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 :العلمية املؤهالت
 جهة الحصول التخصص المؤهل

 عنوان الرسالة التقدير التاريخ )كلية /جامعة /دولة(
 )عربي / انجليزي(

علوم األغذية  الدكتوراه
 )األلبان(

جامعة  -كلية الزراعة 
"دراسات على الخمائر والفطريات  ممتاز 2006 مصر -الزقازيق 

 ورها في المنتجات اللبنية"ود

علوم األغذية  الماجستير
 )األلبان(

جامعة  -كلية الزراعة 
 "دراسات على اللبن ومنتجاته" ممتاز 2000 مصر -الزقازيق 

جامعة  -كلية الزراعة  علوم األغذية البكالوريوس
  جيد جدا 1994 مصر -الزقازيق 

  

 :  الوظيفي التدرج
 اتاريخ الحصول عليه الدرجة

 م9/3/1995 ـ كلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق قسم علوم األغذيةب معيد
 م5/6/2000 ـ كلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق قسم علوم األغذيةبمدرس مساعد 

 م28/2/2006 ـ كلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق قسم علوم األغذيةبمدرس 
 م25/3/2014 امعة الزقازيقـ كلية الزراعة ـ ج قسم علوم األغذيةبأستاذ مساعد 

 

 *أعمال تطوير التعليم الجامعي في مجال التخصص
العــام على تيــذيــة طدن المــدن الجــامعيــة )طلبــة وطــالبــات( والمطــاعم المركزيــة مشــــــــــــــر  ال -

 جامعة الزقازيق.والخارجية ب
معة جا –كلية الزراعة  –مشر  علمي لوحدة تكنولوجيا وتصنيع األلبان بقسم علوم األغذية  -

 الزقازيق.
 المشاركة في نظم وميكنة بيانات كلية الزراعة جامعة الزقازيق "قاعدة بيانات الكلية". -
 عضو فريق الجودة واالعتماد بقسم علوم األغذية بالكلية. -

 المشاركة وحضور ورش العمل لفريق تقييم وتوكيد الجودة واالعتماد لتطوير التعليم العالي. -
 ق.جامعة الزقازي –ل المراجعة الداخلية لوحدة الجودة والتطوير بكلية الزراعة المشاركة في أعما -
 زيق.الزقاجامعة  –الزراعة كلية  – الجودةإدارة وحدة  –وحدة المعلومات والتوثيق منسق  -
 زيق.الزقاجامعة  –الزراعة كلية  - ITمدير وحدة تكنولوجيا المعلومات  -
 زيق.الزقاجامعة  –الزراعة كلية  -MISمشر  وحدة نظم المعلومات اإلدارية  -
 :الجامعيقبل أعمال تطوير التعليم *
ية مصر والتعليم بجمهور  العمل كمراجع بأعمال المراجعة الخارجية للمدارس التابعة لوزارة التربية -

 تماد.العربية ضمن فرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالع
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 :المجتمع وتنمية البيئة خدمة*أعمال 
التثقيفية للمهندســـــين الزراعيين بمدينة الصـــــالحية الجديدة كنوع من القوافل الخدمية المشـــــاركة في  -
 الذي تقوم به جامعة الزقازيق. لتفاعل المباشر مع المجتمع المحيطا
 

 املنشورة: البحوث -
- Ashour, M.M.; Abd El-Baky, A.A; Mokhtar M.M.;  Abd El-

Wahed, E.M. and Ibrahim, A.H. (2008): “Shelf life and quality 

assessment of camel’s milk”. Egypt. J. Biotechnol. Vol. 30, October 

2008 pp. 264-276. 

 

- Ashour, M.M.; Abd El-Baky, A.A; Mokhtar M.M.; Abd El-Wahed, 

E.M. and Ibrahim, A.H. (2008): “ The microbial quality of 

camel’s milk feeded with atriplex halimus”. Egypt. J. Biotechnol. 

