
 

 

 جامعة الزقازيق  
 كلية الطب البيطرى
 قسم مراقبة األغذية

 

 لألستاذ الدكتور ذاتيةالسيرة ال

 مجدى شرف السيد عبد العزيز

 رئيس قسم مراقبة الألغذيةوومنتجاتها لبان استاذ الرقابة الصحية على األ
 

 مجدي شرف السيد عبد العزيز :االسم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها ستاذ أ :الحاليـة الوظيفة 

حتى االن وقائم باعمال وكيل الكلية  91/91/3192ة من ـــوتنمية البيئة وقائم بأعمال عميد الكلي

 33/93/3192لشئون التعليم والطالب من 

 م9/93/9111 :تاريخ الميالد

 متزوج :الحالة االجتماعية

 معيد – 7/1/9171 :تاريخ التعيين بالجامعة

 0552283683 :المنزل :رقم التليفون

 1909129179:المحمول                 

 1113352052: الفاكس  

 الشرقية -الزقازيق -بكر الصديق أبوشارع  92-فيالت الجامعة :العنوان

جمهوريبة        –جامعبة الزقبازيق  –كلية الطب  البيطبري  –قسم مراقبة األغذية  : عنــوان العمـــل

 .مصر العربية 

 + 31113355352: تليفون الكلية  -                                              

                                                                  :1113372051  3+ 

 + 31113352052:فاكس          -                                                 

 mesenvironment@gmail.com: البريد اإللكترونى

magdysharaf@zu.edu.eg 

 :الحاصل عليها العلمية المؤهالت

 .م بتقدير جيد من جامعة الزقازيق9175بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية دور مايو  -9
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 97/1/9153ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية تخصص الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها بتاريخ  -3

 من جامعة الزقازيق

رقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها بتاريخ دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية تخصص ال -2

 .م من جامعة الزقازيق32/2/9151

 :التدرج الوظيفى واالكاديمى

 الفترة الزمنية    الكلية     الوظيفة

 حتى اآلن 91/91/3192من   ط  بيطرى الزقازيق  قائم بأعمال عميد كلية -9

  حتى اآلن 33/93/3192من    قائم باعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -3

 حتى اآلن 2/1/3191من    وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -2

 3/1/3191 -91/3/3191من      رئيس قسم مراقبة األغذية -2

 حتى اآلن 9112من   الط  البيطرى الزقازيق أستاذ بقسم مراقبة األغذية -1

 29/1/9112 -97/1/9151من      أستاذ مساعد بقسم مراقبة األغذية -0

 90/1/9151 – 97/1/9151من      مدرس بقسم مراقبة األغذية -7

 90/1/9151 – 97/1/9153من     مدرس مساعد بقسم مراقبة األغذية -5

 /90/1 – 7/1/9171من      معيد بقسم مراقبة األغذية -1

 

 :النشاط العلمي 

 .م 9150 فيالسويد  دولة اإليفاد إلي .9

 .العلميةحضور العديد من المؤتمرات  .3

 .اإلشراف علي العديد من رسائل الماجستير .2

 .دكتوراةف علي العديد من رسائل الاإلشرا .2

 .القيام بتدريس مادة التخصص لطالب الكلية .1

 .القيام بإعداد وتأليف الكت  العلمية .0

 .القيام بإجراء العديد من األبحاث العلمية .7

 .القيام بعمل الفحوص الكيميائية لألغذية  .5

 .الفحوص البكتريولوجية لألغذيةالقيام بعمل  .1

 .القيام بعمل الفحوص الميكروبيولوجية لألغذية .91

القيببام بتببدريس مقببررات الدراسببات العليببا وعضببو لجنببة الممتحنببين لطببالب الدراسببات العليببا  .99

 (.ماجستير –دبلوم )

 3111-1-9رئيس لجنة العالقات الثقافية بكلية الط  البيطرى جامعة الزقبازيق اعتببارا مبن  .93

 .3191-5-29وحتى 

 



 : أكاديمية/ العضوية في منظمات مهنية 

 .جامعة الزقازيق –عضو نادي أعضاء هيئة التدريس  .9

 عضو النقابة العامة والنقابة الفرعية لألطباء البيطريين .3

 

