةا . " تواجةةةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةةةلمونيال والكمبيلةةةةةةةةةةةةةةوبكترا  فةةةةةةةةةةةةة (1
 (  4222)   242ة224:  9المجلة البايومديكال المصرية للعلوم.   
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تحديةةةةةةةةةةد متبقيةةةةةةةةةةات الرصةةةةةةةةةةاص والكةةةةةةةةةةاديوم فةةةةةةةةةةي أكبةةةةةةةةةةاد وكلةةةةةةةةةةي وطحةةةةةةةةةةال وعضةةةةةةةةةةالت ذبةةةةةةةةةةائح األبقةةةةةةةةةةار  (9
 9والجةةةةةةةةةةةاموس والجمةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةي محافظةةةةةةةةةةةة الجيةةةةةةةةةةةزة " المجلةةةةةةةةةةةة البايومةةةةةةةةةةةديكال المصةةةةةةةةةةةرية للعلةةةةةةةةةةةوم  . 

 ( 4222)  62ة22: 
يةةةةةةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةةةةةةةض الممرضةةةةةةةةةةةةةةةات محبةةةةةةةةةةةةةةةة البةةةةةةةةةةةةةةةرودة فةةةةةةةةةةةةةةةي اللحةةةةةةةةةةةةةةةوم ومنتجتهةةةةةةةةةةةةةةةا " المجلةةةةةةةةةةةةةةةة أهمتواجةةةةةةةةةةةةةةةد و  (6

 (  4222)  22ة62:  2البايومديكال المصرية للعلوم  . 
محتةةةةةةةةةةةةةةو  األمينةةةةةةةةةةةةةةات الحيويةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي بعةةةةةةةةةةةةةةض منتجةةةةةةةةةةةةةةات اللحةةةةةةةةةةةةةةوم المعاملةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةالحرارة " المجلةةةةةةةةةةةةةةة  (2

 ( 4222)   62ة94:  2البايومديكال المصرية للعلوم  . 
فتةةةةةةةةةرة سةةةةةةةةةحب الغةةةةةةةةةذاء علةةةةةةةةةي تلةةةةةةةةةوث مةةةةةةةةةذبوحات دجةةةةةةةةةاج  أثنةةةةةةةةةاءبعةةةةةةةةةض األحمةةةةةةةةةاض العضةةةةةةةةةوية  أثيرتةةةةةةةةة (6

,  اإلنسةةةةةةةةةةةةانوصةةةةةةةةةةةحة  األغذيةةةةةةةةةةةةةالتسةةةةةةةةةةةمين بةةةةةةةةةةةالكمبيلوبكترا . المةةةةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةةةدولي الثةةةةةةةةةةةةاني لصةةةةةةةةةةةحة 
 ( . 4224)  224ة 222صفحة   أكتوبرجامعة  أسيوط  ة 

ثالثةةةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةةةة التغيةةةةةةةةةةةةرات الميكروبيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي دجةةةةةةةةةةةةاج التسةةةةةةةةةةةةمين المخةةةةةةةةةةةةزن .  المةةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةةي ال (22
 (  4224)  162ة  124المنصورة صفحة 

التجهيةةةةةةةةةةز.  أثنةةةةةةةةةةاءتلةةةةةةةةةةوث ذبةةةةةةةةةةائح الةةةةةةةةةةدواجن واألبقةةةةةةةةةةار والمةةةةةةةةةةاعز واألغنةةةةةةةةةةام بميكةةةةةةةةةةروب الكمبيلةةةةةةةةةةوبكتر  (22
 أكتةةةةةةةوبر, جامعةةةةةةةة  أسةةةةةةةيوط  ة  اإلنسةةةةةةةانوصةةةةةةةحة  األغذيةةةةةةةةالمةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةدولي الثةةةةةةةاني لصةةةةةةةحة 

 ( .  4224)  242ة  246صفحة  
الصةةةةةةةةةةدفية والقشةةةةةةةةةةرية. المةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةي  األسةةةةةةةةةةماكثقيلةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةةتبيان بقايةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةض المعةةةةةةةةةةادن ال (24

  2) 24"  اإلسةةةةةةةةكندريةالرابةةةةةةةةع للعلةةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةةة البيطريةةةةةةةةة لكليةةةةةةةةة الطةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةر  ة جامعةةةةةةةةة 
 (  4222)  444ة   422(  :

. المةةةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةةي الرابةةةةةةةةةةةع األسةةةةةةةةةةةماكاسةةةةةةةةةةةتبيان بقايةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةةض المعةةةةةةةةةةةادن الثقيلةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي بعةةةةةةةةةةةض    (24
ةةةةةةةة 442( 2)  24"  اإلسةةةةةةةكندريةلطةةةةةةةب البيطةةةةةةةر  ة جامعةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةة البيطريةةةةةةةة لكليةةةةةةةة ا

446  (4222  ) 
لعلةةةةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةكندريةالعذبةةةةةةةةةةة . " مجلةةةةةةةةةةة  ميةةةةةةةةةةاةالتقيةةةةةةةةةةيم الميكربيولةةةةةةةةةةوجي لةةةةةةةةةةبعض اسةةةةةةةةةةماك ال (22

 (.  4226)  96ة  92(  2)  41البيطرية 
لعلةةةةةةةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةةةةكندريةكميةةةةةةةةةةةةةة الميكروبةةةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةةةةةطح الةةةةةةةةةةةةةذبائح المختلفةةةةةةةةةةةةةة " مجلةةةةةةةةةةةةةة  (21

 (  4226)  66ة  62(  2)  41ية البيطر 
لعلةةةةةةةةةوم الطبيةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةكندريةمعةةةةةةةةةدل اإلصةةةةةةةةةابة بديةةةةةةةةةدان الكبديةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي حيوانةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةذبيح  " . مجلةةةةةةةةةة  (29

 (  4226)  22ة  66(  2)  41البيطرية 
لعلةةةةةةةةةةةوم  اإلسةةةةةةةةةةةكندريةمعةةةةةةةةةةةدل اإلصةةةةةةةةةةةابة بالتوكسةةةةةةةةةةةوبالزما جونةةةةةةةةةةةد  فةةةةةةةةةةةي حيوانةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةذبيح " مجلةةةةةةةةةةةة  (26

 ( . 4226)  224ة 266(  2)  41الطبية البيطرية 
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اسةةةةةةةةةتبيان تواجةةةةةةةةةد بعةةةةةةةةةض ميكروبةةةةةةةةةات التسةةةةةةةةةمم الغةةةةةةةةةذائي فةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةض منتجةةةةةةةةةات اللحةةةةةةةةةوم. "  المجلةةةةةةةةةه  (22
 46صفحه رقم  2بحث رقم 4222عدد اغسطس  اإلسكندرية جامعةل التعليمية

 جامعةةةةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةةةالحالةةةةةةةةةةةةةه الطفيليةةةةةةةةةةةةةةه  لتقيةةةةةةةةةةةةةيم ذبةةةةةةةةةةةةةةائح االغنةةةةةةةةةةةةةام والمةةةةةةةةةةةةةةاعز. مجلةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةوم  (26
 216-221(4)46. 4222. اإلسكندرية

السةةةةةةةةةةةالمه البكتريولوجيةةةةةةةةةةةه للحةةةةةةةةةةةوم المعةةةةةةةةةةةده لالسةةةةةةةةةةةتهالك مةةةةةةةةةةةن االسةةةةةةةةةةةواق والمحةةةةةةةةةةةالت مةةةةةةةةةةةع التركيةةةةةةةةةةةز  (42
:  46. :4224. اإلسةةةةةةةةةةةةةةكندرية جامعةةةةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةةةة. مجلةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةوم األيةةةةةةةةةةةةةةزوعلةةةةةةةةةةةةةةى قواعةةةةةةةةةةةةةةد 

2(2)16-94. 
عةةةةةةةةةةةةةةدد  اإلسةةةةةةةةةةةةةةكندرية جامعةةةةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةةةةتوكيةةةةةةةةةةةةةةد جةةةةةةةةةةةةةةودة لحةةةةةةةةةةةةةةوم الجمةةةةةةةةةةةةةةال . " مجلةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةوم  (42

 242صفحه 22بحث رقم    4224ابريل
الحالةةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةةحيه لمنشةةةةةةةةةةات تجهيةةةةةةةةةةةز اللحةةةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةةض منتجةةةةةةةةةةةات اللحةةةةةةةةةةةوم. مجلةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةأثير   (44

 -226(4)46. 4224. اإلسكندرية جامعةل  البيطريةالعلوم 
اغةةةةةةةةةةالق فتحتةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةرل والمخةةةةةةةةةةرج علةةةةةةةةةةى الحمةةةةةةةةةةل الميكروبةةةةةةةةةةى لزبةةةةةةةةةةائح الماشةةةةةةةةةةيه . مجلةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةأثير (44

 2-2(2: ) 46. :4224. اإلسكندرية جامعةل  البيطريةالعلوم 
 اإلسةةةةةةةةةةةةةةكندرية جامعةةةةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةةةةلحةةةةةةةةةةةةةةوم االغنةةةةةةةةةةةةةةام والمةةةةةةةةةةةةةةاعز. مجلةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةوم  جةةةةةةةةةةةةةةودةقيةةةةةةةةةةةةةةيم ت (42

 .246-244( 4)46يناير . 4224.
 اإلسةةةةةةةةةةةكندرية جامعةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةوالمسةةةةةةةةةةةتورده . مجلةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةوم  محليةةةةةةةةةةةةاللحةةةةةةةةةةةوم ال جةةةةةةةةةةةودةتوكيةةةةةةةةةةةد  (41

.4224: .42 ( :2)262-222 
 جامعةةةةةةةةةةةةةةل  البيطريةةةةةةةةةةةةةةوم لحةةةةةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةةةةةدواجن الجةةةةةةةةةةةةةاهزه لالسةةةةةةةةةةةةةتهالك . مجلةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةةودةتوكيةةةةةةةةةةةةةد  (49

