
 
 

 
 

 فهيم عزيز الدين محمد شلتوت /    .د .أ االسم :

 
ساتذة المساعدون األساتذة والدائمة لترقية األ العلمية  عضو اللجنة-

لجنة  مراقبة االغذيةصحة الحيوان و تغذيتة و تخصص   2022 -2019

 المجلس األعلي للجامعات جمهورية مصر العربية  . (101 )رقم 

 

ساتذة المساعدون ساتذة و األالدائمة لترقية األ العلمية  عضو اللجنة-

 ذية و تغذية الحيوانغألعلي ا الرقابة الصحية تخصص   2016 -2013

 . جمهورية مصر العربية  علي للجامعاتالمجلس األ (ب 102)لجنة رقم  

   2016ساتذة المساعدون ساتذة و األلترقية األعضو لجنة المحكمين   -

لجنة رقم   الرقابة الصحية علي األغذية و تغذية الحيوان تخصص 2019 -

 المجلس األعلي للجامعات جمهورية مصر العربية  . ( ب 102)

 

يوم  46في دورته   2015 الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب -

يجائزة  ( غذيةالفطريات والمسرطنات في األ ) في كتاب 11/2/2015

 .شر الهيئة المصرية العامة للكتاب: النا أفضل كتاب علمي



 

اإلنتداب إلي جامعة جنوب الوادي كلية الطب البيطري لتدريس مقرر  -

الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها اطالب الفرقة الرابعة لمرحلة 

 2020البكالوريوس الفصل الدراسي الثاني للعام 

 

هيئة المصرية منتجاتها / العضو اللجنة الفنية لمواصفات اللحوم و-

 .3/13/ لجنة رقم  الجودةالعامة للمواصفات و

 

 عضو مجلس قسم مراقبة االغذية كلية الطب البيطري جامعة بنها. -

 

 – 1/9/2015عضو مجلس كلية الطب البيطري جامعة بنها  -

1/9/2016. 

 

منسقا مع المدن عام علي المدن الجامعية بمشتهر وشبرا والمشرف ال -

 12/1/2012- 12/1/2009 جامعة بنها / سعدالجامعية بكفر 

 

رئيس كنترول برنامج االدوية والمستحضرات البيولوجية كلية الطب  -

 2019 – 2016البيطري جامعة بنها 

 

مقرر لجنة األجهزة العلمية والمختبرات بكلية الطب البيطري جامعة  -

 2020حتي   2016  /1/9بنها  منذ     

 

بكلية الطب البيطري جامعة  والكوارث  مدير وحدة ادارة االزمات -

 2020-2013 بنها

 

  (TQM)دورات تدريبية في ادارة الجودة الشاملة  -

 Total Quality Management   المعهد القومي للجودة مايو /

2013 

 

 17 -14المجر  - بودابست /  طباء البيطريين العاملين بالمجازرمدرب لأل

 2013ديسمبر 

 
Certificate: Centre for Development Innovation (CDI) Wageningen 

UR hereby certifies that Dr. Fahim Aziz El Din Mohamed has 



successfully completed the Training of Trainers on Slaughterhouse 

inspection   

Held in Budapest, Hungary, 14-17 December 2013 

 
 بنها للعلوم الطبية البيطريهعضو محكم في مجلة  -

 

 امبابه( -مشتول السوق  -مدرب في مراكز تدريب االطباء البيطريين  )سرس الليان  -

 
 Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research العلمية             مجلةالعضو محكم في 

http://medcraveonline.com/JDVAR/ 

 

 EC Nutrition العلميه  مجلةالفي  عضو محكم  -

www.ecronicon.com Website: 

 

 

  العلميه  مجلةالفي  عضو محكم 

Honourable Editorial Board Member for Nutrition and Food Technology USA  
http://www.sciforschenonline.org/journals/nutrition-food/editorial-board.php 

 

 

 العلميه  مجلةالفي  عضو محكم  
 journal ToxicologyNutrition and Food  Editorial Board member for 

http://scientiaricerca.com/nuft-eb.php 
 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

(FSNT)Food Science & Nutrition Technology   
guidelines.php-http://medwinpublishers.org/editor 

 

 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

 

 Member of the editorial board of  
SciFed Journal of Public Health Journal.  

http://scifed.com/journal-of-public-health/editorial-board.php 

 
 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

 
 Member of the editorial board of  SciFed Journal of Public Health 

http://scifed.com/journal-of-public-health/editorial-board.php 

 

 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

Editorial Board Members  Journal of Public Health and Nutrition 

http://www.alliedacademies.org/public-health-nutrition/editors.php 

 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

Journal of  Dairy, Veterinary & Animal Research 

http://medcraveonline.com/JDVAR/
https://www.ecronicon.com/nutrition.php
http://www.ecronicon.com/
http://www.sciforschenonline.org/journals/nutrition-food/editorial-board.php
http://www.sciforschenonline.org/journals/nutrition-food/editorial-board.php
http://scientiaricerca.com/nuft-eb.php
http://medwinpublishers.org/FSNT/
http://medwinpublishers.org/editor-guidelines.php
http://scifed.com/journal-of-public-health/editorial-board.php
http://scifed.com/journal-of-public-health/editorial-board.php
http://www.alliedacademies.org/public-health-nutrition/editors.php


                                   ISSN: 2377-4312JDVAR  
 Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research 
 

 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 
Editorial Board (EB) member for the International Journal of Food Science 
https://scidoc.org/editorial_board.php?id=4 

  
 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

Benha Veterinary Medical journal 
https://bvmj.journals.ekb.eg/reviewer?_action=pending 

 
 العلميه مجلةالفي  عضو محكم 

 
 Reviewer for the "SVU-International Journal of Veterinary Sciences 
 
 https://svu.journals.ekb.eg/ 

https://svu.journals.ekb.eg/reviewer?_ad=IEMzNzM2MjczRjNBM0Q2QjI3MzYyMDM5NzUzMzY4NjI2RTYxN
jI2MTYzNzUzQjY4NjE2MjY3NjE2Mw 

 قناة اليوتيوب: صحة اللحوم واالغذية

https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZ

j9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWx

-yPr

ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZ

AU 

 

 دكتور  ستاذأالوظيفه :  -

 

اللحوم والدواجن واألسماك االغذية  : الرقابه الصحيه علي التخصص  -

سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا  / منتجاتها و مخلفات الذبائح الحيوانيةو

السموم الفطرية في  / جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية / األغذية

 األغذية.

 

 0غذيه األالصحية علي بة اقرال قسم :

 

 مراقبة االغذيةبرنامج جودة و

 0الكليه : الطب البيطري 

https://scidoc.org/editorial_board.php?id=4
https://bvmj.journals.ekb.eg/reviewer?_action=pending
https://svu.journals.ekb.eg/
https://svu.journals.ekb.eg/reviewer?_ad=IEMzNzM2MjczRjNBM0Q2QjI3MzYyMDM5NzUzMzY4NjI2RTYxNjI2MTYzNzUzQjY4NjE2MjY3NjE2Mw
https://svu.journals.ekb.eg/reviewer?_ad=IEMzNzM2MjczRjNBM0Q2QjI3MzYyMDM5NzUzMzY4NjI2RTYxNjI2MTYzNzUzQjY4NjE2MjY3NjE2Mw
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU


 0الجامعه : بنها

 الديانه : مسلم

 

 1963/  8/  23تاريخ الميالد : 

 

 كلية الطب البيطري جامعة الزفازيق / فرع بنها 1986تاريخ التخرج : 

 

األسماك اللحوم والدواجن واالغذية : الرقابه الصحيه علي ماجستيرال

سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا  / مخلفات الذبائح الحيوانيةومنتجاتها و

الفطرية في األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم 

 األغذية

ازيق / فرع بنها   ) دراسات علي قكلية الطب البيطري جامعة الز 1992 

 0السموم الفطريه في اللحوم و مخلفاتها (

 

: الرقابه الصحيه علي الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية دكتوراه ال

مخلفات الذبائح اللحوم والدواجن واألسماك ومنتجاتها واالغذية 

الحيوانية/ سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا األغذية/ جودة ومراقبة 

 األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم الفطرية في األغذية.

 ازيق / فرع بنها                                  قكلية الطب البيطري جامعة الز 1996 

 ) الوجهه الفطريه و  السميه لبعض منتجات اللحوم  (    

        

 التدرج الوظيفي : 

 
اللحوم والدواجن واألسماك االغذية : الرقابه الصحيه علي معيد 

مخلفات الذبائح الحيوانية/ سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا ومنتجاتها و

األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم الفطرية في 

 1989/  1/ 5 األغذية.

 

اللحوم والدواجن االغذية : الرقابه الصحيه علي مساعد   مدرس

مخلفات الذبائح الحيوانية/ سالمة األغذية / واألسماك ومنتجاتها و

ميكروبيولوجيا األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم 

 1992/ 7/ 1 الفطرية في األغذية.

 



األسماك و اللحوم والدواجناالغذية : الرقابه الصحيه علي مدرس 

مخلفات الذبائح الحيوانية/ سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا منتجاتها وو

األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم الفطرية في 

 29/2/1996 األغذية.

 

اللحوم والدواجن واألسماك االغذية : الرقابه الصحيه علي ستاذ مساعد أ

الحيوانية/ سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا مخلفات الذبائح ومنتجاتها و

األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم الفطرية في 

 27/3/2001: األغذية

 

األسماك و الدواجناللحوم واالغذية : الرقابه الصحيه علي ستاذ أ

مخلفات الذبائح الحيوانية/ سالمة األغذية / ميكروبيولوجيا ومنتجاتها و

األغذية/ جودة ومراقبة األغذية/ كيمياء األغذية/ السموم الفطرية في 

  27/3/2006 األغذية.