 المحكمة ثبيان باألبحا

 الكشببف النببوعي عببن متبقيببات المضببادات الحيويببة فببي اللبببن الخببام واللبببن المعامببل :عنوووان البحوو 

 حراريا  

  قسم الرقابة الصحية على األغذية  :اسم جهة النشر

  كلية الط  البيطري جامعة المنصورة  :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  العلوم الطبية البيطرية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 تقييم الدالئل الكيميائية لدهن اآليس كريم :عنوان البح 
المؤتمر المصري التاسع لعلوم وتكنولوجيا   :اسم جهة النشر

  األلبان

جامعة  -كلية الط  البيطري بمشتهر   :مكان النشر

  فرع بنها -الزقازيق 

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 اإلشيرشبيا كبوالي المسبببة لاسبهال فبي الجببن القبريع المصبنع بطبرم مختلفبة مبع :عنوان البح 

 O157 : H7 عترةالتركيز على 

  المؤتمر العلمي الرابع  :اسم جهة النشر

  جامعة المنوفية -مدينة السادات  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 محاولة للتحكم في المخاطر الفطرية أثناء تسوية الجبن الرومي :عنوان البح 
  مجلة األسكندرية الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر



  جامعة األسكندرية -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117 يوليو  :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 

 الميكروبات الالهوائية وخطورة سمومها في اللبن المعقم بالحرارة الفائقة :عنوان البح 
  مجلة االسكندرية الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر

  جامعة االسكندرية -الط  البيطري كلية   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 المصبنع محليبا مقارنتبا نوع ونوعية الدهن الموجود فبي الجببن البدمياطي و الرومبي :عنوان البح 

 بالمواصفات القياسية
  مجلة ط  بيطري قناة السويس  :اسم جهة النشر

  جامعة قناة السويس -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 عوامل الخطورة المصاحبة لميكروب الليستريا في األلبان الخام :عنوان البح 
  مجلة كفر الشيخ الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر

  فرع كفر الشيخ -جامعة طنطا  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 تأثير النيسين على صالحية جبن الثالجة قليل الملح :عنوان البح 
  المؤتمر العلمي الرابع  :اسم جهة النشر

  جامعة بني سويف -البيطري كلية الط    :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم



  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 وجود الكادميوم والنحاس والرصاص في بعض أنواع الجبن :عنوان البح 
  مجلة بنها الطبية البيطرية  :النشراسم جهة 

  جامعة الزقازيق -كلية الط  البيطري فرع بنها   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3117يوليو   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 التقييم الميكروبيولوجي للجبن واللبن البودرة بمحافظتي كفر الشيخ والغربية :عنوان البح 

صحة الحيوان والتغيرات )المؤتمرالبيطري الثاني  :اسم جهة النشر

 ( االقتصادية

  جامعة المنوفية-مدينة السادات  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 دراسات الحقة عن مدى انتشار التهاب الضبرع الغيبر ظباهري فبي األبقبار الحلبوب :عنوان البح 

 الميكروبات للمضادات الحيويةبمحافظتي الغربية وكفر الشيخ مع مالحظة حساسية 

  المؤتمر العلمي األول  :اسم جهة النشر

فرع  -جامعة طنطا  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  كفر الشيخ

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :قالتخصص الدقي

 الرصاص والكادميوم والنحاس في ألبان األبقار السبليمة وألببان األبقبار ذات التهباب :عنوان البح 

 الضرع الغير ظاهري في محافظتي كفر الشيخ والغربية
مجلة كفر الشيخ الطبية  -المؤتمر العلمي األول   :اسم جهة النشر

  البيطرية

  فرع كفر الشيخ -جامعة طنطا  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام



  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 بمحافظتى كفر الشيخ والغربيةالجودة الميكروبيولوجية للزبادى  :عنوان البح 

  مجلة االسكندرية الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر

  جامعة االسكندرية -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :الدقيقالتخصص 

 الجببودة الميكروبيولوجيببة لأللبببان واأليببس كببريم المباعببة بمحببافظتي كفببر الشببيخ :عنوووان البحوو 