Vol. 30, October 2008 pp. 277-286. 

 

- Ashour, M.M.; Abd El-Baky, A.A; Mokhtar M.M.; Abd El-Wahed, 

E.M. and Ibrahim, A.H. (2009): “The use of camel rennet in soft 

cheese made from Camel's skim milk”. Egypt. J. Biotechnol. Vol. 

31, February 2009, pp. 228-247. 

 

- Ashour, M.M.; Abd El-Baky, A.A ; Mokhtar M.M.;  Abd El-

Wahed, E.M. and Ibrahim, A.H. (2009): “Isolation of lysozyme, 

lactoperoxidase, lactoferrin and immuonoglobbulin g (IgG), from 

camel milk with reference to the lactation months and grazing on 

style”. Egypt. J. Biotechnol. Vol. 31, February, 2009. 
 

- Abd El-Wahed, E.M. (2009): “Growth and survival of some lactic 

acid bacterial strains in camel’s milk”. N. Egypt. J. Microbiol. Vol. 

22: 144-151. 

 

- Elsayed M. Abd El-Wahed (2012): "Detection of Staphylococcus 

aureus enterotoxins in milk, milk products as well as milk handlers 

in Sharkia Governorate". Annals of Agric. Sci., Moshtohor, Vol. 50 

(4): 417-426. 

 

- Abdel-Moneim, H. Abdel-Moneim; Neama, M. El-Shafie; M.E. Aly 

and E.M. Abd El-Wahed (2013): "Quality of white soft cheese 

made with different vegetable oils as milk fat substitute". Zagazig J. 

Agric. Res., Vol. 40 No. (1): 137-149. 
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- El-Sharabasy, M. M. A.; M. M. Badr and E. M. Abdel-Wahed 

(2013): "Construction and performance evaluation of a centrifugal 

milk separator".Misr Journal of Agricultural Engineering Vol. 30 

No. (4): 

 

- E. M. Abd El-Wahed and M.Z. Ashour (2013): "Use of some dairy 

starter cultures and some non-starter culture for acceleration of Ras 

cheese ripening". J. Boil. Chem. Environ. Sci., 2013, 8(4): 265-279. 

 

- M.Z. Ashour, E. M. Abd El-Wahed and A.A. Abdel-Galeele 

(2013): "Effect of smoking on the keeping quality of Ras cheese". J. 

Boil. Chem. Environ. Sci., 2013, 8(4): 281-296. 

 

- Abdel-Galeele, A.A.; A.M.A. Soliman, E. M. Abd El-Wahed and 

S.A. Khalifa (2013): "Utilization of sebestan plum fruit nectar 

(Cordia dichotomaForst) in the manufacture of flavoured 

nutraceutical yoghurt drink". Zagazig J. Agric. Res., 40(6):  
 

 :التالية املقررات بتدريس يقوم: التدريس أنشطة -
 : )ا( مرحلة البكالوريوس

 شعبة علوم األغذية. –ميكروبيولوجيا األلبان لطدن السنة الثالثة  -

 شعبة علوم األغذية. –السنة الثالثة  لطدنألبان متخمرة ونواتج ثانوية  -
 شعبة علوم األغذية. –لطدن السنة الثالثة اللبن السائل ومعامدته الحرارية  -
 شعبة علوم األغذية. –لطدن السنة الثالثة تكنولوجيا المنتجات اللبنية الدهنية  -
 شعبة االقتصاد المنزلي الريفي. –تلوث وفساد األغذية واأللبان لطالبات السنة الثالثة  -
 االقتصاد المنزلي الريفي. شعبة –لطدن السنة الثالثة تكنولوجيا اللبن ومنتجاته  -
 شعبة الكيمياء الحيوية الزراعية. –ن ومنتجات لبنية لطدن السنة الثالثة لب -
 شعبة االقتصاد الزراعي. –صناعات غذائية وألبان لطدن السنة الثالثة  -
 العامة.شعبة ال – الرابعةلطدن السنة ألبان  -
 شعبة علوم األغذية. –حاسن آلي تخصصي لطدن السنة الرابعة  -
 شعبة االقتصاد المنزلي الريفي. – السنة الرابعةحاسن آلي تخصصي لطدن  -
 

