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 التطبيقيةالبحثية وليمية والعلمية وبيان باألنشطة التع
 شروبه سيد دكتور/ أشرف مهدى عبدالحميدستاذ اللأل

 بمشتهر الزراعة كلية )صناعات غذائية( الصناعات الغذائية بقسماألستاذ 
 :وتطويرها تدريسهاتراك فى باإلش التى قام الدراسية أوال المقررات

 مقررات مرحلة البكالوريوس: -أ
 هندسة زراعية( برنامج - علوم أغذية برنامج)ألغذية واأللبان لطلبة الفرقة الثالثة هندسة مصانع ا -

شععةبة هندسععة  -تربيععةوشععةبة زراعععة  -)شععةبة عامععةأساسيييات الصييناعات الغذائييية لطلبيية الفرقيية الثانييية  -
 .(زراعية

 .(شةبة زراعة وتربية -)شةبة عامةلطلبة الفرقة الرابعة  تكنولوجيا حفظ األغذية -
 .)شةبة علوم أغذية(تكنولوجيا السكر والحلوى لطلبة الفرقة الرابعة  -
 .(شةبة المحاصيل -علوم أغذية شةبة)لطلبة الفرقة الثالثة  تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها -

علعوم  شعةبة لطلبعة الفرقعة اللاللعة -اإلنتاج الحيوانيشةبة  )لطلبة الفرقة الرابةةاللحوم ومنتجاتها تكنولوجيا  -
 .(طالب التةليم المفتوح إنتاج زراعى من أجل التصدير – غذيةأ

 .(الكيمياء الزراعية شةبة -علوم أغذية شةبة)لطلبة الفرقة الثالثة تكنولوجيا الزيوت والدهون ومنتجاتها  -
 .)شةبة علوم أغذية(التخمرات الصناعية لطلبة الفرقة الرابعة  -
 )شةبة علوم أغذية(.لثالثة تكنولوجيا حفظ األغذية لطلبة الفرقة ا -
 (علوم أغذية )شةبةاألغذية لطلبة الفرقة الرابعة عملى والشئون الصحية لمصانع األغذية  جودةالمراقبة  -

 (.برنامج علوم األغذية –المستوى اللالث )عصائر ومشروبات تكنولوجيا  -
 .(برنامج علوم األغذية –المستوى اللالث )عجائن ومخبوزات تكنولوجيا  -

 (.برنامج علوم األغذية –المستوى اللالث )األتجاهات الحديثة فى التصنيع الغذائى  -

 (.المستوى اللانى)أسس علوم األغذية  -
 (.برنامج علوم األغذية – رابعالمستوى ال)تغذية أنسان وبرامج تغذية  -

 :يةلبرنامج سالمة الغذاء المميز باللغة اإلنجليز مقررات مرحلة البكالوريوس -ب
 تدريس مقررات برنامج سالمة الغذاء المميز باللغة اإلنجليزية التالية:

Food Science Fundamentals 

Unit Operations in Food Processing 

Food Technology 1 (Sugar and Confectionary) 

Food Chemistry 

Risk Assessment and Quality Control 

 مرحلة الدراسات العليا: -ج
 ندسة تصنيع غذائى.ه -
 مةامالت حرارية لألغذية. -
 تكنولوجيا تجفيف األغذية متقدم. -
 وحدات عمليات التصنيع الغذائى. -
 .الغذائى  إستخدام الحاسب اآللى فى التصنيع -



 حسى لألغذية.التقييم ال -
 أقتصاديات تصنيع غذائى. -
 ولوجيا األنزيمات.تكن -

 .بدائل األغذية -
 ألسماك ومنتجاتها.تكنولوجيا ا -
  .دبلوم مراقبة الجودة( (مراقبة جودة وحدات التصنيع الغذائى -
 .دبلوم مراقبة الجودة( (الشئون الصحية لمصانع األغذية -

 الجامعة: وخارج انتداب داخل -د
 للعةاللااللانيعة و الفرقة –)برنامج مراقبة وجودة األغذية  جامةة بنها -التدريس في كلية الطب البيطرى -

 (.البكالوريوس الخاص
األكاديمية الةربية  – فرع القاهرة -تدريس مقرر الديناميكا الحرارية لطالب كلية الهندسة والتكنولوجيا -

 جامةة الدول الةربية. –للنقل البحرى والتكنولوجيا 
لطععالب  –مراقبععة جععودة أغذيععة  – تغذيععة أنسععان متقععدم –تععدريس مقععررات: تصععنيع مخلفععات اللحععوم  -

 .الدراسات الةليا بكلية الزراعة جامةة طنطا

 المنح الدراسية: ثانيا:
)كليععة الزراعععة  فععرع بنهععا -لتكملععة درجععة الععدكتوراج بععين جامةععة الزقععازي  لمانيععامشععترك ب شععراف إ بةلععة

