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بكددالوريوا اقتصدداد منزلددي : جيددد جدددا ترتيددب ثددان الدفعددة )مصةةر درجةةة البكالوريو  -

  م.1987امعة حلوان قسم التغذية وعلوم األطعمة ج

دراسدا  بيوييميائيدة واذائيدة علدي حيواندا  التجدار  التدي ": )مصةر الماجستير درجة -

                                        .م1994جامعة حلوان قسم التغذية وعلوم األطعمة - "فيتامين ه تعاني من نقص

شاء  دراسة الديتوراه بمصر ولكن سنوا  في 4قضيت ي بالرام من أنن حكمة االختيار: -

 م(.1999) خاصة بعد فوزي ببعثة حكومية بريطانياأن أحصل علي الديتوراه من  هللا

جامعة يدوينز ب يطالب بحثالتحقت م(  2001\2000) :مراحل الحصول علي الدكتوراه -

 .بالمملكه المتحده بلفاست

   نجحت في االمتحان التدههيلي م(2002)مارا : هالبريطاني للدكتورا التأهيلياإلمتحان  -

(Differentiation  )وسجلت يطالب ديتوراة PhD كوينز بلفاست بجامعةQUB – 

 .لمملكه المتحدها

يليدة العلدوم -األطعمدة مدن قسدم علدوم أول خريج دكتةوراة( ينت 2004ديسمبر)لتخرج: ا -

واص مضةةادات اسكسةةدة "أثةةر خةة .لمملكدده المتحدددها -بلفاسددت زجامعددة يددوينوالزراعددة ب

. مشدرو   الدديتوراة  مشدارية بدين قسدمي للفالفونويدات علي التمثيل الغذائي لإلنسان"

 Royal Victoria)بمستشددددفي فيكتوريددددا الملكيددددة الكيميةةةةاح الحيويةةةةة اإلكلينيكيةةةةة 

Hospital)  بلفاست -جامعة يوينزعلوم اسطعمة وقسم.  

 دراسات أخري تخدم التخصص

جامعددة القدداهرة بتقدددير جيددد جدددباب مددع مرتبدده  -م(2013ريوا اإلعدد م )حصددلت علددي بكددالو

يدذلك  ,الشرف ترتيدب ثالدث الدفعده ممدا سداعدني علدي أداء أفضدل فدي لجنده النشدر واإلعد م

ب في البدرام  التلفزيونيده التدي أقدوم باعدداها وتقدديمها فدي عدده  حسن اإلتصال بالط   وأيضا

 ألخباريه.قنوا  مثل مصر التعليميه والنيل ا

 

 

 الدرجات العلمية
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بكليدة االقتصداد وعلدوم األطعمدة تغذيدة الخبدره فدي مجدال تددريا مدواد مدن العاما 29  التدريس:

 . المقرارا  التي قمت بتدريسدهاقسم ييمياء األاذيه بجامعة يوينزيذلك بالمنزلي جامعة حلوان و

 لمجموعددا  وييميدداء األاذيددهل التغذيدده الع جيدده, ومشددروعا  التخددرج واعددداد أطعمدده فدي مصددر

 .لي في مجال التخصصوتطبيقا  الحاسب اآل ولغة انجليزيه متخصصة

( Pathways-Egyptمدددن بدددرام  ) (TOT)حاصدددل علدددي دورة تددددريب المددددربين  التةةةدري :

وبعض المرايز   (ICC) ويذلك بالمريز الثقافي الدولي للتعليم الطبي ,ومدر  في نفا البرنام 

 .األخري

إلددي مددواد تدريبيددة معتمدددة الجامعيددة تحويددل الكتددب الدراسددية فددي لدددي خبددرا    التدريبيةةة:الكتةة  

ب   (IBCT)دوليدا حسدب قواعدد  كتب جامعية(ي)ذا  أصول  برام  تدرييبة 6وقد تم اعتماد  ،دوليا