 26-41(2: ) 42. :4224. اإلسكندرية
  البيطريةةةةةةةةةةةمجلةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةوم  البحيةةةةةةةةةةرةتقيةةةةةةةةةةيم الحالةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةحيه للةةةةةةةةةةبن الخةةةةةةةةةةام المبةةةةةةةةةةاع فةةةةةةةةةةى محافظةةةةةةةةةةة  (46

 222-4226(2) 42: 4224. اإلسكندرية جامعةل
الزنةةةةةةةةةةك علةةةةةةةةةةى الليسةةةةةةةةةةتريا مونوسةةةةةةةةةةيتوجينز فةةةةةةةةةةى منتجةةةةةةةةةةات اللحةةةةةةةةةةوم.  أكسةةةةةةةةةةيدجزيئةةةةةةةةةةات نةةةةةةةةةةانو  تةةةةةةةةةةأثير (42

 42علةةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةةةالمه الغةةةةةةةةةةةةةذاء  البيئيةةةةةةةةةةةةةةالمخةةةةةةةةةةةةةاطر  تةةةةةةةةةةةةةأثيرعةةةةةةةةةةةةةن  وللمى الةةةةةةةةةةةةةدولى األالمةةةةةةةةةةةةةؤتمرالع
 صفحه. 4222اغسطس 

 :ات دولية ذات معامل مرتفعوم تمرالتى تم نشر ا فى مجالت  األبحا -ب

تطبشق نظام تحلشل  لمخاطر ونقاط  لتحكم  لحر   ف   لملازد  لملر   للحل ل عل  لح م عالش   -1

 Application of Hazard Analysis and Critical عالمش . لح د .سلل   لبشطر    ل

 Control Point (HACCP) in Egyptian Slaughter Houses to Obtain High Quality Meat 

(Global Veterinaria, Vol(3):297-36322615, ISSN1992 

6197,DOL1685629/idosi.gv.261581486389366 ) 

 

للعل م   لعالمش   ألكاد مش اده ف   لق ر ا  وبشرته  لمحشطه. لمخت شل  لثق لتقد ر  لحش ى للمعاد  -2

 6سللد :  ألغذ  وهندس    لتد ع للبش ل    و  لطب  لبشطرى و  لدولش . لملله و لهندسه و لتكن ل  شا
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  Bio-Estimation of Selected Heavy Metals in Shellfish and 2614, 11عدد :

Their Surrounding Environmental Media (World Academy of Science, Engineering 

and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and 

Food Engineering Vol:6 No:11, 2614) 

      

ممه ب  د بن كل د د لتقلشل س  عملش   لتمثشل  لغذ  ي2 و لحلان 2 و إل هاد  لتأك دي في  لفرر    لم  -3

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

tetrachloride-intoxicated rat(Hum Exp Toxicol published online 02 March 0212,  DOI: 

1261111121.2001112701.01) 

  

 . إلن وا  و د  لح سهوا وكوذلل  لع  سول  لمرتبطو  بلوح   لعض ي لبد دى  لت مش  علو    إلنتاج تأثشر-4

    . لعالمش  ل  س  فق   لن ر ف   لملل   لبشطر  تلل ع
)Meat Quality and Biochemical Parameters Related to Human Health under  

Organic Broiler Production (, Global veterinaria 12(0):221-21120217 

 

ن سووووووشت  ش  فوووووو   لتنوووووول  لنان نشوووووو  علوووووو  سشكووووووروب  للش ووووووتر ا س  أك ووووووشد   ت رووووووا تووووووأثشر-5

 كل سته   لمعد   للح م
 Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles On Listeria Monocytogenes In Ready To Eat Meat (Munich, 

-oxide-zinc-of-/effect296356book/-http://www.grin.com/en/eGRIN Publishing GmbH, 

medical science journal  )eat-to-ready-in-monocytogenes-listeria-on-nanoparticles 

 

 Quality Assurance of Imported Canned Meat of Global ت كشد   د   للح م  لمعلب   لم ت دد -6

Veterinaria [GV].  . 

 

  للش وووووتر ا س ن سوووووشت  ش  فووووو  لحووووو م لتنووووول  لنان  ووووو  علووووو  سشكوووووروب  أك وووووشد ت روووووا   توووووأثشر-7

      لدو     لمعد  لإلسته ك 
Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles On Listeria Monocytogenes In Ready To Eat Poultry Meat 

(Annual Biomedical Research symposium), September 16-19 ,2615 at Tuskegee  

University. وه  تحا  لن ر 
 

)طالب مصرين ووافدين من :والتحكيم علي الرسائل العلمية  رشرا  اإل: وعشرون حادي

 رسالة ماجستير  و دكتوراه( 48)عدد  :بيا(يالسعودية ول

 بيا(: يسائل العلمية:)طالب مصرين ووافدين من السعودية ولعلي الررشرا  اإل-ا

 مالحظات التخصص العدد الدرجة العلمية

الرقابةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةحية علةةةةةةةةةةةةةةةي  63 الماجستير
اللحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم ومنتجاتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

))تم وايلبااااااااااان وملتااتحااااااااااا
 ((42ل)دد  الملح

( مةةةةةةةةةةةن دولةةةةةةةةةةةة 4مةةةةةةةةةةةنهم عةةةةةةةةةةةدد )
(مةةةةةةةةةةن دولةةةةةةةةةةة 2بيةةةةةةةةةةا و عةةةةةةةةةةدد )يل

 السعودية

صةةةةةةةةةةةةةةةحية علةةةةةةةةةةةةةةةي الرقابةةةةةةةةةةةةةةةة ال 2 الماجستير
اللحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم ومنتجاتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
http://www.grin.com/en/e-book/298350/effect-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-listeria-monocytogenes-in-ready-to-eat
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 ))ااري الملح((
الرقابةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةحية علةةةةةةةةةةةةةةةي  04 الدكتوراه

))تااااااااااام اللحةةةةةةةةةةةوم ومنتجاتهةةةةةةةةةةةا 
 الملح((

 

 م حوظة:.
 ( فةةةةةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةةةةةف كليةةةةةةةةةةةةةات 94( والعديةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن الرسةةةةةةةةةةةةةائل  )22التحكةةةةةةةةةةةةةيم لهةةةةةةةةةةةةةذه الرسةةةةةةةةةةةةةائل )

 الطب البيطر  بجمهورية مصر العربية في نفس مجال التخصص.
  (( رسةةةةةةةةةائل ماجسةةةةةةةةةتير مةةةةةةةةةن 4ة المميةةةةةةةةةزة تةةةةةةةةةم اإلشةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةدد ))نظةةةةةةةةةرًا للخبةةةةةةةةةرة العلميةةةةةةةةة

(( رسةةةةةةةةةةةائة ماجسةةةةةةةةةةةتير مةةةةةةةةةةةن المملكةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةعودية 2دولةةةةةةةةةةةة ليبيةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةقيقة وعةةةةةةةةةةةدد ))
ممةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةردود مباشةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةدعيم  ألوجةةةةةةةةةةه التعةةةةةةةةةةاون والةةةةةةةةةةروابط العلميةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةدول 

زيةةةةةةةةةادة المةةةةةةةةةوارد العربيةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةقيقة تماشةةةةةةةةةيًا مةةةةةةةةةع السياسةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةة للدولةةةةةةةةةة باإلضةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةي 
 المالية للكلية والجامعة .

 
  اإلسكندرية( جامعة  دكتوراه–بيان بالرسائل  العلمية ) ماجيستير 

 أوال الماجيستير 

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
تواجددددددد اال بوندددددد    دددددد     ددددددا    محمد كمال علي 1

 االماش ة واالغنام واالماعز 
011111111 0.11110220 

ندددددددددددما  االنددددددددددد د  2
 االنجاب

تواجددددددددددددد اال كت ب ددددددددددددا االتنددددددددددددمم 
االغددددددد ا ن االلمكندددددددة  دددددددن االلحدددددددوم 
و عدددددددده منتجاتوددددددددا االمعبو ددددددددة 

 الل  ع  

011111111 011210222 

هدددددددددد  م ددددددددد  ي  3
 االز تاو 

االتغ  ددددددددددباي االم كبو  ددددددددددة  ددددددددددن 
مددددددد  وحاي االددددددددواج  االم زوندددددددة 

  ن دبحاي حبابة االت ب د

011111111 011810222 

االتلددددددددو  االندددددددد حن اللمدددددددد  وحاي  حامدوال د احمد  4
 االمجوزة  ن مجازب االغب  ة 

111210222 011110222 

اال ددددددددددددددوبة االم كبو  والوج ددددددددددددددة  محمد أنوب  بج 5
اللحددددددوم  االمعبو ددددددة الل  ددددددع  ددددددن 

 محا ظة االمنو  ة 

111210222 021010222 

االتق دددددددددد م االنددددددددددوعن المدددددددددد  وحاي  كمال حك م ا وب 6
 االبانب االمجمدة  

121121

0221 

011810222 

نولددددددددددددد  احمدددددددددددددد  7
 االش اني

االحاالددددددددددددددددة االم كبو  والوج ددددددددددددددددة 
الشددددددددبا   امنددددددددما  االمعبو ددددددددة 

  اإلنكندب ةاا  ع  ن محا ظة 

011210220 0.1110227 

ه ددددددددددددد م محمدددددددددددددد  8
 عا ف

االتق دددددددد م اال كتب والددددددددوجن الدددددددد عه 
 انما  االم اة االماالحة 

101121

0220 

 

احمددددددددددد حجدددددددددداز   9
 ع د االحك م

االتق ددددددددددددددددد م االم كبو  والدددددددددددددددددوجن 
ل واالغنددددددددددددام الدددددددددددد  ا   االجمددددددددددددا