 والغربية
أمراض الحيوان والتغيرات )المؤتمر البيطري الثاني   :اسم جهة النشر

  (االقتصادية

  جامعة المنوفية -مدينة السادات  -كلية الط  البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 O157الجودة الميكروبيولوجية للبن النعاج مع اهمية خاصة لاليشريشيا كوالى  :عنوان البح 

  الجمعية الطبية البيطرية المصرية  :اسم جهة النشر

  القاهرة  :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 بيض المائدة للميكروبات المعوية بمحافظتي كفر الشيخ والغربيةفحص  :عنوان البح 

  مجلة كفر الشيخ الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر

  فرع كفر الشيخ -جامعة طنطا  -كلية الطب البيطري   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث



  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذيةصحة  :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 

 

 تواجد ميكروب العنقودي الذذهبي والسذيدوموناس فذي لذبن األغنذام الخذالي مذن التهذاب :عنوان البح 

 الضرع الغير ظاهري

  المؤتمر الدولي العلمي الرابع  :اسم جهة النشر

  3111ابريل  0- 1المنصورة   :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 والبيض االلبانتقييم طريقة البتريفيلم لمعرفة الجودة البكتريولوجية لبعض منتجات  :عنوان البح 

  مجلة بني سويف الطبية البيطرية  :اسم جهة النشر

  جامعة القاهرة  :مكان النشر

  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  3111ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة األغذية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 استبيان ميكروبي وكيميائي للحليب السائل كمؤشر للحالة الصحية :البح  عنوان

  قسم مراقبة األغذية  :اسم جهة النشر

  جامعة الفاتح -كلية الطب البيطري   :مكان النشر



  اإلنجليزية  :الرسالة/لغة البحث

  9119ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  العلوم الطبية البيطرية :التخصص العام

  الرقابة الصحية على األغذية :التخصص الدقيق

 

 بيان برسائل الماجستير التى أشرف عليها 

 مجدي شرف السيد أستاذ الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها./ د.السيد أ
 رسائل أجيزت -أ

 موضوع البحث تاريخ المنح االســــم م
الميكروبذذذذات السذذذذبحية المعويذذذذة فذذذذى اللذذذذبن أهميذذذذة تذذذذواد  39/1/9155 عادل حسانين محمود مصطفى 9

 .وبعض منتجاته
 النوعية الميكروبيولوجية للبن النعاج 30/5/9117 عصام على مصطفى البدرى 3
دراسذذذات ميكروبيذذذة عذذذن الجذذذبن األبذذذيض الطذذذرى أ نذذذا   91/1/9115 جيهان حسن زكى 2

 التصنيع والتخزين
 اللبن والجبن القريشتواجد األمعائيات فى   21/5/9115 نبل حسن أحمد 2
 الميكروبات المحبة للبرودةوالحالة للدهون فى اللبن 0/1/9111 محمد السيد عبد الفتاح 1
مدى انتشار ميكروبات االيروموناس فى اللبن وبعض  0/1/9111 إيناس محمود سامى 0

 منتجاته بمحافظة الشرقية
 لأللبان المجففة بمحافظة الشرقيةالحالة الصحية  97/7/3111 صالح فتحى أحمد عبد العال 7
 المصادر البيئية وجودة لبن المزارع المجمع 35/1/3111 سنا  عبد الحميد أحمد عطية 5
السذذذذذمات البكتريولوجيذذذذذة لأللبذذذذذان المسذذذذذوقة مذذذذذع أهميذذذذذة  30/1/3119 منى على حسن رومية 1

 خاصة بأنواع ميكروب اليرسينيا
 الجودة الفطرية للجبن المطبوختقيم  92/2/3113 أشرف السيد متولى 91
دراسذذذات عذذذذن بعذذذض ميكروبذذذذات التسذذذمم الغذذذذذائى فذذذذى  91/1/3112 محمد عبد الحكيم بيومى عطا 99

 اللبن وبعض منتجاته
دراسذذذات عذذذن ميكذذذروب الكليبسذذذيال فذذذى اللذذذبن وبعذذذض  3/2/3111 جميالت أبو المجد السعيد 93