 )ب( مرحلة الدراسات العليا

 ميكروبيولوجيا اللبن السائل متقدم.  -

 ميكروبيولوجيا اللبن ومنتجاته. -
 .ميكروبيولوجيا المنتجات اللبنية متقدم -

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Abdel-Galeele,%20A.A.%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Abdel-Galeele,%20A.A.%22
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 الشئون الصحية لمصانع األغذية واأللبان. -

 تخطيط مصانع األغذية واأللبان. -
 األغذية واأللبان.تقييم جودة  -
 تلوث األغذية واأللبان متقدم. -

 إنتاج لبن متقدم. -
 .تنمية صناعة األلبان واألغذية في الريف -
  منتجات األغذية واأللبان الخاصة -

 طرق التحليل الميكروبيولوجية لألغذية واأللبان لطدن دبلوم جودة األغذية واأللبان. -
 ن لطدن دبلوم جودة األغذية واأللبان.التلوث اإلشعاعي والكيماوي لألغذية واأللبا -

 
 *اللغات والمهارات الخاصة

 كتابة قراءة محادثة اللغات
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جدا   جيد جدا     جيد جدا    االنجليزية
 Hardware and Software درجة اإلجادة: ممتاز  الكمبيوتر

 
 عضوية الجمعيات والمجالت العلمية 

 جمعية المصرية لعلوم األلبان.عضو ال -

 .عضو الجمعية المصرية للبيوتكنولوجى -

 الزقازيق للبحوث الزراعية.مجلة  عضو -

  جامعة بنها. – حوليات العلوم الزراعية بمشتهرمجلة  عضو -

 .عضو مجلة الكيمياء البيولوجية والبيئية كلية الزراعة جامعة عين شمس -
 جامعة األزهر.–كلية الصيدلة  – لوجيالمصرية الجديدة للميكروبيو  عضو المجلة -

 جامعة األزهر.–كلية الصيدلة  – جلة المصرية للتكنولوجيا الحيويةعضو الم -
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 الرسائل العلمية

عنوان الرسالة  نوع الشهادة 

 عربي 

عنوان الرسالة 

 انجليزى

تاريخ 

 التسجيل 

جهة 

 الحصول 

 دكتوراه
دراســـــــــــــــــــــات على الخمـــــــائر 
ـــــــات ودورهـــــــا فـــــي  والـــــفـــــطـــــري

 جات اللبنيةالمنت

Studies on yeasts 

and molds and 

their role in dairy 

products 

 م2000
المنح تاريخ 

 م2006

 –سم علوم األغذية ق

 –كلية الزراعة 

 جامعة الزقازيق

 دراسات على اللبن ومنتجاته ماجستير
Studies on milk 

and milk 

products 

م 1996
تاريخ المنح 

 م2000

 –قسم علوم األغذية 

 –كلية الزراعة 

 جامعة الزقازيق

 

 

 دورات التدريبية ال
 تاريخ النهاية تاريخ البداية مكان الدورة موضوع الدورة

الــدورة التثقيفيــة بمعهــد إعــداد القــادة 
 بحلوان

 معهد إعداد القادة بحلوان
27/3/1998 1/4/1998 

ــــادة  ــــادة بمعهــــد إعــــداد الق دورة إعــــداد الق
 بحلوان 

 8/4/1999 2/4/1999 معهد إعداد القادة بحلوان

مركز تنمية قدرات أعضـــاء هيئة التدريس  وآداب المهنة أخالقيات
 والقيادات بالجامعة 

  

 24/1/2006 26/1/2006 " (P1)مهارات التفكير
الجوانن القانونية بالجامعات 

(L4) " 12/9/2006 14/9/2006 

 22/8/2006 24/8/2006 " (D2)التعلم مدى الحياة 
 ا  إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دولي