 االم  وحة  ن مجازب اال ح بة 

11710227 001110228 

 0111010221 .81121022دبانددددددددددددداي علدددددددددددددن االنوع دددددددددددددة نددددددددددددام  عمددددددددددددب  11
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االم كبو  والوج دددددددددددددددددة اللحدددددددددددددددددوم  غزاالة
 االمجمدة

تدددددا  ب االحاالدددددة اال دددددح ة المنشددددداي  وال د ن    زكي 11
تجو ددددددددز االلحددددددددوم علددددددددن جددددددددودة 

 االلحوم 

11110221 0.1010210 

أندددددددددددددامة ع دددددددددددددد  12
 ن م االمبا  اال

تدددددددا  ب اغددددددد    تحتدددددددن االمدددددددب  
واالشدددددبج علدددددن االكدددددم االم كبو دددددن 

 الل  ا   اال قب ة 

11110221 001110210 

هدددددددددددداني محمددددددددددددد  13
  ونف

 0.11210212 11110221 توك د جودة الحوم االجمال  

عمددددددب  دددددد  محمددددددد  14
 االشباب 

توك دددددددد جدددددددودة الحدددددددوم ح وانددددددداي 
 اال     

121010228 021810212 

ع ددددددددددددد االحم ددددددددددددد  15
مددددددددددددددد ا ددددددددددددددو مح

   بة

اندددددددددددددت  ا  تواجدددددددددددددد  عددددددددددددده 
م كبو ددددداي االتندددددمم االغددددد ا ن  دددددن 

  عه منتجاي االلحوم 

121110228 0211110212 

جمعدددددددددددة  دددددددددددا ب  16
 بز 

االجوانددددددددددددددب االم كبو  والوج ددددددددددددددة 
 ال  ا   اال قاب واالغنام 

101010221 0111210210 

ت احدددددددددددة محمدددددددددددد  17
 عمب

توك ددددددددد جددددددددودة الحددددددددوم االغنددددددددام 
 واالماعز 

171010221 0.1110211 

نددددددددددددددعد عمددددددددددددددب  18
 االشب ف

االوجوددددد  اال   ل دددددة التق ددددد م جدددددودة 
   ا   االغنام واالماعز 

171010221 0.1110211 

 

  هثانيا الدكتورا
 

 تاريخ المنح  تاريخ التسجيل عنوان الرسالة االسم  م
 جفففففف ا بيفففففف   لحفففففف   1

   س

توك ففففففف   فففففففوزي  للحفففففففو   لرفي ففففففف  

  ش  ئحهف  لمجهزي 

10121111. 001110220 

   لمفففففف ع  بفففففففز  بيفففففف 0

  حم 

مالف فففففففف  لملففففففففز    لح و ففففففف   فففففففت 

 لحو   أل   ب 

011111111 001110220 

 حمففففففففففففف   حمفففففففففففففوز  0

  شو ن

 خ ففففففففز    لعفففففففف   ليك  فففففففف     فففففففف  

  ففففففف ي ت فففففففز    ففففففف موحف  ز فففففففف  

 لمفئففففففف ي معففففففف   عف ل هفففففففف مفلمفففففففف  

  لمعفلج 

011111111 0111010221 

 هفففففففففففففف   شففففففففففففففف ا  2

    صف ا

ز  سففففففف  بلففففففت  لجففففففوزي  ل وب فففففف  

معليفففففففففففففف   لمحل فففففففففففففف  للحففففففففففففففو   ل

   لم  و زي

01711118 011110221 

ح فففففف  بيففففف   لجل ففففف   7

 بل 

 لمم ضففففففففففف   لمعو فففففففففف  للحففففففففففو  

  ل       معض    جفتهف

121210220  0111010227 

 سففففففففففففففففففففففففففف ي فن  ل وب ففففففففففففففففففففففففففف    حم    و      .

 لم ك  م ولو  فففففففففففففففففف  للحففففففففففففففففففو  

     جفتهف  لع ي للي ع

21210222 011810228 

 حمففففففففففففففف   حمففففففففففففففف   1

  ضو ن

 ل ففففففففففففوبت ل سففففففففففففمف    ل ال فففففففففففف  

  لمعلي   لم  و زي

121210227 001110228 

ز  سفففففففففففففففف  بففففففففففففففف   ل ال ففففففففففففففف    كمف  حك     و  8

 لم ك  م ولففففففففففففففففففو ت لففففففففففففففففففيعض 

   خو فففففففففففففف   لميفبففففففففففففف   فففففففففففففت 

  إلسك      حف ظ  

121121

0222 

021.10221 

 071810221 111210227 ل حل فففففففففففففففففف   لم ك  مولففففففففففففففففففو ت  هلفففففففففففففففف   حمفففففففففففففففف   1



عبدالعاطى صالح/ عبيد .دأالسيرة الذاتية   

 

 -37- 

 سففففففمف   لمففففففز     ففففففت  حف ظفففففف    لشيفس 

  إلسك     

 ( جامعة دمنهور   دكتوراه–ستير ن بالرسائل  العلمية ) ماجبيا

   أوال الماجستير

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م
 ل ففففففففففف     لم ك  م ولو  ففففففففففف    ف   بل   سمفب   1

للحففففففو   لمعفففففف ي لل  ففففففف    فففففف  

  سفففففو     حففففف    لي فففففع  فففففع 

   ل  ك ز بلت ضو   أل ز 

 ت   لم ح  011810210

  مففففففن حمففففف ا بيففففف   0

  لر ر

تال فففففف    لحفلفففففف   لصففففففح   للففففففي  

 ل ففففففففففف  ا معففففففففففض    جففففففففففف  

   ليفن 

 ت   لم ح  0.11010210

 مففففففففففف       حمففففففففففف   0

  ل ميف  

توك فففففف   ففففففوزي لحففففففو    مالففففففف  

  لمحل     لم  و زي 

 ت   لم ح  011710210

توك ففففف   فففففوزي لحفففففو   لففففف             حم  بوض 2

 ي ل س ه    لمع ي

 ت   لم ح  011710210

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    لز ففففف   سع   حم   ل ال  7

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 لل  فففففففففففف   ف  و وسفففففففففففف  و   ز 

  ت    جف   للحو  

 ت   لم ح  0111210212

تري فففففم  ظفففففف  تحل ففففف   لم فففففف    بي   لمج    حم  كمف  .

  الففففففف   لفففففف حك   لح  فففففف   ففففففت 

  لمجفي  

  حت   لم 181710210

توك فففففف   ففففففوزي لحففففففو   لمعليفففففف    فس   مع   لغ ف  1

  لم  و زي 

 ت   لم ح 181710210

 حمفففف   مفففف    بيفففف   8

  لعز ز

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    لز ففففف  

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 لل  فففففففففففف   ف  و وسفففففففففففف  و   ز 

 ففففففت    جففففففف   للحففففففو   لمعفففففف ي 

 ل س ه   

 ل   م ح  171110210

اك ففففف    لز ففففف  تفففففجز    ز كفففففف   سهف  بفز  خ  ا 1

 ل ف   فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

سففففففففلمو    تفففففففف   م و     فففففففت 

    جف   للحو 

 ل   م ح  101010210

 ل فففع    حمففف   سفففمف   12

 بي   م 

تفففففففففففجز    إل  فففففففففففف   لعلفففففففففففو  

لففففففففففف       ل  فففففففففففم   بلفففففففففففت 

 ففففففففوزي لحو هففففففففف   لال فسففففففففف  

 ل ففففففففت تففففففففف ز  بلففففففففت  فففففففففح  

  إل  فن 

 ل   م ح  101010210

 ز كفففففف  اك ففففف    لز ففففف  تفففففجز     سمف  بل   سمفب   11

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 لمكففففففو   لع الففففففوز  لفففففف  يت  ففففففت 

    جف   للحو  

 ت   لم ح 101010210

ز  سفففففففففففف  بلففففففففففف     شفففففففففففف    حموز بي   لظف   10

   كفففففو ا  ففففف  امففففففئح  لففففف  ف  

 فففففففف   لمجفففففففففي    ح فسفففففففف  هف 

 للملفز    لح و  

  ف ا  لمو  ال  1.1210212

 ل ثل ج    ل  ز    لمجم   تجز     مفن شعيفن  لصيفغ  10

بل   و ي   حمفض  ل      

  ف ا  لمو  ال  111010217
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 مط   حمفض             للحو  

  لمحل      لم  و زه

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    ل لففففف   ش مف        حم  12

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 لل  فففففففففففف   ف  و وسفففففففففففف  و   ز 

 فففففففت    جفففففففف   للحفففففففو   لغ ففففففف  

  عف ل  ح    ف

  ف ا  لمو  ال  111010217

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    ل لففففف    م       حم   م      17

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 ل ففففففففففلمو      فففففففففت    جفففففففففف  

 للحففففففففففففو   لغ فففففففففففف   عف لفففففففففففف  

 ح    ف

  ف ا  لمو  ال  111010217

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    ل لففففف    ه   حم   هم  .1

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

   ش  شففففففففففف فكو ا  لمعو ففففففففففف  

ز  ففففففففففف     فففففففففففت    جففففففففففففف   ل 

  للحو   لجف زي

  ف ا  لمو  ال  111010217

تفففففجز    ز كفففففف  اك ففففف    ل لففففف     ف  بل  ح    11

 ل ف و  فففففففففف  بلففففففففففت   كفففففففففف    

 لل  فففففففففففف   ف  و وسفففففففففففف  و   ز 

 فففففت    جفففففف   للحفففففو   لجفففففف زي 

 ل س ه   

  ف ا  لمو  ال  111010217

 سف  بي   لو ف  بي   18

  ل    

 لففففففففففففففففففف      لح و ففففففففففففففففففف    

سففففففف جفم   لي وكم فئ ففففففف   ففففففف    

 ليلرفففففففففف   ل  لفففففففففف   لمعفففففففففف ض 

ل ففففففف    ل  فففففففف    حمفففففففض 

  ل فل  

  ف ا  لمو  ال  181710217

  هثانيا الدكتورا

 تاريخ المنح  تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة اسم الباحث  م
بي  لحم ففففففففففف   حمففففففففففف   1