قسم  –كلية علوم التصنيع    Technical University Berlin  التكنولوجية ببرلين جامةةالو بمشتهر(
 م 17/7/2004إلى  13/7/2002من شهر   خالل الفترة ب لمانيا -ألغذية ريولوجى ا

 ا: المؤتمرات العلمية:لثثا
اللانى للةلوم الزراعيعة والبيطريعة والهندسعية بجامةعة بنهعا خعالل الفتعرة الدولى الصينيى المصرى المؤتمر  -

 ورئيس جلسات سالمة الغذاء. –م مشترك بلالث أبحاث  2017أكتوبر  10-7من 

2nd International Sino-Egyptian Congress on Agriculture, Veterinary Sciences and 

Engineering (2nd ISEC-AVE) 7-10th October 2017, Benha, Egypt. 
 م.2013ديسمبر  4-2أتجاهات جديدة" المركز القومى للبحوث  -المؤتمر الدولى األول " الزراعة والغذاء  -

The First International Conference”Food and Agriculture: New Approaches” 

December 2-4, 2013, National Resrarch Centre, Cairo, Egypt. 
م 2013مايو  15-13القاهرة فى الفترة من  –لتكنولوجيا صناعة الحبوب ومنتجاتها  لانىالمؤتمر الدولى ال -

  ك ببحث(القاهرة )مشتر -قاعة المؤتمرات باألزهر –

Chemical, Sensory and Biological Evaluation of Batun Salat Fortified with some 

Herbs and Bee Pollen Grains as a Nutritive Treatment for Iron Deficiency 

Anemia 

ايععر فبر 29-27القععاهرة فععى الفتععرة مععن  –المععؤتمر الععدولى األول لتكنولوجيععا صععناعة الحبععوب ومنتجاتهععا -
 م 2012

منظمومة التةبئة والتغليف لتنميعة الصعادرات"  –المؤتمر الدولى "الجودة الشاملة للنباتات الطبية والةطرية  -
مركععز البحععوث الزراعيععة  –م  مةهععد بحععوث تكنولوجيععا األغذيععة 2011ديسععمبر  8-6خععالل الفتععرة مععن 

 والمشاركة بإلقاء بحث بةنوان
Using some herbs and clover bee pollens to fortified biscuits as a nutritive treatment 

for iron deficiency anemia. International Conference & Exhibition on Total 

Quality Management of Herbs & Medicinal Plants & their Products "Packaging 

Technologies System for Enhancing the Exportation" 6-8 December 2011. 
أيام تكنولوجيعا األغذيعة الةربيعة األوروبيعة اللانيعة حعول الحعديث والمتقعدم فعى تكنولوجيعا اللحعوم واألسعماك  -

م باإلسععماعيلية تحععت إشععراف جامةععة قنععاة السععويس وهيئععة التبععادل 2010ديسععمبر  8-7خععالل الفتععرة مععن 
 اللقافى األلمانى.



م والعذى 2009معايو  12-11تقنياتع  وأسعتةماهت " المؤتمر المصرى الدولى الخامس "الةعالج التكميلعى...  -
–العدقى  -نظمت  الجمةية الةربيعة لتعاريا الصعيدلة بقاععة المعؤتمرات بعالمركز المصعرى العدولى للزراععة

 الجيزة.
والععذى نظمتعع  الجمةيععة  –م 2008ديسععمبر  17-15المععؤتمر الةربععى األوروبععى لتطععوير صععناعة الخبععز  -

 -مركعز البحعوث الزراعيعة  –والعذى عقعد بقاععة الهندسعة الوراليعة  –غذية المصرية لةلوم وتكنولوجيا األ
 القاهرة.

المؤتمر الةلمى اللانى لجمةيعة الكيميعاء الزراعيعة وحمايعة البيئعة )التغيعرات المناخيعة وألارهعا علعى الصعحة  -
 مصر. -بدار الضيافة بجامةة عين شمس  –م 2008مارس  28-25والبيئة(

ديسععمبر  7- 5ول لجمةيععة الكيميععاء الزراعيععة وحمايععة البيئععة )بيئععة نظيفععة وغععذاء  مععن( المععؤتمر الةلمععى األ -
 مصر. -بدار الضيافة بجامةة عين شمس  –م 2006

  -  م21/11/2006المؤتمر اإلقليمى األول )سالمة الغعذاء فعى مصر.الوضعع الحعالى والخطعة المسعتقبلية(  -

 .القاهرة -النادى الةام لضباط الشرطة بالجزيرة  -غذاءوالذى نظم  المركزالمصرى لمةلومات سالمة ال
المقام بمقر جامةة  – 5/4/2006-3المؤتمر األول لإلعتبارات البيئية فى الصناعات الغذائية الةربية  -

 وزارة األستلمار المصرية.  –الدول الةربية بالقاهرة  والذى نظمت  الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 ومشترك ببحث:  م2006/مارس 3-1اء والسياحة )مدخل إلى عالم الغد( من مؤتمر الغذ -

Rheological properties of some Egyptian and European tomato products. 
بعالمركز   م2005/نعوفمبر 29-27المؤتمر الدولى اللانى )اإلتجاهات المستقبلية فى علوم األغذية والتغذية( -

 .القاهرة-الدقى   -القومى للبحوث
2ndInternational Conference on “Future Trends in Food Science and Nutrition” 27-

29 November, 2005. Food Industries & Nutrition Division, National Resrarch 

Centre, Cairo, Egypt. 