(R2) 
" 

25/11/200
6 27/11/2006 

 30/1/2007 28/1/2007 " تصميم المقرر
استخدام التكنولوجيا في التدريس 

(T3) " 
28/11/200

6 
30/11/2006 

 9/6/2005 7/6/2005 "  العرضمهارات 
ــــــدريس دورة إعــــــداد " "أصــــــــــــــول الت

 "المدرس الجامعي
 23/9/1999 4/9/1999 كلية التربية جامعة الزقازيق

دث دورات في الحاسن اآللي ث
DOS)الـ   – Windows – 

SPSS) 

 كلية العلوم جامعة الزقازيق
7/10/2000 
4/11/2000 
2/12/2000 

26/10/2000 
22/11/2000 
20/12/2000 

الحصول على الرخصة الدولية في 
 (ICDL)قيادة الحاسن اآللي 

جامعة الزقازيق +  –كلية الزراعة 
Pure Mind Professional 
training & testing center 

16/5/2010 16/6/2010 
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 :املتعلقة باجلودة والتطوير الدورات التدريبية

 هل هو مدرب تاريخ النهاية تاريخ البداية مكان الدورة موضوع الدورة

دورة تدريبية في إدارة قواعد 
 6-ن-1البيانات  

 

مشروع التطوير 
المستمر والتأهيل 

لدعتماد 
(CIQAP)  كلية

جامعة  زراعةال
 الزقازيق

 مدرب 9/12/2009 9/12/2009

دورة تدريبية في إدارة قواعد بيانات 
 1-د-1الكلية  

مشروع التطوير 
المستمر والتأهيل 

لدعتماد 
(CIQAP)  كلية

جامعة  الزراعة
 الزقازيق

 مدرب 16/12/2009 16/12/2009

 إدخال واســــــترجاع دورة تدريبية في
ات ريوتحديث بيانات إدارة المشـــــــــــت

 11-د-1والمخازن 

مشروع التطوير 
المستمر والتأهيل 

لدعتماد 
(CIQAP)  كلية

جامعة  الزراعة
 الزقازيق

 مدرب 22/11/2010 22/11/2010

 إدخال واســــــترجاع دورة تدريبية في
وتحـــديـــث بيـــانـــات إدارة الشــــــــــــــئون 

 13-د-1العامة 

مشروع التطوير 
المستمر والتأهيل 

لدعتماد 
(CIQAP)  كلية

جامعة  ةالزراع
 الزقازيق

 مدرب 24/11/2010 24/11/2010

 إدخال واســــــترجاع دورة تدريبية في
وتحـــــديـــــث بيـــــانـــــات إدارة رعـــــايـــــة 

 12-د-2الشبان 

مشروع التطوير 
المستمر والتأهيل 

لدعتماد 
(CIQAP)  كلية

جامعة  الزراعة
 الزقازيق

 مدرب 25/11/2010 25/11/2010

 الــذاتي يمو الــدورة التــدريبيــة في التق
مؤســــســــات التعليم خطط تحســــين و 

 قبل الجامعي

مركز إدارة الجودة 
 – بجامعة الزقازيق
الهيئة القومية 

4/7/2010 8/7/2010  
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لضمان جودة 
 التعليم واالعتماد

ــــدورة التــــدريبيــــة في علم نواتج الت ال
 وخرائط المنهج

مركز إدارة الجودة 
 – بجامعة الزقازيق
الهيئة القومية 
لضمان جودة 
 التعليم واالعتماد

18/7/2010 22/7/2010  

ــــــة في المراجعــــــة  ــــــدريبي ــــــدورة الت ال
 تعليم قبل جامعي -الخارجية 