بي  لحم فففففففففففففف   مففففففففففففففو 

 خل ي 

 

 

 ل فففففففففف     لم ك  م ولو  فففففففففف   

 فففففففففففففت  للحفففففففففففففو   لمجمففففففففففففف ي 

 م  و زي   ل

12101021 071.10212   

 حمففففففففففففففف  حجففففففففففففففففي   0

 بي  لحك   بي  لغ ف 

توك ففففففففففف   فففففففففففوزي  ألسفففففففففففمف   

  لم  و زي 

171110221 0.1.10210   

سفففففففففف ح بمففففففففف   مفففففففففو  0

 غز ل  

توك ففففففففففففف   فففففففففففففوزي  للحفففففففففففففو  

  لمجم ي

81010212 071110210   

إ مفففففففففففففففففن حمفففففففففففففففف    2

 بي  للر ر

تففففففففففجز    لي  م وت فففففففففف  بلففففففففففت 

معففففففففض  لم ففففففففف    لك م فئ فففففففف  

ي ولو  فففففففف  مفففففففففللي   ليفففففففف  ي   ل

   لجي   لر   

 سفففففففففففففففففففففففففففف م     101010210

  ل  ج   

 
 

 

 بيان بالرسائل  العلمية المشتركة مع االقسام االخرى جامعة دمنهور 
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  دراسةةةةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةةةةى انتشةةةةةةةةةةةةةةار االيكةةةةةةةةةةةةةةوالى فةةةةةةةةةةةةةةى ذبةةةةةةةةةةةةةةائح الةةةةةةةةةةةةةةدجاج فةةةةةةةةةةةةةةى المجةةةةةةةةةةةةةةازر وحساسةةةةةةةةةةةةةةيتها
 للمضادات الحيوية . الميكروبيولوجيا(

 المجمةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةورة االحمةةةةةةةةةةةةةاض الدهنيةةةةةةةةةةةةةة نمةةةةةةةةةةةةةط االحمةةةةةةةةةةةةةاض  تةةةةةةةةةةةةةأثير التثلةةةةةةةةةةةةةيج والتخةةةةةةةةةةةةةزين
 االمينية فى اللحوم المحلية والمستوردة)قسم الكيمياء(

  الةةةةةةةةةةةةةةدالالت الحيويةةةةةةةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةةةةةةةتجابة البيوكيميائيةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةى البلطةةةةةةةةةةةةةةى النيلةةةةةةةةةةةةةةى المعةةةةةةةةةةةةةةرض لخةةةةةةةةةةةةةةالت
 الرصاص وحمض الفالفك)قسم الكيمياء(

 بيا(:يلرسائل علمية:)طالب مصرين ووافدين من السعودية و تحكيم-ب

  فةةةةةةةةةى الرقابةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةى أشةةةةةةةةةرف سةةةةةةةةةيادته علةةةةةةةةةيهم     هرسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتير ودكتةةةةةةةةةورا (22)تحكةةةةةةةةةيم عةةةةةةةةةدد
   والةةةةةةةةةةةدواجن ومنتحاتهةةةةةةةةةةةا وتكنولوجياتهةةةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء األسةةةةةةةةةةةماكالصةةةةةةةةةةةحية علةةةةةةةةةةةى اللحةةةةةةةةةةةوم و 

فةةةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةةةف كليةةةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةر  بجمهوريةةةةةةةةةةةة  باإلضةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةةى العديةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن الرسةةةةةةةةةةةائل
 ص.مصر العربية في نفس مجال التخص

 

تطوير التعليم الجامعى  البحثية ومشروعات مشروعاتالالمشاركة فى : عشرونو ثانى

  :وكذلك التدريب للحصول على المشروعات التنافسية

 ين الكفايات المهنية لدى طالب مدير مشروع مركز بانوراما الحيوان : التعلم القائم على الواقع لتحس 
 22/24/4222ن م بدأية الطب البيطرى جامعة دمنهور يكلورفع كفاءة الباحثين والبحث العلمى 

 .مليون جنيه 6,2  بميزانية  22/22/4229نتهى وي
  العالىمدير مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم (SDEE) 2/2/4221بدأيكلية الب 

 بميزانية    م 2/22/4229نتهىيو 
  دراسه "اام)ة بريستول بإلا ترا بى مشروع رى فى العمل مع دكتور فيفين الن ودكتور جانت الكو

ل ت)رف ع ى اللقاط الحراه أو ت وث مربوحاة الدواان ب)تراة  الكامبي وباكتر والسالموليال  و الطر  
الطبي)يه الاا زه والمطابقه ل  طوط التااريه الحاليه ل تزال الممرضاة, اصة الكامبي وباكتر ع ى 

 )مرفق جواب من دكتور/جانت الكورى جامعة بريستول بإنجلترا( 4224" فى مايو الدواان الطازاه
 والذى  42/6/4224وتنتهى  2/2/4222 ة معمل سالمة الغذاء والتغذي اعتماد لمشروع التنفيذىمدير ال

 26/9/4222بتاريخ  االعتمادانتهى وحصل المعمل على 
  اآلنوحتى 2/2/4222 التغذيةلمعمل سالمة الغذاء و  الجودةمدير 
  المصداقيةرئيس لجنة ( واالخالق  لمشروع الجودةQAAP4)4222  4222). 
 الجودةبوحدة توكيد   29/2/4226بتاريخ  كليةشارك فى ورشة توصيف البرامج والمقررات الدراسيه لل 

 .كليةبال االعتمادو 
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 الرسالةو  يةالرؤ معاييره"  وصياغة و "جوانبه ومكوناته  كليةشارك فى ندوة التقييم الذاتى الذاتى بال 
 .كليةبال االعتمادو  الجودةبوحدة توكيد   6/1/4226السبت  كليةلل ستراتجيةاإل األهدافو 

  وتطبيق نظام الجودة وسالمة الغذاء  إنشاءعمل فى شركة يونيون لنظم الجودة والتدريب فى مجال
 .شركة فى مجال سالمة الغذاء )مرفق شهادة ( 22والبيئة وتدريب العاملين لعدد 

 بلد رابع وال)شرونما هو موجود تحت  إلى إلضافةاب 
 21/24/4222بتاريخ  كليةمشروع الفاعليه التعليميه بقرار من مجلس ال عدادعضو لجنة إل 
  26241:4221 الدولية األيزوجامعة دمنهور على مواصفة  -ك ية ع ومتدريب وتنمية مهارات طالب 

 4102لدعم التميز". الطالبية مشاركةال"مشروع فى   المعايرةو  اإلختبارتمعامل  عتمادال
  بمقر كلية العلوم جامعة دمنهور  التنافسيةعلى كتابة المشاريع  طال  ك ية ع ومتدريب وتنمية مهارات

 زيادة برص الحصول ع ى مشروعاة. أالمن  4102لدعم التميز"  الطالبية مشاركة"مشروع الفى 
  التميز  إدارةلمشروع  اإلدارىعضو الفريقManagement of Supporting Excellence(MSE)   

  ة الطب البيطرى جامعة دمنهور.كليالحيوان ب مشروع بانورامااسم ال
  كليةبال العالىعضو الفريق التنفيذى لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم 

Support and Development of Educational Effectiveness In Higher Education 
Institutions (SDEE) 

 للبرنامج التعليمى فى  االعتمادا لدليل التقويم و طبق اه برلامج  ت) يمى اديدعضو بري  تقييم أد
"جودة  االعتمادو  العالىلضمان جودة التعليم  الصادر عن الهيئة القومية األزهرو  العالىمؤسسات التعليم 

 22/4/4224نها " كلية الطب البيطرى جامعة باألغذيةة ومراقب
  2/2/4222 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و  اعتمادالمدير التنفيذى لمشروع  
  وحتى تاريخه2/2/4222 التغذيةمعمل سالمة الغذاء و  اعتمادلمشروع  الجودةمدير 
  دارةثم قام  بتقديمه إل  التغذيةمعمل سالمة الغذاء و  اعتمادبكتابة مقتر  مشروع  اإلدارىقام مع الفريق 

المشروعات  إدارةشروعات ثم قام بعمل عرض تقدمى لهذا المشروع بأدرة المشروعات وتم التعاقد مع الم
 2/2/4222بتاريخ   العالىبوزارة التعليم 

 الجامعةب الجودةى لمشروع ضمان نائب المدير التنفيذ  
  مركز ضمان الجودة (  عتمادمشروع الجودة والتأهيل لالالفريق التنفيذى بعضو( 
 على مشروع تنمية مهارات وقدرات طالب جامعة دمنهور   اف شر اإلMaintenance & wakening 

of students role (M.A.S.R.) )مرفق شهاده( 
  على كتابة المشاريع البحثية  المعاونه الهيئةهيئة التدريس و  أعضاء السادةتدريب وتنمية مهارات 

فى مشروع تنمية  جامعة دمنهور -ريس والقياداتهيئة التد أعضاءبمقر مركز تنمية قدرات  التنافسية
 الجامعيةهيئة التدريس والقيادات  أعضاءقدرات 
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  على كتابة المشاريع البحثية   المعاونه الهيئةهيئة التدريس و  أعضاء السادةتدريب وتنمية مهارات
فى مشروع تنمية  ةاإلسكندريجامعة  -هيئة التدريس والقيادات أعضاءبمقر مركز تنمية قدرات  التنافسية
 الجامعيةهيئة التدريس والقيادات  أعضاءقدرات 

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

 وحتى  4/1/4221بيطرى جامعة دمنهور رونية لكلية الطب التلكمدير مشروع : وحدة الخدمات اإل
 ن.اآل

  عضو الفؤيق البحثى لمشروع "استخدام تكنولوجيا نقل الجينات النتاج ساللة من البلطى التحمل للبرودة
 بوزارة الدولة للبحث العلمى  ’ فى مصر"هذا المشروع ممول من صتدوق العلوم  و التنمية التكنولوجية 

 4221-4222خالل الفترة من 

 :عتمادوالتطوير والتميز والتأ يل  لال الجودةالخبرات والعمل فى مجال وعشرون:  ثثال

بتةةةةةةةةةةةاريخ  12لجامعةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةور بقةةةةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةةةةم )قةةةةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةةةةم  الجةةةةةةةةةةةودةنائةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةدير مركةةةةةةةةةةةز ضةةةةةةةةةةةمان  (2
6/1/4222). 

لمركةةةةةةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةدرات والقيةةةةةةةةةةةةةةادات  االعتمةةةةةةةةةةةةةةادمسةةةةةةةةةةةةةةئول  تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةةةةةات والجةةةةةةةةةةةةةةودة و  (4
 .االنوحتى  46/24/4222 من تاريخلجامعة دمنهور 

وحتةةةةةةةةةةةةةةةةى 2/2/4222معمةةةةةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةةةةةةةةة  اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةادمةةةةةةةةةةةةةةةدير الجةةةةةةةةةةةةةةةةودة لمشةةةةةةةةةةةةةةةروع  (4
 م.26/9/4222

للكليةةةةةةةةةة مجلةةةةةةةةةس  الجةةةةةةةةةودةة ضةةةةةةةةةمان دبوحةةةةةةةةة ةالتعليميةةةةةةةةة ةمشةةةةةةةةةروع دعةةةةةةةةةم الفاعليةةةةةةةةة عةةةةةةةةةدادعضةةةةةةةةو لجنةةةةةةةةةة إل (2
 21/24/4222  ثنيناإل كليةال

جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور - التجةةةةةةةةةارةيةةةةةةةةةة رئةةةةةةةةةيس لفريةةةةةةةةةق التقيةةةةةةةةةيم الةةةةةةةةةذاتى والةةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةةى لوحةةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةةمان بكل (1
 (لىالمدسسة ت) يم ع آداه)تقييم  2/22/4222األحد 

 44/6/4222لكليات جامعة دمنهور الثالثاء – الجودةعضو مديرى وحدات ضمان  (9
جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور -الزراعةةةةةةةةةةرئةةةةةةةةةيس لفريةةةةةةةةةق التقيةةةةةةةةةيم الةةةةةةةةةذاتى والةةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةةى لوحةةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةةمان بكليةةةةةةةةةة  (6

 (لىاع لمدسسة ت) يم آداه)تقييم  9/2/4222األحد 
 حرفيةةةةةةةةةةب التغذيةةةةةةةةةةمعمةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةذاء و  اعتمةةةةةةةةةاداسةةةةةةةةةتطاع ان يقةةةةةةةةةود الفريةةةةةةةةةق التنفيةةةةةةةةةذى لمشةةةةةةةةةروع  (2

بةةةةةةةةرامج فةةةةةةةةى  2زيةةةةةةةةارة تقيةةةةةةةةيم وفةةةةةةةةى عةةةةةةةةدد  أولمةةةةةةةةن  االعتمةةةةةةةةادواقتةةةةةةةةدار حتةةةةةةةةى حصةةةةةةةةل المعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى 
 .26/9/4222بتاريخ  األعالفلألغذيه و  الكيميائيةو  الميكروبيولوجيةالفحوص 

هيئةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةدريس والقيةةةةةةةةةةةةةادات الجامعيةةةةةةةةةةةةةة كمسةةةةةةةةةةةةةةئول  ءأعضةةةةةةةةةةةةةةاعضةةةةةةةةةةةةةو مشةةةةةةةةةةةةةروع تنميةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةدرات  (6
 سةةةةةةةةةةةةنةل 6قةةةةةةةةةةةةرار مجلةةةةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةم  االعتمةةةةةةةةةةةةادو  الجةةةةةةةةةةةةودةتكنولوجيةةةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةةةات ومسةةةةةةةةةةةةئول 

 م.4222
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لمؤسسةةةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةالي مةةةةةةةةةةةةةن  دورة توصةةةةةةةةةةةةةيف البةةةةةةةةةةةةرامج وخةةةةةةةةةةةةةرائط المةةةةةةةةةةةةةنهجحصةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةى  (22
لضةةةةةةةةةةةةمان  وميةةةةةةةةةةةةةالق لهيئةةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةةدريب ل إدارة االعتمةةةةةةةةةةةةادالهيئةةةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةةةمان جةةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةةيم و 

 4224ديسمبر   2  إلىديسمبر  24من   االعتمادو  الجودة
مةةةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةةةة  الخارجيةةةةةةةةةةةةة لمؤسسةةةةةةةةةةةةات  التعلةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةالي المراجعةةةةةةةةةةةةةدورة حصةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةى  (22

 االعتمةةةةةةةةةةادو  الجةةةةةةةةةةودةلضةةةةةةةةةةمان  القوميةةةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةدريب ل إدارة االعتمةةةةةةةةةةادلضةةةةةةةةةةمان جةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةيم و 
  4224ديسمبر  21 إلىديسمبر  22من 

دوره التقةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةذاتي لمؤسسةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةالي مةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةمان  حصةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى (24
 االعتمادجودة التعليم و 

ديسةةةةةةةةةةةمبر   22نةةةةةةةةةةةوفمبر   42مةةةةةةةةةةةن  االعتمةةةةةةةةةةةادو  الجةةةةةةةةةةةودةلضةةةةةةةةةةةمان  القوميةةةةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةدريب ل إدارة  (24
4224 

 القادة بحلوان إعدادمعهد  رابع وعشرون:

  .القادة إعدادممثال لجامعة دمنهور بمعهد  (2
القةةةةةةةةةةاده بحلةةةةةةةةةةوان كقائةةةةةةةةةةد لفةةةةةةةةةةوج  جامعةةةةةةةةةةة  إعةةةةةةةةةةدادمشةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةي العديةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن لقةةةةةةةةةةاءات  معهةةةةةةةةةةد ال (4

ذلةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةوم  والمجيةةةةةةةةةد  أكتةةةةةةةةةوبرنصةةةةةةةةةر  إحتفةةةةةةةةةاالت مناسةةةةةةةةةبةلقةةةةةةةةةاء كةةةةةةةةةان  ب آخةةةةةةةةةردمنهةةةةةةةةةور و 
فةةةةةةةةةةةةةةةوج المتميةةةةةةةةةةةةةةةزين )مرفةةةةةةةةةةةةةةةق بعةةةةةةةةةةةةةةةض  4224\22\22 األثنةةةةةةةةةةةةةةةينوحتةةةةةةةةةةةةةةةى  2/22/4224 الجمعةةةةةةةةةةةةةةةة
 .الشهادات(

بالمدينةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةكندريةمتميةةةةةةةةةزين بور فةةةةةةةةةى ملتقةةةةةةةةةى الالمشةةةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةةةة رائةةةةةةةةةدا لفةةةةةةةةةوج جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةة (4
 م.4222-6-49  إلى 4222-6-42خالل الفترة من  اإلسكندريةالطالبية ب

بالجامعةةةةةةةةةةةةات  معةةةةةةةةةةةاونيهمهيئةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةدريس و  عضةةةةةةةةةةةاءالملتقةةةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةةومى أل فعاليةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةةى  (2
المسةةةةةةةةةةةةةةتقبل ( بالمدينةةةةةةةةةةةةةةة  ية تحةةةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةةةوان )أدوار ورؤى جديةةةةةةةةةةةةةةدة إلسشةةةةةةةةةةةةةةراقوالمعاهةةةةةةةةةةةةةةد المصةةةةةةةةةةةةةةر 

وقةةةةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةةةةارك سةةةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةةةى حلقةةةةةةةةةةةةات  6/4222/ 6- 2خةةةةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةةةةرة  اإلسةةةةةةةةةةةةكندريةية بالشةةةةةةةةةةةةباب
ات وسةةةةةةةةةةةةةةةةبل قضةةةةةةةةةةةةةةةةايا التعلةةةةةةةةةةةةةةةةيم الجةةةةةةةةةةةةةةةةامعى )التحةةةةةةةةةةةةةةةةدي أهةةةةةةةةةةةةةةةةمالنقةةةةةةةةةةةةةةةةاش وورش العمةةةةةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةةةةةةول : 

 األنشةةةةةةةةةةةطةتطةةةةةةةةةةةوير  آليةةةةةةةةةةةاتنةةةةةةةةةةةى واألخالقةةةةةةةةةةةى للعمةةةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةةةامعى سةةةةةةةةةةةبل و المواجهةةةةةةةةةةةة( الميثةةةةةةةةةةةاق المه
 الطالبية.