 .منتجاته



ميكروبيذذذة عذذذن الجذذذبن األبذذذيض الطذذذرى أ نذذذا  دراسذذذات  91/1/9115 جيهان حسن زكى 92
 التصنيع والتخزين

 تواجد األمعائيات فى اللبن والجبن القريش  21/5/9115 نبل حسن أحمد 92
دراسذذذذات عذذذذن الجذذذذبن الطذذذذرى المصذذذذنع علذذذذى النطذذذذاق  5/1/3111 رانيا محمد كمال محمد كمال 91

 المحدود والواسع
دراسذذذات عذذذن متبقيذذذات المضذذذادات الحيويذذذة فذذذى اللذذذبن  99/1/3111 أيمن السيد أحمد ابراهيم 90

 .وبعض منتجاته
دراسات عن الميكروبات الهوائية المتحوصلة فى اللبن  92/91/3113 نشوى عبد الكريم رجب على 97

 السائل
دراسات صحية لعى األلبان المتخمرة المعروضة للبيع  99/91/3112 إيمان نبيل عبد الفتاح محمد 95

 .يةبمحافظة الشرق
مذذدى تواجذذد البكتريذذا الموجبذذة الجذذرام فذذى اللذذبن وبعذذض  1/91/3110 محمد عزت أحمد السيد 91

 منتجاته
دراسات صحية عن اللبن الخام باسواق محافظة  2009-10 اسما  بدر مصطفى 31

 الشرقية
3192-2-91 ذ نجوى ابراهيم احمد محمود 39  دراسات ميكروبيولوجيه عن ميكروب اإليروموناس فى 

  وبعض منتجاته اللبن
 

 رسائل ماجستير تحت االشراف -ب
  

 موضوع البح  تاريخ التسجيل االســــم م

 مدى تواجد االمعائيات فى بيض المائدة 2007-10-8 نشوى حامد عبد الرحيم السعدنى 1

3111-91-93 عبد المنعم احمد مؤمن 3  دراسة عن مقاومة بعض األختبارات الوقائية للكشف 

 اللبن الفيروسىعن 

  نداليا محمد احمدعبد المحس 2

 

99-2-3199 دراسات عن المكورات العنقوديه المسببه إللتهاب  

 فى اللبن الخام عالضر

 رنا محمد عبد هللا محمد 2

 

91-2-3193  تأثير إضافة بكتريا البروبيوتك إلى الزبادى على حيوية  

 بعض البكتريا المنقولة عن طريق الغذاء

3192-91-91 ـميادة عبد الرحمن احمد 1 دراسات عن متبقيات المعادن الثقيلة  فى بعض منتجات  

 األلبان

3192-91-39 بسمة عبد اللطيف محمد 0 تواجد بقايا األكراتوكسين فى زيوت المائدة المعروضة  

 للبيع فى محافظة الشرقية  
 



 بيان برسائل الدكتوراه المجازة 
 والتى أشرف عليها 

 مجدي شرف السيد أستاذ الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها./ د.السيد أ
 رسائل أجيزت -أ

 موضوع البحث تاريخ المنح االســــم م
تذذأ ير نوعيذذة القشذذرة علذذى التلذذوث البكتيذذرى لبذذيض الذذدجاج  90/9/9113 على أحمد بحوت 9

 المعروض للبيع
العتذذذرات الممرضذذذة مذذذن ميكذذذروب االشيرشذذذيكا مذذذدى تواجذذذد  90/9/9113 مديحة عبد اهلل حسن 3

 كوالى فى منتجات األلبان المتخمر
الغير قياسية فى اللذبن وبعذض  يامأهمية تواجد الميكوبكتير  33/93/9113 الفونس فخرى بطاوروس 2

 منتجاته
مذذذذدى انتشذذذذار ميكذذذذروب يارسذذذذينيا انتيروكوليتيكذذذذا فذذذذى لذذذذبن  91/0/9112 أحمد عبد الجواد الجمل 2

 المجمع المزارع
 مدى تواجد كلوستيريديا فى اللبن وبعض منتجاته 7/2/9110 محمد السيد محمد 1
بقايذذذذذا المعذذذذذادن ال قيلذذذذذة فذذذذذى اللذذذذذبن وبعذذذذذض منتجاتذذذذذه فذذذذذى  7/1/3113 محمد السعيد عبد الحميد 0