 

 الخبرات :

 
ساتذة المساعدون ساتذة و األالدائمة لترقية األ العلمية  عضو اللجنة-

لجنة  مراقبة االغذيةصحة الحيوان و تغذيتة و تخصص   2022 -2019

 للجامعات جمهورية مصر العربية  .المجلس األعلي (  101 )رقم 

 

بالهيئه   3/13  منتجاتهاو مواصفات اللحومل الفنية لجنةالعضو -

 التجارة.و وزارة الصناعة –  المصريه العامه للمواصفات و الجوده

2007-2020 

 

الدائمة لترقية االساتذة و االساتذة المساعدون  العلمية عضو اللجنة -

)       تخصص تغذية الحيوان و مراقبة االغذية لجنة رقم  2016 -2013

 المجلس األعلي للجامعات. (ب 102

 

   2016ساتذة المساعدون األساتذة ولترقية األعضو لجنة المحكمين   --

لجنة  تغذية الحيوانالرقابة الصحية علي األغذية و تخصص 2019 -

 ر العربية  .المجلس األعلي للجامعات جمهورية مص(  ب 102  )رقم

 



شبرا ومنسقا مع المدن عام علي المدن الجامعية بمشتهر والمشرف ال -

 12/1/2012-12/1/2009 جامعة بنها  الجامعية بكفر سعد

 

ساتذه لترقيات األالمقدمة  العلمية  بحاثلألعضو لجنة المحكمين  -

 2011-2008 علي للجامعاتبالمجلس األساتذه المساعدون واأل

 

ساتذه و لترقيات األالمقدمة  العلمية  بحاثلألعضو لجنة المحكمين  -

 2016-2013 علي للجامعاتبالمجلس األساتذه المساعدون األ

 

بجامعة  TOT عضاء هيئة التدريس أببرنامج تنمية قدرات مدرب  -

 0بنها

 

وزارة التنميه  -المعهد القومي لالدارة  –محكم بمسابقة المتميزون  -

 2008  االداريه

 

 0عيه المصريه للجودهمعضو الج -

 

 0غذيه البيطرييناء صحة األبطعضو الجمعيه المصريه أل -

 

 – 1993امعة بنها جغذية بالمدن الجامعية لاالشراف علي استالم األ -

2007  

 

 0الحاسب اآللي( الرخصة الدولية لقيادة   ( ICDLحاصل علي شهادة  -

EGY000422159                23/01/2011 

 0االشراف علي الرسائل العلمية  ) الماجستير و الدكتوراة ( -

 

بجامعة بنها  الدكتوراة (الرسائل العلمية  ) الماجستير و مناقشةكيم وتح -

 0الجامعات المصرية والعربيةو

 

 .بحاث العلمية في المجالت العلمية المتخصصة تحكيم األ -

 

االشتراك في المشروع القومي لتطوير المجازر بجمهورية مصر  -

 العربية  )بمحافظة القليوبية( 



 

جامعة  3/2012/ 29-26دورة تنشيطية للمراجعين الخارجيين   -

 بنها 

 

بكلية الطب البيطري  سرة " عنوان الحياة " الطالبية أرائد      -

 .جامعة بنها

 

 ب البيطري جامعة بنهارئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية الط -

2011-2013. 

 

 عضو كنترول التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة بنها -

 

 عضو كنترول الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة بنها  -

 

كلية الطب البيطري  ( الدكتوراة) عضو كنترول الدراسات العليا  -

 2013/2014جامعة بنها 

 

كلية الطب البيطري  ( اتعضو كنترول الدراسات العليا  )الدبلوم -

 2019 - 2014جامعة بنها 

 

ادارة طوخ  رئيس مجلس أمناء مدرسة طوخ االعدادية بنات -

 2019حتي 2015من  التعليمية محافظة القليوبية

 

/  2016عضو مجلس امناء ادارة طوخ التعليمية  محافظة القليوبية -

2019 . 

 

البيطري جامعة مستشار اللجنة الثقافية  اتحاد طالب كلية الطب  -

 .2017حتي   2015 بنها

 

و المستحضرات  عضو كنترول برنامج االدوية البيطرية  -

  2014/2015 البيولوجية 

 



عضو كنترول برنامج االدوية البيطرية  و المستحضرات  -

 2015/2016البيولوجية 

 

عضو كنترول التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة بنها مستوي اول  -

 2014/2015ترم اول 

 

عضو كنترول التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة بنها مستوي اول  -

 2015ترم ثاني  مايو /

 

عضو كنترول الدراسات العليا  كلية الحقوق جامعة بنها ترم ثاني   -

 2015يونيو  / –مايو 

 

عضو كنترول الفرقة الرابعة طالب  كلية الحقوق جامعة بنها ترم  -

 2016اول  يناير 

 

كنترول برنامج األدوية و المستحضرات البيطرية كلية الطب رئيس  -

 2019سبتمبرحتي   2016البيطري جامعة بنها اغسطس 

 

عضو كنترول التعليم المفتوح مستوي ثاني ترم ثاني   كلية الحقوق  -

  2018-2016مايو  -جامعة بنها ترم ثاني ابريل

 

عضو كنترول الدراسات العليا دبلومات كلية الطب البيطري جامعة  -

حتي  2017و ابريل  2016و ديسمبر  2016ابريل  –بنها  مارس 

 2019ديسمبر 

 

وضع االمتحان النظري لمادة الرقابة الصحية علي اللحوم  -

ومنتجاتها لطالب مرحلة البكالوريوس طالب الفرقة الخامسة  كلية 

ة بنها الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الطب البيطري جامع

 2016دور مايو  2015/2016

 

استاذ مساعد صحة اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة العلوم  -

 1999/2000والتكنولوجيا األردنية  

 



فضل رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق تحكيم  مسابقة أ -

 تخصص الرقابة الصحية علي اللحوم و منتجاتها 31/7/2016

 

فضل انتاج علمي بجامعة الزقازيق  لعضو هيئة تدريس  تحكيم أ -

 .تخصص الرقابة الصحية علي اللحوم و منتجاتها 31/7/2016

 

تحكيم أفضل انتاج علمي بجامعة المنوفية  لعضو هيئة تدريس   -

 تخصص سلوكيات الحيوان. 28/7/2020

 

الثانية تدريس مقرر التغذية والسالمة الغذائية لطالب الفرقة  -

 تخصصية شعبة معاون صحي بالمعهد الفني الصحي ببنها.

 

تدريس مقرر مراقية االغذية لطالب الفرقة الثانية شعبة معاون  -

 صحي بالمعهد الفني الصحي ببنها.

 

تدريس مقرر هندسة الصناعات الغذائية لطالب الفرقة الثانية شعبة  -

 التغذية العالجية بالمعهد الفني الصحي ببنها.

 

تدريس مقرر الصحة المهنية لطالب الفرقة الثانية شعبة معاون  -

 صحي بالمعهد الفني الصحي ببنها.

 

 الموقع االلكتروني :

http://www.bu.edu.eg/staff/fahimshaltout1Web Site :  

 

You Tube: 

https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZ

j9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWx

yPr-

ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZ

AU 

 

 الفيسبوك :

 https://www.facebook.com/fahim.shaltout.92 

http://www.bu.edu.eg/staff/fahimshaltout1
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
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 0سرس الليان محافظة المنوفية

 

) مركز تنمية قدرات  6201 مارس 2االربعاء   -النشر العلمي الدولي    -13

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون و  

 0المعيدون بكليات جامعة بنها

 

) مركز تنمية  19/4/2016الموافق  ثالثاءيوم ال -منهجية البحث العلمي  -23

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (قدرات أعضاء هيئة 

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون        

 0و المعيدون بكليات جامعة بنها

 

 30/10/2015شكر و تقدير من نقابة االطباء البيطريين بالقليوبية في -33

الشاملة و التي اقامتها النقابة للمشاركة الفعالة و المثمرة  اثناء الدورة التدريبية 

اكتوبر  29اكتوبر وحني  7بكلية الطب البيطري بمشتهر جامعة بنها  في الفترة من 

2015 

 

 كلية الهندية بشبرا جامعة بنها 26/5/2016ادارة الفريق البحثي  -34

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون            

 0المعيدون بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنهادون و المساع

 

 2016-6-9يوم الخميس الموافق  -اخالقيات المهنة  -36

 ) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (   

المساعدون و المدرسون  االساتذةالمسجلون للماجستير و  الفئة المستهدفة        
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 بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها المساعدون و المعيدون 

 0جامعة بنها 

 

) مركز تنمية ادارة الوقت و االجتماعات ادارة الوقت و االجتماعات  -52

 قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون و الفئة المستهدفة 

 كلية الطب البيطري 0المعيدون بكليات جامعة بنها

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون و 

 0المعيدون بكليات جامعة بنها



 

أعضاء هيئة  ) مركز تنمية قدرات 2019-6-الثالثاء منهجية البحث العلمي  -53

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون        

 0بكليات جامعة بنها وطالب الماجستير والدكتوراة  و المعيدون

العضاء هيئة التدريس بكلية   7/7/2019كيفية ادارة االزمات والكوارث   -54

 البيطري جامعة بنهاالطب 

) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  2019-6-الثالثاء البحث العلمي  أخالقيات -55

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون        

 0بكليات جامعة بنها وطالب الماجستير والدكتوراة  و المعيدون

 

) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  2019-سبتمبرالبحث العلمي  أخالقيات -56

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون        

 0بكليات جامعة بنها وطالب الماجستير والدكتوراة  و المعيدون

 

) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  2019-اكتوبرالبحث العلمي  أخالقيات --57

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون        

 0بكليات جامعة بنها وطالب الماجستير والدكتوراة  و المعيدون

 

مركز تنمية قدرات أعضاء  -ية الطب البيطري ) كل2019التقييم الذاتي اكتوبر  -58

 هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون و  

 0المعيدون بكليات جامعة بنها

 

 Windows , Powerpointااللي   دورة ندريبية عن الحاسب -59

Information Technology   يومي   االحد لطالب الماجستير والدكتوراة

 .بكلية الطب البيطري جامعة بنها  25/11/2019-24واالثنين 

 

) مركز تنمية قدرات  2020فبراير  20الخمبس   -النشر العلمي الدولي   -60

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

و المدرسون المساعدون و  الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون 

 0بكليات جامعة بنهاو طالب الدراسات العليا المعيدون 

 



) Zoomعبر برنامج   26/7/2020والبرامج الجديده نظام الساعات المعتمدة  -61

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

المدرسون و المدرسون المساعدون الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و       

 0و المعيدون بكليات جامعة بنها

 

) Zoomعبر برنامج   28/7/2020والبرامج الجديده نظام الساعات المعتمدة  -62

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة بنها (

المساعدون المدرسون المستهدفة االساتذة المساعدون والمدرسون والفئة       

 0والمعيدون بكليات جامعة بنها

 

) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  2020ديسمبر  28اإلثنين   -النشر العلمي  -63

 التدريس و القيادات بجامعة بنها (

الفئة المستهدفة االساتذة المساعدون و المدرسون و المدرسون المساعدون و  

 0جامعة بنهابكليات و طالب الدراسات العليا المعيدون 

 

 

 االستاذ الدكتور / فهيم عزيز الدين محمد شلتوتنشطة التي قام بها األ

 