والعذى عقعد  (.م 2005معارس 24-22مؤتمر المنصورة الةربى اللانى لةلوم وتكنولوجيا األغذية واأللبعان) -
 جامةة المنصورة. –بكلية الزراعة 

فبرايععر  24إلععى  22المععؤتمر الععدولى اللالععث لةلععوم وتكنولوجيععا األغذيععة )تحععديث الصععناعات الغذائيععة( مععن  -
ومشععترك ببحععث تعع لير األصععناف والمةاملععة الحراريععة والتخععزين تحععت ظععروف مختلفععة علععى م   2005

 ار الكريز.الخواص الميكانيكية للم
 . م25/11/2004-23المؤتمر الةربى الخامس )النباتات واألعشاب الطبية بالوطن الةربى(  -
المععؤتمر والمةععرد الععدولى الحععادى عشععر )اسععتراتيجات التسععوي  لألعشععاب الطبيععة والزيععوت الةطريععة  -

 .2004سبتمبر  30-28والةناصر الغذائية( 
  .(2001يل أبر 29-28السياحة )  فى خدمة غذاءصناعة الرابع لالمؤتمر ال -
 م(.2000أبريل  14 -12رأس سدر  –المؤتمر اللالث )الصناعات الغذائية فى خدمة السياحة( )القاهرة  -

 م(.1996سبتمبر  19-17المؤتمر الدولي اللاني لةلوم وتكنولوجيا األغذية )القاهرة  -

 التى قام بالتدريب بها: العلمية الدورات رابعا:
ألغذيعة لمعوظفى الجيعد لتخعزين الوالةالجيعة  السعموم الفطريعة والتغذيعةالث دورات متخصصعة فعى تنفيعذ لع -

 من خالل شركة أفا  مصر. 2016شركة مصر للطيران خالل شهر أكتوبر ونوفمبر 

التفتعي  الغعذائى لطعالب وخريجعى جامةعة  –التغذية الةالجيعة –تنفيذ دورات متخصصة فى جودة األغذية  -
 2015/2016ل الدراسى اللانى للةام الجامةى بنها خالل الفص

تنفيذ الدورة التدريبية لمسئولى شعةب الغعذاء ببلديعة أبعو ظبعى باألمعارات الةربيعة المتحعدة ععن نظعم الجعودة  -
 م22/8/2015-10وتطبي  نظام الهاسب خالل الفترة من 

سعى الجعودة واإلنتعاج والمةامعل لمهند –الدورة التدريبية كيمياء ومكونات الغذاء وعالقتهعا بالتصعنيع الجيعد  -
 .م6/3/2014   - 23/2/2014خالل الفترة من  -بمجموعة شركات إيجيبت فودز 

تنفيذ واإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فى البرنامج التدريبي لمهندسى الجودة واإلنتاج بشركة هيرو مصعر  -
اإلنتعاج  وذلعك بمقعر  والشر  األوسط عن األيزو والهاسب والصعحة والسعالمة المهنيعة داخعل خطعوط

 م. 2014-2013-2012 أعوامشركة هيرو بالقليوبية خالل 



تنفيذ واإلشتراك فى إلقاء المحاضعرات فعى البرنعامج التعدريبي لمدرسعى المعدارس اللانويعة الزراعيعة علعى   -
 م. 2012مستوى الجمهورية  فى الجديد والمستحدث فى مجاهت التصنيع الغذائى خالل شهر أبريل 

برنامج تنمية المهارات الةلمية والةملية لمةلمى الصناعات الغذائية بالمدارس اللانويعة الزراعيعة علعى تنفيذ  -
 م8/3/2012إلى  2012/ 4/3خالل الفترة من – مستوى الجمهورية

تنفيذ برنامج الفيديو كنفرنس لمدرسى المدارس اللانوية الزراعيعة علعى مسعتوى الجمهوريعة يعوم األربةعاء   -
 عن صناعة األسناكس واألغذية الخفيفة. م5/10/2011

اإلشتراك فى تنفيذ و إلقاء المحاضرات فى الدورة التدريبية فى البرنامج التدريبى تنمية مهعارات الةعاملين   -
وزارة  -بمديريععة الزراعععة بالقليوبيععة  )برنععامج عجععائن ومخبععوزات( فععى مجععال الصععناعات الغذائيععة

