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 نبذة خمتصرة عن املعمل
يعتبر معمل سالمة الغذاء والتغذية من المعامل المتميزة في مجال سالمة الغذاء والتغذية والمياة حيث     

يتمتع القائمين عليه من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين بخبرة وكفاءة عالية وقدرات متميزة 
وايضا يحتوي المعمل على العديد من االجهزة  ،والتحاليل المتعلقة بمجال عمل المعملفي اجراء الفحوص 

المتميزة في مجال عمله. ومما يميز المعمل ايضا انه يعمل طبقا للمواصفات القياسية العالمية والمحلية 
يهدف و  .الخاصة بجودة واعتماد المعامل 7001لسنة  52071بنود المواصفة يعمل المعمل طبقا حيث 

وايجاد السبل المناسبة لحل مشكالته المتعلقة وجنبع منظمات المجتمع المدنى  المعمل الى خدمة المجتمع 
وكذلك تقديم االستشارات الفنية في مجال تخصص المعمل, تحسين والمياه  بأمن وسالمة الغذاء والتغذية 

ب داخل المعمل وتوعيتهم بمفاهيم  جودة األداء فيما يتعلق بالبرامج التعليمية من خالل تدريب الطال
اإلعتماد وأبعاده وأهميته, دعم الدراسات العليا والبحوث عبر فتح آفاق جديدة للبحث العلمي واالرتقاء 
بمستوى الرسائل العلمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية المشاركة من مختلف كليات الجامعة سواء من أعضاء 

 الفنين. هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو
 رؤية املعمل

ان يصبح مركزا  يأمل مشروع اعتماد معمل سالمة الغذاء والتغذية كلية الطب البيطرى  بدمنهور       
ابداعيا متفردًا فى مجال الفحوص والتحاليل المعملية المرجعية طبقا للمواصفات العالمية القياسية للغذاء 

المجتمعية والبيئية متناغما مع طموح الكلية وجامعة دمنهور فى والتغذية واالنشطة البحثية لحل المشكالت 
 دقة االداء وجودة المخرجات والتطوير المستمر نحو االفضل.

 رسالة املعمل

 انطالقا من رسالة جامعة دمنهور و كلية الطب البيطرى بدمنهور

 ن المتميزينيهدف مشروع اعتماد معمل سالمة الغذاء والتغذية الى اعداد اجيال من الباحثي 
 0وتسليحهم بالمعارف  والمهارات بحيث يكونوا قادرين على العطاء واالبداع والمنافسة 

  المشاركة الفاعلة فى حل مشكالت المجتمع وتلبية متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجات
 . المجتمع من الغذاء

  البيئيةالحد من انتشاراالمراض المعدية والمشتركة والملوثات المساهمه فى. 

 أهداف املعمل
  خدمة المجتمع وايجاد السبل المناسبة لحل مشكالته المتعلقة بأمن و سالمة الغذاء و التغذية

 وكذلك تقديم االستشارات الفنية في مجال تخصص المعمل.
  تحسين جودة األداء فيما يتعلق بالبرامج التعليمية من خالل تدريب الطالب داخل المعمل

 اإلعتماد وأبعاده وأهميته.  وتوعيتهم بمفاهيم



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  دعم الدراسات العليا والبحوث عبر فتح آفاق جديدة للبحث العلمي واالرتقاء بمستوى الرسائل
 العلمية. 

  رفع كفاءة الكوادر البشرية المشاركة من مختلف كليات الجامعة سواء من أعضاء هيئة
 .التدريس والهيئة المعاونة أو الفنين

 نشطة املعملأ
  

 اخلدمات التحليليه اليت يقوم بها املعمل :: اوال 

 التحليل الميكروبيولوجي للحوم واألسماك واأللبان ومنتجاتهم 
 التحليل الكيميائي للحوم واألسماك واأللبان ومنتجاتهم 
 التحليل الكيميائي لألعالف والعالئق والمياه واألدوية 
  والحيوانيالتاكد من صالحية األغذية واألعالف لالستهالك اآلدمي 
 تحليل بقايا السموم الفطرية والملوثات العضوية المرتبطة باألغذية واألعالف والمياه 
 عزل وتصنيف الميكروبات والتعرف عليها بطرق معتمدة 
 بى سى أر اختبار( البلمرة المتسلسلPCR ) 
  عمل اختبارDNA 