ندوة علمية حول الجوانب القانونية والصحية المشاركة في ندوة  -1

لكارثة الحمى القالعية، بمنظومة تشريعية لحماية األمن الغذائي 

وإنشاء صندوق للكوارث والتأمين على الماشية ضد األوبئة 

 كلية الجقوق جامعة بنها  2012ة مشروع البتلو  مارس وعود

 
حضور اجتماع طاريء بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة  -2

((WHOباالميرية القاهرة لمناقشة تقرير منظمة الصحة العالمية كون  ً 

منتجات اللحوم تسبب السرطان لالنسان  يوم الخميس  الموافق 

 الساعة التاسعة و النصف صباحا  و الخروج بتوصيات . 29/10/2015

 

حضور االجتماع بمقر اتحاد الصناعات / غرفة الصناعات الغذائية  -3

( (WHO كورنيش النيل القاهرة لمناقشة تقرير منظمة الصحة العالمية  ً 

اللحوم تسبب السرطان لالنسان  يوم االثنين الموافق كون منتجات 

 الساعة الواحدة ظهرا . 2/11/2015

 

حضور اجتماع لجنة سالمة الغذاء بوزارة الصحة  القاهرة لمناقشة تقرير  -4

( (WHO منظمة الصحة العالمية كون منتجات اللحوم تسبب السرطان  ً 

 الساعة العاشرة صباحا . 4/11/2015لالنسان  يوم االربعاء الموافق 

 



رئيس لجنة االشراف علي انتخابات اتحاد الطالب للعام الجامعي  -5

 16/11/2015للفرقة الرابعة  يوم االثنين الموافق  2015/2016

 .كلية الطب البيطري جامعة بنها / اتحاد الطالب

 

رئيس مجلس االمناء  لمدرسة طوخ االعدادية للبنات ادارة طوخ  -6

 2019حتي  2015/2016التعليمية / القليوبية للعام الدراسي 

 -2015عضو مجلس امناء ادارة طوخ التعليمية بالقليوبية للعام الدراسي  -7

2019 

االساتذة لمية الدائمة لترقيات االساتذة وحضور اجتماعات اللجنة الع -8

تغذية صص الرقابة الصحية علي االغذية وتخ( ب  102 ) ندوعالمسا

 2013/2015الحيوان 

 3/13حضور اجتماعات اللجنة الفنية لمواصفات اللحوم و منتجاتها  -9

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة

لمناقشة و تحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة باللحوم  

 ومنتجاتها

المنظمة للدورة البيطرية الثانية احدي اللجان  الثقافيةمسئول اللجنة -10

شهر  9الي يوم  6من يوم  لكليات الطب البيطري بجمهورية مصر العربية 

 .بكلية لطب البيطري جامعة بنها 2016فبراير 

 

المشاركة في تحديث مواصفة اللحوم المجمدة  الهيئة المصرية  -10

 2016-2015العامة للمواصفات  و الجودة  

 

ة بنها يوم االخالء بكلية الطب البيطري جامعاالشراف علي عملية   -11

  الساعة الثانية عشر ظهرا 8/7/2019االثنين الموافق 

 مدير وحدة ادارة االزمات والكوارث بكلية الطب البيطري جامعة بنها

 

حضور اجتماعات اللجنة العلمية الدائمة لترقيات االساتذة واالساتذة  -12

تخصص صحة الحيوان وتغذيته  والرقابة الصحية  ( 101المساعدون ) 

 2022-2019علي االغذية 

 3/2/2020جنوب سيناء تدريب االطباء البيطريين ب -13

فام بالتدريب على مدار اليومين الدكتور فهيم شلتوت مراقبة األغذية بكلية 

 الطب البيطري جامعة بنها 

ttps://www.eldyar.net/show112827h 

 

https://www.eldyar.net/show112827


الستاذ الدكتور / فهيم والصحفية ل اللقاءات التلفزيونية

 عزيز الدين محمد شلتوت

 
برنامج  مع قناة اللورد عن انفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير تلفزيوني لقاء  -1

 14/1/2011" بلدنا " الساعة السابعة مساءا يوم االحد الموافق  

 

يوم السبت      مع قناة الصحة و الجمال  عن الحمي القالعية تلفزيوني لقاء  -2

 0" ملفات ساخنة" الساعة السابعة مساءا برنامج  10/3/2012الموافق 

 

يوم  مع قناة الصحة و الجمال عن تنمية الثروة الحيوانيةتلفزيوني  لقاء   -3

 0" كمين " نامجالساعة السابعة مساءا   بر  9/4/2012االثنين الموافق

 

برنامج قضايا ساخنة  بالتلفزيون المصري  مع القناة األولي تلفزيوني لقاء -4

 27/11/2012الثالتاء  الموافق عن )  غش اللحوم  ( يوم 

 

 سبت يوم ال الصحة مع قناة الصحة و الجمال عن تلفزيوني  لقاء  -5

تنمية الثروة عن مساءا    الثامنة و النصفالساعة   26/12/2013الموافق

 الحيوانية

 

 لقاء تلفزيوني مع قناة النيل الثقافية التلفزيون المصري يوم االحد -6

الساعة التاسعة مساءا و (  أما بعد  ) برنامج 15/2/2015الموافق 

الحديث عن كتاب الفطريات و المسرطنات في االغذية الفائز بجائزة 

 معرض القاهرة الدولي للكتاب أفضل كتاب علمي .

 

 5الصورة الكاملة: حلقة السبت لقاء تلفزيوني مع قناة أون تي في  -7

 عن تلوث طعام الفقراء .2015سبتمبر 

 

يوم الجمعة لقاء تلفزيوني مع قناة النيل الثقافية التلفزيون المصري  -8

مساءا   10-8عب يريد  ( الساعة برنامج ) الش 2015 /81/9

 الحديث عن طعام الفقراء .و

https://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXoc 

 

 1/10/2015لقاء مع قناة مصر الزراعية يوم الخميس الموافق -  -9

 الدواجنعن االكتفاء الذاتي من اللحوم و

https://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXoc


 

لقاء تلفزيوني مع قناة التعليم العالي  التلفزيون المصري   -10

 2015برنامج ينابيع  اكتوبر 

 

لقاء تلفزيوني مع قناة الدلتا من طنطا  التلفزيون المصري   -11

الساعة التاسعة مساءا حتي  8/11/2015يوم االحد الموافق 

للحديث عن تقرير منظمة الصحة العالمية  الساعة العاشرة مساءا

 حول كون منتجات اللحوم مسببه للسرطان 

 

 لقاء تلفزيوني مع قناة التعليم العالي  التلفزيون المصري   -12

 3/2/6201برنامج نقطة تحول يوم االربعاء 

 الرقابة الصحية علي االغذيةحول 

 

لقاء تلفزيوني مع قناة التعليم العالي  التلفزيون المصري   -13

 حول حفظ االغذية 2015برنامج ينابيع  اكتوبر 

 

من طنطا  التلفزيون المصري   لقاء تلفزيوني مع قناة الدلتا -14

الساعة السادسة مساءا حتي  31/1/2016يوم االحد الموافق 

الساعة السابعة مساءا للحديث عن نفوق االسماك  في محافظات 

 كفر الشيخ و البيحيرة و الدقهلية 

 

 التلفزيون المصري  صوت الشعبلقاء تلفزيوني مع قناة  -15

الثانية عشرة الساعة  6/4/2016الموافق  ربعاءيوم اال  ماسبيرو

 مصنعات اللحوم المسرطنةللحديث عن  ظهرا 

 

العربية  البريطانية  من    BBCاتصال تليفوني مع قناة  -16

لندن للحديث عن فحص اللحوم و كيقية تعرف المستهلك علي فساد 

 2016اللحوم  ابريل 

 

 التلفزيون المصري  صوت الشعبلقاء تلفزيوني مع قناة  -17

السابعة الساعة  21/12/2016الموافق  ربعاءيوم اال  ماسبيرو

 هيئة سالمة الغذاءللحديث عن  مساءا  

 



 التلفزيون المصري  صوت الشعبلقاء تلفزيوني مع قناة  -18

ظهرا ة نياالثالساعة  13/4/7201الموافق  جمعةيوم ال  ماسبيرو

: نصائح هامة لتناول االسماك في شم "برنامج مصر علي الهواء"

 .النسيم مع االعالمية قصواء الخاللي

https://www.youtube.com/watch?v=SzTvVS9x5_

s&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/wa

tch?v=ojm5uLmpXochttps://www.youtube.com/

watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share 

 

 التلفزيون المصري  صوت الشعبلقاء تلفزيوني مع قناة  -19

الرابعة عة السا 10/5/7201الموافق  ربعاءيوم األ  ماسبيرو

 عصرا برنامج ملفات: الثروة الحيوانية في مصر ومشروع البتلو

https://www.youtube.com/watch?v=dYrktmdcK 

p0 

 

 

 

ماراتي مدينة النتاج التلفزيون اال  الغدلقاء تلفزيوني مع قناة  -20

 3/7/2017الموافق  ثنين يوم اال  االعالمي بالسادس من اكنوبر

 االرجوت في القمح المستوردللحديث عن  الثالثة  مساءا  الساعة 

  

التلفزيون   "صباح الخير يا مصر"لقاء تلفزيوني برنامج  - -21

الساعة  13/8/2017المصري ماسبيرو  يوم األحد الموافق 

 السابعة والنصف صباحا   للحديث عن هيئة سالمة الغذاء

https://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao

feature=share& 

 

التلفزيون   القناة الثالثة صباح  القاهرةلقاء تلفزيوني  -22

الساعة  16/8/7201الموافق  ربعاءيوم األ  ماسبيرو المصري

 سالمة الغذاء واالضاحيللحديث عن  العاشرة  صباحا  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzTvVS9x5_s&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXochttps://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SzTvVS9x5_s&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXochttps://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SzTvVS9x5_s&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXochttps://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SzTvVS9x5_s&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=ojm5uLmpXochttps://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=rbjY1r1lSao&feature=share


لقاء تلفزيوني   التلفزيون المصري ماسبيرو  يوم الخميس  -23

برنامج الساعة التاسعة والنصف صباحا   31/8/2017الموافق 

 للحديث عن االضاحي صباح القاهرة

24- w.youtube.com/watch?v=JAV_Lhhttps://ww

xtLTE&feature=share 

 

االحد  يوم MBC مصر مع قناة تلفزيون  مداخلة تليفونية24 -

 8/2/2018 الموافق 

برنامج  ن دقيقة مساءا الساعة العاشرة وخمسة وثالثو

بعد الجدل حول الدجاج "البرازيلي".. نصائح   |يحدث_في_مصر

 ضرورية لضمان سالمة الدواجن المجمدة

https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/169

5569077207652/ 

 

  ماسبيرو التلفزيون المصري  القناة الثالثة لقاء تلفزيوني 25- 

للحديث السابعة مساءا الساعة  16/8/8201الموافق  خميسيوم ال

 االضاحيعن 

 

