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 نبذة عن برنامج علوم األغذية:

يعتبر برنامج علوم األغذية من البرامج األساسية فى التعليم الزراعى على المستوى المحلى  

والعالمى. ويقوم فيه الطالب بدراسة العلوم األساسية الخاصة بالزراعة بجانب علوم الكيمياء والطبيعة 

لوم الهندسية وتطبيقات الحاسب. وتنبع أهداف البرنامج المتقدمة والميكروبيولوجى وتغذية اإلنسان والع

من رسالة الكلية والتى تأخذ على عاتقها مسئولية إعداد الكوادر الفنية القادرة على العمل والمنافسة على 

 الصعيدين المحلى واإلقليمى.

األساسية ولتحقيق هذه األهداف يقدم البرنامج مجموعة من المقررات الدراسية التى تغطى العلوم 

باإلضافة الى المقررات المتخصصة فى مجالى الصناعات الغذائية وتكنولوجيا األلبان والتى تشمل التقنيات 

المختلفة فى حفظ وتصنيع مختلف منتجات األغذية باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتسويق والتى تخدم 

 هذا المجال.

انع والشركات العاملة فى مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة وخريج هذا المجال يكون مؤهال للعمل فى المص

الغذاء، الهيئات والمنظمات والمعامل المسئولة عن تتبع ومراقبة سالمة وجودة الغذاء فى مراحله المختلفة، 

الجهات البحثية والشركات الحكومية والخاصة التى تعمل فى مجال تطوير تصنيع الغذاء، الجهات المسئولة 

لتقييس فى مجال الغذاء، الشركات المسئولة عن مبيعات وتسويق الغذاء وكذا جمعيات حماية عن التشريع وا

 المستهلك.
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 :البرنامج رسالة

فى إطار رسالة الكلية يلتزم برنامج علوم األغذية بإعداد خريج متميز قادراً على التعلم الذاتي 

 ً ً محليا ودوليا فى مجال التخصص وبما يحقق متطلبات سوق العمل والتنمية المستمر والمنافسة مهنيا

المستدامة للمجتمع فى مجال تكنولوجيا األغذية واأللبان وتطبيق معايير ضمان الجودة وسالمة الغذاء مع 

 اإللتزام بأخالقيات المهنة. 

Program Mission: 

Within the framework of the college’s mission, the Food Science Program 

is committed to preparing a distinguished graduate capable of continuous self-

learning and professional competition locally and internationally in the field of 

specialization in order to achieve the requirements of the labor market and 

sustainable development of society in the field of food and dairy technology and 

the application of quality assurance and food safety standards while adhering to 

professional ethics. 

 

Mission du programme: 

Dans le cadre de la mission du collège, le programme de sciences et 

technologies alimentaires s'engage à préparer un diplômé distingué capable 

d'auto-apprentissage continu et de compétition professionnelle au niveau local 

et international dans le domaine de spécialisation afin de répondre aux 

exigences du marché du travail et durable développement de la société dans le 

domaine de la technologie alimentaire et laitière et l'application des normes 

d'assurance qualité et de sécurité alimentaire dans le respect de l'éthique 

professionnelle. 
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 :البرنامج أهداف

إعداد كوادر علمية وفنية متخصصة يمكنها العمل فى مجاالت تصنيع وحفظ األغذية واأللبان وضمان جودتها  .1

 وسالمتها.

إكساب الطالب القدرة على التعلم الذاتي وإلمامه بالعلوم األساسية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  .2

 فى مجال علوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان والمجاالت المختلفة ذات الصلة.ومهارات القيادة 

إكساب الطالب القدرة على العمل ضمن فريق وإستخدام التكنولوجيا المالئمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بمجال  .3

 تصنيع وحفظ األغذية واأللبان مع إحترام قواعد وأخالقيات المهنة.

لمهارات الالزمة للعمل فى مجال بحوث وتطوير األغذية واأللبان، ورفع العائد إكساب الخريج المعارف وا .4

 اإلقتصادي للمواد األولية وحماية البيئة من التلوث.

 يحدد الخريج أساسيات التغذية السليمة واالحتياجات الغذائية وتخطيط الوجبات الغذائية للفئات المختلفة. .5

 ودة وسالمة الغذاء المختلفة فى المنشأت الغذائيةإكساب الخريج القدرة على تطبيق نظم ج  .6

 إعداد خريج قادر على التواصل مع فئات المجتمع المختلفة لنشر ثقافة الوعي الغذائي وحماية المستهلك. .7

توفير برامج تدريبية للتعليم المستمر فى مجال علوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان وخدمة المجتمع وتنمية البيئة  .8

 الفنية فى إعداد دراسات الجدوى. والمشاركة

 تمكين الخريج من اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا والعمل فى المجال البحثي. .9

Program Objectives: 
1. Preparing specialized scientific and technical cadres work of manufacturing and 

preserving for food and dairy and ensuring their quality and safety. 

2. Providing the student with the ability to self-learning and familiarity with basic 

sciences, the use of information and communication technology, and leadership 

skills in the field of food and dairy science and technology and various related 

fields. 

3. Enabling the student with the ability to work within a team and use appropriate 

technology to address problems related to the field of food and dairy processing 

and preservation, while respecting the rules and ethics of the profession. 

4. Providing the graduate with the knowledge and skills necessary to work in the field 

of food and dairy research and development, raising the income of raw materials 

with protecting the environment from pollution. 

5. The graduate determines the basics of proper nutrition, nutritional needs and 

planning meals for different groups. 

6. Providing the graduate with the ability to apply various food quality and safety 

systems in food establishments. 

7. Preparing a graduate capable of communicating with different groups of society to 

spread the culture of food awareness and consumer protection. 

8. Providing training programs according to the requirements of the labor market in 

the field of food science and technology, community service, environmental 

development and technical participation in the preparation of feasibility studies. 

9. Enabling the graduate to enroll in postgraduate programs and work in the 

research field. 
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Objectifs du programme : 

1- Préparer des cadres scientifiques et techniques spécialisés qui peuvent 

travailler dans les domaines de la fabrication et de la conservation des 

aliments et des produits laitiers et assurer leur qualité et leur sécurité. 

2- Fournir à l'étudiant la capacité d'auto-apprentissage et de se familiariser 

avec les sciences fondamentales, l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication et des compétences en leadership dans 

le domaine des sciences et technologies alimentaires et laitières et divers 

domaines connexes. 

3- Fournir au diplômé les connaissances et les compétences nécessaires pour 

travailler dans le domaine de la recherche et du développement alimentaires 

et laitiers, augmenter le rendement économique des matières premières et 

protéger l'environnement de la pollution. 

4- Le diplômé détermine les bases d'une bonne nutrition, les besoins 

nutritionnels et la planification des repas pour différents groupes. 