الهيئة القومية 
لضمان جودة 
 -التعليم واالعتماد 

مركز إدارة الجودة 
 بجامعة الزقازيق

1/8/2010 5/8/2010  

ـــــــار الــمــجــمــع لــلــمــراجــعــيــن  االخــتــب
جيين لمؤســـــســـــات التعليم قبل الخار 

 الجامعي

 - دار المدرعات
 القاهرة

21/10/2010 21/10/2010  

ـــــــار فــي  نــظــم مــعــلــومـــــــات االخــتــب
المراجعون الخــارجيون للتعليم قبــل 

 الجامعي 

الجهاز المركزي 
 للتعبئة واالحصاء

9/12/2010 9/12/2010  

ة الهيئــــاجتيــــاز اختبــــار المقــــابلــــة بــــ
 القوميـــــة لضــــــــــــــمـــــان جودة التعليم

 واالعتماد

الهيئة القومية 
لضمان جودة 
 – التعليم واالعتماد

 ةالقاهر  -فرع شبرا 

22/2/2011 22/2/2011  

 
 :والتطوير باجلودة املتعلقة العمل وورش الدراسات

( 1م بقاعة المناقشات رقم )8/10/2009وذلك يوم  CIQAPندوه عامة عن مشروع  -1
 بالكلية.

( 1م بقاعة المناقشات رقم )23/11/2009وذلك يوم  ندوة عن االستخدام االمن لإلنترنت -2
 بالكلية.

" 25ـ د ـ  1عضو الفريق التنفيذي لدراسة بعنوان "قاعدة بيانات وثائق وأرشفة" كود رقم " -3
 . CIQAPضمن أنشطة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لدعتماد 

فئات لمجتمع من جميع ال عضو الفريق التنفيذي لدراسة بعنوان "دراسة آليات لتلقي الشكاوي  -4
" ضمن أنشطة مشروع التطوير المستمر 10ـ ز ـ  1الكلية )الهيئة المعاونة(" كود رقم "

 . CIQAPوالتأهيل لدعتماد 
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عضو الفريق التنفيذي لدراسة بعنوان "إعداد نظام مميكن إلجراء الموازنة السنوية المالية  -5
التطوير المستمر والتأهيل لدعتماد  " ضمن أنشطة مشروع26ـ د ـ  1للكلية" كود رقم "

CIQAP . 
ـ  1عضو الفريق التنفيذي لدراسة بعنوان "قاعدة بيانات لشئون التعليم والطدن" كود رقم " -6

 . CIQAP" ضمن أنشطة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لدعتماد 16د ـ 
يق في جامعة الزقاز  عضو الفريق التنفيذي المشارك في إعداد ملف االعتماد لكلية الزراعة -7

المعايير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للدراسات العليا وهي من المعايير 
عمل قاعدة بيانات للسيرة الذاتية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمؤشر الحاكمة )

عمل قاعدة بيانات لألبحاث العلمية المنشورة للسادة أعضاء هيئة  -الستيفاء المعيار 
ضمن أنشطة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لتدريس كمؤشر الستيفاء المعيار( ا

 . CIQAPلدعتماد 
 ق.جامعة الزقازي –عضو فريق المراجعة الداخلية لوحدة الجودة والتطوير بكلية الزراعة  -8
م وعن العام الجامعي 2011-2006الجودة بقسم علوم األغذية عن األعوام  عضو فريق -9

 م2013/2014

 
  واجملتمعية اجلامعية األنشطة

 

مستوى 
 النشاط

 ملخص بالمهام المكلف بها وصف للنشاط
 تاريخ النشاط

 إلى من
المشــــــــــــر  العـــــام على  

تيــــــذيــــــة طدن المــــــدن 
ــــــة  ـب ـلـــ ــــــة )طـــ ـي الــــجــــــامــــعـــ
وطــــــالبــــــات( والمطــــــاعم 
ــــــة  ــــــة والخــــــارجي المركزي
ــــــازيــــق  بــــجــــــامــــعــــــة الــــزق