 "برنامج هذا الصباح "قناة النيل لالخبار لقاء تلفزيوني  26-

 16/8/8201الموافق  خميسيوم ال  ماسبيرو التلفزيون المصري

 االضاحيللحديث عن  التاسعة والنصف  صباحا  الساعة 

-https://www.youtube.com/watch?v=lYiLk

A2Dw0&feature=share 

 

مقالة في مجلة االهرام الزراعي عن صحتك من غذائك عدد 27-

 2018يوليو 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478

set=pcb.1478737555605066&type&737158938439

theater&3= 

 

مقالة في مجلة االهرام الزراعي عن اختيار االضحية  عدد  28-

 2018اغسطس  

https://www.youtube.com/watch?v=JAV_LhxtLTE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JAV_LhxtLTE&feature=share
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1327876207357869
https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/1695569077207652/
https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/1695569077207652/
https://www.youtube.com/watch?v=lYiLk-A2Dw0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=lYiLk-A2Dw0&feature=share
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478737158938439&set=pcb.1478737555605066&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478737158938439&set=pcb.1478737555605066&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478737158938439&set=pcb.1478737555605066&type=3&theater


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504

set=pcb.1504049006407254&type&048559740632

theater&3= 

 

   2020مارس  2االثنين   مقالة بصحيفة الدستور  -29  

 شلتوت ينصح بعدم اللجوء للوجبات السريعة إال في أضيق الحدود

      https://www.dostor.org/3018071 

 

كيف يتعرف المواطن على اللحوم  : لقاء تلفزيوني عن -29 

 11/8/2019 الفاسدة؟
https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/49

UzpfSTEwMDAwNDA2NTA2NTE/3300664574961

yNzoxODA4MjkzNDAyNjQ5NDc4/ 

 

خبار االتلفزيون ة مع قناة النيل لألاخلة تلفزيونيمد -30

الساعة الواحدة  2/3/2020المصري يوم االثنين الموافق 

والحديث عن اليات "برنامج همزة وصل" ظهرا   والنصف 

 الرقابة علي منافذ بيع االغذية والوجبات الجاهزة

-https://www.youtube.com/watch?v=syz0qVl

Lr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmYLI

NoHIwmRt8MvpF29TKaOr8cPOCjVmfA4G

fWVvSptcBRjcYxXkcmO 

 
همزة وصل 02-03-2020 كيف ترى أهمية تشديد الرقابة على مطاعم الوجبات 
 السريعة؟

 

 الحدث اليوم - AlHadath Alyoum اليوم قناة الحدث مداخلة تلفزيونية  -31

بنها يوجه نصائح مهمة ستاذ الرقابة الصحية بطب بيطرى د فهيم شلتوت أ   
 الختيار االضحية فى العيد االضحى

v=hAm7nPHrkdw&feature=shhttps://www.youtube.com/watch?

-are&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v

fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M_ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504048559740632&set=pcb.1504049006407254&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504048559740632&set=pcb.1504049006407254&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504048559740632&set=pcb.1504049006407254&type=3&theater
https://www.dostor.org/3018071
https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/493300664574961/UzpfSTEwMDAwNDA2NTA2NTEyNzoxODA4MjkzNDAyNjQ5NDc4/
https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/493300664574961/UzpfSTEwMDAwNDA2NTA2NTEyNzoxODA4MjkzNDAyNjQ5NDc4/
https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/493300664574961/UzpfSTEwMDAwNDA2NTA2NTEyNzoxODA4MjkzNDAyNjQ5NDc4/
https://www.youtube.com/watch?v=syz0qVl-Lr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmYLINoHIwmRt8MvpF29TKaOr8cPOCjVmfA4GmOfWVvSptcBRjcYxXkc
https://www.youtube.com/watch?v=syz0qVl-Lr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmYLINoHIwmRt8MvpF29TKaOr8cPOCjVmfA4GmOfWVvSptcBRjcYxXkc
https://www.youtube.com/watch?v=syz0qVl-Lr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmYLINoHIwmRt8MvpF29TKaOr8cPOCjVmfA4GmOfWVvSptcBRjcYxXkc
https://www.youtube.com/watch?v=syz0qVl-Lr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmYLINoHIwmRt8MvpF29TKaOr8cPOCjVmfA4GmOfWVvSptcBRjcYxXkc
https://www.youtube.com/channel/UCUgx6DGLfzubExKFaurEdCg
https://www.youtube.com/watch?v=hAm7nPHrkdw&feature=share&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M
https://www.youtube.com/watch?v=hAm7nPHrkdw&feature=share&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M
https://www.youtube.com/watch?v=hAm7nPHrkdw&feature=share&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M


 
 

 26برنامج زينه ي علي القناة الثانية التلفزيون المصري فزيوناء تللق -32    
الطريقه المثاليه لحفظ اللحوم د/ فهيم شلتوت استاذ بكلية طب 2020يوليو 

 بيطرى ج/ بنها
https://www.youtube.com/watch?v=rCZ8o-

jgAeI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-

_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M 

 

 

لقاء تلفزيوني بالقناة الثالثة شبكة فنوات المحروسة  -33

يوم الثالثاء الموافق  " من بلدي اء لم" ع  برنامج 

 الساعة التاسعة مساءا  1/9/2020

https://www.youtube.com/watch?v=yIYg2IWJ

scs&feature=youtu.be 

 

 صحة اللحوم واألغذيةقناة اليوتيوب : 

 

tube.com/channel/UCCuzMhttps://www.you

W98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5

-LEKATpPmjWxyPr

ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzS

EMpZAU 

 

 ستاذ الدكتورعليها األ التي أشرفالرسائل العلمية 

 فهيم عزيز الدين محمد شلتوت  

 :و تم اجازتها  

 
 رسالة ماجيستير . م 1990غذية .التلوث الفطرى لأل. 

  تعيين بقايا الهرمونات في اللحوم والدواجن المحلية و المستوردة

 م. رسالة ماجيستير . 14/10/1998

 . م . رسالة ماجيستير  1999التقييم الفطرى لبعض منتجات لحوم الدواجن

. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCZ8o-jgAeI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M
https://www.youtube.com/watch?v=rCZ8o-jgAeI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M
https://www.youtube.com/watch?v=rCZ8o-jgAeI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Xs4JE3_vWhfEa0jsiRmOntTc0G5v-_fU52h5zIxlWOmriK23g_yObj8M
https://www.youtube.com/watch?v=yIYg2IWJscs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yIYg2IWJscs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU
https://www.youtube.com/channel/UCCuzMW98oVZj9DiW0OH1_Dg?fbclid=IwAR2CT5LEKATpPmjWxyPr-ME4q6knMMMAqMijxIUKxBRTR9ensUjzSEMpZAU


 . م . رسالة  2000مدى تواجد الفطريات في االسماك و منتجات االسماك

 ماجيستير .

 فى دواجن التسمين  ةالنمو البيولوجي دراسات على بقايا منشطات

 م . رسالة ماجيستير . 11/10/2003.

 . رسالة ماجيستير  2003مدى تواجد االصابات الطفيلية في ذبائح الجمال.

. 

 . م .  19/9/2004الوجهه الميكروبيولوجية لالسماك المدخنة المحلية

 رسالة ماجيستير .

 م رسالة  19/5/2005اجن البكتيريا الالهوائية  فى مصنعات لحوم الدو

 ماجيستير .

 . م . رسالة ماجيستير  4/9/2005الحالة البكتيرية لذبائح الرومى و النعام

. 

  مدى تواجد عترة الباسيليس سيرس في بعض اللحوم المصنعة

 م.رسالة ماجيستير ..  30/3/2005.

  التعرف علي ميكروبات السالمونيال في بعض منتجات اللحوم باستخدام

 م . رسالة ماجيستير . 17/10/2006تقنيات الحديثة . بعض ال

 2006رسالة ماجستير  التقييم البكتيري للحوم السمان 

  التلوث الميكروبى السطحى لذبائح عجول الجاموس فى احد مجازر

 رسالة دكتوراة . م . 5/7/2006محافظة الجيزة .

  مطهية و التقييم الميكروبى لبعض منتجات الدواجن المطهية و النصف

م  4/3/2007باالخص عزالت العنقود الذهبى المنتج للسموم المعوية .

 .رسالة دكتوراة .

 

 تقدير بقايا الهرمونات في االسماك المحليه و المستوردهرسالة دكتوراة : 

3007 

  ميكروب الليستيريا  مونوسيتوجينز في بعض منتجات اللحوم و الدواجن

 . رسالة ماجيستير . 2008.

  رسالة  2008كيميائية و بكتريولوجية على االسماك المعلبة .دراسات .

  ماجيستير .

  دراسة مقارنة على الميكروبات الال هوائية فى اللحوم المحلية و

 م. رسالة ماجيستير. 25/6/2009المستوردة       

  تقنية حديثة للكشف عن بعض االصابات الطفيلية فى اكباد ذبائح

 م . رسالة ماجيستير. 2/9/2009الحيوانات         

                                  السل البقرى فى الحيوانات المذبوحة بمحافظة المنوفية

 م . رسالة ماجيستير  . 5/4/2009



  مدى تواجد الميكروبات الممرضة المحبة للبرودة في منتجات لحوم

 م . رسالة ماجيستير . 2/9/2009الدواجن       

 يريديا و اخرى وثيقة الصلة في اللحوم و منتجاتها        ميكروبات الكلوست

 م . رسالة دكتوراة. 29/4/2009

 رسالة  0الكلوستريديا و الميكروبات االخري في اللحوم و منتجاتها

 2009دكتوراة   

  تاثير االستخدام السيئ لدرجات الحرارة على سالمة الغذاء المقدم بمطعم

 0م. رسالة ماجيستير  20/5/2009مدينة جامعية 

                                                                التقييم البكتيرى للحوم السمان

 م . رسالة ماجيستير . 13/3/2009

  علي بعض نفايات المعادن الثقيله في االسماكرسالة دكتوراه : دراسات 

 2009 الطازجه مع التركيز علي مدي تلوث المياه المحيطه بها

  رسالة دكتوراه : تحليل الصفة البالزميدية لميكروبات السالمونيال

 0م 2010المعزولة من بعض منتجات اللحوم

 2010 رسالة دكتوراة : طفيليات االنسجه في ذبائح الحيوانات 

 :عزل و نصنيف ميكروب السالمونيال و االيشريشيا  رسالة ماجستير

كوالي من قطعيات اللحوم و الدواجن باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل 

