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 0Bالسيرة الذاتية 
1B:أوال : بيانات عامة 

2B:أ.د. علي بدوي محروس رصاص االسم 
رئيس قسم علوم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية :  الوظيفة

 0بأشمون 
  3/3/01998في  258وكيل كلية التربية النوعية بالقرار الوزاري رقم  

طـالب بقـرار أ.د. رئـيس وكيل كلية التربيـة النوعيـة بأشـمون لشـئون التعلـيم وال
بتــاريخ  1824، أســتاذ علــوم األطعمــة بــالقرار رقــم  2/12/1998بتــاريخ  835الجامعــة بــالقرار رقــم 

28/4/2001 0 
وحتـى  28/8/2005بتـاريخ  1755د/ رئـيس الجامعـة رقــم 0عميد كلية التربية النوعيـة بقـرار السـيد  أ

 0اآلن 
 0: علوم أغذية وملوثات غذاء  التخصص
 0 10/7/1950:  الميالدتاريخ 

 محافظة المنوفية   -: أشمون    محل الميالد
 أشمون شارع محمد محسن حمد الناحية الغربية –محافظة المنوفية :  محل اإلقامة

 أستاذ مساعد علوم أغذية وملوثات الغذاء  وأستاذ علوم األطعمة : الدرجة العلمية

 4535765/02 – 048/ 3447940- 3442759/048: تليفون المنزل
                   3393996 012                    

   0483442873 -048/ 3443436 -048/ 3443437: تليفون العمل
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

ـــ بكـــالوريوس علـــوم زراعـــة علـــوم أغذيـــة ( ألبـــان ) دور يونيـــو 1 كليـــة  1972ـ
 0بتقدير عام جيد جدا الزراعة جامعة القاهرة 

 0كلية الزراعة ـ جامعة األزهر  1979جستير علوم زراعية (ألبان ) ـ ما2
 0عنوان الرسالة : دراسات عن سموم األفالكسينات في اللبن والمنتجات اللبنية     

Studies  on aflatoxins in milk and dairy products          
 كزي لبحوث الغذاء ـ دكتوراة الفلسفة ـ أكاديمية العلوم المجرية ـ المعهد المر 3
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  0)  1987بودأبست المجر (     
 عنوان الرسالة : العوامل المؤثرة علي إنتاجية السموم الفطرية في األغذية الملوثة

 0واألوكراتوكسين  ) F) ، (2  T  2بالزير الينون (                  

Influence of Mycotoxins Production Affecting Factors on F2,T2 
and Ochratoxins Contamination of grains 0 

 -ثالثا : التدرج الوظيفي :  

أخصـــــائي بمعمـــــل الصـــــناعات الغذائيـــــة واأللبـــــان  بـــــالمركز القـــــومي للبحـــــوث     – 1
30/9/1974  0 
 0 11/7/1978مساعد باحث بمعمل الصناعات الغذائية واأللبان  – 2
 0 24/4/1979ان مدرس مساعد بمعمل الصناعات الغذائية واأللب – 3
بالخــارج للحصــول علــي الــدكتوراه  21/2/1987وحتــى   3/2/1982اعتبــارا مــن  - 4

 0من المجر
 0 20/5/1987الغذائية واأللبان  تباحث بقسم الصناعا – 5
الغذائيـة واأللبـان شـعبة الصـناعات الغذائيـة  تأستاذ باحـث مسـاعد بقسـم الصـناعا – 6

 0جال األغذية وملوثات الغذاء في م 30/9/1992والتغذية اعتبار من 
 0أستاذ علوم األطعمة بكلية التربية النوعية  جامعة المنوفية  – 7
 0 2/12/1998وكيل كلية التربية النوعية من  – 8
ــــرار أ – 9 ــــة ق ــــة النوعي ــــة التربي ــــد كلي ــــم 0عمي ــــة رق ــــيس الجامع ــــاريخ  1755د/ رئ بت

 0وحتى اآلن  28/8/2005
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 -رابعا : النشاط العلمي : 

 االشتراك في المشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوث:  @
 0)  1284مشروع تقييم وتقليل الفاقد في الغذاء ومعالجته تحت رقم (  – 1
 0)  2/2/8دراسة التلوث بالسموم وعالقته بتسمم األغذية تحت رقم (  – 2
العامـة تحـت  دراسة التلوث البيئي وعالقته بتسمم األغذية وتأثير ذلك علي الصـحة – 3