 م. 6/1/2011إلى  2/1خالل  الفترة من  -الزراعة 

اإلشتراك فى تنفيذ و إلقاء المحاضرات فى الدورة التدريبية فى البرنامج التدريبى تنمية مهعارات الةعاملين   -
( بمديريععة الزراعععة 1فععى مجععال تكنولوجيععا التصععنيع الغععذائى )برنععامج تكنولوجيععا التصععنيع الغععذائى

 م. 27/1/2011إلى  24/1خالل  الفترة من  -وزارة الزراعة  -بالقليوبية 

اإلشتراك فى تنفيذ و إلقاء المحاضرات فى الدورة التدريبية فى البرنامج التدريبى تنمية مهعارات الةعاملين   -
فععى مجععال التععداول األملععل لمحاصععيل الخضععر والفاكهععة )برنععامج تععداول محاصععيل الخضععر والفاكهععة( 

 م. 3/2/2011إلى  30/1خالل  الفترة من  -وزارة الزراعة  -بمديرية الزراعة بالقليوبية 

اإلشتراك فى تنفيذ و إلقاء المحاضرات فى الدورة التدريبية فى البرنامج التدريبى تنمية مهعارات الةعاملين   -
( بمديريععة الزراعععة 1فععى مجععال تكنولوجيععا التصععنيع الغععذائى )برنععامج تكنولوجيععا التصععنيع الغععذائى

 م. 18/5/2011ى إل 14/5خالل  الفترة من  -وزارة الزراعة  -بالقليوبية 

تنفيذ واإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فى البرنامج التدريبي لمدرسى المدارس اللانوية الزراعية بالقليوبية   -
 م. 2011فى الجديد فى مادتى الصناعات الغذائية والةجائن والمخبوزات خالل شهر أبريل 

 )الجماهيريية العربيية الليبيية( ه الليبييةدورة الصحة الغذائية لمنتسبى إدارة التغذية بشركة بترول الزاويي -
 -تحيت إشيراف مؤسسية الخبيراء العيرب فيى الهندسية واإلدارة م29/7/2010-18من  خالل الفترة
 تيم مصر.

لمنتسيبى إدارة  –الدورة التأسسية للرقابة والتفتيش على المنشأت الغذائية بالمملكية العربيية السيعودية   -
 م.14/4/2010-2خالل الفترة من  -والدواء التفتيش بالهيئة السعودية للغذاء

اإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فى الدورات التدريبية عن مشروعات الصناعات الغذائيعة الصعغيرة وزارة  -
 م.2010خالل شهر يناير التضامن األجتماعى بالقليوبية

اعات الغذائية بمديريعة اإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فى الدورات التدريبية عن التصنيع الغذائى و الصن  -
 م. 2010خالل شهر مايو  -وزارة الزراعة  -الزراعة بالقليوبية 

لموظفى المدن الجامةيعة –اإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فى الدورة التدريبية عن الغذاء الصحى المتزن   -
 م. 2010بجامةة بنها خالل شهر مايو 

حتععععى  24/10 -كشععععف عععععن ملولععععات الغععععذاءوطععععر  ال -دورة الغععععذاء الصععععحى األمععععانإعععععداد وتنفيععععذ  -
تحععت إشععراف الشععركة السععةودية  لضععباط األعاشععة بمصععلحة السععجون السععةودية. –م 18/11/2009

 المملكة الةربية السةودية. –الرياد –لتنمية الكفاءات البشرية 

ل شعهر اإلشتراك فى إلقاء المحاضرات فعى العدورات التدريبيعة لمدرسعى اللعانوى الزراععى بالقليوبيعة خعال  -
 م. 2009أبريل 

سععة الخبععراء الةععرب فععى مؤس م24/12/2008-23دورة تحليععل الزيععوت والزيععوت الةطريععة  إعععداد وتنفيععذ -
 تيم مصر. -دارةالهندسة واإل

مؤسسعة الخبعراء الةعرب  م28/8/2007-25سعوا  التموينيعة دورة الرقابة والمتابةة علعى األإعداد وتنفيذ   -
 تيم مصر.-دارةالهندسة واإلفى 

أبريعل  خعالل شعهر المشروع القومى لتدريب عمال المخابز بمحافظعة القليوبيعةلتدريب وألقاء محاضرات با -
 .م 2007

تدريب مهندسى التصنيع الغذائى على مراقبة الجودة وإنتاج الغعذاء الصعحى األمعن بمركعز تطعوير األغذيعة  -
 م 2006التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية حالل عام  –بقها 



 لقيعاس قعوام األغذيعة المختلفعة  INSTRON قيعاس القعوام سعتخدام جهعازإتدريب أخصائى المةامعل علعى   -
 26/3/2005 الفتعرة معن من لشركة القابضة للصناعات الغذائيةالتابع ل – بقها غذيةر األمركز تطويب