2011 

  2012رسالة ماجستير : تحسين الحالة الميكروبيولوجية للسجق الجاف 

 رسالة دكتوراة : التحليل الكيميائي للحوم الدواجن و عالقتها بالجودة  

2012 

  : المغطاةرسالة ماجستير  2014 جودة منتجات لحوم الدجاج 

 اللحوم االفالتوكسينات في بعض منتجات بعض  رسالة دكتوراة : دراسات علي 

2014 

  : تأثير االحماض العضويه وأمالحها على الجوده الميكروبيه رسالة ماجستير

 2014وفتره صالحيه اللحوم 

  االفالتوكسين في بعض منتجات اللحوم رسالة ماجستير :الكشف عن

2014 

  : تحليل الصفة البالزميدية لميكروبات رسالة  الدكتوراة عن

كلية  0م 2010السالمونيال المعزولة من بعض منتجات اللحوم

 جامعة بنها –الطب البيطري 

  : نسجه في ذبائح الحيواناتطفيليات األرسالة  الدكتوراة عن 

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2010

  رسالة ماجستير عن: تحسين الحالة الميكروبيولوجية للسجق

 .جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2012الجاف 



 عزل و نصنيف ميكروب السالمونيال و تحكيم رسالة ماجستير عن:

االيشريشيا كوالي من قطعيات اللحوم و الدواجن باستخدام تفاعل البلمرة 

 .جامعة بنها –لبيطري كلية الطب ا 2011المتسلسل 

  تحكيم رسالة  الدكتوراة عن : التحليل الكيميائي للحوم الدواجن و

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2012عالقتها بالجودة  

   رسالة ماجستير عن: تحسين الحالة الميكروبيولوجية للسجق

 2012الجاف كلية الطب البيطري جامعة بنها

  رسالة ماجستير عن: التسمم الغذائي بالمكور العنقودي الذهبي

 2012كلية الطب البيطري جامعة بنهافي الوجبات السريعة . 

  رسالة ماجستير عن: الجودة الميكروبية للحوم المطهية و

كلية الطب البيطري جامعة االحشاء علي مستوي الباعة الجائلين. 

 2013بنها

 البكتيرية المصاحبة الستهالك  رسالة ماجستير عن: المخاطر

كلية الطب منتجات اللحوم المباعة بالشارع بمحافظة القليوبية . 

 2015البيطري جامعة بنها

  رسالة ماجستير عن الكشف عن االفالتوكسين في بعض منتجات

 2015اللحوم. كلية الطب البيطري جامعة بنها 

 الك رسالة ماجستير عن المخاطر البكتيرية المصاحبة السته

منتجات اللحوم المباعة بالشارع بمحافظة القليوبية . كلية الطب 

 2015البيطري جامعة بنها 

  رسالة ماجستير عن تأثير بعض االحماض العضوية و امالحها علي

الجودة الميكروبية و فترة صالحية اللحوم البقرية . كلية الطب 

 2015البيطري جامعة بنها 

 يكروبية للحوم و الدواجن المسلمة رسالة ماجستير عن: الحالة الم

 2016للمدن الجامعية . كلية الطب البيطري جامعة بنها يناير  

  رسالة دكتوراة عن : تأثير بعض المواد الحافظة الطبيعية علي

 2016الوجهة البكتيرية في منتجات اللحوم . مايو 

  رسالة ماجستير عن: التلوث البكتيري لألغذية السريعة . كلية

 2016  يوليوالطب البيطري جامعة بنها 

  رسالة ماجستير عن: انتشار بعض الكائنات الحية الدقيقة التي

ي اللحوم ومنتجاتها . كلية الطب البيطري جامعة فتنقلها االغذية 

 2016بنها ديسمبر   



  نظام الهاسب علي تجهيزات اللحوم رسالة ماجستير عن: تطبيق

 2017بالفنادق . كلية الطب البيطري جامعة بنها ابريل    

  رسالة ماجستير عن: ميكروب الكلوستريديم برفرنجنز في اللحوم

والدواجن المسلمة للمدن الجامعية للطلبة . كلية الطب البيطري 

 2017جامعة بنها . مايو  

 يولوجية للبرجر المجمد . كلية رسالة ماجستير عن: الوجهة البكتر

 2017الطب البيطري جامعة بنها . أكتوبر  

  رسالة دكتوراة عن : مدي تواجد ميكروب السل البقري في اللحوم

  2017الطب البيطري جامعة بنها . ديسمبر  كليةواألحشاء  .

  رسالة ماجستير عن: تأثير بعض الزيوت العطرية علي جودة وفترة

 2017صالحية اللحوم . كلية الطب البيطري جامعة بنها . أكتوبر  

  رسالة دكتوراة عن : مدي انتشار الميكروبات الالهوائية في بعض

منتجات لحوم الدواجن الطازجة والجاهزة للطهي مع االهتمام 

وم برفرنجنز  .كلية الطب البيطري خاصة لميكروب الكلوستريدي

  2017جامعة بنها . ديسمبر 

  رسالة دكتوراة عن : منشطات النمو في منتجات لحوم الدواجن

 ابريلوعالقتها بصحة االنسان  .كلية الطب البيطري جامعة بنها . 

2018 

  رسالة دكتوراة عن : الخصائص البكتريولوجية والكيميائية في

 2018الطب البيطري جامعة بنها . يناير ذبائح الدواجن  .كلية 

 

  رسالة ماجستير عن: الحالة البكتريولوجية  . كلية الطب البيطري

 2017جامعة بنها . أكتوبر  

   رسالة ماجستير عن: تقييم جودة المنتجات اللحوم المصنعة محليا

   2018. كلية الطب البيطري جامعة بنها . ابريل 

  في منتجات لحوم رسالة ماجستير عن: متبقيات المعادن الثقيلة

   2018 مايو. كلية الطب البيطري جامعة بنها .    الدواجن

  رسالة دكتوراة عن : التقييم الميكروبيولوجي لبعض منتجات

  2018االسماك  .كلية الطب البيطري جامعة بنها . يوليو

 



  رسالة ماجستير عن: بعض الدراسات علي تأثير مستخلصات

الكركم والليمون علي لحوم الدجاج الملوثة بالفطريات  . كلية الطب 

 2019 سبتمبرالبيطري جامعة بنها . 

  رسالة ماجستير عن: مدي تواجد ميكروب السالمونيال في بعض

ر منتجات لحوم الدواجن. كلية الطب البيطري جامعة بنها. سبتمب

2019 

  رسالة ماجستير عن: متبقيات المضادات الحيوية في منتجات لحوم

 2019الدواجن. كلية الطب البيطري جامعة بنها. سبتمبر 
  :الِوجهةُالميكروبَيلوجية لقطيعاِت الدجاجِ المجهزِة رسالة ماجستير عن

  2019. كلية الطب البيطري جامعة بنهااكنوبرمحلياً ومنتجاتها

  عن: دراسات علي متبقيات المضادات الحيوية في الذبائح رسالة ماجستير
المختلفة المذبوحة في مجازر القاهرة. كلية الطب البيطري جامعة بنها 

 2019اكتوبر 

 
 

 
علي مستوي  رسالة ماجستير : الحالة الميكروبية للحوم المطهية و االحشاء

  الباعة الجائلين
 

  
1  

الميكروبيولوجية رسالة ماجستير : تحسين الحالة  •

  الجاف للسجق
  2012 -ديسمبر 

2 
رسالة ماجستير : التسمم الغذائي بالمكور العنقودي 

  الوجبات السريعة الذهبي في
  2012 -ديسمبر 

  2012 -ديسمبر   رسالة ماجستير : التلوث الفطري لمبردات اللحوم 3

4  
 رسالة دكتوراة : التحليل الكيميائي للحوم الدواجن و •

  2012عالقتها بالجودة 
  2012 -سبتمبر 

5 
 رسالة ماجستير : مدي تواجد العائلة المعوية في قطعيات

  اللحوم و الدواجن باستخدام التقنيات الحديثة
  2012 -يناير 

6  
رسالة ماجستير : عترات الليستيريا في بعض منتجات 

  الدواجن المجمدة اللحوم و
  2011 -أبريل 

7  
 دكتوراه : تحليل الصفة البالزميدية لميكروباترسالة 

  السالمونيال المعزولة من بعض منتجات اللحوم
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  جامعة بنها –كلية الطب البيطري  - :المنظمةالجهة 

 قرية القصر ، -قويسنا  –بنها  - :اإلنعقادمكان 

 .بحث علمى فى مجاالت الطب البيطرى المحتلفة 30تم نشر 

كلية الطب  20/8/2014عن سالمة الغذاء  ولي األولالد المؤتمر العلمي -10

 البيطري جامعة الزقازيق



 

 المؤتمر العلمي الخامس كلية الطب البيطري جامعة بنها  -11

27-30/7/2015 

 

 عضو اللحنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني لسالمة الغذاء  -12       

جامعة قناة السويس كلية الطب البيطري               19/8/2015يوم االربعاء               

 قسم الرقابة الصحية علي االغذية

 عضو اللحنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث لسالمة الغذاء  -13

 جامعة دمنهور كلية الطب البيطري    . 10/9/2016              

 علمي الثاني للمكتبات والمعلومات  بجامعة بنهاحضور المؤتمر ال -14

 19/4/2017-18) النشر العلمي الدولي: الواقع والتحديات والحلول  

15- iabetesDonference on Crab Aan P nd22 

PACD 22 

March 27 – 29, 2018 

Intercontinental City Stars Hotel  

Nasr City 

Cairo, Egypt 
15-حضور فاعليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الطب البيطري جامعة بنها 
 وذلك يوم الثالثاء الموافق 31 يوليو 2018 بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بمشتهر.