 محافظة دمياط وعالقتها بالصحة العامة
الغذذذائى وخاصذذة كامبيلوبذذاكتر دراسذات عذذن بكتريذذا التسذذمم  90/1/3113 عصمت ابراهيم السعيد 7

 جيجناى فى اللبن
متبقيذذذذذات المعذذذذذادن ال قيلذذذذذة والمذذذذذواد الحافظذذذذذة فذذذذذى بعذذذذذض  9/93/3113 أشرف على طه 5

 منتجات األلبان المستوردة
 يض وبعض منتجاتهالبالكشف عن المعادن ال قيلة فى  39/93/3113 محمد السيد عبد الفتاح 1
صذذحية لأللبذذان المركذذزة والخذذام المباعذذة بمحافظذذة الالحالذذة  31/9/3112 مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 91

 .دمياط
دراسات ميكروبيولوجية على الحلويات اللبنية فى محافظة  7/0/3112 منال ابراهيم حسن  99

 الشرقية
تأ ير تنشيط انزيم الالكتوبيروكسيديا على الجودة الصحية  33/2/3112 صالح فتحى أحمد 93

 للبن الخام
الكشذذذف الكمذذذى والكيفذذذى علذذذى مضذذذادات الميكروبذذذات فذذذى  33/3/3111 مها محمد سمير 92

 بيض الدجاج ومنتجاته



دراسات ميكولوجية على أغذيذة األطفذال مذع التركيذز علذى  95/2/3111 مرفت مصطفى على  92
 السموم الفطرية

منتجذذذذذات األلبذذذذذان متبقيذذذذذات المعذذذذذادن ال قيلذذذذذة فذذذذذى بعذذذذذض  99/1/3111 سهام عبد اهلل البدري 91
 المصنعة محليا

دراسذذات عذذن المعذذادن ال قيلذذة فذذى اللذذبن المسذذوق بمحافظذذة  31/1/3111 إيناس محمود سامى  90
 الشرقية

الحالذذة الصذذحية للذذبن المذذزارع المنذذتل يذذدويا و ليذذا بمحافظذذة  31/1/3111 نبل حسن أحمد 97
 الشرقية

 المبيدات الحشرية فى اللبن وبعض منتجاتهالكشف عن  31/93/3111 أمل رسالن عبد العزيز 95
 دراسات عن محتوى الفيتامينات فى اللبن وبعض منتجاته 32/0/3110 حمود القاضىمأحمد  91
 دراسات على القولونيات فى اللبن وبعض منتجاته 99/91/3112 محمد عبد الحكيم بيومى 31
لذذبعض منتجذذات األلبذذان المصذذنعة محليذذا  الحالذذة الصذذحية 91/91/3111 رانيا محمد كمال محمد كمال 39

 والمستوردة من الخارج
تذذذا ير طذذذرق الحالبذذذة علذذذى الحالذذذة الميكروبيذذذة للذذذبن وعلذذذى  3111-91 اسما  بدر مصطفى 33

 حدوث التهاب الضرع الكامن فى االبقار
 
 

 رسائل دكتوراه تحت االشراف  -ب
 عنوان الرسالة تاريخ التسجيل االسم

متبقيات المعادن الثقيلة فى اللبن وبعض  3111-91-91 سناء عبد الحميد احمد عطية 

 منتجاته

تطوير التقنيات الجزيئية المستخدمه فى الكشف   محمد عزت احمد السيد 

عن البكتريا                                                         

فى منتجات األغذية بإستخدام السوائل 

 البروتيومية والجنيية

عالقة العدد الكلى للخاليا فى اللبن األولى  3111-91-91 شيماء محمد أسماعيل على شلبى

ألرباع أضرع األبقار  بمسببات إلتهاب الضرع 

 الكامن  

دراسات عن الميكروفلورا المصاحبه لبعض  3192-2-5 سماح سعيد عبد اللطيف عبد الفتاح 

 منتجات األلبان

تاثير  تطبيق الهاس  على الجودة الصحية  3192-91-39 الدين يحيى أسماعيلصالح 

 لبعض منتجات 
 