5- Fournir au diplômé la capacité d'appliquer divers systèmes de qualité et de 

sécurité des aliments dans les établissements alimentaires 

6- Préparer un diplômé capable de communiquer avec différents segments de 

la société pour diffuser la culture de la sensibilisation à l'alimentation et de 

la protection des consommateurs. 

7- Offre de programmes de formation pour l'éducation permanente dans le 

domaine de la science et des technologies alimentaires et laitières, du service 

communautaire, du développement environnemental et de la participation 

technique à la préparation d'études de faisabilité. 

8- Donner à l'étudiant la capacité de travailler en équipe et d'utiliser la 

technologie appropriée pour résoudre les problèmes liés au domaine de la 

transformation et de la conservation des aliments et des produits laitiers, 

tout en respectant les règles et l'éthique de la profession. 

9- Permettre au diplômé de rejoindre des programmes de troisième cycle et de 

travailler dans le domaine de la recherche. 
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 برنامج علوم األغذية المواصفات العامة لخريج

 

يهدف البرنامج الى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً بالتقنيات الحديثة فى مجالى تصنيع 

 : باصفات األتيةخريج برنامج علوم األغذية  يتسماألغذية واأللبان ويجب أن 

 

باستخدام الطرق التكنولوجية المختلفة  تهاصنع منتجات األغذية واأللبان المختلفة ومشتقاي -1

 والحديثة

 لف وفساد االغذية الخام والمصنعةطرق الحفظ والمعامالت المالئمة للسيطرة على ت يستخدم -2

 مناسبة لمختلف المنتجات الغذائيةمواد التعبئة وطرق التخزين ال يختار -3

 ية واأللبان ومنتجاتهمايطبق معايير الجودة الشاملة ونظم التأكد من جودة وسالمة األغذ -4

 الغذائية لفئات المجتمع المختلفةالوجبات يعد  -5

 الغذائي لفئات المجتمع المختلفة يخطط برامج نشر الوعي -6

لبيئة األلبان وحماية االمتعلقة بحفظ وتصنيع وتخزين األغذية و تفريق لحل المشاكاليعمل بروح ال -7

 من التلوث

 طوير وإنتاج منتجات غذائية جديدةمجال ت يوالمستمر ف يالتعلم الذاتيظهر  -8

 سلسلة إنتاج وخدمة الغذاء. يطبق القوانين والتشريعات وأخالقيات المهنة في -9

 غذية ومنتجاتهايستخدم الطرق الحديثة في تقييم األ -11

 جتماعية ذات الصلة بمجال التخصصإظهار الوعي بالقضايا القانونية واألخالقية واال -11

 والعمل في المجال البحثي العليايلتحق ببرامج الدراسات  -12
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 برنامج علوم األغذية مجاالت العمل لخريج

 
 الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية .1

 وزارة  الصناعة والتجارة .2

 وزارةالتموين والتجارةالداخلية .3

 مصانع و شركات األغذية واأللبان والتصنيع الزراعي .4

 هيئة سالمة الغذاء .5

 ى سالمة االغذيةمختبرات جودة االغذية والكشف عل .6

 الحجر الصحي وهيئة الرقابة على الواردات .7

 أقسام التغذية في المستشفيات الحكومية والخاصة .8

 الفنادق وخدمات الطيران .9

 وزاره الصحه )مراقب ومفتش غذاء وتغذية(   .11

 هيئة المواصفات والمقاييس  .11

 مراكز العناية والرعاية التغذوية   .12

 مراكز اللياقه الصحيه والبدنيه .13

 Cateringسات غذائية تقدم خدمات الطعام والشراب  مؤس .14

 توزيع المنتجات الغذائية وتسويقها .15

 مراكز االستشارات الغذائية   .16

 مراكز األمومة والطفولة ودور رعاية المسنين .17

 مراكز الصحة العامة وصحة المجتمع .18

 المدن الجامعية .19

 شركات تجارة وتوزيع األغذية .21

 شركات التأهيل واالعتماد .21

 تفتيششركات ال .22

 الشركات االستشارية لنظم الجودة لتأهيل واعتماد المصانع والمعامل .23
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من برنامج علوم األغذية

 :المعرفة والفهم 

 فيها. يلخص الخواص الطبيعية لمكونات الغذاء والتفاعالت الخاصة بها وكيفيه التحكم -1

 .ت الغذائية على مستوى المشروعات الصغيرةيوضح أسس تصنيع وحفظ  المنتجا -2

 .يذكر الميكروبات الممرضة والمفسدة لألغذية واأللبان ومنتجاتهما واساليب الحد من نموها -3

 يشرح مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصناعية. -4

 ة.يلخص أساسيات نقل وتداول المنتجات الغذائي -5

 .لخطوات تصنيع وطرق حفظ األغذيةيشرح األساسيات العلمية  -6

 .يصف أساسيات الديناميكا الحرارية والعمليات الميكانيكية في تصنيع األغذية -7

 .يذكر خصائص مواد تعبئة وتغليف األغذية واستخداماتها -8

 .يوضح أساسيات التنظيف والتطهير ومختلف النواحي الصحية في عمليات تصنيع الغذاء -9

 .لحسيه للغذاءيصف الخواص ا -11 

يشرح التشريعات الوطنية والدولية والمنظمات المشرعة لتصنيع الغذاء وذات العالقة بجودة وسالمة  -11 

 الغذاء.

 صناعة الغذاء.يوضح األسس العليمة المتبعة في إعادة تدوير مخلفات  -12 

 :القدرات الذهنية 

 .وم وتكنولوجيا األغذيةيميز مبادئ اإلحصاء والرياضة المستخدمة في تطبيقات عل -1

 يخطط لحل بعض المشكالت المتعلقة بتصنيع األغذية وتدوير مخلفات التصنيع الغذائي. -2

 يستنتج تأثير طرق الحفظ والتصنيع والتعبئة والتخزين على جودة المنتجات الغذائية واللبنية. -3

 اء.يحلل نظم التتبع في سلسلة إنتاج الغذاء لضمان جودة وسالمة الغذ -4

 يخطط برامج التغذية والتثقيف الغذائي للفئات المختلفة من المجتمع. -5

 يختار افضل الطرق التكنولوجية الحديثة لتطوير وإنتاج منتجات غذائية جديدة. -6
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 :مهارات مهنية وعملية 
 يجري التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي للغذاء. -1

 لناتجة من عمليات التصنيع.يحل مشاكالت تخزين الغذاء ومسبباتها ا -2

 يستخدم العبوات المناسبة لألغذية المصنعة. -3

 يستخدم معدات تصنيع األغذية األساسية. -4

 يطبق طرق التصنيع الصحية بما يتناسب مع خصائص األغذية المختلفة. -5

 يطبق الشروط الصحية عند إنتاج, نقل، تداول وتسليم الغذاء. -6

 لتخمر وأساليب التركيز والتجفيف في تصنيع األغذية.ينفذ قواعد عمليات ا -7

يطبق معايير جودة وسالمة الغذاء للحد من عمليات التلف والفساد التي تحدث للمواد الغذائية الخام  -8

 والمصنعة.