 .م 31/3/2005إلى 

لحوم وإنتاج الخبز الجيعد وإنتعاج أعطاء دورات حرة فى تصنيع المربات والةصائر والمخلالت ومنتجات ال -
 .وتصنيع عي  الغراب

 :وورش العمل الندوات العلمية: ساخام
يععة والةالجيععة ورشععة الةمععل حععول نخيععل الععبل  التحععديات والطموحععات وألقععاء محاضععرة عععن القيمععة الغذائ -

 .م2014 فبراير 18بجامةة بنها يوم  –وأهم الصناعات القائمة على التمور  –واألقتصادية للتمور
-15ورشة الةمل جودة وسالمة الغذاء بكلية الةلوم جامةة المنصورة بالتةاون مع فرنسا خعالل الفتعرة معن  -

 م .2014فبراير  17
م بفند  سفير بالدقى تحت 2011نوفمبر  29-27ورشة الةمل حول لورة النانو تكنولوجى خالل الفترة من  -

 صرية لآلداب والةلوم واللقافة.إشراف منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية الم
ديسعمبر  6-5حول دهئل الجودة فى لحوم الدواجن خالل الفترة من  الةالمى ورشة الةمل والسيمنار الةلمى -

 م باإلسماعيلية تحت إشراف جامةة قناة السويس وهيئة التبادل اللقافى األلمانى.2010
والعذى تعم تنظيمع  بالتةعاون معع  كلية زراعة القعاهرةب 8/5/2008الندوة الةلمية عن سالمة وجودة األغذية  -

 .الجمةية المصرية لةلوم وتكنولوجيا األغذية
 2008أبريعل  30ورشة عمل عن التطورات األخيرة فعى أجهعزة قيعاس قعوام المعواد ) أجهعزة األنسعترون(  -

 . والذى نظمتها مجموعة أنسترون الدولية بفند  شيرتون القاهرة
ن الدعوة نحو تفةيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التصدى وإيجاد حلعول غيعر تقليديعة الندوة الةلمية ع -

 م جامةة بنها. 12/11/2006للمشكلة السكانية 
ندوة عن الجديد فى أبحاث مركبات الطةم والنكهعة. الجمةيعة المصعرية للزيعوت الةطريعة ومكسعبات الطةعم  -

 .م بالمركز القومى للبحوث 28/6/2006والرائحة 
غذيعة ععن "ععرد نتعائج المرحلعة الرابةعة لمشعروع متابةعة العنمط ة علميعة بمةهعد بحعوث تكنولوجيعا األندو -

 م.21/7/2004لى إ 20ل فول الصويا " فى الفترة من الغذائى"  و " حقائ  علمية حو
اليوبيععل م بمناسععبة 2000فععى النععدوة اإلعالميععة بقسععم علععوم األغذيععة بالكليععة خععالل شععهر فبرايععر  المشععاركة -

 الفضي لجامةة الزقازي  وذلك عن دور القسم والكلية والجامةة فى تنمية المجتمع.
يوليعععو  19-17ورشععة الةمععل عععن التطبيقعععات الحديلععة إلدخععال الصععويا فعععى األطبععا  المصععرية )القععاهرة  -

 م(.2000

 الجمعيات العلمية: النقابات المهنية و :سادسا
 عضو بنقابة المهن الزراعية. -
 و بجمةية علوم وتكنولوجيا األغذية المصرية.عض -
 عضو بالجمةية المصرية للزيوت الةطرية ومكسبات الطةم والرائحة ومستحضرات التجميل. -
 عضو بجمةية الكيمياء الزراعية وحماية البيئة. -

 :الحاصل عليها الدورات التدريبية :سابعا
التةلععيم الةععالى ومفععاهيم نظععم الجععودة  تيجى لمؤسسععااجتععاز بنجععاح الععدورة التدريبيععة " التخطععيط األسععترات -

 م .7/2010/ 13-11واهعتماد" بكلية الزراعة بمشتهر فى الفترة من 
" بكليععة الزراعععة NARSاجتععاز بنجععاح الععدورة التدريبيععة " تطبيعع  المةععايير القوميععة األكاديميععة المرجةيععة  -

 م .8/2010/ 10-8بمشتهر فى الفترة من 
التةلعيم الةعالى" بكليعة الزراععة بمشعتهر فعى الفتعرة  تدورة التدريبية " مةايير اعتماد مؤسسااجتاز بنجاح ال -

 م .28/9/2010-26من 
-21" بكليعة الزراععة بمشعتهر فعى الفتعرة معن أسعتراتتجيات التةلعيم والعتةلماجتاز بنجاح الدورة التدريبيعة "  -

 م .23/11/2010
 الحصول على لالث دورات فى الحاسب اآللى -

(Presentations –Word processing -Using computers and managing files)    



 بوحدةم  8/10/2009إلى  29/9/2009خالل الفترة من 
 (Central Unit of IT Training) .بالمجلس األعلى للجامةات 

كلية زراععة مشعتهر فعى اجتاز بنجاح الدورة التدريبية الخاصة بإعداد المراجةين الداخليين )الجزء األول( ب -
 م .6/2009/ 26-24الفترة من 

-26/11/2004العععدورة التلقيفيعععة للمةيعععدين والمدرسعععين المسعععاعدين بمةهعععد إععععداد القعععادة بحلعععوان معععن  -
 م. 1/12/2004

التح  بالدراسات الحرة )شةبة اللغة اإلنجليزية( بمركز الخدمة الةامة بجامةة عين شمس واجتاز اإلمتحان  -
 بنجاح.