 تماء والمواطنةناإلخامس و عشرون: 

والتحضةةةةةةةةةير لنةةةةةةةةةدوة التةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةا جامعةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةدادالفعالةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةق  فةةةةةةةةةي اإل المشةةةةةةةةةاركة (2
أ.د/ عةةةةةةةةةةالم جمعةةةةةةةةةةه بمقةةةةةةةةةةر كليةةةةةةةةةةة  الجمهوريةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةور بعنةةةةةةةةةةوان  )الوسةةةةةةةةةةطية فةةةةةةةةةةي األسةةةةةةةةةةالم( لمفتةةةةةةةةةةى

ئةةةةةةةةةةةةب رئةةةةةةةةةةةةيس اى خليةةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةةليمان ندجامعةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةور )خطةةةةةةةةةةةةاب شةةةةةةةةةةةةكر( مةةةةةةةةةةةةن ا.د/مجةةةةةةةةةةةة-التربيةةةةةةةةةةةةة
 . ديسمبر خدمة المجتمع وتنمية البيئة شؤونالجامعة ل
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والتحضةةةةةةةةةير لنةةةةةةةةةدوة التةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةا جامعةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةدادالمشةةةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةق  فةةةةةةةةةي اإل (4
/ 22/24بةةةةةةةةةةةدمنهور–بقاعةةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةةةارك  دور  المااااااااااارأه  باااااااااااج عم ياااااااااااة التلمياااااااااااة(دمنهةةةةةةةةةةةور فيهةةةةةةةةةةةا ) 

بقاعةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةؤتمرات بمجمةةةةةةةةةةع دمنهةةةةةةةةةةور الثقةةةةةةةةةةافى. )خطةةةةةةةةةةاب شةةةةةةةةةةكر( مةةةةةةةةةةن ا.د/مجةةةةةةةةةةدى خليةةةةةةةةةةل  4222
 خدمة المجتمع وتنمية البية.   شؤونة لسليمان نئب رئيس الجامع

مشةةةةةةةةروع قنةةةةةةةةاة السةةةةةةةةويس الجديةةةةةةةةد حبةةةةةةةةا فةةةةةةةةي المشةةةةةةةةاركة بةةةةةةةةرامج التطةةةةةةةةوير والتنميةةةةةةةةة التةةةةةةةةى  إلةةةةةةةةىالةةةةةةةةذهاب  (4
 )مرفق صور( 22/2/4222األثنينتتبناها القيادة الرشيدة للدولة 

والتحضةةةةةةةةةةةةيرألقامة المهرجةةةةةةةةةةةةان القةةةةةةةةةةةةومى  عةةةةةةةةةةةةدادالمشةةةةةةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةةةةق  فةةةةةةةةةةةةي اإل (2
شةةةةةةةةةةةةعلة األمةةةةةةةةةةةةل للنهةةةةةةةةةةةةوض بةةةةةةةةةةةةالوطن( تحةةةةةةةةةةةةت -عاهةةةةةةةةةةةةد )الشةةةةةةةةةةةةبابمطةةةةةةةةةةةةالب الجمعةةةةةةةةةةةةات وال نشةةةةةةةةةةةةطةآلل

 4/4/4222-46/2/4222شعار علشانك يابلدى نبدأ من جديد 

نةةةةةةةةةةا  وتقةةةةةةةةةةديرا لةةةةةةةةةةدور القيةةةةةةةةةةادة الحكيمةةةةةةةةةةة ودعمةةةةةةةةةةا للقةةةةةةةةةةوات ازيةةةةةةةةةةارة مشةةةةةةةةةةروع قنةةةةةةةةةةاة السةةةةةةةةةةويس الجديةةةةةةةةةةد ايم (1
لمشةةةةةةةةةةةةةاكل األقتصةةةةةةةةةةةةةاد  د الماليةةةةةةةةةةةةةة ومجابهةةةةةةةةةةةةةة اار المسةةةةةةةةةةةةةلحة البواسةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةي العمةةةةةةةةةةةةةل وزيةةةةةةةةةةةةةادة المةةةةةةةةةةةةةو 

 . 4222ا الحبيبة مصر وشعبها العظيم يز فى خدمة بلدنمودورهم المت

فةةةةةةةةي ذكةةةةةةةةرى وفاتةةةةةةةةه عرفةةةةةةةةان وتقةةةةةةةةديرا لةةةةةةةةدور  الاااااااازعيم الراحاااااااال امااااااااال عبااااااااد اللاصاااااااارزيةةةةةةةةارة ضةةةةةةةةريح  (9
 4222القوات المسلحة البواسل في خدمة بلدنا الحبيبة مصر وشعبها العظيم.

والتحضةةةةةةةةةةير واتنفيةةةةةةةةةةذ للقوافةةةةةةةةةةل البيطريةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةدادفةةةةةةةةةةي اإل  المشةةةةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةةق (6
"تحاااااااااة شااااااااا)ار باااااااااج حااااااااا  الزراعيةةةةةةةةةة ومشةةةةةةةةةروع الخدمةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة لمتضةةةةةةةةةررى السةةةةةةةةةيول بةةةةةةةةةالعريش 

 4222)مرفق صور(. مارس  مصر"

والتحضةةةةةةةةةير لنةةةةةةةةةدوة التةةةةةةةةةى نظمتهةةةةةةةةةا جامعةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةدادالمشةةةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةرو  الفريةةةةةةةةةق  فةةةةةةةةةي اإل (2
الوضةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةراهن للحمةةةةةةةةةي القالعيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةر وطةةةةةةةةةرق  محاضةةةةةةةةةره فيهةةةةةةةةةا ) إلقةةةةةةةةةاءدمنهةةةةةةةةةور وقةةةةةةةةةام ب

 جامعة دمنهور.-السيطرة عليها ( بمقر كلية الصيدله

 م4221أبريل 44المشاركة في يوم اليتيم يوم الخميس الموافق  (6

للصةةةةةةةةحة العامةةةةةةةةة حيةةةةةةةةث قةةةةةةةةام  العةةةةةةةةالىالنةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةة  التةةةةةةةةى نظمهةةةةةةةةا المعهةةةةةةةةد  فعاليةةةةةةةةاتشةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي  (22
العيةةةةةةةةةةةةد للحصةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةى لحةةةةةةةةةةةةوم  ضةةةةةةةةةةةةاحىالصةةةةةةةةةةةةحية أل محاضةةةةةةةةةةةةرة وعنوانهةةةةةةةةةةةةا )المعةةةةةةةةةةةةامالت إلقةةةةةةةةةةةةاءب

فةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةدرج  22/22/4226( فةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةراضذات قيمةةةةةةةةةةة غذائيةةةةةةةةةةة عاليةةةةةةةةةةة وخاليةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةببات 
 . اإلسكندريةجامعة  -للصحة العامة العالىالرائيسى  للمعهد 

نظمتهةةةةةةةةةةا كليةةةةةةةةةةةة  التىالخنةةةةةةةةةةازير" إنفلةةةةةةةةةةةونزاالنةةةةةةةةةةةدوة العلميةةةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةوان  " فعاليةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي  (22
محاضةةةةةةةةةةرة  إلقةةةةةةةةةةاءفةةةةةةةةةةرع دمنهةةةةةةةةةةور حيةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةام ب  اإلسةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةة -   بالبسةةةةةةةةةةتانالطةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةر 
 بمقر الكلية.  4226/ 1/  22الخنازير( بتاريخ  إنفلونزاوعنوانها )فوبيا 

االسةةةةةةةةةتثمار فةةةةةةةةةى  آفةةةةةةةةةاقالسةةةةةةةةةمكى تحةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةوان  لإلسةةةةةةةةةتزراعالنةةةةةةةةةدوة القوميةةةةةةةةةة  فعاليةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي  (24
نظمتهةةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةىونظةةةةةةةةةرة مسةةةةةةةةةةتقبلية مجةةةةةةةةةال االسةةةةةةةةةتزراع السةةةةةةةةةةمكى )سةةةةةةةةةمكة بلطةةةةةةةةةةى للتصةةةةةةةةةدير( تحليةةةةةةةةةةل 
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بقاعةةةةةةةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةةةةةةةةارك  4226/ 22/4 اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكندريةجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة  -كليةةةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةةةر  بالبسةةةةةةةةةةةةةةةةتان
 بدمنهور.

زرقةةةةةةةةةون التابعةةةةةةةةةة لزوايةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةزال صةةةةةةةةةخية  شةةةةةةةةةارك سةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةروع صةةةةةةةةةحى مةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةل قريةةةةةةةةةة  (24
 وذلك تحت شعار) قرية نظيفة خالية من األمراض (.

                                                                                     الخارجى تعاونال سادس وعشرون:

طةةةةةةةةةةةةةب بيطةةةةةةةةةةةةةرى كليةةةةةةةةةةةةةة  بروتوكةةةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةرى جامعةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةور و (2
 كياى بوييااااااااة آيبامااااااااا بالويياااااااااة المتحاااااااادة المريكيااااااااةساااااااااام)ااااااااة ت الطبيةةةةةةةةةوتمةةةةةةةةريض والعلةةةةةةةةوم 

 .21/1/4221بتاريخ 

دراسه ) مشروع بى اام)ة بريستول بإلا ترايفين الن ودكتور جانت الكورى فى العمل مع دكتور ف (4
ل ت)رف ع ى اللقاط الحراه أو ت وث مربوحاة الدواان ب)تراة  الكامبي وباكتر والسالموليال  و 
الطر  الطبي)يه الاا زه والمطابقه ل  طوط التااريه الحاليه ل تزال الممرضاة, اصة 

)مرفق جواب من دكتور/جانت الكورى جامعة  4224فى مايو  (الدواان الطازاهالكامبي وباكتر ع ى 
 بريستول بإنجلترا(

معمةةةةةةةةةةل قسةةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةوم األغذيةةةةةةةةةةة ذات األصةةةةةةةةةةل الحيةةةةةةةةةةواني  كليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةرى بالمملكةةةةةةةةةةة  عريمشةةةةةةةةةا-4
 م 2666المتحدة )إنجلترا( ة سنة 

 حااااااااوم اي اااااااار  ماااااااال بااااااااى مشاااااااااريع التواااااااارف ع ااااااااى طاااااااار  ل اااااااات  ص ماااااااان ت ااااااااوث ربااااااااائح الاااااااادواان والع 
 مست دما الب ار تحة ضوط وحمض الالكتي  وال  ي .

 -كماااااااا ت) ااااااام ايضاااااااا    سااااااات دام طريقاااااااة PCR     للكشفففففففر بففففففف    كفففففففCl. estertheticum   كففففففف ل 

لل عففففففففففف   بلففففففففففف  كففففففففففف   ففففففففففف  سففففففففففف      SDS –PAGE   Resistotypingإسففففففففففف      

Campylobacter spp. & Arcohbacter   

 ال ففففف   ك فففففف ي  ففففف    لففففف  ل  ت  لر  الففففف   ي كففففف ي  ي لففففف   لففففف     كففففف ل   لمشفففففف ك   ففففف   لمحفففففف     لعمل ففففف

 anovel poultry plucking ففففففف    ك  مفففففففت  لكف ي لومففففففففك     ل ففففففففلمو     ففففففف   لففففففف      

machine and 

 

experiments to assist the efficacy of methods for the competitive exclusions 

of Campylobacters and Salmonellas from chicks. 