 يكشف عن اساليب غش األغذية. -9

 ينفذ اختبارات التحكيم الحسي لألغذية. -11

 للتحقق من سالمة الغذاء.يطبق معايير الجودة الشاملة  -11

 :على قادًرا الخريج يكون أن يجب :األلبان لتكنولوجيا إضافية مهارات -12

 .محليا المعروفة األلبان منتجات . يصنع12.1

 .اللبنية المثلجات مخاليط . يحسب12.2

 .األلبان منتجات . يستخدم األساليب العلمية في تقييم12.3

 :على قادًرا الخريج يكون أن يجب :ذائيةالغ للصناعات إضافية مهارات. 13

 .واألسماك اللحوم منتجات .يقيم13.1

 .الحبوب منتجات . يصنع13.2

 .ومنتجاتها الطعام زيوت . يصنع13.3

 .والخضر الفاكهة . يصنع13.4
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 مهارات عامــة: 

 يعرض لفظياً وكتابياً المعلومات وتفسيرها بأسلوب سليم. -1

 غتين العربية واإلنجليزية.يتواصل بشكل مناسب بالل -2

 يستخدم الوسائل السمعية والبصرية المناسبة في عرض البيانات والمعلومات. -3

 يعمل بروح الفريق إلنجاز األعمال والمهام. -4

 يمارس المهارات األساسية في اإلدارة. -5

 يستخدم الحاسب اآللي في كتابة النصوص وتحليل وعرض البيانات. -6

 قات الحاسب اآللي المتخصصة في مجال المهنة.يستخدم تطبي -7

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل. -8

 يظهر قدراته على التعلم الذاتي والمستمر، لتطوير معلوماته ومهاراته المهنية. -9

 يظهر مهارات التواصل وقيادة المجموعات بشكل مرض. -11 
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 برنامج علوم األغذيةلمقررات الدراسية ال

 إلزامى  : –أ  

 المقرر إسم المقرر كود

 أساسيات الصناعات الغذائية واأللبان  111أغذية 

 تكنولوجيا منتجات األلبان 211أ غ ذ 

 كيمياء تحليل األغذية واأللبان 213أ غ ذ 

 أسس حفظ األغذية 215أ غ ذ 

 غذية واأللبانميكروبيولوجيا األ 312أ غ ذ 

 المعامالت الحرارية لألغذية واأللبان 212أ غ ذ 

 تكنولوجيا زيوت ودهون 214أ غ ذ 

 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 219أ غ ذ 

 تكنولوجيا اللحوم واألغذية البحرية 217أ غ ذ 

 تكنولوجيا الجبن واأللبان المتخمرة 311أ غ ذ 

 ية واأللبانمراقبة جودة وسالمة األغذ 313أ غ ذ 

 التدريب الميداني 111عام 

 تغذية إنسان 318أ غ ذ 

 ت.المنتجات الدهنية والمثلوجات اللبنية 314أ غ ذ 

 هندسة تصنيع األغذية واأللبان 216أ غ ذ 

 بحث  ٠٤٤ عام
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 إنتقائى :  -ب

 المقرر إسم المقرر كود 

 مضافات األغذية 317أ.غ.ذ 

 الخضر والفاكهةت.  315أ.غ.ذ 

 تدوير مخلفات مصانع األغذية 319أ.غ.ذ 

 تبريد وتجميد .ت 311أ.غ.ذ 

 كيمياء أغذية 313أ.غ.ذ 

 اإلنزيمات فى التصنيع الغذائى 315أ.غ.ذ 

 التعبئة والتغليف لألغذية 316أ.غ.ذ 

 الوعى الغذائى وحماية المستهلك 321أ.غ.ذ 

 غذيةوحدات التشغيل لمصانع األ 311أ.غ.ذ 

 التخمرات الحيوية في األغذية 352أ.غ.ذ 

 ت. السكر والحلوى 354أ.غ.ذ 

 الشئون الصحية لمصانع األغذية 356أ.غ.ذ 

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف لأللبان 317أ.غ.ذ 

 المواد المضافة فى األلبان ومنتجاتها 319أ.غ.ذ 

 ت.المنتجات الثانوية لأللبان 321أ.غ.ذ 

 بن السائل ومعامالتهالل 323أ.غ.ذ 

 كيمياء األلبان 325أ.غ.ذ 

 ميكروبيولوجيا منتجات األلبان 351أ.غ.ذ 

 التعبئة والتغليف لأللبان ومنتجاتها 312أ.غ.ذ 

 ت. األلبان المكثفة والمجففة 314أ.غ.ذ 

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية الخاصة 358أ.غ.ذ 

 وحدات التشغيل لمصانع األلبان 316أ.غ.ذ 

 اإلدارة الفنية لمصانع األلبان 318أ.غ.ذ 

 الشئون الصحية لمصانع األلبان 361أ.غ.ذ 
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 علوم األغذية مجلس إدارة برنامج

 البرنامجإدارة مجلس و رئيس القسم           علية محمد الغرابليأ.د.  .1

  البرنامج مدير   محمد مصطفى عبد الرازقأ.د.   .2

 أ.د. عبد المنعم البدوي هجرس .3

 نجوي موسي حسن رسميأ.د.  .4

 أ.د. عصام عثمان فايــد .5

 إبراهيم رزق سيد أحمد. د.أ  .6

 عالء عبد الرشيد محمدأ.د.   .7

 منار توفيق إبراهيمأ.د.   .8

                                   منسق البرنامج  أ.د. إيهاب صالح عشوش        .9

 الششتاوىهمت الششتاوى أ.د.  .11
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 منسقي معايير إعتماد البرنامج وفرق العمل لكل معيار

 مجموعة العمل المعيار م

   عالء عبد الرشيد محمدأ.د.  - أ.د. إيهاب صالح عشوش* رسالة وأهداف البرنامج  .1

 أ/ ابراهيم امين ابراهيم - يونس . أحمد سيد أحمدأ

  علية محمد الغرابليأ.د.  - أحمد أسامة إمامد. * قيادة وتنظيم البرنامج  .2

 د. محمد يوسف أبو النجا - مصطفي عبد الله أحمد د.