( 590باااالقرار رقم  

م 6/5/2012بتاااري  

 الصاااااادر عن السااااايد

 أ.د./ رئيس الجامعة

تدم اليومي على االس اإلشرا  العام
للمواد اليذائية وتخزينها بالمخازن 
والمبردات والمجمدات وا عدادها للطهي 
وتقديمها للطدن )مجمع البطراوي 

طالبات(  –للمدن الجامعية طلبة 
بشارع فاروق بمدينة الزقازيق ومدينة 
العبور الجامعية للطالبات واستطدع 

الطدن فيما يقدم لهم من وجبات  رأي
واالستماع لشكواهم ومطالبهم ورفع 
تقرير شهري عن الحالة العامة للمدن 

 نائن رئيس الجامعة إلى السيد أ.د./
 يعرض في لشئون التعليم والطدن

 م16/4/2013 م6/5/2012
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اجتماع مجلس المدن الجامعية 
 ومجلس الجامعة.

مشــــــــــــر  علمي لوحــــدة  
ــــــا وتصـــــــــــــن  يعتكنولوجي

األلبـــــان مركز التجـــــارن 
كليــة الزراعــة  –الزراعيــة 

 جامعة الزقازيق –

 اإلشرا  العلمي والتكنولوجي

2007/2008 
2008/2009 

مشــــــــــــــر  وحــــدة نظم  
المعلومــــــات اإلداريــــــة 

(MIS)   والمســــــــــــــاهم
الرئيســــــــــــــي في ميكنــة 
بيـــانـــات كليـــة الزراعـــة 
ـــــــازيــق  جـــــــامــعـــــــة الــزق
 "قاعدة بيانات الكلية" 

ديــث بيــانــات إدخــال واســــــــــــــترجــاع وتحــ
طدن الكليــــة للفرق األربع )شــــــــــــــئون 

 الطدن والخريجين(.
تصــــــــــــــميم وطبـــاعـــة ســــــــــــــجدت القيـــد 
وســــــــــــــجدت التجنيد االلكترونية إلدارة 

 شئون الطدن بالكلية.

إدخال النتائج االلكترونية للفرق األربع 
ـــــــة  ـــــــة وا عــدنــهـــــــا عــلــى الــبــواب ـــــــالــكــلــي ب

 االلكترونية للجامعة.

ت جميع رفع نمــــاذج اإلجــــابــــة المتحــــانــــا
 مقررات فرق الكلية األربع.

إدخال واســـــــــترجاع وتحديث بيانات الجدول 
الدراســـــــــي للكلية والخطة التدريســـــــــية لجميع 

 ألقسام العلمية بالكلية. 

تصـــميم لوحات إرشـــادية لطدن الكلية 
إلرشــــــــــــــــادهم عن كيفيــة الــدخول على 
صــــــــــــــفحــاتهم على البوابــة اإللكترونيــة 
بـــــالجـــــامعـــــة واالطدع على نتـــــائجهم 

 وتحديث بياناتهم.

تطوير وتحـــــــديـــــــث بيـــــــانـــــــات البوابـــــــة 
 االلكترونية لكلية الزراعة.

تصـــــــــــــــال تحــديــث بيــانــات قــاعــدة اال -
 .العسكري لكلية الزراعة

2007/2008 
 م2009/2010 2008/2009

 

عقد ورش العمل للســادة 
رؤســـاء كنتروالت الكلية 
لمرحلـــــــة البكـــــــالوريوس 

دخال نتائج الطدن لتدريبهم على إ
 إلكترونيا

  - م24/1/2010
 م6/2/2010م 26/1/2010

2012-2014 
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وكـــــــذلـــــــك أعضــــــــــــــــــــاء 
 الكنتروالت

عقد ورش العمل للســادة  
معاوني أعضـــــــــــاء هيئة 
الـــتـــــــدريـــس )مـــعـــيـــــــديـــن 

 ومدرسين مساعدين( 

لتدرين على إدخال الجدول الدراسي ا
والخطة التدريسية لألقسام العلمية 

 بالكلية.