 :االنشطه التدريبيه واجلهات املستفيده ثانيا :
  دورات تدريبيه لكل الجهات المستفيده من المعمل الى جانب اجراء دورات يقوم المعمل بعمل

تدريبيه وتطويريه للساده اعضاء هيئه المعمل والعاملين والطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين 
كلية  –كلية العلوم  –كلية الزراعة  –بكليات الجامعة والجامعات المصرية )كلية الطب البيطري 

كلية التربية وباقى كليات الجامعة(، معاهد بحوث صحة  –لمعهد العالي للصحة ا –الصيدلية 
وزراة  -مصانع األغذية واألعالف  –شركات تصنيع اللحوم واأللبان ومنتجاتهما  –الحيوان 

مركز   –جهاز حماية المستهلك  –جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات  –التجارة والصناعة 
الجهاز اإلحصاء والتعبئة )من خالل عمل مسح لتواجد  -لغرف التجارية ا  -تحديث الصناعة 

شركات تعبئة المياه  ––، خاصة الوبائية منها(  الميكروبات الممرضة وعمل تنبؤ ورصد األمراض
مزارع  –مزارع الدواجن والنعام والسمان )لحوم وبياض(  –مزارع اإلنتاج الحيواني )لحوم وألبان(  –

 ع اإلنتاج السمكي علي مستوي الجمهورية.مزار  –األرانب 
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 PCR and DNA typing   Total Aerobic Bacterial Count in food 

 Crude Protein  Total enterobacterice Count  in food 

 Crude Fat  Total psychrotropic  Count in food 

 Rancidity in food  Total yeast, mold Count in food 

 Ash  Staph.aurus Count in food in food 

 Crude fiber 
 Detection of Salmonella and Shigella in 

food 

 Detection of preservatives in food  Coliforms Count in food 

 Aflatoxins  Detection of E. Coli true fecal type in food 

 Ochratoxins 
 Detection of Listeria monocytogens in 

food 

 Zearalenone  Detection of Vibrio species in food 

 Aflatoxin in milk and milk 

products 

 Detection of Clostridium perfringes in 

food 

 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 

 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 

 Bacillus cereus  Detection Pathogen Confirmations 

 Streptococcus Count  Detection Coliform Count 

 Pseudomonas Count  Detection Lactic Acid Bacteria Count 

 Total Coliform Count  Detection Staphylococcus aureu 

 Yeast & Mold Count  Detection Total Enterobacteriaceae Count 

  ELISA 
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 رضــالغ ازــــاجله
HPLC 

تقدير الملوثات العضوية واألدوية والهرمونات والمخدرات 

 واالمينات الحبوية

Hot plate with stirrer تسخين وتقليب العينات 

Cooling centrifuge عمل طرد مركزي مع التبريد 

Laminar flow- Biosafety cabinet (كابينة للتعقيم )كابينة معقمة 

Inverted microscope رؤية الشرائح 

Ph- meter تقدير الحموضة والقلوية 

Trinocular research light with camera  ودراسة الشرائح رؤية وتصوير 

Thermal cycler-PCR  نسخDNA 

Incubator تحضين العينات على درجات حرارة مختلفة 

Autoclave تعقيم األدوات 

Co - incubator تحضين العينات في ظروف الهوائية 

Deep freezer –    تجميد وحفظ العينات 

Spectrophotometer التقدير اللوني للعناصر 

pH- meter تقدير الحموضة والقلوية 

Shakers with water bath الرج داخل حمام مائي مع هزاز 

Digital balance وزن العينات والكيماويات 

Absorbance microplate reader قياس امتصاص الطيفي للعينات 

Microtome لتقطيع عينات الهستوباثولوجية 

Kjeldahl  نسبة البروتينللهضم العينات والتقطير وتحليل 

Soxhelt تحديد نسبة الدهون فى المواد المختلفة 

Grinder لطحين وتنعيم العينات 

Muffle Furnace لتحديد نسبة الرماد 

Water Distillator تنقية وتقطير المياه 

Spectrophotometer لتحليل الكميائى 

Hot Air oven فرن تجفيف وتعقيم 

Automatic Pipette Variable Volumes لسحب العينات 

Digital balance وزن العينات والكيماويات 

Fluorometer Series   تحليل السموم الفطرية في األغذية واألعالف 

Flame – Photometer  تقدير عناصرCa-Na-k- 

Microplate incubator للتحضين 

Autowasher   لغسيل العينات ذاتيا 

Atomic absorption spectrophotometer تحليل االمالح المعدنية الثقلية في االغذية ومنتاجتها المياة 