وهي :مهدارا  التفداو , التخطديا والرقابدة, حدل المشدايل وصدنع القدرار, المحاجدة, و مهدارا  

 وين الفريق باالشتراك مع فريق عمل من جامعة القاهره.االتصال و تك

 

 

 

 

 

 

 

 

والتدري  التدريس  
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 سنوات التدريس

 الميالديه

نسبة 

 النجاح
 المقرر الفرقة

 علوم أطعمه متقدم  ماجستيرعلوم أطعمه  2016

 المسنين تغذية برنام  التغذيه الع جيه  2016

 علوم أطعمه متقدم  ديتوراه علوم أطعمه  2012

 مصطلحا  اذائية برنام  التغذيه الع جية 60% 2013

 دراسا  متقدمه في الدهون  ديتوراه علوم أطعمة 100% 2013

 علوم أطعمه متقدم  ديتوراه علوم أطعمه 100% 2012

2011 100% 
 تغذية-الفرقة الثالثة

 

عا  لمجمولاعداد أطعمة 

 )نظرى(  

      تطبيقي()التغذية الع جية  تغذية -الفرقة الرابعة -- 2009-2011

 (نظرى)علوم األطعمة  تغذية-الفرقة الثانية 100% 2010

2010-2016 95% 
 تغذية-الفرقة الثانية

 
 لغة انجليزية متخصصة )نظرى(          

2009-2011 -- 
 تغذية -الفرقة الرابعة

 
 (                                                    تطبيقي)مشرو  التخرج 

 تغذيه-الفرقة الرابعة -- 2011
لي في مجال تطبيقا  الحاسب اآل

 التخصص

 تغذية -الفرقة الثانية -- 2011
اعداد أطعمه تخطيا و 

 المجموعا   )نظري(         

 )نظرى(        ييمياء األاذية تغذية -الفرقة الثانية 99% 2009-2016

 طهى تجريبى نظرى                                         تغذية -الفرقة الثالثة 71% 2008

2008-2010 100% 
 ةإدار-الفرقة الرابعة

 المؤسسا  والطفولة
 تعبئة وتغليف 

علي االشراف العملي  الصيفي  تغذية -الفرقة الثانية -- 2008

ا في مرحلة البكالوريو  والدراسات العلياقمت بتدريسه التيالمقررات   
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 بالمستشفيا  طلبة التغذيه

 شرافتربية عملية اإل الرابعة تربوي -- 2007

 عملي(            ) تخطيا واعداد وجبا  تغذية -الفرقة الثانية -- 2007

 ييمياء أاذية عملي تغذية -الفرقة الثالثة -- 2007

 طهي جماعا  )تطبيقي(  تغذية -الفرقة الثالثه -- 1993-1995

 تجريبي )تطبيقي(  طهي تغذية -الفرقة الثالثة -- 1994-1999

1995-1997 -- 
)الئحه  -تغذية -الفرقة الثانيه

 قديمه(
 تحليل أطعمة )تطبيقي(

 أسا التغذيه تطبيقي  الفرقة الثانيه -- 1988-1994

                    

 

من العام الدراسا  العليا لمرحلة االمتحانا   لجاناالشتراك في أعمال المراقبة ل -1

  .م2016إلى  2013لجامعى ا

االشتراك في أعمال لجان النظام والمراقبة ألعمال االمتحانا  بكنترول الفرقة الثالثة من  -2

 .م 2013إلى  2009العام الجامعى 

عام لمرحلة البكالوريوا المراقبة ألعمال االمتحانا  االشتراك في أعمال لجان النظام و -3

 م. 2009/ 2008

فى امتحانا  يلية لمرحلة البكالوريوا المراقبة النظام و لجاناالشتراك فى أعمال  -4

 .م2009اآلدا  بجامعة حلوان 

/ 2007عددام بالكليدده االشددتراك فددي أعمددال لجددان النظددام و المراقبددة ألعمددال االمتحانددا  . -5