 أ.د. إبراهيم رزق سيد احمد  - أ.د. همت الششتاوى الششتاوى* الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة   .3

  د. إيمان كمال نبيه -. إيمان السيد إبراهيم د

 أ.د. منار توفيق إبراهيم  - أ.د. نجوي موسي حسن رسمي* المعايير األكاديمية للبرنامج  .4

  سماح محمد شلبىأ.د.  -أ.د. نسرين محمد نبيه 

 أ.د. نجوي موسي حسن رسمي  - أ.د. منار توفيق إبراهيم * تصميم البرنامج  .5

 د. سمر محمد مهدي -فرحات أ.د. عزة محمود 

 أ.د. عاطف السيد فايد  - د. إيهاب السيد عماره* الطالب  .6

 مسعد فرغلىأ.  – إسراء عبدالعزيزأ.  -أ. أحمد مصطفي علي 

  د. إيمان السيد إبراهيم - .د. سماح محمد شلبيأ* أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .7

 كامـــــــــــــل هأ. ريهام عبد الل - د. نعمة سعيد فراج

 أ.د. همت الششتاوى الششتاوى -أ.د. إبراهيم رزق سيد احمد * التعليم والتعلم  .8

 د. سمر محمد مهدي  - أمل عبد اللهأ.د. 

 أ.د. نسرين محمد نبيه - د. أسامه إبراهيم البطاوىأ.* تقويم مخرجات التعلم  .9

ين أ. سيد حس- د. نعمة سعيد فراج - أ.د. عزة محمود فرحات

 أبوليلة

       -أ.د. جيهان على مصطفى  -  محمد مصطفى عبد الرازقأ.د. * خطة التعزيز والتطوير  .11

 كامـــــــــــــل أ. ريهام عبد الله -  أ/ ابراهيم امين ابراهيم

 أ.د. إيهاب صالح عشوش - أ.د. يسري أحمد عبد الدايم* مؤشرات نجاح البرنامج  .11

 على محمدشروق  .أ - أ/ مسعد فرغلى -
 المعيارمنسق * 
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 للبرنامج اإلستشاريةاللجان 

 األعضاء اللجنــــــــــة م

التخطيط األستراتيجي  1

 والنظم اإلدارية

براهيم محمد إ ، أ.د. ليلي بدوي عبد الحميد، أ.د. نجوي سلطان، أ.د.إمامد. أحمد أسامة *

مصطفي عبد الله  د. ،أ.د. يحيي هيكل فايد، عثمان حسن، أ.د. نفرتي جمال، أ.د. عصام

   أحمد

البرامج التعليمية  2

 معايير األكاديميةوال

د. إيمان ، د.سمر محمد مهدي،  رسمى ، أ.د. نجوي موسي،  أ.د. منار توفيق إبراهيم*

   ،  أ. أيه أحمد إسماعيلجمال فرج عليوهأ.  كمال نبيه,

أعضاء هيئة التدريس  3

 ميوالبحث العل

.جيهان النواوي، أ.دعبد الرازق محمد  أ.د.ماجدة عالم، أ.د.،  أ.د. سماح محمد شلبي*

 د. أمل عبد الله عبد المنعم، مصطفي، أ.د. علية محمد الغرابلي 

د. سمر محمد  أمال أحمد حسن، .د.أأ.د. عاطف السيد فايد ، ،  د. إيهاب السيد عماره* الطالب والخريجين 4

 محمود عبد الغنى، أ. حسام  على يونس، أ. أحمد مصطفىسيد أ. أحمد  مهدى,    

ي الميدان التدريب 5

 والتنمية المهنية

د. أحمد  أ.د. رزق عزب، أ.د. رمضان محمود، أ.د.عبدالله جعفر،،  أ.د.يسري عبد الدايم*

 أ/ جمال فرج عليوه                                    ،  أ/ شروق على محمد، أ/سيد أبو ليله  أسامة،

تقويم واألمتحانات  6

 مخرجات التعلم

أ.د. محمد فرج خالف، أ.د. احمد  ،أ.د.نسرين محمد نبيه، اويالبطإبراهيم د. اسامة أ.*

 ،، أ.د. زكريا محمد رزق، د. ايمال كمال نبيه خليل أ.د. هاني ادريس          اسماعيل،

 .أ/سيد أبو ليله  

 ،أ.د. علي صالح معوض ضبش، أ.د. مجدى جمعة الشيمي ،أ.د. إيهاب صالح عشوش* المعلوماتالتوثيق ونظم  7

 ، أ. ريهام عبد الله الكناني،  د. نعمة سعيد فراج مرســـي يوسف  أ.د.

مراجعة وتطوير  8

 البرنامج

، أ.د. هشام محسن تأ.د. نادية رفع ،أ.د. عبدالمنعم بدوي،  محمد مصطفى عبد الرازقأ.د.*

 .جمال فرج عليوه .أ،  عيطة د.عثمان عبد العليمالحريري، 

مصطفى . د  ،فرحاتمحمود  عبيد، أ.د.عزةمصطفى أ.د. حمدي ،  متوليالسيد عمرو أ.د.* المصداقية واألخالقيات  9

 إسراء عبدالعزيز عبدالباسط, أ. د. محمد يوسف أبو النجا، عبد الله

أ.د. محمد  أ.د. محمد مجدى مصطفى، أ.د. ممدوح القليوبى ، ،أ.د. عالء عبد الرشيد* المشاركة المجتمعيه 11

 منار صالح سالمه   .أوسف أبو النجا، د. محمد ي    الحوفي، 

اإلستبيانات وإستطالع  11

 الرأي

 .أإمام، د. نعمة سعيد فراج، أ. ريهام عبد الله،  أحمد أسامةد. ،د.ايمان السيد ابراهيم*

   فرغلى عبد الحميد, أ. مسعد سيد أبو ليله.أ، شروق على محمد

 لجنةال ررمق* 
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 علوم األغذية برنامجلأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 اإلسم: أ.د. سعد الدين محمد خلف الله -1

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/1999يخ الحصول عليها:  تار

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 

 

 اإلسم: أ.د. نادية رفعت عبد الرحمن -2

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التكنولوجيا الحيوية –التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية 

 nadia_abdelrahman@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. ليلي بدوي عبد الحميد    -3

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 31/8/2113تاريخ الحصول عليها: 

 كيمياء وتكنولوجيا اآللبان التخصص:

 Laila_badawy@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. عبد المنعم البدوي هجرس                      -4

 1/8/2117تاريخ الحصول عليها:  -الوظيفة: أستاذ متفرغ 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 hagrass123@yahoo.comاإلميل: 

 

 

 نجوي امام أحمد سلطان اإلسم: أ.د. -5

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2115تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان

 nagwa_sultan@agr.asu.edu.egاإلميل: 
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 اإلسم: أ.د. ماجدة حبيب عــــــــالم -6

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2115تاريخ الحصول عليها: 