 0)  2/10رقم ( 
باحــث رئيســي فــي مشــروع الــتحكم فــي تواجــد بعــض الســموم الفطريــة فــي كــل مــن  – 4

 0 1995لسنة  3/2/3/1الفول السوداني والذرة والقمح ومنتجاتهم وذلك تحت رقم 
Quality control of some mycotoxin  in Peanut,corn, wheat and 

their production 
 في المشروعات البحثية الخارجية @ االشتراك 

  FDA ةالمشـروع المصــري األمريكــي المشــترك ( هيئــة األغذيــة واألدويــة األمريكيــ – 1
 والمركز القومي للبحوث تحت عنوان : 

A faltoxins residues in Egyptian food and feeds drived from 
plant and animals sources  

ي في إعداد الندوة الدوليـة والـدورة التدريبيـة عـن السـموم االشتراك مع الفريق البحث – 2
  -تحت عنوان :  1981سبتمبر  16-6الفطرية في الفترة من 

International Symposium and Workshop on mycotoxins.  
وهــو   Sea Food Toxin projcctاالشــتراك فــي مشــروع الســموم البحريــة  – 3

  0 1991وحتى ديسمبر  1/6/1986ة من مشروع مصري أمريكي مشرك في الفتر 
االشـــــتراك فـــــي إعـــــداد النـــــدوة الدوليـــــة والـــــدورة التدريبيـــــة فـــــي تلـــــوث األغذيـــــة  – 4

 0 1990نوفمبر  14الي  4بالميكوتوكسين والفيكوتوكسين في الفترة من 
International Symposium and Workshop on Food 

contamination (mycotoxins and fycotoxins )0 
 0الباحث المناوب لمشروع التخلص من السموم الفطرية في المحاصيل الزراعية  – 5

Decontamination of mycotoxins in Agricultural commodities 0 
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) تحـت رقــم  NARPوهو أحد المشاريع التي حصل عليها المركز القومي للبحـوث مـن( 
 )7-2-D66  (0152 –263 0 
ة المشتركة المتحان الفرق النهائيـة بكليـات االقتصـاد المنزلـي عضو باللجان الثالثي – 6

لشــعبة التغذيــة وعلـوم األطعمــة مــادة  2004/2005بالجامعـات المصــرية للعــام الجـامعي 
 0التسمم الغذائي 

وحتـى عـام  1997مستشار علمي لشركة سـيكم للمنتجـات الطبيعيـة فـي الفتـرة مـن  – 7
2002 

 -خامسا : الدورات التدريبية : 

 ب@االشــتراك فــي إعــداد وتــدريس الــدورات التدريبيــة اآلتيــة والتــي ينظمهــا مركــز التــدري
 0بالمركز القومي للبحوث 

 تقدير بقايا السموم في األغذية واألعالف في الفترة من : ـ – 1
 0 1/12/1988وحتى  6/11/1988  
 0 22/3/1990وحتى     4/3/1990  

والمعـــادن الثقيلـــة واألمينـــات فـــــي األغذيـــة  كشـــف وتقـــدير الملوثـــات ( المبيـــدات – 2
 0 8/2/1990وحتى  14/1/1990واألعالف ) في الفترة من 

ـــرة مـــن  – 3 ـــي الفت ـــان ف ـــة واأللب ـــاول األغذي ـــاتج عـــن تن ـــذائي الن التســـمم الغ
 0 8/2/1990وحتى  14/1/1990

 كشف وتقدير بقايا السموم الفطرية فـي األغذيـة واألعـالف باسـتخدام طـرق الفصـل – 4
 الكروماتوجرافي في الفترة من :  

 0 13/6/1991وحتى    3/6/1991  
   0 12/5/1992وحتى  28/4/1992  
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 سادسا : االشتراك في المؤتمرات العلمية : 

 0 1981المؤتمر الدولي للسموم الفطرية المنعقد في القاهرة عام  – 1 
د فـي القـاهرة المنعقـ  Mycotoxin , Fycotoxinالمـؤتمر الـدولي لسـموم  – 2 