MeatScan ومنتجاتها للحوم الكيميائي التحليل 

Stomacher      طحن العينات للفحص الميكروبي 

Stop watch  قياس الزمن 

Thermometer  قياس درجة الحرارة 

Hygrometer   قياس درجة الحرارة والرطوبة للغرفة 

Milkoscan التحليل الكيميائي لاللبان ومنتجاتها 
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Parameter Prices ( ) (L.E) 

 05 العد الكلي للبكترييا اهلوائية
 05 العد الكلي للبكترييا املعوية

 05 للبكترييا احملبة للربودةالعد الكلي 

 00 العد الكلي للخمائر والفطريات

 05 العد الكلي للميكروب املكور العنقودي الذهيب

 05 الكشف عن وجود الساملونيال يف الغذاء

 05 العد الكلي للمجموعة القولونية

 05 عد بكترييا الكامبيلوباكرت يف الغذاء
 05 يف الغذاءالكشف عن االيشرشيا كوالي املرضية 

 05 الكشف عن االيشرشيا كوالي املرضية يف الغذاء

 055 الكشف عن الليسترييا احادية اخللية يف الغذاء

 05 الكشف عن املواد احلافظة يف الغذاء

 055 الكشف عن غش االلبان ومنتجاتها

 055 التحليلي االولي للدواجن واالمساك

 0 قياس نسبة املادة اجلافة يف الغذاء

 00 قياس نسبة الربوتني اخلام يف الغذاء

 00 قياس نسبة الدهن يف الغذاء

 000 الكشف عن ترزنخ الغذاء

 00 قياس كمية الرماد

 00 قياس نسبة االلياف يف الغذاء

 035 الكشف عن اليوريا يف الغذاء

 000 حتديد نسبة االفالتوكسني يف الغذاء

 000 حتديد نسبة االوكراتوكسني يف الغذاء

 000 حتديد نسبة الزيرالينون يف الغذاء

 000 حتديد نسبة االفالتوكسني يف االلبان ومنتجاتها

 000 االختبارات اليت جترى لتحديد جودة الغذاء وصالحيته
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 اعال : عحدة التحليل امليكرعبيولوجي لالغذية    

 غرفة التجهيز التابعة لوحدة التحليل امليكروبيولوجي لالغذية .0

 

 

  

Water bath Water distillatory 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Autoclave 

 

 

Digital balance 

 
Meat analyzer 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 وحدة حتليل امليكروبيولوجي لألغذية -غرفة امليكروبيولوجي  .0

 
 

 
 

Water bath 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Incubators ( ) 

 

 
  

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

  
 

 

Centrifuge Laminar flow 
 

Hot air oven 

 

Stomacher 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 وحدة التحليل امليكروبيولوجي لالغذية  -غرفة التخزين .3

 

 

 

 

  

Deep freezer (-  ) 
 

Refrigerators 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 وحدة حتليل امليكروبيولوجي لألغذية -غرفة التحليل اجلينى .4

 
 

 

 وحدة حتليل امليكروبيولوجي لألغذية    -غرفة اإلعدام  .0

 

 

 

 

 

 

 

Gene sequencer 
 

P C R 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  ثانيا : عحدة التحاليل الكيميائية لألغذية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomic absorption 
 HPLC 

 

Spectrophtometter  Flamephotometter  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ثالثا : عحدة التحليل الكيميائي لالغذية عاالعالف

 

 

 
 

 Kjeldhal units 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Fibretherm  

 

Muffle furnace  

 

Fleurometter  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 غرفة االجتماعات خامسا : غرفة استالم العيناترابعا : 

  

 سادسا : مكتب املدير

 

 