 

16-  

89-Scientific conference of food safety and Technology .2014, pp. 79st 1  

 

   بيانات األنشطة الفنية التي ساهمت فيها

 الجهة المستفيدة اسم النشاط  م 

1  

 عضو لجنة االمتحان التأهيلي لطالبة الدكتوراة :

 العزيز / عنوان الرسالة : الميكروبات أمينة عبد

تفريغ  الالهوائية في منتجات اللحوم المعبأة تحت

 الهواء

  كلية الطب البيطري جامعة بنها

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة دورة تدريبية عن : التقويم الذاتي و المراجعة   2



  التدريس بجامعة بنها  الفاعلية التعليمية / الخارجية

3  
 -ماجستير  -امتحان طالب الدراسات العليا دبلوم 

  2013ابريل  دكتوراة دور
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

  فتوحمهرجان بيطري : اليوم الم  4

كلية الطب البيطري جامعة بنها / 

حلمنا / اسرة  رعاية الشباب / مبادرة

  فيت يونايتد

5  
تعديل مواصفة كشف غش اللحوم باضافة لحوم 

  اخري

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 

لمواصفات  الجودة اللجنة الفنية

  اللحوم و منتجاتها

6  

هيئة حضور ورشة عمل عن االستعداد لزيارات 

الطب البيطري جامعة بنها و  ضمان الجودة لكلية

  اعداد الكلية لالعتماد

  كلية الطب البيطري جامعة بنها

  وزارة الصناعة و التجارة الخارجية  الجوائز القومية للتميز في الجودة  7

8  

حضور اجتماع اللجنة العلمية الرقابة الصحية علي 

 23/3/2013يوم ب  102تغذية الحيوان  االغذية و

 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة مركز سالمة

  الغذاء

  المجلس االعلي للجامعات

9  

حضور اجتماع اللجنة العلمية الرقابة الصحية علي 

 31/3/2013ب يوم  102تغذية الحيوان  االغذية و

 4بالمجلس االعلي للجامعات جامعة القاهرة قاعة 

تم / أمين المجلس مع االستاذ الدكتور/ اشرف حا

  صباحا االعلي للجامعات الساعة الحادية عشر

  المجلس االعلي للجامعات

10  
رئيس لجنة االشراف علي انتخابات اتحاد الطالب 

  الثانية بكلية الطب البيطري جامعة بنها للفرقة

كلية الطب البيطري جامعة بنها 

  رعاية الشباب

  

فهمي اصطحاب طالب مدرسة الشهيد محمد 

قليوبية في زيارة الي كلية  الطوخي االبتدائية بطوخ

  الطب البيطري بمشتهر جامعة بنها

مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي 

  االبتدائية بطوخ قليوبية



  كلية الطب البيطري جامعة بنها  المؤتمر االول لشباب الباحثين  12

  ندوة عن التنمية البشرية  13
للبنات ادارة مدرسة طوخ االعدادية 

  القليوبية طوخ التعليمية محافظة

14  

 -تدريس مرض االنثراكس ) الحمي الفحمية (

االنتاميبا  -الجيارديا  -الوبائي  االلتهاب الكبدي

 المتبقيات الضارة -التوكسوبالزما  -هستوليتكا 

لطالب الفرقة الرابعة برنامج جودة و مراقبة 

  االغذية

جامعة بنها / كلية الطب البيطري 

  االغذية برنامج جودة و مراقبة

15  
تدريس طرق حفظ اللحوم لطالب الفرقة الخامسة 

  البكالوريوس مرحلة
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

16  

لقاء علمي عن العقاقير البيطرية بما في ذلك 

منشطات النمو( و متبقياتها في  الهرمونات و

ضوء المرجعيات  االغذية ذات االصل الحيواني في

 , Keith E. Bek مع الدكتور االمريكي الدولية

Department of Animal Science , 

Colorado State University, ort 

Colins  

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 

اللحوم /  الجودة لجنة مواصفات

  اللجنة المصرية لدستور االغذية

  المؤسسيةدورة تدريبية عن : القدرة  1
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

  التدريس بجامعة بنها

18  

مناقشة متبقيات العقاقير البيطرية و الهرمونات في 

حيوانات اللحم مع دكتور امريكي من  اللحوم و

  طرف السفارة االمريكية بالقاهرة

غرفة الصناعات الغذائية / اتحاد 

 الصناعات / وزارة الصناعة

19  
ب مرحلة البكالوريوس نظري و عملي امتحان طال

  و شفهي
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

20  

انتداب امتحانات شفهية لطالب مرحلة 

الرقابة الصحية علي اللحوم و  البكالوريوس مادة

  منتجاتها

كلية الطب البيطري بالسادات جامعة 

  االمنوفية



  دورة تدريبية عن : التقويم الذاتي  1
تنمية قدرات اعضاء هيئة مركز 

  التدريس بجامعة بنها

22  

انتداب امتحانات شفهية لطالب مرحلة 

الرقابة الصحية علي اللحوم و  البكالوريوس مادة

  منتجاتها

كلية الطب البيطري جامعة كفر 

  الشيخ

23  

انتداب امتحانات شفهية لطالب مرحلة 

 الرقابة الصحية علي اللحوم و البكالوريوس مادة

  منتجاتها

كلية الطب البيطري جامعة 

  االسكندرية

24  

المساهمة في اختيار مواضيع رسائل الماجستير و 

تخصص الرقابة الصحية علي اللحوم و  الدكتوراة

 الدواجن و االسماك و منتجاتها و االشراف علي

  الرسائل العلمية ماجستير و دكتوراة

  كلية الطب البيطري جامعة بنها

25  
شة و تعديل بند الشنابر في مواصفة اللحوم مناق

  المجمدة

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 

لمواصفات  الجودة اللجنة الفنية

  اللحوم و منتجاتها

26  
امتحان طالب الدراسات العليا دبلوم ماجستير 

 عملي و شفهي دكتوراة نظري و
 كلية الطب البيطري جامعة بنها

27  
 الدبلوم الدراسات العليامادة الرقابةانتداب امتحانات 

  الصحية علي اللحوم و منتجاتها

كلية الطب البيطري جامعة قناة 

علي  السويس / قسم الرقابة الصحية

  االغذية

28  
عضو كنترول الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة  -

 بنها

عضو كنترول الفرقة الرابعة كلية  -

  الحقوق جامعة بنها

29  

تلفزيوني مع القناة األولي بالتلفزيون المصري لقاء 

قضايا ساخنة عن ) غش اللحوم ( يوم  برنامج

  27/11/2012الثالتاء الموافق 

لقاء تلفزيوني مع القناة األولي 

قضايا  بالتلفزيون المصري برنامج

ساخنة عن ) غش اللحوم ( يوم 

 27/11/2012الثالتاء الموافق 

  كلية الطب البيطري جامعة بنهاالمثالي علي مستوي  عضو لجنة اختيار الطالب 30



  الكلية

31  
المؤتمر العلمي الرابع لبحوث الثروة الحيوانية 

  االوسط و شمال افريقيا بالشرق

شركة ماسيف للمؤتمرات 

  والمعارض الدولية

32  

اصطحاب طالب مدرسة الشهيد محمد فهمي 

الطب زيارة الي كلية  الطوخي بطوخ قليوبية في

  البيطري بمشتهر جامعة بنها

مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي 

  بطوخ قليوبية

  دورة تدريبية عن : الفاعلية التعليمية  33
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

  التدريس بجامعة بنها

34  

تدريس تحليل اللحوم و الدواجن و االسماك و 

ف لمعرفة مدي صالحيتها و االشرا منتجات اللحوم

 ( علي الدروس العملية) التحليل المعملي لألغذية

لطالب الفرقة الخامسة / برنامج جودة و مراقبة 

  االغذية

كلية الطب البيطري جامعة بنها / 

  االغذية برنامج جودة و مراقبة

35  

المساهمة في اختيار مواضيع رسائل الماجستير و 

تخصص الرقابة الصحية علي اللحوم و  الدكتوراة

 الدواجن و االسماك و منتجاتها و االشراف علي

  الرسائل العلمية ماجستير و دكتوراة

  كلية الطب البيطري جامعة بنها

36  
حضور العرض و امناظرة بين المرشحين لعمادة 

  المشاركة في انتخابات اختيار العميد للكلية الكلية و
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

37  
االول للتعليم المفتوح بجامعة بنها المؤتمر العلمي 

  ( المفتوح ) الواقع و المأمول التعليم

جامعة بنها مركز التعليم المفتوح 

  بالجامعة

38  
امتحان طالب مرحلة البكالوريوس مادة الرقابة 

  اللحوم نظري و عملي و شفهي الصحية علي
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

  
تأهيلي دكتوراة للطالب / قاسم عضو لجنة امتحان 

  عبد العزيز سعودي عبد المعبود
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

40  
تحكيم االنتاج العلمي وابحاث ترقية الي درجة 

  الصحية علي اللحوم و منتجاتها استاذ الرقابة

اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة 

صحة  102المساعدون  و االساتذة



  و خغذيتة و مراقبة االغذية الحيوان

  دورة تدريبية عن : مهارات العرض الفعال  41
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

  التدريس بجامعة بنها

42  
رئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري  -

  .بنها جامعة

رئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية  -

  .بنها الطب البيطري جامعة

3  
حضور حفل تنصيب اتحاد الطالب و االنشطة 

  2012-2011الطالبية 

كلية الطب البيطري جامعة بنها / 

  رعاية الشباب

44  

لقاء علمي عن السائل المنفصل في اللحوم المبردة 

االسترالية بالقاهرة و متخصصين في  مع السفارة

  اللحوم من دولة استراليا

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات و

لمواصفات اللحوم  الجودة لجنة الفنية

  و منتجاتها

45  

لقاء تلفزيوني مع قناة الصحة و الجمال عن تنمية  -

 9/4/2012الحيوانية يوم االثنين الموافق الثروة

  ." الساعة السابعة مساءا برنامج " كمين

لقاء تلفزيوني مع قناة الصحة و  -

الحيوانية  الجمال عن تنمية الثروة

 9/4/2012ثنين الموافقيوم اال

الساعة السابعة مساءا برنامج " 

  ." كمين

46  
 دورة تدريبية عن : الحمي القالعية / الهيئة العامة -

  للرقابة علي الصادرات و الواردات بمطار القاهرة

دورة عن الحمي القالعية الهيئة  -

الصادرات و  العامة للرقابة علي

بمطار  3/4/2012الواردات 

  .ةالقاهر

47  
برنامج توجية جمعي بعنوان : اسس و مقومات 

  دورها في تنمية و بناء المجتمع الشخصية السوية و

مدرسة طوخ االعدادية للبنات ادارة 

  القليوبية طوخ التعليمية محافظة

48  
ندوة عن الجوانب القانونية للحمي القالعية كلية  -

  27/3/2012جامعة بنها  الحقوق

الجوانب القانونية للحمي ندوة عن  -

جامعة بنها  القالعية كلية الحقوق

27/3/2012  

49  
دورة تدريبية عن : الدورة التمهيدية للمراجعين 

  لمؤسسات التعليم قبل الجامعي الخارجيين

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

  واالعتماد

5لقاء تلفزيوني مع قناة الصحة و لقاء تلفزيوني مع قناة الصحة و الجمال عن الحمي   



الساعة  10/3/2012يوم السبت الموافق  القالعية

  " السابعة مساءا برنامج "ملفات ساخنة

يوم  الجمال عن الحمي القالعية

الساعة  10/3/2012السبت الموافق 

 السابعة مساءا برنامج "ملفات ساخنة

"  

51  
دورة تدريبية عن تطبيقات نظام الهاسيب في 

  غذيةاال

المجلس المصري الطباء من اجل 

  السالم

  دورة تدريبية عن : القدرة المؤسسية  52
تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