1990 
النــدوة المصــرية األولــي عــن التشــجيع لإلقــالل مــن الفاقــد فــي األغذيــة وتطهيرهــا "  – 3

فــــي الفتــرة مـــــن  0المركــز القــومي للبحــوث وتكنولوجيــا اإلشــعاع  –هيئــة الطاقــة الذريــة 
  0 1990أكتوبر  20-22

جامعــة قنــاة  –العلــوم كليــة  –المــؤتمر الــدولي الرابــع للجمعيــة المصــرية األلمانيــة  – 4
 0وقد تمت المشاركة ببحث علمي  3/1994/ 31-28المنوفية في الفترة من 

 مشارك ببحث علمي  18/11/1993-12الندوة المصرية األمريكي في الفترة من – 5
4 P

th
P Symposium Animal Poultry and Fish Nuetrition . 

 0نامية المؤتمر الدولي الثالث للسموم في دول العالم ال – 6
           Third Congress of Tokicology in Developing countries . 

األول لــدعم بــرامج زراعــة الكبــد وطــرق العــالج والوقايــة ن أمــراض  الســنويالمــؤتمر  -7
 0 2004ديسمبر  12الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية القاهرة في 

يـة التربيـة النوعيـة بـدمياط جامعـة المنصـورة المؤتمر العلمي السنوي السـادس لكل  - 8
 0 2005مايو  5-4في الفترة من 

شــهادة تقــدير مــن الحــزب الــوطني الــديمقراطي بأشــمون لجهــوده المتميــزة فــي إثــراء  – 9
 العمل الحزبي

  0عضو لجنة األعالم بالحزب الوطني الديمقراطي بشبين الكوم  – 10
م أســبوع شــباب الجامعــات الثــامن الــذي نظمتــه االشــتراك فــي اللجنــة العليــا لتنظــي – 11

 0جامعة  المنوفية 
حضور اجتماعـات الـدورة األربعـين للمـؤتمر العـام التحـاد الجامعـات العربيـة الـذي  – 12

خـالل الفتـرة  ةعقد فر رحاب جامعة العلـوم والتكنولوجيـا فـي صـنعاء بالجمهوريـة اليمينيـ
 0 2007أبريل  22 - 21من
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عيـــة ملتســـويق البحـــوث الجافاعليـــات المـــؤتمر العلمــي األول  رحضـــو و المشــاركة  – 13
فـي  2009أكتـوبر  8-7التطبيقية " البحث العلمي فـي خدمـة الصـناعة " فـي الفتـرة مـن 

 0جامعة المنوفية  رحاب
ية  قررات التدريب تدرس الم في  شتراك  سابعا : اال
كز القـومي للبحـوث علـي  المتخصصـة بمعامـل المر

  -النحو التالي : 
ــرة مــن  – 1 ــي الفت ــان ومنتجاتهــا ف ــة واأللب ــاول األغذي ــاتج عــن تن دورة فــي مجــال التســمم الن

  0 8/2/1990وحتى  14/1/1990
 6/11/88دورة تقدير بقايا السـموم الفطريـة فـي األغذيـة واألعـالف فـي الفتـرة مـــن       – 2

 0 22/3/1990حتي  4/3/90، الفترة من  1/12/88وحتي
الملوثات ( المبيدات والمعادن الثقيلة واألمينات في األغذية واألعـالف دورة كشف وتقدير  – 3

 0 1/2/1990حتي  14/1/90) في الفترة من 
دورة كشف وتقدير بقايا السـموم الفطريـة فـي األغذيـة واألعـالف باسـتخدام طـرق الفصـل  – 4

 0 31/6/1991حتي  2/6/91الكروماتوجرافي في الفترة من 
بقايا السموم الفطريـة فـي األغذيـة واألعـالف باسـتخدام طـرق الفصـل دورة كشف وتقدير  - 5

 0 12/5/1992حتي  28/4/92الكروماتوجرافي في الفترة من
دورة كشف وتقدير بقايا السموم الفطريـة فـي األغذيـة واألعـالف باسـتخدام طـرق الفصـل  - 6