 كنولوجيا األغذيةالتخصص: علوم وت

 11115896452&  1224136124رقم الموبيل: 

 magda_alam@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. علي صالح معوض ضبش -7

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2111تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: كيمياء وتكنولوجيا األغذية

 ali_dabash@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 أ.د. رمضان محمد محمـــوداإلسم:  -8

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 ramadan_mahmoud@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 أ.د. ممدوح حلمي عثمان -9

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 5/9/2118تاريخ الحصول عليها: 

 يةالتخصص: كيمياء وتكنولوجيا األغذ

 dr.mamdouhhelmi@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. محمد عبد الرازق على أحمد النواوي -11

 الوظيفة: استاذ متفرغ

 1/8/2119تاريخ الحصول عليها: 

 1971بكالوريوس العلوم الزراعية 

 1979دكتورارة علوم وتكنولوجيا األلبان 

  التخصص : ميكروبيولوجى

   elnawawy2009@agr.asu.edu.egااليميل:

 

 اإلسم: أ.د. يحيي عبد الرازق هيكل -11

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: هندسة التصنيع الغذائى وتكنولوجيا األغذية

 Yehia_heikal@agr.asu.edu.egاإلميل:  
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 اإلسم: أ.د. ابراهيم رزق سيد أحمد -12

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2111اريخ الحصول عليها: ت

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 Ibrahimrizk50@hotmail.comاإلميل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسم: أ.د. نجوي موسي حسن رسمي -13

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2111تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األغذية

 nagwa_rasmy@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. نفرتي فتحي جمال -14

 الوظيفة: استاذ متفرغ

 1/8/2113تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 neverty.gamal@gmail.comاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. عصام عثمان فايــد -15

 الوظيفة: استاذ متفرغ

 1/8/2112تاريخ الحصول عليها: 

 علوم وتكنولوجيا األلبان  التخصص:

 essam_fayed@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 مد حسناإلسم: أ.د. إبراهيم مح -16

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 imhassankhalil@agr.asu.edu.egاإلميل: 
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 اإلسم: أ.د. محمد عبد الله الحوفي -17

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 mohamed_elhofi@agr.asu.edu.eg:    اإلميل

 

 اإلسم: أ.د. عاطف السيد فايد -18

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 27/5/2113تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 profateffayed@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. مجدى جمعة الشيمي -19

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 2/9/2115صول عليها: تاريخ الح

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 elsheamy_magdy@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. عبد الله محمد جعفر -21

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2113تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: كيمياء وتكنولوجيا األلبان

 abdallah_gafar@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. محمد فرج خالف -21

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 dr.mfkhallaf@agr.asu.edu.egاإلميل: 
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 اإلسم: أ.د. حمدي مصطفي محمد عبيد -22

 الوظيفة: أستاذ متفرغ 

 1/8/2115تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األغذية  

 ebeid_hamdy@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. محمد مجدى مصطفي -23

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 mohamed_khalaf1@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 كريا محمـــد رزقاإلسم: أ.د. ز -24

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

  1/8/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: كيمياء وتكنولوجيا األلبان

   zakaria_rezk@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. محمد حسين فهمي مدكور -25

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2115تاريخ الحصول عليها: 

 نولوجيا األغذيةالتخصص: ميكروبيولوجيا وتك

 mohamed_madkoor@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. يوسف مرسي الكناني -26

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 1/8/2118تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان

 youssef_kanani@agr.asu.edu.egاإلميل: 

    

 متولــــــــياإلسم: أ.د. احمد اسماعيل  -27

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 م.25/11/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص:  كيمياء وتكنولوجيا األلبان .

 ahmed_ismail@agr.asu.edu.egاإليميل: 
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 اإلسم: أ.د. علي عبد العزيز علــــــي -28

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 27/6/2115تاريخ الحصول عليها: 

 يا وتكنولوجيا األلبانالتخصص: ميكروبيولوج

 ali_ali@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. يسري احمد عبد الدايـــــم -29

 الوظيفة: أستاذ متفرغ

 29/8/2115تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 yosry_abdeldaim@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 حمـــــداإلسم: أ.د. عالء عبد الرشيد م -31

 الوظيفة: أستاذ ورئيس قسم علوم األغذية

 23/3/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 alaa_abdelrashid@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اإلسم: أ.د. رزق عزب عـــــــــــــــــواد -31

 الوظيفة: أستاذ 

 16/8/2118تاريخ الحصول عليها: 

 م وتكنولوجيا األلبانالتخصص: علو

 rezkawad@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 اإلسم: أ.د. منار توفيق ابراهـــــــــــــيم -32

 28/9/2118تاريخ الحصول عليها:  -الوظيفة: أستاذ  

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 mannar_ibrahim@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 ــــــــــــــلاإلسم: أ.د. هاني إدريس خلي -33

 الوظيفة : أستاذ 

 28/9/2118تاريخ الحصول عليها : 

 التخصص : علوم و تكنولوجيا االغذية ) هندسة تصنيع االغذية(

 hany_idrees@agr.asu.edu.egاإليميل : 
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 اإلسم: أ.د. جيهان علي مصطـفي -34

 الوظيفة: أستاذ 

 م. 31/11/2111تاريخ الحصول عليها: 

 روبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان .التخصص:  ميك

  dairymicro2003@agr.asu.edu.egاإليميل:  

 

 اإلسم: أ.د. عليه محمد الغرابلي -35

 الوظيفة: أستاذ 

 26/3/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 aliael_gharably@yahoo.comاإلميل: 

 

 حســــــــــن اإلسم: أ.د. أمال أحمد محمد -36

 متفرغالوظيفة: أستاذ 

 31/4/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 amal_hassan@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اإلسم: أ.د. سلوي محمود أبو الفتـــوح -37

 الوظيفة: استاذ 

 25/6/2112تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 

 

 اإلسم: أ.د. محمد مصطفي محمد عبد الرازق -38

 الوظيفة:أستاذ  

 29/1/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية 

 mohamed_abdelrazik@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. ياسر فكري كشك -39

 الوظيفة: أستاذ 

 29/1/2114تاريخ الحصول عليها: 

 علوم وتكنولوجيا األغذيةالتخصص: 

 yasser_keshk@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 



 برنامج علوم األغذية                                          
 

 األغذية علوم قسم

Page 22 of 32 
 

 اإلسم: أ.د. حنان محمد عبده -41

 الوظيفة: أستاذ 

 29/1/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا األغذية

 hananmohabdo@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اإلسم: أ.د. نسرين محمد نبيه -41

   الوظيفة:أستاذ

 29/1/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية 

 nasreen_nabih@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. هشام محسن الحريرى -42