  بجامعة بنها

  تعديل مواصفة اللحوم المبردة  53

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 

لمواصفات  الجودة اللجنة الفنية

  اللحوم و منتجاتها

54 
خارجي لطالب مرحلة البكالوريوس مادة ممتحن 

  علي اللحوم الرقابة الصحية

كلية الطب البيطري جامعة 

  االسكندرية بادفينا

  دورة تدريبية عن : اعداد اخصائي اغذية  55
مركز تنمية قدرات  -جامعة بنها 

  القيادات اعضاء هيئة التدريس و

56  
ممتحن خارجي لطالب مرحلة البكالوريوس مادة 

  علي اللحوم الرقابة الصحية

كلية الطب البيطري جامعة كفر 

  الشيخ

57  
امتحان طالب مرحلة البكالوريوس مادة الرقابة 

  اللحوم نظري و عملي و شفهي الصحية علي
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

58  
رائد أسرة " عنوان الحياة " الطالبية بكلية الطب  -

  .جامعة بنها البيطري
  ة الطب البيطري جامعة بنهاكلي

59  
امتحان طالب الدراسات العليا دبلوم ماجستير 

  عملي و شفهي دكتوراة نظري و
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

60  
عضو لجنة توريع معونات بنك ناصر علي الطالب 

  المحتاجين

كلية الطب البيطري جامعة بنها / 

  رعاية الشباب

كلية الطب البيطري جامعة بنها / وورشة عمل عن : ادارة الوقت و دورة تدريبية   61



قدرات  مركز تنمية--وحدة التدريب   االجتماعات

  اعضاء هيئة التدريس جامعة بنها

62  
تدريب الطالب في شركات حلواني اخوان لتصنيع 

  العاشر من رمضان مدينة -اللحوم 
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

  تدريبية عن : ادارة الوقت و االجتماعاتدورة   63

مشروع تنميه قدرات اعضاء هيئة 

الطب  كلية -التدريس بجامعة بنها 

  البيطري

  تعديل مواصفة اللحوم االمجمدة  64

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 

لمواصفات  الجودة اللجنة الفنية

  .اللحوم

  االجتماعاتدورة تدريبية عن: ادارة الوقت و   65

مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة 

هندسة  كلية -التدريس بجامعة بنها 

  شبرا

66  
امتحان طالب مرحلة البكالوريوس مادة الرقابة 

  اللحوم نظري و عملي و شفهي الصحية علي
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

67  
المساهمة في اعداد و فعاليات المؤتمر العلمي 

  ( الطب البيطري و سالمة الغذاء ) عالدولي الراب
  كلية الطب البيطري جامعة بنها

68  
في ISO 22000) ) 22000تطبيقات االيزو  -5

  2011 المجازر المصرية

 -مركز تدريب االطباء البيطريين 

البيطرية  الهيئة العامة للخدمات

  وزارة الزراعة

69  
الهاسيب تدريب االطباء البيطريين بالمجازر علي 

  الغذاء و سالمة

وزارة الزراعة الهيئة العامة 

 مركز تدريب -للخدمات البيطرية 

  االطباء اليطريين

70  
دورة رياضية لطالب المدن الجامعية وذلك بجامعة 

  المنوفية
  المدن الجامعية بجامعات مصر

71  
اهداء نسخة من كتاب : صالحية و جودة اللحوم و 

  جامعة بنهامكتبة  االغذية الي
  جامعة بنها



72  
عضو لجنة امتحان تأهيلي دكتوراة للطالب / محمد 
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benha universityu   2009 -يونيو  

45  
الكلوستريديا و الميكروبات االخري في اللحوم و 

  200 -مايو  منتجاتها

كلية الطب  -جامعة بنها 

  البيطري
  2009 -مايو 

46  

remerging of bovine tuberculosis in 

slaughtered animals in minufia 

governorate  

كلية الطب  -جامعة بنها 

  البيطري
  2009 -مايو 

  2009 -مارس   المجلس االعلي للجامعاتعضو محكم في تحكيم االبحاث العلمية في اللجنة   47



ب لترقية االساتذة و االساتذة  102الدائمة  العلمية

تغذية  االغذية و المساعدون الرقابة الصحية علي

  الحيوان

48  

فحص ملفات المسانع المتقدمة في مسابقة تحديث 

الختيار المصانع الفائزة في االختراع و  الصناعة

  التطوير و زيارة تلك المصانع علي الطبيعة

 -مركز تحديث الصناعة 

  وزارة الصناعة
  2009 -مارس 

49  
علمي : الحاله البكتيريه لوجبات اللحوم في بحث 

  الجامعيه بكفر الشيخ المدن

bacteriological 

quality of kafr 

elsheikh students 

house meals  

  2009 -يناير 

50  
bacteriological status of fish meals at 

the restaurent level  
benha university   2008 -نوفمبر  

51  
ماجستير : دراسات كيميائية و بكتريولوجية رسالة 

  المعلبة علي االسماك

كلية الطب البيطري بمشتهر 

  جامعة بنها
  2008 -أغسطس 

52  
تقييم الجوده الصحيه للبسطرمه في مصنعين في 

  االسكندريه محافظة
Benha vet. Med. J.   2008 -مارس  

  سويفالحاله الصحيه لالسماك المسوقه في بني   53
كلة الطب البيطري بني 

  سويف
  2008 -فبراير 

54  
مدي تواجد البروسيال في حيوانات الذبح في 

  محافظة المنوفيه
  2007 -أبريل   رسالة ماجستير

55  
رسالة دكتوراه: التقييم الميكروبي لبعض منتجات 

  المطهيه و النصف مطهيه الدواجن

كلية الطب البيطري جامعة 

  بنها
  2007 -مارس 

56  
 متبقيات السموم الفطريه في كبد و كلي االبقار و

  الدواجنالمبرده

المؤتمر العلمي الثاني لكلية 

الطب البيطري بمشتهر 

  بنها جامعة

  2007 -يناير 

57  
اختبار الترسيب المناعي لبروتين جدار الخليه 

السالمونيال المغزوله من لحوم الرومي و  لعترات

المؤتمر الثاني لكلية الطب 

  البيطري بمشتهر
  2006 -أكتوبر 



  المأكوله احشاءه الداخليه

58  
تحليل خطورة اللحوم البقريه المعده بالشواء في 

  االغذيه اماكن خدمات
  2006 -يونيو   رسالة ماجستير

59  
تحليل خطورة اللحوم البقريه المعده بالشواء في 

  االغذيه اماكن خدمات
  2006 -يناير   رسالة ماجسنير

  2005 -سبتمبر   رسالة ماجستير  الحاله البكتيريه لذبائح الرومي و النعام  60

61  

عضو لجنة االمتحان التأهيلي لطالب الدكتوراة/ 

محمد حسانين عنوان الرسالة :  نرمين حسانين

  دراسات عن االسماك المجمدة و منتجاتها

كلية الطب البيطري جامعة 

  الدراسات العليابنها / 
  2005 -أبريل 

  2005 -مارس   رسالة ماجستير  التقييم الميكروبي للحوم السمان  62

  2004 -سبتمبر   رسالة ماجستير  الوجهه الميكروبيولوجيه لالسماك المدخنه المحليه  63

64  
التقييم الميكروبي الضافات االغذيه في بغض 

  منتجات اللحوم
  2002 -سبتمبر   رسالة ماجستير

  الحاله الصحيه لاللبان المسوقه في شمال االردن  65

كلية الطب البيطري جامعة 

العلوم و التكنولوجيا 

  االردنيه

  2000 -أغسطس 

  جودة اللحوم البقريه  66

كلية الطب البيطري جامعة 

العلوم و التكنولوجيا 

  االردنيه

  2000 -أغسطس 

67  

المناقشة علي رسالة رئيس لجنة الحكم و 

متبقيات الهرموتات في اللحوم  : الماجستير بعنوان

  المسوقه في االردن

كلية الطب البيطري جامعة 

الغلوم و التكنولوجيا 

  االردنيه

  1999 -يونيو 

 

ستاذ األ حكمهاالتي  ) ماجستير و دكتوراة ( العلمية الرسائل

 :  الدكتور / فهيم عزيز الدين محمد شلتوت

 



  : سماك و مدى تواجد الفطريات في األتحكيم رسالة ماجستير عن

كلية الطب البيطري  م . رسالة ماجيستير . 2000سماك .منتجات األ

 جامعة بنها –

 

  : دراسات على بقايا منشطات النمو تحكيم رسالة ماجستير عن

م . رسالة  11/10/2003فى دواجن التسمين . ةالبيولوجي

 جامعة بنها –البيطري  كلية الطب ماجيستير .

 

  : مدى تواجد االصابات الطفيلية في تحكيم رسالة ماجستير عن

 –كلية الطب البيطري  .رسالة ماجيستير . 2003ذبائح الجمال .

 جامعة بنها

 

  : سماك الوجهه الميكروبيولوجية لألتحكيم رسالة ماجستير عن

الطب  كلية م . رسالة ماجيستير . 19/9/2004المدخنة المحلية .

 جامعة بنها –البيطري 

 

  : البكتيريا الالهوائية  فى مصنعات تحكيم رسالة ماجستير عن

كلية الطب  م رسالة ماجيستير . 19/5/2005لحوم الدواجن 

 جامعة بنها –البيطري 

  : الحالة البكتيرية لذبائح الرومى و تحكيم رسالة ماجستير عن

 –كلية الطب البيطري  م . رسالة ماجيستير . 4/9/2005النعام .

 جامعة بنها

  : مدى تواجد عترة الباسيليس سيرس تحكيم رسالة ماجستير عن

كلية . م.رسالة ماجيستير  30/3/2005عة .في بعض اللحوم المصن

 جامعة بنها –الطب البيطري 

  : التعرف علي ميكروبات السالمونيال تحكيم رسالة ماجستير عن

بعض التقنيات الحديثة . في بعض منتجات اللحوم باستخدام 

جامعة  –كلية الطب البيطري  م . رسالة ماجيستير . 17/10/2006

 بنها

  التقييم البكتيري للحوم السمان: تحكيم رسالة ماجستير عن 

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2006رسالة ماجستير 



  : التلوث الميكروبى السطحى لذبائح تحكيم رسالة  الدكتوراة عن

 م . 5/7/2006الجاموس فى احد مجازر محافظة الجيزة .عجول 

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  رسالة دكتوراة .

   : التقييم الميكروبى لبعض منتجات تحكيم رسالة  الدكتوراة عن

الدواجن المطهية و النصف مطهية و باالخص عزالت العنقود 

 دكتوراة .م .رسالة  4/3/2007الذهبى المنتج للسموم المعوية .