إلععى  9/7/2000اجتععاز بنجععاح المرحلععة األساسععية لتةلععيم اللغععة األلمانيععة بمةهععد جوتععة بالععدقى بالقععاهرة مععن  -
 سية .يساعة تدر 400بمةدل  12/12/2000

اجتععاز بنجععاح المرحلععة المتوسععطة لتةلععيم اللغععة األلمانيععة بمةهععد جوتععة ببععرلين ب لمانيععا خععالل شععهرى يوليععو  -
 م. 2002وأغسطس 

 دورة اعداد المةلم الجامةى بكلية التربية ببنها. اجتاز بنجاح -
بمركز خدمات الحاسب اآللعى بكليعة الهندسعة  فى الويندوز ومجموعة األوفس يةيبالدورة التدراجتاز بنجاح  -

 م 1999 يوليو وأغسطس ىخالل شهر بشبرا جامةة الزقازي / فرع بنها
بالمةمعل المركعزى للعنظم الزراعيعة  -لعنظم الخبيعرة برنعامج التعدريبي فعى مجعال مقدمعة فعى االاجتاز بنجاح  -

 م. 27/2/1997حتى  2007/ 23/2فى الفترة من   -وزارة الزراعة -الخبيرة
الخاصة بجهاز األمتصاص الذرى وندوة الةناصعر اللقيلعة بالمةمعل المركعزى  دورة التدريبيةالاجتاز بنجاح  -

 م. 13/4/1997حتى  6/4فى الفترة من   -وزارة الزراعة -للمبيدات بالدقى
بالمةمععل  -برنععامج التععدريبي فععى مجععال طععر  إسععتخدام أجهععزة التحليععل الكرومععاتوجرافى الاجتععاز بنجععاح  -

 م. 9/1/1997حتى  2006/ 29/12فى الفترة من   -وزارة الزراعة -المركزى للمبيدات بالدقى
بعوزارة  -البحعوث الزراعيعةودورات أساسعيات علعوم الحاسعب بمركعز   windows  اجتعاز بنجعاح دورة  -

 .م1996الزراعة خالل شهر سبتمبر 

 :الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادثامنا: دورات 
 اجتياز الدورات التدريبية التالية:

الهيئة القومية لضعمان –م5/2/2014-4خالل الفترة  - تخطيط األستراتيجى لمؤسسات التةليم الةالىال -
 ماد.جودة التةليم واألعت

الهيئة القومية لضمان –م12/2/2014-11خالل الفترة  -المراجةة الخارجية لمؤسسات التةليم الةالى  -
 جودة التةليم واألعتماد.

الهيئعة القوميعة لضعمان – م24/12/2013-23خعالل الفتعرة  -التقويم الذاتى لمؤسسات التةلعيم الةعالى  -
 جودة التةليم واألعتماد.

 :ات أعضاء هيئة التدريستنمية قدردورات : تاسعا
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى البرامج التالية: تاز الدورات التدريبية فى مشروعاج -

نتععاج المععواد التةليميععة, وتصععميم المواقععف التةليميععة انتها, وإاسععتخدام أجهععزة الةععرد التةليميععة وصععي .1
 .م 2006خالل شهر مارس 

 م. 4/1/2005إلى  2/1/2005أساليب البحث الةلمى من  .2

 م. 7/7/2005إلى  4/7/2005الةرد الفةال من  .3

 م. 4/5/2006إلى  2/5/2006أخالقيات و داب المهنة من   .4

 .م 26/4/2006إلى  22/4/2006من  (1)إدارة البحث الةلمى  .5

 م. 9/5/2006إلى  8/5/2006الساعات المةتمدة من  .6

 .م 23/5/2006إلى  22/5/2006 من تصميم مقرر .7

 .م 21/6/2006 – 19/6/2006 جوانب القانونيةال .8

 .م 26/7/2006إلى  24/7/2006من غوط الةمل إدارة الوقت وض .9

 م. 3/8/2006إلى  1/8/2006إعداد كتابة البحوث الةلمية من  .10

 م. 6/9/2006إلى 4/9/2006إستخدام التكنولوجيا فى التدريس من  .11



 :علميةوالترقيات ال شراف على الرسائل العلميةاإل :عاشرا
( 27بنهعا. تعم إنجعاز ) جامةعة-بمشعتهرة ( رسعائل ماجسعتير بكليعة الزراعع39المشاركة في اإلشراف على ) -