 0 23/9/1993حتي  12/9/93الكروماتوجرافي في الفترة من
وتقـــدير الملوثـــات ( المبيـــدات والمعـــادن الثقيلـــة واألمينـــات فـــي األغذيـــة  دورة الكشـــف – 7

 0 13/1/1994حــــتي             2/1/94واألعالف باستخدام األجهزة فـــي الفترة من 
HPLC,GC,Atomic Absorbtion and Elisa reader0 

جة والسوائل ـ دورة كشف وتقدير بقايا السموم الفطرية في األغذية واألعالف واألنس8
وحتى  17/4/1994البيولوجية باستخدام طرق الفصل الكروماتوجرافي في الفترة مــن 

يومان  عحضر دورة تدريبية في مجال مقدمة في الحاسبات اآللية بواق 0 28/4/1994
  0 28/9/1993حــتي  19/9/93في األسبوع في الفترة مــن 

  #االنتدابات للتدريس في الجامعات المصرية : 
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ـ انتداب لكلية التربية النوعية بأشمون للتدريس لطلبة الفرق الثانية والثالثـة بواقـع يـوم 1
 0 95،  94واحد في األسبوع خالل العام الدراسي 

ـــ انتــداب لكليــة التربيــة النوعيــة للتــدريس للفصــل األول والثــاني بواقــع يــوم خــالل العــام 2
 . 94/95الجامعي 

  2003ية التربية بشبين الكوم ومدينة السادات عام االنتداب للتدريس بكل   - 3
 2004االنتداب للتدريس بكلية التربية بشبين الكوم ومدينة السادات عام . - 4
 .2005االنتداب للتدريس بكلية التربية بشبين الكوم ومدينة السادات عام  - 5

ية  سائل العلم لي الر شراف ع نا : اإل ثام
 التالية : 

ه الخاصــة بالطالبــة / ســهير الســيد علــي المــدرس المســاعد بقســم رســالة الــدكتورا -1
 الصناعات الغذائية واأللبان بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان 

 " دراسات تكنولوجية وميكروبية للزيوت العطرية لبعض نباتات العائلية الخيمية "
 .1993وقد تم التسجيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة وقد أجيزت الرسالة سنة 

رســالة الــدكتوراه الخاصــة بالســيدة / ط.ب. ســلوي أحمــد محمــد علــي المجلــة لدرجــة  -2
 دكتوراه الفلسفة في العلوم البيطرية في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة تحت عنوان 

 " دراسات عن السموم الفطرية في اللبن وبعض منتجات األلبان "
 .22/3/1999وقد أجيزت الرسالة بتاريخ 

رســــالة الــــدكتوراه الخاصــــة بالطالبــــة / إيمــــان حجــــازي المــــدرس المســــاعد بقســــم  -3
 الصناعات الغذائية واأللبان بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان :

 " التخلص من بعض السموم الفطرية في األغذية والفواكه المجففة "
 .2000ام وقد تم تسجيل الرسالة بكلية الزراعة جامعة القاهرة وقد أجيزت الرسالة ع

ــة طــاهر محســب المــدرس المســاعد بقســم  -4 ــة / هب ــدكتوراه الخاصــة بالطالب رســالة ال
 الصناعات الغذائية واأللبان تحت عنوان :

 " دراسات علي سموم الفيومانيزين في الذرة واألغذية المصنعة منها "
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بيـة رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة /هالة محمد علي وهبة المعيدة بكليـة التر  -5
 النوعية جامعة المنوفية تحت عنوان 

" التأثير البيولـوجي لـبعض البقـول والفاكهـة علـي الفئـران المصـابة بارتفـاع مسـتوي  
 السكر "

Biological effect of some legumes and fruits on hyperglycemic 
rats. 

ت علـــي مناقشـــة رســـالة الماجســـتير بكليـــة العلـــوم جامعـــة المنصـــورة بعنـــوان دراســـا -6
 .2001المحتوي الفطري لألغذية المخزونة للباحث جمال فتحي حلمي عبد الوهاب عام 

  
رســالة دكتــوراه  للطالبــة / زينــب صــالح محمــود يوســف المــدرس األشــراف ومناقشــة  -7

 المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية  تحت عنوان
دارة الشــئون األســرية مــن خــالل "اتجاهــات المــرأة نحــو إكتســاب أفكــار مســتحدثة فــي إ

 0والمسجلة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس  وسائل االتصال المرئية"
The woman attitudes toward novelties ideas Acquirement in the 
family concerns management from through seen communication 
means . 