 م .2008

 .2008االشتراك في جدول  أعمال لجان السيروالكنترول بكلية التعليم  الصناعى  -6

 

 

 

 

 أعمال االمتحانات
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 اللجان المنبثقة من مجلس الكليةأعمال الجودة واالشتراك في سم والنشاط  بالق

 

  وعلددوم األطعمددة الخدداب بقسددم التغذيدده الرسددمي للجامعدده مسددؤل الموقددع االلكترونددي 

 .   م(2016-2015) بالكليه

 هدف اللجنه هو نشر ثقافة  ,رئيا لجنه  النشر واإلع م التابعة لوحده ضمان الجوده

جيدد.  تقدوم اللجنده بعمدل نددوا  االتصدال الفعدال واألداء الالجوده عدن طريدق حسدن 

للجدوده و ضدر  األمثلده لد داء الجيدد ألعضداء هيئدة التددريا و   يمقددما  تثقيفية 

ب تقددوم اللجندده  والسددادة المددو فين والعمددال.  الطدد   بددالع م  الطدد   وأعضدداء أيضددا

مددن زيددارا  الجددوده  هيئددة التدددريا والمسددتفيدين باألحددداج التددي تجددري فددي الكليدده 

سددواء الفنيدده مددن مريددز الجددوده بالجامعددة أو الزيددارا  الرسددميه مددن هئيددة اإلعتمدداد 

الملتزمين القدوه وألعضاء هيئة التدريا  , وتكريموالجوده ويذلك أخبار االمتحانا 

, أداء المراقبدا  ياملدة أيامدا وزمندا ويدذلك ف ل متحاندا يفتح المظدارمث  بمواعيد 

الكنترول وأعضائه وبخاصدة أوائدل الكنتدروال  فدي مراجعدة النتدائ  . تكريم رئيا 

متابعة أخبار الكنتروال  لمرحلدة البكدالوريوا والدراسدا  العليدا يذلك تقوم اللجنه ب

نتدائ  علددي والوقدت المتوقدع إلعدد ن نتدائ  امتحانددا  الطد  , يددذلك نقدوم بددالع ن ال

ب بنشر وتوثي صفحة النشر واإلع م. نقوم  ق تاريخ الكليه مدن بدايده األربعيندا  أيضا

تمثدل مراحدل  يمؤتمرا  الكليه والصور الوثائقيدة التدويتب وثائق الوإعاده تصوير 

تطورا  الكليه وقياداتها علي الصفحة الرسميه للجنة النشر واإلع م. يما نقوم بقدر 

 لعمدل حدوار ودي عدن الشخصديه قددامي ال أعضداء هيئدة التددرياالمستطا  بزياره 

ب بعمل مسدابقا  أسدبوعيه تعدر  فيهدا إحددي الصدور و تاريخ الكليه.  يما نقوم أيضا

التي تمثل مرحلة من مراحل الكلية المهمه ونطلب من زوار الصفحه بدالتعرف علدي 

الشخصيا  واألحداج ومناسبه التقاط الصوره أو أحيانا نقوم بالحديث عدن شخصديه 

قوم  تو.  ونقدم جوائز اير نقديه ء بالكليهمحوريه بالصوره ذا  تهثير علي جود األدا

 بتصددوير ورفددع الصددور والددرد علددي األسددئلة مددن خدد ل مددوقعي اللجندده علددياللجندده 
 https://www.facebook.com/aly.moemin                 الفيسبوك

      https://www.facebook.com/alymoeminflavonoids  

  م أمر اداري بتكليف من عميد الكلية.2015قائم بعمل مدير وحدة ضمان الجوده 

https://www.facebook.com/aly.moemin
https://www.facebook.com/alymoeminflavonoids
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 المؤتمر الثالث ل قتصاد المنزلي"التنميه البشرية ومتطلبا  سدو  العمدل" ترجمة محاور

 م. 2014بريل في ألذي عقد ل قسام الخمسة بالكلية وا

  م.2012حتي  2011العمل نائب مدير وحده ضمان الجودة عام 

  م2016-4-5القيام بتقديم ندوه جوده األداء للمو فين يوم الث ثاء الموافق. 