 م13/2/2010

تســـــــــــــكين الطدن في  
صــــصــــات المختلفة التخ

 بالكلية

القيام بعمل تنسيق إلكتروني على 
الموقع االلكتروني للجامعة لطدن 
الكلية المنقولين من الفرقة الثانية شعبة 
عامة وتوزيعهم على التخصصات 
المختلفة طبقًا للقواعد المنظمة في هذا 

 الشأن 

 م2013/2014
 م2014-2015

 

المســــــــاهمة كمحاضــــــــر 
في برنــــــامج "الجــــــديـــــــد 

الـــحـــــــديـــــــث فـــي عـــلـــم و 
تكنولوجيا األلبان" والذي 
ُنف َِّذ بالمركز الرئيســـــــــــــي 
لـــتـــــــدريـــــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
بالشــــــــــرقية التابع لإلدارة 
ـــــة للتـــــدريـــــن   –المركزي
 وزارة التربية والتعليم.

س بالمدار  تدرين المعلمينمحاضرات ل
الثانوية الزراعية في مجال علوم 
األغذية على مستوى الجمهورية على 

في علم تكنولوجيا  الجديد والحديث
 األلبان

18/11/2007-
 م22/11/2007

 

المشــــاركة بفاعلية في 
ــــقــــويــــم  ــــت امــــتــــحـــــــان ال
الـــــــتـــــــربـــــــوي لـــــــكـــــــادر 

ية بوزارة الترب المعلمين
ة بلجنة مدرســـوالتعليم 

أوالد صــــــــــقر التجارية 
  461رقم 

 م28/8/2008 - 24/8/2008 مشر  عام على االمتحان

ـــــــة   ـــــــل الــخـــــــدمــي الــقــواف
 .التثقيفية

ة في القوافل الخدمية التثقيفي المشـــاركة
للمهندسين الزراعيين بمدينة الصالحية 
الجديدة كنوع من التفاعل المباشــر مع 
المجتمع المحيط الذي تقوم به جامعة 

 الزقازيق.

2011 
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 ةعلميال اتمؤتمرالحضور 

 مكان المؤتمر المؤتمر العلمي
 تاريخ المؤتمر

 نوع المشاركة
 إلى من

 على األوروبي الثاني بيالعر المؤتمر

 األسماكاللحوم و التقدم في تكنولوجيا

The 2nd  Arabian European 

Conference on "advances in  

meat and fish technology"   

جـــــــامعـــــــة قنـــــــاة 
 –الســـــــــــــــــويــــس 
 -اإلســــــماعيلية 

 مصر

ديسمبر  7
 م2010

ديسمبر  8
 مستمع م2010

 ندوة التطبيقات الحديثة لعلوم األلبان 

Recent Trends in Applied Dairy 

Science  

 –كليــة الزراعــة 
جامعة المنوفية 

 شبين الكوم –

أبريل  4
2012 

أبريل  4
 مستمع 2012

Symposium on "Nutritional 

Environmental Aspects of Milk 

Processing" 

 –كليــة الزراعــة 
 جامعة الفيوم

أبريل  3
2013 

أبريل  3
2013 

 مستمع

ي الدولي الخامس "إدارة المؤتمر العلم

وتنمية رأس المال الفكري في المنظمات 

 العربية بين الواقع والمأمول"

المعهــــــد العــــــالي 
-للعلوم اإلدارية 

قية الشر  –بلبيس 
 مصر -

أبريل  17
2013 

أبريل  18
 مستمع 2013

Symposium on "Food Safety"  المركز القومي
 -لــــــلــــــبــــــحــــــوث 

 القاهرة

أبريل  24
2013 

 أبريل 24
 مستمع 2013

New processing Technologies in 

Dairy Industry 

At National 

Research 

center  

أبريل  6
2016 

أبريل  6
2016 

 مستمع

 

 