راه الخاصــة بالطالبــة /هالــة محمــد علــي وهبــة إشــراف ومناقشــة رســالة الــدكتو  -8
 المدرس المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية تحت عنوان 

" بعض األعشاب المصرية التي تنشط المناعة لدي الفئران المصـابة بمـرض السـكر   
" 

 فـيعبد الوهاب للحصول على الماجستير  حلمي فتحيمناقشة الدارس / جمال  – 9
  0بكلية العلوم جامعة المنصورة بات تخصص الميكروبيولوجى علوم الن

ــى الماجســتير  -10 ــدين للحصــول عل ــى صــالح ال ــزة عل فــي مناقشــة الدارســة / عزي
عـام العلوم تخصص فسيولوجي بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنوفية 
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ــده  عفيفــي أمــانيمناقشــة الدارســة /  -11 ــى الم باشــاعب  فــياجســتير للحصــول عل
األطعمة من قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربيـة النوعيـة بأشـمون التغذية وعلوم 

 0 27/12/2008بتاريخ جامعة المنوفية 
مناقشة الدارسة / غادة محمد محمـد  خطـاب  للحصـول علـى الماجسـتير فـي  - 12

بأشـمون التغذية وعلوم األطعمة من قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربيـة النوعيـة 
 0 23/5/2009جامعة المنوفية بتاريخ 

مناقشة رسـالة الماجسـتير بكليـة العلـوم بشـبين الكـوم جامعـة المنوفيـة للباحثـة  -13
" فـي العلــوم تخصــص " فســيولوجي السـيدة / جيهــان موســى محمـد حســين ســالم 

  0 23/1/2010بقسم علم الحيوان بالكلية وتم مناقشتها بتاريخ السبت 
 

ــوي ــعا : عض ــان تاس ــالس واللج ة المج
 بالجامعة : 

حتي عام 1998من عام عضوا بمجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة  – 1
2005 0 

 0وحتى اآلن  2005مجلس جامعة المنوفية من عامب اعضو  - 2
 0وحتى اآلن  2005عضوا بمجلس عمداء الجامعة من عام  – 3
وحتـى  2005ة من عام واألجهزة العلمية بالجامع المختبرات عضوا بلجنة – 4

 0اآلن 
 0 2005بالجامعة من عام   المنشاتعضوا بلجنة  – 5
 2005عضوا بمجلس وحـدة حسـاب البحـوث العلميـة بالجامعـة مـن عـام  – 6

 0 1/9/2008 وحتى
نائبـا للـرئيس ومــديرا لوحـدة حســاب البحـوث العلميــة بالجامعـة بنــاءا علـي قــرار  – 7

 0وحتى اآلن   25/9/2008بتاريخ 2701السيد أ.د. رئيس الجامعة رقم 
ـــى  – 8 ـــالمجلس األعل ـــي ب ـــة واالقتصـــاد المنزل ـــة النوعي ـــة قطـــاع التربي عضـــوا بلجن

 – 9وحتـى اآلن  3/2/2008بتاريخ  14للجامعات قرار السيد أ.د. وزير التعليم رقم 
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العـام التحـاد الجامعـات  عاليات المـؤتمرففي  االشتراكممثال عن جامعة المنوفية في 
فـي رحـاب جامعـة العلـوم  22/4/2007 – 21في الفتـرة مـن ية الدورة األربعين العرب

 0بالجمهورية اليمنية  0والتكنولوجيا بصنعاء 
عضوا للمشاركة بالجولة الدراسية األولي في إطار برنـامج قائمـة نظـم داخليـة  – 10

 25لضــمان الجــودة بكليــات التربيــة النوعيــة وكليــات ريــاض األطفــال فــي الفتــرة مــن 
  0بالواليات المتحدة األمريكية  2008أغسطس  5 حتىيوليو 
 :  : الجمعيات العلمية المشترك فيهاعاشرا

 0عضو في جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية 
 0عضو في الجمعية المصرية لعلوم األغذية 
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