 الوظيفة: أستاذ 

 23/11/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األغذية

 h.elhariry@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اإلسم: أ.د. عزة محمود فرحات -43

 الوظيفة: أستاذ 

 23/11/2114تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 azza_sabry1@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اإلسم: أ.د. عمرو السيد متولي -44

 الوظيفة: أستاذ 

 31/11/2115تاريخ الحصول عليها: 

 وتكنولوجيا األلبانالتخصص: كيمياء 

 amr_fatouh@agr.asu.edu.egاإلميل:  
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 اإلسم: أ.د. إيهاب صالح عبد الحميد عشوش -45

 الوظيفة: أستاذ   

 29/6/2115تاريخ الحصول عليها: 

 تغذية اإلنسانوالتخصص: علوم األغذية 

 ihab_ashoush@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 

 ياإلسم: أ.د. همت الششتاوى عل -46

 الوظيفة: استاذ 

 31/8/2116تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 hemmat_sheshtawi@agr.asu.edu.egاإليميل: 

 

 اإلسم: أ.د. محمد جاد الله السيد جاد الله -47

 الوظيفة: أستاذ 

 2119تاريخ الحصول عليها: 

 تها(التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية )الحبوب ومنتجا

 mgadallah@agr.asu.edu.egااليميل: 

 

 اإلسم:  أ.د. سماح محمد أحمد شلبي -48

 الوظيفة: أستاذ

 31/7/2119تاريخ الحصول عليها: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 samah_shalaby@agr.asu.edu.egاإليميل:  

 

 د. أسامه إبراهيم عبد السالم البطاوى -49

  الوظيفة: أستاذ 

 م. 28/19/2115اريخ الحصول عليها: ت

 التخصص:  ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان 

 Osama_batawi@agr.asu.edu.egاإليميل:  

 

 اإلسم: د. إيهاب السيد عمارة -51

 الوظيفة: أستاذ مساعد

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان

 Ihab_Aumara@agr.asu.edu.egاإلميل:  
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 سم: د. عاصم أبو المعاطي محمداإل -51

 الوظيفة: أستاذ مساعد

  التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 

 د. عثمان عبد العليم عيطه -52

 متفرغ الوظيفة: أستاذ مساعد

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األلبان

 osman_abdellatief@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 يم عبد الفتاحد. عبد الفتاح عبد الكر  -53

 الوظيفة: أستاذ مساعد

 التخصص: ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا األغذية

 abdeo1978@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 

 د. سمر محمد مهدى  -54

 الوظيفة: استاذ مساعد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 samar_mahdy@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 د. مصطفي عبد الله أحمد  -55

 استاذ مساعدالوظيفة: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 drmoustafaa@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 د. محمد يوسف أبو النجا  -56

 استاذ مساعدالوظيفة: 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 mohamedyousef@agr.asu.edu.egاإلميل:  
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 د. أحمد أسامه عبد إمام  -57

 الوظيفة: مدرس

 29/2/2116ليها: تاريخ الحصول ع

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 ahmed.osama@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 د. إيمان السيد إبراهيم يوسف  -58

 الوظيفة: مدرس 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 emanyousef@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 محمد عادل أحمـــد د.   -59

 الوظيفة: مدرس 

 لوم وتكنولوجيا األغذيةالتخصص: ع

 mohamed.adel@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 نعمة سعيد علي محمد فراجد.   -61

 الوظيفة: مدرس

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 neama_farrag@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 أمل عبد الله عبد المنـــعم د.  -61

 الوظيفة: مدرس 

 أللبانالتخصص: علوم وتكنولوجيا ا

 amal_hegazy@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 أ/ ايمال كمال نبيـــــــــــــــــــــه  -62

  الوظيفة: مدرس 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 dr_eman_kamal@agr.asu.edu.egاإلميل:  
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 أ/ سيد حسين سيد عبد الحميد أبوليلة  -63

 الوظيفة: مدرس مساعد 

 كنولوجيا األلبانالتخصص: علوم وت

 sayedabolila1991@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 يونس السيد أحمد سيد أحمدأ/   -64

 درس مساعدالوظيفة: م

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 dr.ahmedyones@agr.asu.edu.eg اإلميل:

 

 أ/ إبراهيم آمين إبراهيم آمين  -65

 الوظيفة: مدرس مساعد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

  ibrahim_amin89@agr.asu.edu.eg اإلميل:

 

 

 أ/ أحمد مصطفي على  -66

 الوظيفة: مدرس مساعد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 ahmed_mostafa@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 أ/ ريهام عبد الله كامل محمد  -67

 الوظيفة: مدرس مساعد

  التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 Rehamabdallah2015@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 

 أ/ منار صالح سالمة  -68

 ةالوظيفة: معيد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 اإلميل:  

 

 

 

 

mailto:ibrahim_amin89@agr.asu.edu.eg
mailto:ibrahim_amin89@agr.asu.edu.eg
mailto:Rehamabdallah2015@agr.asu.edu.eg
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 أ/ شروق على محمد على  -69

 الوظيفة: معيد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 Shroukali@agr.asu.eduااليميل: 

 

 حسام محمود عبد الغنى محمود أ/ -71

 الوظيفة: معيد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

hossammahmoud@agr.asu.edu.eg 

 

 جمال فرج جمال عليوهأ/  -71

 الوظيفة: معيد

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األغذية

 gamalfarag@agr.asu.edu.egاإلميل:  

 

 اية احمد محمد اسماعيلأ/  -72

 ةعيدالوظيفة: م

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 aya_ahmed@agr.asu.edu.eg اإلميل:

 

 فاطمة سعيد عبد المنعمأ/  -73

 ةالوظيفة: معيد

 2121بكالوريوس العلوم الزراعية 

 األغذيةالتخصص: علوم وتكنولوجيا 

 fatma876@agr.asu.edu.eg  اإلميل:

 

 إسراء عبدالعزيز عبدالباسط المصريأ/  -74

 الوظيفة: معيد

 2121بكالوريوس العلوم الزراعية 

 وتكنولوجيا األلبانالتخصص: علوم 

 essraa.elmasry@gmail.com اإلميل:

 

 سارة رمضان محمد محمد حبيبأ/  -75

 الوظيفة: معيد

 2121بكالوريوس العلوم الزراعية 

 ولوجيا األغذيةالتخصص: علوم وتكن

  Ramadansara206@gmail.comاإلميل:

 

mailto:essraa.elmasry@gmail.com
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 نوران محمد حجاج أمين قناويأ/  -76

 الوظيفة: معيد

 2121بكالوريوس العلوم الزراعية 

 التخصص: علوم وتكنولوجيا األلبان

 nouranamin92@gmail.comاإلميل: 

 