 االهتمامات البحثية 

 ميكروبيولوجيا األلبان -علوم األغذية 
 تكنولوجيا األلبان -علوم األغذية 
 كيمياء األلبان -علوم األغذية 
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 العلمية جارى دراستها ولم يتم مناقشتها اإلشراف على الرسائل
الدرجة 
 العلمية

اسم الرسالة 
 بالعربية

اسم الرسالة 
 زيةباالنجلي

 اسم الطالب
تاريخ 
 اإلشراف

 المكان

 ماجستير

ناااااااااااااااماااااااااااااااو 
 البفيااادوبكتيرياااا
في لبن الصاااويا 
وقااادرتهاااا على 
البقاء في المنتج 

 المتخمر

Growth of 

bifidobacteria in 

soymilk and 

their survival in 

the fermented 

product 
 

 ماجد محمود سامي
فبراير 
2013 

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير
دراسااااااات على 
بعض منتجاااات 
 األلبان الوظيفية

Studies on some 

functional dairy 

products 

إبراهيم صاااااااااال  
إباااراهااايااام عااالاااي 

 إبراهيم
 2014مايو 

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

دراسااااااات على 
مخاليط عصاااير 
الااافااااكاااهاااة ماااع 
بعض المنتجات 

 للبنيةا

Studies on 

blends of fruit 

juice with some 

dairy products 

 2014أكتوبر محمود على عطية

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

دراسااااااااة عاالااى 
اسااتخدام منتجات 
الااااتاااامااااور فااااي 
تصاااااانيع بعض 

اللبنياااة  األغاااذياااة
 العضوية المنكهة

“A study on the 

utilization of 

date palm 

products in the 

production of 

some organic 

flavoured dairy 

products” 

 

رانياااا محماااد عباااد 
 الحي مصطفى

 م2015مايو 

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

دراسااااااات على 
نااااازياااااماااااات اإل

بن  ل ل مجبناااة  ل ا
المستخلصة من 
بااعااض الااباااذور 

 النباتية

"Studies on milk 

clotting 

enzymes 

extracted from 

some vegetable 

seeds" 

 

 إبااراهااياام إسااااااااالم
 محماااد رمضااااااااان

 صرموح
 2015أكتوبر

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

 علىدراسااااااااة  
تاااأ ااياار بااعااض 
اإلضااااااااااافاااااات 

على  الطبيعياااة
خااواب بااعااض 
  المنتجات اللبنية

"Study on the 

effect of some 

natural additives 

on the properties 

of some dairy 

products" 

 

ميريهاااان محماااد 
    احمد السيد خليل

 2015أكتوبر

قسم علوم 
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

دراساااات على "
تاااأ ااياار بااعااض 
الاااااااااازيااااااااااوت 
المساااااتخلصاااااة 

على الضاااااا ط ب
عااالاااى الاااباااارد 

"Studies of 

some cold 

pressed oils on 

the 

physicochemical 

properties and 

أحماااد ربيع عباااد 
 العزيز محمد

 2016مارس

سم علوم ق
 –األغذية 
كلية 
 –الزراعة 
جامعة 
 الزقازيق
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الاااااااااخاااااااااواب 
 ةياااوالفيزوكيماااا

وخصاااااااااائااا  
الااااجااااودة فااااي 
بعض المنتجات 

 "اللبنية
 

quality 

characteristics 

of some dairy 

products" 

 

 

   

 
 العلمية تم مناقشتها اإلشراف على الرسائل

الدرجة 
 العلمية

اسم الرسالة 
 بالعربية

اسم الرسالة 
 باإلنجليزية

 اسم الطالب
تاريخ 
 اإلشراف

 المكان

 ماجستير

تاااأ ااياار بااعااض 
المعااامالت على 
خااواب الااجابان 
المنتج من لبن 
مسااااااتبااادل فيااا  
يا أو  لدهن جزئ ا

 كليا

Effect of some 
treatments on 
characteristics 

of cheese 
produced from 
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