  م2016-3-29القيام بتقديم ندوه نشر ثقافه الجوده للعمال يوم الث ثاء الموافق. 

  م 2009/ 2008ة ضمان الجودة بالكلية وحدل في العمالمشاريه في تسيير. 

 م 2008 بوحدة ضمان الجوده  الثاني  للكلية المشارية في يتابة التقرير السنوي. 

  م 2009/2010لجنة حصر األجهزة الموجودة بحجره المشرو  عضواب في. 

  م 2010 /2009لجنة مراجعة العهد الموجودة بالمعامل القديمة عضوا في. 

 م 2010/2011غذية وعلوم األطعمة سبتمير أمين مجلا قسم الت. 

   ورحضدبالتغذيدة  قسدم علدوم األطعمدة  لمعدر  وعمدل مطويدا  التغذيدة المشاريه فدي 

 .م 25/5/2010رئيا الجامعة مع لفيف من قادة الجامعة بتاريخ 

  م 9/5/2010تجميع األعمال البارزة ألعضاء هيئة التدريا  بالقسم  بتاريخ. 

 م 12/5/2010لدراسا  العليا بالسى يا   بتاريخ االشتراك فى لجنة ا. 

  م 12/10/2010الدراسا  العليا بتاريخ و فريق عمل الهيكل التنظيمياالشتراك فى. 

  االشدددتراك فدددى لجندددة مقارندددة ال ئحدددة العربدددى باالنجليزيدددة للدراسدددا  العليدددا بتددداريخ

 .م 15/9/2010

 بكدالوريوا للتدرم الثداني للعدام االشتراك في عمل احصاءا  الستبيانا  ط   مرحلدة ال

 .م 2011-2010الدراسي 

  م 2010/2011العمل بمكتب دعم الط   للعام الدراسى. 

  م. 2010قمت بمراجعة اللغة االنجليزية ل ئحة الدراسا  العليا مايو 

   أاسطا  15قمت بالبحث عن أسعار األجهزة لتهثيث معامل التغذية وعلوم األطعمة   

 م. 2010

 م. 2009لجنة أستكمال يتب قسم التغذية باالستعانة بقاعدة البيانا  بالجامعة  عضوا في 

  م. 2008عضواب في لجنة شراء الكتب من معر  القاهرة الدولي لقسم التغذية 

  م. 2010/2011رئيا لجنة سير أعضاء هيئة التدريا سبتمبر 

 رف زيددارة فددي تجهيددز الجددزء الخدداب بقسددم التغذيددة  لمعددر  الكليددة علددي شدد يتشددترا

 للكليه. األستاذ الديتوررئيا الجامعة)محمود ناصر الطيب(  وسيادة محافظ حلوان

  استكمال توصيف المقررار  للدراسا  العلياالمشارية في. 
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 للطالب واعضاح هيئة التدريس الدورات التدريبية

 

ا  بقاعة المدؤتمر ا  الغذائيه لدى المستهلك إلقاء ندوه أثر اإلع ن على السلويي .1

 م. 2013 -12-31بالكلية  الموافق 

دورة التغذيدده الع جيدده بوحددده  م 2015 فددي فبرايددربتدددريب الطدد    شدداريت .2

 التدريب يلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

بقاعددة   "تطبيدق نظدام  الفدارابي الداره نظدم الجدوده"تنظديم ورشدة عمدل بعندوان  .3