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري 

  التقييم الميكروبي لبعض منتجات تحكيم رسالة  الدكتوراة عن :

زالت العنقود عمطهيه و باالخص  الدواجن المطهيه و النصف

جامعة  –كلية الطب البيطري  2007 الذهبي المنتج للسموم المعويه

 بنها

  سماك الهرمونات في األ : تقدير بقاياتحكيم رسالة  الدكتوراة عن

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  3007 المحليه و المستورده

 

  : ميكروب الليستيريا  مونوسيتوجينز تحكيم رسالة ماجستير عن

 . رسالة ماجيستير . 2008في بعض منتجات اللحوم و الدواجن .

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري 

  : يميائية و بكتريولوجية دراسات كتحكيم رسالة ماجستير عن

كلية الطب  . رسالة ماجيستير . 2008سماك المعلبة .على األ

 جامعة بنها –البيطري 

  : دراسة مقارنة على الميكروبات الال تحكيم رسالة ماجستير عن

م.  25/6/2009هوائية فى اللحوم المحلية و المستوردة       

 بنهاجامعة  –كلية الطب البيطري  رسالة ماجيستير.

  : تقنية حديثة للكشف عن بعض تحكيم رسالة ماجستير عن

م .  2/9/2009كباد ذبائح الحيوانات         أاالصابات الطفيلية فى 

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  رسالة ماجيستير.

  : السل البقرى فى الحيوانات المذبوحة تحكيم رسالة ماجستير عن

م .  5/4/2009                  بمحافظة المنوفية               

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  رسالة ماجيستير  .

  : مدى تواجد الميكروبات الممرضة تحكيم رسالة ماجستير عن

م .  2/9/2009المحبة للبرودة في منتجات لحوم الدواجن       

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  رسالة ماجيستير .



 خرى أميكروبات الكلوستيريديا و توراة عن : تحكيم رسالة  الدك

م . رسالة  29/4/2009وثيقة الصلة في اللحوم و منتجاتها        

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  دكتوراة.

  : خري الكلوستريديا و الميكروبات األتحكيم رسالة  الدكتوراة عن

البيطري كلية الطب  2009رسالة دكتوراة    0في اللحوم و منتجاتها

 جامعة بنها –

  : تاثير االستخدام السيئ لدرجات تحكيم رسالة ماجستير عن

الحرارة على سالمة الغذاء المقدم بمطعم مدينة جامعية 

جامعة  –كلية الطب البيطري  0م. رسالة ماجيستير  20/5/2009

 بنها

  : التقييم البكتيرى للحوم السمان               تحكيم رسالة ماجستير عن                                                

جامعة  –كلية الطب البيطري  م . رسالة ماجيستير . 13/3/2009

 بنها

  دراسات علي بعض نفايات المعادن تحكيم رسالة  الدكتوراة عن :

الطازجه مع التركيز علي مدي تلوث المياه  سماكالثقيله في األ

 جامعة بنها –البيطري كلية الطب  2009 المحيطه بها

 

  : تحليل الصفة البالزميدية تحكيم رسالة  الدكتوراة عن

 2010لميكروبات السالمونيال المعزولة من بعض منتجات اللحوم

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  0م

  : نسجه في ذبائح طفيليات األتحكيم رسالة  الدكتوراة عن

 ة بنهاجامع –كلية الطب البيطري  2010 الحيوانات

 الجودة الميكروبيولوجية للشاورما تحكيم رسالة ماجستير عن " :

جامعة قناة  30/12/2010في مطاعم الوجبات السريعة  "  

 0السويس كلية الطب البيطري قسم الرقابة الصحية علي االغذية

 تحسين الحالة الميكروبيولوجية تحكيم رسالة ماجستير عن :

 .جامعة بنها –البيطري كلية الطب  2012للسجق الجاف 

 عزل و نصنيف ميكروب السالمونيال و تحكيم رسالة ماجستير عن:

االيشريشيا كوالي من قطعيات اللحوم و الدواجن باستخدام تفاعل البلمرة 

 .جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2011المتسلسل 

  : التحليل الكيميائي للحوم الدواجن و تحكيم رسالة  الدكتوراة عن

 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  2012قتها بالجودة  عال



  الممرضات المعوية في بعض تحكيم رسالة ماجستير عن :

 منتجات لحوم الدواجن

كلية الطب  -غذية قسم الرقابة الصحية علي األ 5/5/2012 

.البيطري جامعة االسكندرية  

 

  تحسين الحالة الميكروبيولوجية تحكيم رسالة ماجستير عن :

 2012كلية الطب البيطري جامعة بنهاللسجق الجاف 

 التسمم الغذائي بالمكور العنقودي تحكيم رسالة ماجستير عن :

 الذهبي في الوجبات السريعة .

 2012كلية الطب البيطري جامعة بنها

 

  تحكيم رسالة ماجستير عن بقايا المضادات الحيوية في لحوم

 2015الحيوانات . كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق الجمال و

  تحكيم رسالة ماجستير عن الكشف عن االفالتوكسين في بعض

 2015منتجات اللحوم. كلية الطب البيطري جامعة بنها 

  تحكيم رسالة ماجستير عن المخاطر البكتيرية المصاحبة الستهالك

ة . كلية الطب منتجات اللحوم المباعة بالشارع بمحافظة القليوبي

 2015البيطري جامعة بنها 

  تأثير بعض االحماض العضوية و تحكيم رسالة ماجستير عن

. امالحها علي الجودة الميكروبية و فترة صالحية اللحوم البقرية 

 2015كلية الطب البيطري جامعة بنها 

 يم رسالة ماجستير بعنوان : فقدان الجودة خالل فترة تخزين كتح

. الكبد المستوردة . كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس 

 2015 نوفمبر 

  تحكيم رسالة ماجستير بعنوان : المعايير الميكروبيولوجية لالنشون

   مايوالمصنع محليا. كلية الطب البيطري جامعة االسكندرية . 

2016 

 سالة ماجستير بعنوان : االمينات الحيوية في البيرجر. كلية تحكيم ر

 2016الطب البيطري جامعة الزقازيق  . مايو   

  تحكيم رسالة ماجستير بعنوان : الفطريات السامة  و نواتجها في

   مايوبعض منتجات اللحوم. كلية الطب البيطري جامعة بنها  . 

2016 



 ات في بعض منتجات تحكيم رسالة ماجستير بعنوان : الفطري

 2016اللحوم. كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ  . ابريل   

  تحكيم رسالة ماجستير عن : نسبة تواجد ومقاومة عترات المكور

العنقودي الذهبي المعزولة من بعض منتجات اللحوم للمضادات 

كلية  قسم مراقية االغذية / ستير .. رسالة ماج 9/7/2016:  الحيوية

 .جامعة بنها –البيطري الطب 

  بعض االمينات الحيوية في تحكيم رسالة ماجستير بعنوان : تحديد

كلية الطب قسم مراقبة االغذية / . االسماك المملحة و المدخنة

   11/7/2016 :البيطري جامعة كفر الشيخ  

 فحص السالمونيال و اليرسينيا و تحكيم رسالة ماجستير عن :

قسم الرقابة الصحية  1/12/2016 المالحةالفبريو في اسماك المياة 

  كلية الطب البيطري جامعة االسكندرية. -علي األغذية 

  تحكيم رسالة ماجستير بعنوان : دراسات عن متبقيات المعادن

الثقيلة في المأكوالت البحرية المستوردة . كلية الطب البيطري 

  2016جامعة قناة السويس . ديسمبر  

  تحكيم رسالة الماجستير عن: بعض الدراسات علي تأثير

مستخلصات الكركم والليمون علي لحوم الدجاج الملوثة بالفطريات  

 2019. كلية الطب البيطري جامعة بنها . سبتمبر 

  عن: دراسات علي متبقيات المضادات الحيوية تحكيم رسالة الماجستير
قاهرة. كلية الطب البيطري في الذبائح المختلفة المذبوحة في مجازر ال

 2019جامعة بنها اكتوبر 
 

ستاذ الدكتور / فهيم األالتي يقوم بتدريسها المقررات الدراسية 

 :عزيز الدين محمد شلتوت

 
جامعة  –كلية الطب البيطري  البرنامج العام  وال : طالب مرحلة البكالوريوسأ

 :بنها

 
فحص  –المجازر  –) حيوان اللحم "  الرقابة الصحية علي اللحوم مقرر "  -1

األمراض البكتيرية و الفيروسية و الطفيلية  و  -ميكروبيولوجيا اللحوم –اللحوم 

 0( لطالب الفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها الحكم عليها في المجزر

 



االسماك  –الدواجن  –) حفظ اللحوم  "  الرقابة الصحية علي اللحوم مقرر "  -2

بكلية الطب  الخامسة( لطالب الفرقة  تكنولوجيا اللحوم -المتبقيات الضارة –

 0البيطري جامعة بنها

 

كلية الطب برنامج جودة و مراقبة االغذية   ثانيا: طالب مرحلة البكالوريوس

 :جامعة بنها –البيطري 
 

لطالب برنامج جودة و مراقبة االغذية   "  الرقابة الصحية علي اللحوم  "  مقرر-1

 0)نظام الساعات المعتمدة ( بكلية الطب البيطري جامعة بنها

 

لطالب برنامج جودة و مراقبة االغذية  بكلية الطب  "  منتجات اللحوم "  مقرر-2

 0)نظام الساعات المعتمدة (البيطري جامعة بنها

لطالب برنامج جودة و مراقبة  "  االمراض المنقولة عن طريق الغذاء"  مقرر-3

 0)نظام الساعات المعتمدة (االغذية  بكلية الطب البيطري جامعة بنها

لطالب برنامج جودة و مراقبة االغذية  بكلية  "  تكنولوجيا االغذية"  مقرر-4

 0)نظام الساعات المعتمدة (الطب البيطري جامعة بنها

لطالب برنامج جودة و  ISO 17025 "  التحليل المعملي لالغذية"  مقرر-5

 0)نظام الساعات المعتمدة (مراقبة االغذية  بكلية الطب البيطري جامعة بنها

لطالب برنامج جودة و مراقبة االغذية  بكلية الطب  "  كيمياء  االغذية"  مقرر-6

 0)نظام الساعات المعتمدة (البيطري جامعة بنها

 

االدوية و مقرر "  الرقابة الصحية علي اللحوم  "  لطالب برنامج  -7

بكلية الطب البيطري جامعة بنها )نظام الساعات   المستحضرات البيولوجية 

 0المعتمدة (

 

 

 : وزارة التعليم العالي /وزارة الصحة -ثالثا : طالب المعهد الفني الصحي ببنها  
 

 المعهد الفني الصحي ببنها  -شعبة معاون صحي " مراقبة االغذية"  مقرر  -1

 2019-2010  و السكان وزارة الصحة -
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