 . 0991م)مل الك ية الم كية البيطرية بج للدن  لا ترا  عام  -2
 :ملحا بى مشاريعال)مل 
 تقييم طر   ا تزال الصبوة والكتاليز لمراقبة التلظيف والتطحير بالماازر -ا         

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

 س ح  ث  ت   ف    لل  ل        ك     لكف ي لومفك       ل       تري م تال     لم ف   لل ح   لظف    قي  - 

  ل مح 
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 development of  competitive exclusions for Campylobacters from chickens and 

applications of risk assessment to ante-mortum inspection. 

الدولية  شركة  براه ال)اصمة بلاه ع ى دعوة من ام سيادتة بتصميم وتلفيره برلامج تدريبى ق -5
) تح يل وتقييم الم اطر بى الملشاة الورائية والبيطرية( بى ماليزيا بى كويلمبور  :ل تدري  وعلواله
 . )مرب  شحادة تكريم(4102 01 03الى  4102 01 04بى الفترة من 

وتنفيةةةةةةةةةةةذ  ورشةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةل بنةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةى دعةةةةةةةةةةةوة مةةةةةةةةةةةن  وزارة البلةةةةةةةةةةةديات االقليميةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةةةيادتة بعمةةةةةةةةةةةل -9
التعامةةةةةةةةةةةةةل والتخةةةةةةةةةةةةةزين اآلمةةةةةةةةةةةةةن للغةةةةةةةةةةةةةذاء فةةةةةةةةةةةةةى  وعنوانهةةةةةةةةةةةةةا ) بسةةةةةةةةةةةةةلطنة عمةةةةةةةةةةةةةان بمسةةةةةةةةةةةةةقطومةةةةةةةةةةةةةوارد الميةةةةةةةةةةةةةاة 
ــن  معـــــ  )مرفةةةةةق شةةةةةهادة تكةةةةةريم( م9/2/4221بتةةةةةاريخ   (المنشةةةةةآت الغذائيةةةةةة ــد  امـــ ــوزير/ أحمـــ لى الـــ

ــحى    ــد الشـــ ــن محمـــ ــد اد بـــ ــن عبـــ )مرفةةةةةق شةةةةةهادة  .قليميةةةةةة و مةةةةةوارد الميةةةةةاةوزيةةةةةر البلةةةةةديات اإلبـــ
 تكريم من الوزير(

وتطوير حف  األغذية الهندسي جامعة  األبحا عضو مركز حف  األغذية بالتبريد و مركز ( -1

   FRPERCبريستول  بإنجلترا.   
 

 كات ابناء رشر : وعشرون بعسا

 بروتوكةةةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةرى جامعةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةور وطةةةةةةةةةةةةةب بيطةةةةةةةةةةةةةرى (2
اام)اااااااااااة تساااااااااااكياى بويياااااااااااة آيباماااااااااااا بالوييااااااااااااة المتحااااااااااادة  الطبيةةةةةةةةةةةةوتمةةةةةةةةةةةريض والعلةةةةةةةةةةةوم 

 21/1/4221بتاريخ  المريكية

برتوكةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةرى جامعةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةور ومؤسسةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةادة والمجلةةةةةةةةةس  . (4
 4/9/4221المصرى للقيادات الشبابية بتاريخ 

والجمعيةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةةور جام –برتوكةةةةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةب الطةةةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةةةرى  (4
 42/1/4221بتاريخ  المصرية للجودة

بروتوكةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةرى جامعةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةور و شةةةةةةةةةةةركة سةةةةةةةةةةةيرتند الشةةةةةةةةةةةرق  -(2
 .42/1/4221( بتاريخ 4رقم ) لمنح الشهادات االوسط

  

جامعةةةةةةةةةةةة  –بةةةةةةةةةةةين معمةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء والتغذيةةةةةةةةةةةة  كليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةرى  تعةةةةةةةةةةةاونبروتوكةةةةةةةةةةةول  (1
 الزراعة العضوية وخصوبة التربة.ومشروع  التنمية الريفية بالبحيرة )معمل  دمنهور

بروتوكةةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةين كليةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةب البيطةةةةةةةةةةةةرى جامعةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةور و شةةةةةةةةةةةةركة سةةةةةةةةةةةةيرتند الشةةةةةةةةةةةةرق  (9
 .2/4/4221بتاريخ لمنح الشهادات ( 2رقم ) االوسط

–طةةةةةةةةةةةةرى روتوكةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةاون علمةةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةةترك بةةةةةةةةةةةين معمةةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةةةةذاء بكليةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةب البيب( 6
جامعةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةور وكليةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةيدلة بجامعةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةور ممةةةةةةةةةةا يتةةةةةةةةةةيح للسةةةةةةةةةةادة أعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةدريس 
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والمدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدين والمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة المتةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفرة بالمعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 
22/6/4224. 
جامعةةةةةةةة دمنهةةةةةةةور ومشةةةةةةةروع  التنميةةةةةةةة الريفيةةةةةةةة  –بروتوكةةةةةةةول تعةةةةةةةاون بةةةةةةةين كليةةةةةةةة الطةةةةةةةب البيطةةةةةةةرى   (2

 21/1/4221ريخ بتابالبحيرة 
 

  و عشرون : البرامج التلفزيونية ثامن

 القناة الخامسة  (7

  بنات أفكارى 

  سفينة نو 

  4222برنامج اقتصاد بلدنا 

  4222-4224برنامج صبا  الخير يا بحر 

  4224برنامج دليل المستثمر 

 كالم الليل 

 الخامسة 

 على الخامسة 

 برنامج حقى وحقك              

 العالى التعليم النيل قناة  (2

 ) برنامج نقطة تحول حلقة )سالمة الغذاء 

 )برنامج من مصر حلقتى )عيد األضحى ( و )أزمة رغيف العيش 

 قناة صحتى  (3

 اليوم العالمى للبيئة 

 

 اللغاتوعشرون: تاسع

  جليزية واأللمانيةاآلنو اجادة اللغه العربية 

بشرية وكذلك مجال تنمية يقوم بتدريبها فى التنمية ال التى البرامج التدريبية : ثالثون

 والقيادية اإلدارية ي ة التدريس والقيادات الجامعية والمهارات  أعضاء تقدرا

 :يةرشرافاإلو

  ية.شرافاإلو  القياديةالمهارات 
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 الجامعية  دارةالجوانب المالية والقانونية فى اإل 
  اإلداريةالمهارات  
  الناجح األداءمؤشرات KSF 
   اإلداريةتنمية المهارات  
  األزمات إدارةإستراتيجيات 
  وبناء الفريق اإلتصالمهارات 
 التخطيط االستراتيجى 
 اتخاذ القرار وحل المشكالت 
 مهارات العرض الفعال 
  مهارات التواصل الفعال( أفضلالفعال )  اإلتصالمهارات 
  اإلبداعىالتفكير 
 الحقائب التدريبية إعداد 
  التعامل مع المتدرب الصعب 
 التدريب أثناءف الطارئة التعامل مع المواق 
 تدريبلجدارات ا 
 البرمجة العصبية واللغوية 
   اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العلمية 
 التكنولوجيا في التدريس إستخدام 
  المهنة آدابأخالقيات و 
 تصميم المناهج والمقررات 
  اإلمتحاناتنظم التقويم و  
 اإلجتماعاتالوقت و  إدارة   
  ءاألداتقييم وقياس مؤشرات KPIs  
  تقييم وتحليل المخاطر والمؤثرات البيئية 
 كتابة المشاريع البجثية التنافسية 
  تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
 مراقب جودة متخصص  إعداد 
  عدادو  الجودة إدارةلنظم  األساسيةالمفاهيم  األيزو مواصفةطبقا لل الجودة إدارةوثائق نظام  ا 

6222 . 
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  ارج مصر ل تطوير عمل بية وورشيبرامج تدر تصميم وتلفير :  ثالثونو  واحد      
  تحليل وتقييم  وعنوانه هو ) للتدريب برنامج تدريبى لشركة خبراء العاصمةوتنفيذه قام سيادتة بتصميم

الى  24/22/4222فى ماليزيا فى كواللمبور فى الفترة من  (المخاطر فى المنشات الغذائية والبيطرية
 )مرفق شهادة تكريم( .29/22/4222

 وزارة البلديات االقليمية وموارد المياة بسلطنة  من  عمل بناء على دعوة  ورشة وتنفيذ  قام سيادتة بعمل
 م9/2/4221بتاريخ   (التعامل والتخزين اآلمن للغذاء فى  المنشآت الغذائيةا )عمان بمسقط وعنوانه
وزير البلديات اإلقليمية بن محمد الشحى  بن عبد ادلى الوزير/ أحمد امن  مع )مرفق شهادة تكريم(

 .و موارد المياة
 فى مسق  "ةج ة االبقا ة علن االمنشآي االغ ا  مامون ة االممابناي اال ح ة ومنو": اعد وسوف ينفذ البرنامج التدريبى–

 02/02/0202-02سلطنة عملن فى الفترة 
  

 
طبقا  لوزارة الت) يم ال)الى يدارة  المشروعاة  تقييم أداه برلامج  ت) يمى اديد:  ثالثونو  ثان

  ايعتمادلدليل التقويم و 
 

 للبرنامج التعليمى فى  االعتمادطبقا لدليل التقويم و مميز  عضو بري  تقييم أداه برلامج  ت) يمى اديد
 االعتمادلضمان جودة التعليم العالى و  عن الهيئة القومية مؤسسات التعليم العالى واألزهر الصادر