 غلي عبد الحميد غرباوىأ/ مسعد فر -77

 الوظيفة: معيد

 2121بكالوريوس العلوم الزراعية 

 وتكنولوجيا األغذيةالتخصص: علوم 

 mosaad1@agr.asu.edu.egاإلميل: 

 

 

  

mailto:nouranamin92@gmail.com
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 السمات المميزة للبرنامج

 

لوم برنامج عجامعة عين شمس يتميز  –راعة إلي جانب السمات المميزة والوضع التنافسي لكلية الز

 بالعديد من السمات وتشمل: األغذية
تقلد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج المناصب علي المستوي القومي أو اإلقليمي أو الدولي متمثالً ذلك على  .1

 سبيل المثال وليس الحصر فى اآلتى:

 

 أ.د. يحيى محمد حسن خليل  .1
 )سابقا(  1991والمنوفية   1991- 1986محافظ الغربية  

 1987حاصل على وسام األمتياز فى اإلنتاج من السيد رئيس الجمهورية عام  

مقرر لجنة األمن الغذائى بالحزب الوطنى الديمقراطى وأمين شعبة األنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية  

 بلجنة الزراعة والرى بالحزب الوطنى الديمقراطى

وعضو الهيئة  ICLARMناء المركز الدولى إلدارة مصادر األحياء المائية بالفلبين وماليزيا عضو مجلس أم 

 التنفيذية إلدارة نفس المركز ) المركز العالمى لألسماك(

 1986 – 1983رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  

 1984 – 1982رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية  

 1983 – 1979تشار وزارة الزراعة للثروة السمكية مس 

 1982 – 1981وكيل أول وزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية  

 

 أ.د. أحمد فريد محمد السهريجي  .2
 مستشار معهد بحوث الهندسة الزراعية  بوزارة الزراعة وإستصالح األراضي 

 1994إلي  1982رة من بوزارة الزراعة في الفت –مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية  

مستشار لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لدراسة إدارة الري الحقلي المتطور واستخدام تكنولوجيا  

 1991الليزر ونظم الميكنة الزراعية 

 

 أ.د. عصام عثمان فايد     .3
 لمتحدة برومارئيس المكتب الزراعي بجمهورية مصر العربية ونائب للمندوب الدائم لدي منظمة االمم ا 

 .2116-2115وزير الزراعة واستصالح االراضي عام  

 عضوا بالهيئة االستشارية العليا لألمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية 

 

 حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على تكريمات وجوائز قومية أو دولية ونذكر منها على سبيل المثال: .2

 Prof. Dr. Yehia El-Samragy Awarded a Medal by FAO / WHO in recognition of the 

contribution to the work and success of JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

additives) on the event of JECFA’s 50th Anniversary (1956 - 2006), 20th June 2006, Rome, 

Italy. 

 1991)الحصول على جائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة لغير األساتذة عام  د فايدأ.د/ عاطف السيد محم - 

 (.2117الحصول على مكافأة جامعة عين شمس للنشر الدولى عام 
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 للقسم العديد من المشاركات في إنجاز مشاريع علي المستوى القومي أو بمشاركات دولية مثل: .3

 جهة التمويل ذةاللجنة المنف عنوان المشروع م

مشروع االتحاد األوروبى الخاص )عمل  .1

شبكه متميزه للتوفيق بين طرق التحليل 

المستخدمه فى متابعه ومراقبه الجودة 

 والسالمه فى سلسله انتاج الغذاء "مونيكا"(

 أ.د. محمد النواوى & 

 أ.د. نجوى حسن رسمى

 االتحاد األوروبى

أ.د.  –قسم علوم األغذية )أ.د. محمد الحوفى  “ رمانتعظيم إنتاجية وربحية ال”مشروع  .2

 إيهاب صالح عشوش(

 قسم البساتين )أ.د. إبراهيم الدسوقى(

 قسم أمراض النبات )أ.د. فوزى أبو العباس(

قسم وقاية النبات )أ.د. زيدان هندى عبد 

 الحميد(

لصندوق دعم 

األبحاث الزراعية 

وزارة  –والتنمية 

  ARDFالزراعة

 ع البحثى "انتاج بعض االغذية المشرو .3

اللبنية الوظيفية بجودة عالية وتكنولوجيا 

          بسيطة"

 جامعة عين شمس أ. د/ عبدالمنعم البدوى هجرس

االغشية الحيوية الميكروبية في مصانع  4

 اللحوم 

)صندوق العلوم  هشام محسن على الحريري أ.د/ 

 –والتكنولوجيا 

أكاديمية البحث 

 STDFالعلمي( 

ترشيد إستخدام الزيوت فى االستهالك اآلدمى  5

. 

 إبراهيم محمد حسن  .د.أ

 أ.د. عاطف أنور أبو عرب

أكاديمية البحث 

 العلمى 

الدراسة المرجعية لمخلفات األغذية )مخلفات  6

 قطاع اللحوم والدواجن واألسماك( 

أكاديمية البحث  إبراهيم محمد حسن  .د.أ

 العلمى 

عية لألغذية المشععة فى الدراسة المرج 7

 جمهورية مصر العربية 

أكاديمية البحث  إبراهيم محمد حسن  .د.أ

 العلمى 

  Sbbacمكتب إبراهيم محمد حسن  .د.أ أغذية الشوارع  8

والسفارة 

 السويسرية 

هيئة الثروة  إبراهيم محمد حسن  .د.أ تطبيق نظام الهاسب فى قطاع األسماك  9

 السمكية 

ماك المبروك لتحسين جودتها تصنيع أس 11

 التسويقية 

هيئة الثروة  إبراهيم محمد حسن  .د.أ

 السمكية 

السوق األوربية  إبراهيم محمد حسن  .د.أ دراسة تطوير بحيرة البردويل  11

 aquaالمشتركة 

service           

تعاون الدولى ال يحيي على الدين حماد .د.أ إنتاج معدة لصناعة الزبد بتكنولوجيا جديدة  12

)قطاع التعاون مع 

 الواليات المتحدة(

دراسة مسحيه عن الملوثات الكيماوية  13

 ألسماك المياه العذبة  

أكاديمية البحث  محمد فرج خالف  .د.أ

 العلمى ) النارب (  

أكاديمية البحث  محمد أمين عبد الله  .د.أ صالحية األغذية لإلستهالك اآلدمى  14

 العلمى 
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د برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية بكلية الزراعة جامعة عين شمس بتدريس مقررات دراسية ليس لها نظير فى ينفر .4

برنامج  -البرامج المناظرة بكليات الزراعة بالجامعات األخري مثل )برنامج علوم األغذية بكلية الزراعة جامعة القاهرة 

برنامج علوم األغذية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق( تتمثل في  -يوم علوم وتكنولوجيا االغذية بكلية الزراعة جامعة الف