 منها.
 .( منها24تم إنجاز ) ( رسائل دكتوراج37المشاركة في اإلشراف على ) -
ج جامةعة خار دكتوراج رسائل (14وعدد )رسائل ماجستير  (10المشاركة فى لجان الحكم والمناقشة لةدد ) -

 بنها
لجان لألمتحان الت هيلى للعدكتوراج بقسعم علعوم األغذيعة باإلضعافة لةعدد  من لاللون( 30فى عدد ) اهشتراك -

( ألنعان 2وععدد ) ( طالبعة بقسعم األلبعان1و) نتعاج الحيعوانى( لجنة لالمتحان الت هيلى للدكتوراج بقسعم اإل1)
 .( بقسم األقتصاد الزراعى3)طالب دكتوراج بقسم المحاصيل 

اإلشراف على رسالة العدكتوراج الخاصعة بالطالعب محمعد الةبسعى المعدرس المسعاعد بكليعة الزراععة جامةعة  -
 دمياط.

 اهشتراك في لجان الترقية في المركز القومى للبحوث لجنة الصناعات الغذائية والتغذية. -
وزارة التةلععيم الةععالى فععي جمهموريععة اهشععتراك فععي لجععان الترقيععة فععي وظععائف األسععاتذة فععي  -

 الةرا .
 الهند.بةد الجامةات والمةاهد البحلية بدولة تحكيم بةد الرسائل الةلمية ب -

 مؤلفة:ال العلمية كتبال :حادى عشر
 المولفات العربية

شتراك فى ت ليف كتاب الةجائن والمخبوزات للصف اللانى للمدارس اللانوية الزراعية مجعال التصعنيع اإل -1
 التةليم.وزارة التربية و -الغذائى والةجائن

للصعف اللعانى للمعدارس اللانويعة  تشغيل وصيانة مةدات الةجعائن والمخبعوزاتاإلشتراك فى ت ليف كتاب  -2
 وزارة التربية والتةليم. -نظام السنوات اللالث )تةليم تبادلى( –الزراعية 

مجال التصعنيع اإلشتراك فى ت ليف كتاب الةجائن والمخبوزات للصف اللالث للمدارس اللانوية الزراعية  -3
 وزارة التربية والتةليم. -الغذائى والةجائن

نظععام  –اإلشعتراك فععى تعع ليف كتعاب هندسععة التصععنيع الغعذائى للصععف اللالععث للمعدارس اللانويععة الزراعيععة  -4
 وزارة التربية والتةليم. -السنوات اللالث )تةليم تبادلى(

نظععام  –لععانى للمععدارس اللانويععة الزراعيععة الةجععائن والمخبععوزات للصععف ال مراقبععة جععودةكتععاب  مراجةععة -5
 وزارة التربية والتةليم. -السنوات اللالث )تةليم تبادلى(

المشاركة فى ت ليف جميع المقررات الجامةية القائم بتدريسها فعى المرحلعة الجامةيعة األولعى وفعى مرحلعة  -6
 الدراسات الةليا.
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 :البحوث العلمية عشر: ثانى
ونظم   تصنيع وحفظ وسالمة ومراقبة جودة الغذاء بحثا علميا فى مجاالت  أثنان وأربعون (42)تم نشر  -

وفييى مجيال هندسيية التصيينيع وإنتياج أغذييية جدييدة وميكروبيوليوجى األغذييية  الجيودة فييى تصينيع الغييذاء
  .ومحلية ات دوليةومؤتمر فى مجالت علمية عالمية ومحلية ،الغذائى
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 :الجودة ومشروعات التطوير شر:ع لثثا
 ات وتقويم الطالب بالكلية.مدير مةمل نظم األمتحان -

 عضو الفري  التنفيذى لمشروع الجودة والت هيل لإلعتماد بالكلية. -

 منس  مساعد عن كلية الزراعة بمشتهر فى مشروع نظم التقويم واألمتحانات. -

 لمشروعات الجودة بالكلية.حضور جميع زيارات الدعم الفنى  -
  بوحدة الجودة بالكلية. رراتوالبرامج والمق المسئول عن مخرج الطالب والخريجون -

 منس  برنامج دكتوراج الصناعات الغذائية بالكلية. -

 نظام الساعات المةتمدة(. –منس  برنامج علوم األغذية )هئحة جديدة  -

 المرشد األكاديمى لبرنامج علوم األغذية هئحة جديدة. -

 :وشهادة التقدير عشر: الجوائز رابع
 .2012بنها لعام  الجائزة التشجعية لجامعةحاصل على  -

شهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم بخصوص تطيوير وإعيداد كتيب ومنياهج العجيائن والمخبيوزات   -
 للصف الثانى والثالث للمدارس الثانوية الزراعية على مستوى الجمهورية.
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 :األستشارات العلميةعشر:  خامس
 2012منذ  المربات والعصائرمستشار العلمى لشركة هيرو مصر والشرق األوسط لصناعة ال

 .مستشار جودة ومواصفات قياسية لشركة ايجيبت فودز

 :كاديميةسادس عشر: أنشطة أ
 .م1/3/2013المدير التنفيذى لمعمل نظم األمتحانات والتقويم الطالبى أعتبارا من 

 :األشتراك فى هيئة تحرير ولجان تحكيم المجالت العلميةسابع عشر: 
العديد من المجالت العلمية المحلية والعالمية في مجال الصناعات الغذائيية عضو بهيئة تحرير -

 مثل: والعلوم البيولوجية والعلوم الطبيعية:
 األوروبية األسيوية لعلوم وتكنولوجيا األغذيةعضو لجنة تحرير المجلة الدولية -

Eurasian Journal of Food Science and Technology  
 لة الدولية للعلوم التطبيقية والطبيعيةعضو لجنة تحرير المج-

International Journal of Applied and Natural Sciences (ISSN 2319-4022) 

 مثل: عضو لجان تحكيم للعديد من المجالت الدولية فى مجاالت التصنيع الغذائى -

Journal of Food Processing & Technology. 

 :اللجان العلميةعشر:  ثامن
نة الةلمية لترقية األساتذة واألسعاتذة المسعاعدين فعى المجلعس األعلعى للجامةعات لجنعة الصعناعات عضو اللج -

 (2019- 2016الغذائية واأللبان )
لتحكيم وتقيعيم وأختيعار المبةعولين المصعريين للسعفر  – DAAD)مسئول فى هيئة التبادل الةلمى األلمانى ) -

 لدولة ألمانيا فى مجال الةلوم الزراعية.

 جمهورية الةرا .–لجامةة تكريت  للجنة اهستشارية عضو ا -

 عشر: أنشطة أخرى: تاسع
تقديم األستشارات الةلمية المتخصصة لبةد شركات ومراكز التصنيع الغذائى ملل مركعز تطعوير األغذيعة  -

 بقها, مركز الخبز المصرى بالهرم.

  وميكروبيولوجي األغذية بالقسم. فى ت ليث مةامل تكنولوجي المشاركة -

 .بالقسم األغذيةوقياس قوام  ريولوجيت سيس مةمل  -
 األغذية بالقسم. وريولوجيا بحاث تكنولوجيا وميكروبيولوجياوم باإلشراف على مةامل أيق -

الةاشععر مععن , بععرج الةععرب, سععكندريةاأل, لمصععانع األغذيععة لمععدن القععاهرةاإلشععراف علععى الععرحالت الةلميععة  -
امديععة  لطععالب مرحلععة البكععالوريوس لشععةبة علععوم األغذيععة والحو قهععا, قليععوب, طنطععا أكتععوبر, 6,رمضععان
 بالكلية. 

 مرحلة البكالوريوس.المشاركة فى اإلشراف على التدريب الصيفى لطالب  -

 الجودة بالكلية. وأجتماعات المشاركة فى لجان -

 .فى توصيف المقررات لمرحلتى البكالوريوس والدراسات الةليا )ماجستير ودكتوراج( بالقسم المشاركة -
 لمرحلتى البكالوريوس والدراسات الةليا )ماجستير ودكتوراج( بالقسم. برامجفى توصيف ال المشاركة -
معادة المشعروع. وكعذلك  تنفيعذفعى بعرأس البعر طالب المةهد الةعالى لعإلدارة والحاسعب اآللعى  على شرافاإل -

 التةاون مع لجنة شؤن البيئة وخدمة المجتمع بالمةهد.

واألمسيات اللقافية والةلمية عن الغعذاء والتغذيعة بمختلعف معدارس محافظعة القليوبيعة تنفيذ كلير من الندوات  -
 وأيضا بالمةاهد األزهرية بالمحافظة.

 وزارة التربية والتةليم. –الندوات واألنشطة اللقافية والةلمية بإدارة قها التةليمية تنفيذ الكلير من  -

 2016-2015,  م2010 -2009 خالل جامةة بنها – عضو مجلس كلية الزراعة بمشتهر -

 عضو لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالكلية. -

 عضو لجنة شئون الطالب والتةليم بالكلية. -

 بالكليةمكتبة عضو لجنة شئون ال -

 .2013-2009خالل الفترة من  ث واهستشارات الزراعية بالكليةعضو مجلس إدارة مركز البحو -

 عضو لجنة أخالقيات البحث الةلمى بالكلية. -



 ور  الةمل واللقاءات المجمةة والخاصة ب عمال الجودة بالكلية. الكلير منضور ح -

 
 