 22/4/4224 جامعة بنهاكلية الطب البيطرى  (جودة ومراقبة األغذية)

 تقييم بحث علمى لمجلة دوليةثالثون: ثالث و 

 
 Correlationبعن     International Food Research Journal (IFRJ)تقييم بحث علمى لمجلة دولية 

between some direct and indirect tests for screening of subclinical mastitis 
 

 

لمحافظة  التنمية وفيها من اجل التطوير رابع وثالثون: المشاريع المشارك 

 البحيرة
 

 7-  عضـــــو بمجلـــــس ادارة مشـــــروه تحســـــين الخدمـــــة بمجـــــازر محافظـــــة البحيـــــرة

 . 6/1/4221بتاريخ 
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 2-     و النباتيــــة )عــــداه(   عضــــو مجلــــس ادارة مشــــروه تنميــــة الثــــروة الحيوانيــــة– 
 22/9/4221الدواربتاريخ كفر  –سيد  غاز  

 
 خامس وثالثون: المشاريع المشارك فيها من اجل زيادة انتاج اسماك البلطى

 
 تحمل ملالنيل ا عضو الفؤيق البحثى لمشروع "استخدام تكنولوجيا نقل الجينات النتاج ساللة من البلطى

بوزارة الدولة للبحث ’ ية هذا المشروع ممول من صتدوق العلوم  و التنمية التكنولوج للبرودة فى مصر"
 )افادة( 4221-4222خالل الفترة من  العلمى  

 

 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. 

0- Prof. F. Bauer,  Prof of Food chemistry, Technology and other foods in the University of Vet. 

Med. Vienna , Austria. 

0-Prof. Franz Smolders, Prof of Meat Hygiene, Technology and other foods in the University of 

Vet. Med. Vienna , Austria. 
2-Prof Petr Paulsen,  Prof of Meat Hygiene, Technology and other foods in the University of Vet. Med. 

Vienna , Austria. 
7-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 

.-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 

1-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 

1-Prof. Sava Buncic, Prof. Food Microbiology University of Bristol, School of Veterinary Science, Division 

of Food Animal Science. UK 
12-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 

 

 

 

 تداباتناإلثالثون:  و غساب

 جامعة فاروس  لمادة  -للتدريس بكلية العلوم الطبية المساعدة اإلنتداب"(Food Safety and 

Hygiene)  اآلنوحتى  22/4/4221وذلك ابتداء من. 

  هور اعضاء هيئة التدريس واعداد القادة والقيادات لجامعة دمنندب سيادتة بمركز تنمية قدرات السادة
 االعتمادمسئول الجودة و لوجيا المعلومات و كمسئول تكنو 
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  نائبا لمدير المركزبمركز ضمان الجودة لجامعة دمنهور للعمل ندب سيادتة 

  :المشاركة في تطوير صناعة االغذية من اجل خدمة المجتمعو ثالثون ثامن    

و  ن لنظم الجودةشركة يونيو  تطوير صناعة الالنشون و الهوت دوج ألحد الصانع التي تشرف عليهاب قام
 )شهادة شكر(   24/22/4221التدريب

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

 : البي ة 

 79/3/2074بتاريخ  بشبراخي للقوات المسلحة  حل المشاكل وتطوير العمل بالمجزر االلى  -7

ض وحدة معالجة مخلفات الصر  لمجزر دمنهور منعًا لجنة المشكالت التى تعترل رشارك كعضواً  -4

 73/3/2074لتلو  مياة النيل بتاريخ 

 والتدريبلشركة يونيون لتأ يل  حل مشكلة تلو  البين بريجر بميكروب اإليشريشيا كوالى  -4
 73/4/2077الحد المصانع التى تشر  عليها الشركة 

بأحد المجازر التى   ( Salmonella)مذبوحات الدواجن بميكروب السالمونيال تلو  حل مشكلة -4

 73/70/2074 تشر  عليها الشركة

 Staph.aureuns   حل مشكلة تلو  الباسترما بميكروب المكور العنقودى الذ بى   -2

    27/8/2072تحريرا فى  ألحد المصانع التى تشر  عليها الشركة 

بأحد   ( Campylobacter)حل  مشكلة   تلو  مذبوحات الدواجن بميكروب الكامبيلوباكتر  -6

 73/7/2072ى المجازر التى تشر  عليها الشركة  تحريرا ف

   

 

 خل القومى المصرىدوال :العمل على زيادة التصدير  اربعون 

 البحيرة -لشركة ابو ستة للتصدير  مركز ادكو  فحص عينات من اسماك بطى -7

 القا رة  -ر السويس جس3طى  وبورى  لشركة ريان للتصدير  لفحص عينات من اسماك ب 2
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 المصرى القومى و االقتصاد العامة  م لفات لخدمة المجتمع و الصحة : أربعون  واحد

-1294-16-2)   رقم ايداع م4224همية  الصحية و االقتصادية لمخلفات المجازر بتاريخ األ .2
662.) 

  رقم ايداع   م4224ريخ بتاتحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة في المنشات الغذائية و البيطرية  .4

 (2-24-1294-662)  . 

  رئيس الجمهوريةالسيد الكلية بقرار من  عمادةاإلنجازات بعد تولي : أربعونو اثنان

 تنفيذا لخطتى االستراتيجية  لتطوير الكلية .  29/4/2074بتارسخ 

على   حصلو بذلك تصبح أول كلية ت 4222: 6222حصول كلية الطب البيطر  علي شهادة االيزو  -2
 .م42/1/4221داخل جامعة دمنهور و ذلك بتاريخ  شهادة جودة عالمية 

بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور وكلية الطب بيطرى والتمريض والعلوم الطبية  -4
 .21/1/4221جامعة تسكيجى بوالية آالباما بالواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 

لمنح الشهادات   لية الطب البيطرى جامعة دمنهور و شركة سيرتند الشرق االوسطبروتوكول تعاون بين ك -4
 .42/1/4221بتاريخ 

)موظفى كلية الطب البيطرى( بكلية ن ضمن رؤيتى لتطوير الكلية البدء فى تنفيذ مشروع تطوير اإلداريي -2
 .م42/1/4221و 29/1/4221جامعة دمنهور  )الحضور والصور( بتاريخ  –الطب البيطرى 

جامعة دمنهور والجمعية المصرية للجودة بتاريخ  –الطب الطب البيطرى  برتوكول تعاون بين كلية -1
 م.42/1/4221

جامعة دمنهور و مؤسسة القادة للمستاشرين القانونين  –برتوكول تعاون بين كلية الطب الطب البيطرى  -9
 4/9/4221والتجاريين والتحكيم الدولى بتاريخ 

طالب الفرقة األولى والثانية والرابعة على التشريح العملى بدون وجود مشرحة بالكلية ألول مرة  يتم تدريب  -6
 )مرفق صور وفيديوهات(.  29/1/4221بتاريخ 

وتنظيف الملصقات والكتابات على جدران وأوبواب   قام سيادته بعمل حملة نظافة لمرافق الكلية إلزالة -2
 )مرفق صور( م.4/1/4221الكلية بتاريخ 

 ( 21/1/4221ز خدمات بيطرية بالكلية لتلبية احتيجات المجتمع وحل مشاكلة مجلس كلية )عمل مرك -6

 ( 21/1/4221انشاء وحدة ازمات وكوارث مجلس كلية ) -22
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 -52- 

عمل دورة تدريبية للهيئة المعاونة وعنوانها) اخالقيات العمل الجامعى واالنتماء المؤسسى( ضمن الخطة  -22
 29/9/4221-21التطويرية للكلية لسيادته بتاريخ 

عمل دورة تدريبية للعمال    و رفعة الكلية  ألول مرة يتم تدريب عمال الكلية وذلك من أجل تطوير   -24
) اخالقيات العمل الجامعى واالنتماء المؤسسى( ضمن الخطة التطويرية للكلية لسيادته بتاريخ ا وعنوانه

2-9-4221  
التطويرية للكلية بتاريخ خطتة  الدارية الفعالة( ضمنعمل دورة تدريبية للموظفين  وعنوانها) االتصاالت ا -24

29/1/4221 

التطويرية للكلية  خطتةعمل دورة تدريبية للموظفين  وعنوانها) حل المشكالت و اتخاذ القرار( ضمن  -22
 42/1/4221بتاريخ 

لية التطويرية للك خطتةالالعضاء هيئة التدريس   وعنوانها) تحليل النتائج( ضمن  عمل دورة تدريبية -21
 26/1/4221لسيادته بتاريخ 

عبارة عن اسعاف بيطرى متحرك لمختلف المراكز والقرى لمحافظة البحيرة عمل موبيل ك يل    -29
 (اول ك ية ط  بيطر  ع ى مستو  الامحورية تقوم بحرا ال)ملوالمخافظات المجاورة )

شارك فيها اكثر من  "الوطنية واالنتماء واعداد القيادات الشبابية  "عمل دورة تحت عنوان -26

مبدرج واحد بكلية الطب البيطرى  من   شاب وشابة من خمتلف حمافظات اجلمهورية  044

52/7/5402الثالثاء -52/7/5402السبت   

 جامعة دمنهور–ية الطب البيطرى ( بكل4بمدرج ) (قلاة السويء الاديدة) ايحتفال بابتتاح-02
4/2/4221حد الموافق وذلك األ  

تحت عنوان )اإلدارة  21/2/4221تدريبية للجهاز اإلدارى وذلك ابتداء من يوم السبت  عمل دورات -26
 اإللكترونية ( ولمدة ثالثة أسابيع متتالية .

 

 صفحة  56عبيد عبد ال)اطى صالح المكولة من  أ.د ره السيرة الراتية ال اصة بالسيد 
           

 أمين الكلية         

 

 ر     ثروت محمود عبدالقوى رشررش

 عميد الكلية                                                         

                                                      

                                                               .د/عبيد عبد العاطى صالحأ  