: 

 معايير إنتاج الغذاء األمن - 211أغذية  

 الوعى الغذائى وحماية المستهلك - 321أ.غ.ذ  

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف لأللبان - 317أ.غ.ذ  

 اإلدارة الفنية لمصانع األلبان - 318أ.غ.ذ  

  بريد وتجميدتكنولوجي ت - 311أ.غ.ذ  

 

مساهمات من أبنائه فى تبني بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم بين القسم والكلية وجهات خارجية له لبرنامج ا .5

 أخري متمثالً ذلك في: 
a)  االستاذ المتفرغ بقسم علوم االغذية والمنسق االكاديمى التفاقيات  -الدكتور / يحيى عبد الرازق هيكل  األستاذ

جامعة أنهالت للعلوم التطبيقية  وجامعة هومبولدت  ين شمس ممثلة فى كلية الزراعة وكل منالتعاون بين جامعة ع

 قدمت الجامعات االلمانية بالمساهمات المعملية للباحثين بالكلية .االلمانيتين والتي من خاللها 

b) أ.د/ تفاقية انيا )منسق االتفعيل اتفاقية التعاون العلمى بين جامعة عين شمس والمركز االتحادى لبحوث االلبان بألم

 (.محمد عبدالله الحوفي

 

 يشارك العديد من أعضاء هيئة التدريس فى عضوية اللجان العلمية الدائمة للترقيات وكذلك قوائم التحكيم كما يلي: .6

يوجد ضمن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين التابعة للمجلس األعلى  

( عدد )واحد( من أعضاء 2119/2122) 13ات فى مجال الصناعات الغذائية واأللبان الدورة الـللجامع

 .)أ.د. رزق عزب عواد(مجلس القسم وهو 

كما يوجد ضمن أعضاء لجان التحكيم التابعة للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين  

( عدد 2119/2122) 13بعة للمجلس األعلى للجامعات الدورة الـفى مجال الصناعات الغذائية واأللبان التا

)أ.د. على عبد العزيز على ، أ.د. هشام محسن الحريري و أ.د. ( أعضاء من أعضاء مجلس القسم وهم: 3)

 .إيهاب صالح عبد الحميد عشوش(

 

فى  ات للمجتمع الخارجييعمل العديد من أعضاء هيئة التدريس كمستشارين فنيين للمستفيدين من منظمات أو شرك .7

 مجال علوم وتكنولوجيا األغذية نذكر من ذلك على سبيل المثال:

 (مة الغذاء ) ميكروبيولوجىبير سالكخاألستاذ المتفرغ بالقسم  محمد عبد الرازق النواوى / األستاذ الدكتورإنتداب  

 .فى الهيئة القومية لسالمة الغذاء

 على إدارة التغذية بمستشفيات جامعــة عين شمس. لألشراف أ.د. عاطف السيد فايدإنتداب  

 

 

يتمتع البرنامج برصيد كبير من النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس فى دوريات علمية ذات معامل تأثير مرتفع  .8

 . Scopusوإستشهادات عالية تقع ضمن تصنيف الـ 

Scopus H-Index Documents Citations 

192 312 5150 

 

األغذية بتجهيز وتأهيل معمل سالمة الغذاء لإلعتماد بمركز الثروة الميكروبية كما أنه يدير مركز الثروة قام قسم علوم  .9

 الميكروبية.
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، محكميين فى مشاريع دولية،  web of science or Scopusالعلماء الدوليين بالقسم )محكميين فى دوريات علمية  .11

 ة & أعضاء فى منظمات دولية(.أعضاء فى لجان دولية، منتدبين فى جهات دولي

 Society of German Foodعضو الجمعية االلمانية لمهندسي االغذية  أ.د. يحيي عبد الرزاق هيكل

Technologists ( GDL) -  :3317ورقم العضووية 

 ةعضوا بالهيئة االستشارية العليا لألمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربي أ.د. عصام عثمان فايد

ين جامعة ع –المستشار العلمى لقسم العلوم الزراعية معهد الدراسات والبحوث البيئية  - أ.د. محمد عبد الرازق النواوى

 شمس

ديسمبر  -2118منتدب كخبير ميكروبيولوجى بالهيئة القومية لسالمة الغذاء يناير  -

2121 

 مواصفات والجودة الهيئة المصرية العامة لل –مقرر اللجنه العامة لمواصفات األغذية  -

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة –عضو لجنة منح الشهادات اتخاذ القرار  -

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -عضو لجنة فترات الصالحية -

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء –رئيس اللجنه العلمية االستشارية  -

ئة الهي –للتحاليل الميكروبيولوجية لالغذية مفرر لجنة وضع الئحة القواعد الملزمة -

 القومية لسالمة الغذاء

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء –مقرر الئحة اشتراطات االغذية الخاصة -

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء –مقرر الئحة الملوثات الكيميائية  -

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء –عضو لجنة الئحة المواد المضافة -

يحيى عبد العظيم عفيفى  أ.د.

 السمرجى

- Trainee, FSPCA Intentional Adulteration Vulnerability 

Assessment Course organized in Chicago, Illinois, United States 

2021, Institute for Food Safety and Health (IFSH) at Illinois 

Institute of Technology, International Food Protection Training 

Institute (IFPTI) and Association of Food and Drug Officials 

(AFDO). 

ً للتسجيل فى سجل  - ممارسة العمل كأستشارى نظم إدارة الجودة وسالمة الغذاء طبقا

 (329اإلستشاريين بنقابة المهن الزراعية )رقم التسجيل 

- IRCA Certified Lead Auditor/Tutor of QMS and Food Safety 

Management  Systems (HACCP,  FSMS & FSSC) 

(IRCA Certificate # 01182132). 

- Lead Instructor, FSPCA Preventive Controls for Human 

Food (PCQI)  Course (FSPCA Certificate # d16e213f) & 

FSPCA Foreign Supplier  Verification Programs 

(FSVP) Course  (FSPCA Certificate # d26bcf6b).  

- Registered and approved to deliver Food Safety and HACCP 

training and  examinations leading to Highfield 

Qualifications (Highfield Tutor # 29012) 

ً للتسجيل  - ممارسة العمل كمحاضر دولى لدى )نظم إدارة الجودة وسالمة الغذاء طبقا

 IRCAرقم الشهادة )   IRCAى السجل الدولى للمراجعيين المعتمدين بإنجلترا ف

Certificate # 01182132) 

بوزارة الصناعة فى مصر فى  –مدرب وإستشارى معتمد لدى المعهد القومى للجودة  -

نظم إدارة الجودة، والبيئة، والسالمة والصحة المهنية، وسالمة الغذاء 

(Certificate # CCT 3472011008. 
 