 م.2015 -03-17المؤتمرا  بالكلية الث ثاء الموافق 

في جامعة حلدوان علدي مقدرر مهدارا  االتصدال م  2009القيام بتدريب الط    .4

 .لي التعليم العالي يلية الهندسة جامعة القاهرهإضمن مشرو   الطر  المؤدية 

يلية التربية الرياضية بنين للتعريف ببرندام  البحدو  والتنميدة ندوة  في شاريت .5

 .واالبتكار والمصادر التمويلية ل بحاج

ورشة عمل بكلية التربية الرياضية بنين حول ييفيدة تسدجيل أعضداء  شاريت في .6

 .طار السابعلإلهيئة التدريا بالكليه بالموقع الرسمي للبرنام  األوربي 

في تغذية الموقع االلكتروندي الخداب بالنقطدة المريزيدة لجامعدة حلدوان  شاريت .7

 .لبرنام  البحو  والتنمية واالبتكار

لدي التعلديم إيدوان شدعراء الطدر  مدن مشدرو  الطدر  المؤديدة تم اهدداء يتدا  د  .8

 .العالي يلية الهندسة جامعة القاهره

شدداريت فددي دورة التغذيدده الع جيددة بددالمريز الثقددافي الدددولي للتدددريب والتنميدده  .9

 م(. 2010اداره التعليم الطبي التابع لوزاره الشؤن االجتماعيه )

شؤن التعليم والطد   والمعدروف  رئيا إحدي لجان التميز المستحدثه لخدمة .10

باسم "مصطبه" ونقوم في هذه اللجنه بالتحدج باللغة االنجليزيه فدي موضدوعا  

عامده مددع الطد   علددي ادرار التحدددج علددي مصدطبه أهددل البلدد والغددر  منهددا 

تطوير المهارا  الشفويه والثقدة بدالنفا عندد التحددج باللغدة االنجليزيده للطد   

 م. 2016يناير  10بتاريخ 
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  وورش العمل والندوات  الدورات التدريبية
                         

حضور الدورة التدريبية بعنوان )إداره الوقت واإلجتماعا ( التابعة لمشرو  تنمية قدرا   .1

 .م 23/2/2015-22أعضاء هيئة التدريا و القيادا  التي نظمتها جامعة حلوان 

خطيا االستراتيجي( التابعة لمشرو  تنمية قدرا  حضور الدورة التدريبية بعنوان )الت .2

 م.2014 /3/2-2أعضاء هيئة التدريا و القيادا  التي نظمتها جامعة حلوان 

بقاعة المؤتمرا   "تطبيق نظام  الفارابي الداره نظم الجوده"حضور ورشة عمل بعنوان  .3

 م. 2015. 03-17بالكلية الث ثاء الموافق 

نمية قدرا  أعضاء وان )اإلداره الجامعية( التابعة لمشرو  تحضور الدورة التدريبية بعن .4

 م.2014 /17/9-16القيادا  والتي نظمتها جامعة حلوان هيئة التدريا و

حضور الدورة التدريبية بعنوان )مشروعا  البحوج التنافسية( التابعة لمشرو  تنمية قدرا   .5

 .م10/10/2013-9 أعضاء هيئة التدريا و القيادا  التي نظمتها جامعة حلوان

نمية قدرا  )تنظيم المؤتمرا  العلمية( التابعة لمشرو  ت حضور الدورة التدريبية بعنوان .6

 م.24/3/2013-23القيادا  آلتي نظمتها جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريا و

حضور الدورة التدريبية بعنوان )النشر العلمي( التابعة لمشرو  تنمية قدرا  أعضاء هيئة  .7

 م.17/3/2013-16و القيادا  التي نظمتها جامعة حلوان التدريا 

حضور  ورشة عمل بعنوان آلية مراجعة توصيف المقرارا  المقامه بقاعة المؤتمرا   .8

 م.2015. 04-5بالكلية الث ثاء الموافق 

( التابعة لمشرو  تنمية قدرا  التخطيا االستراتيجي) حضور الدورة التدريبية بعنوان .9

 م.30/5/2011-29يا و القيادا  آلتي نظمتها جامعة حلوان أعضاء هيئة التدر

( التابعة لمشرو  تنمية قدرا  تقويم الط  )نظم االمتحانا  و حضور الدورة التدريبية .10

 م.02/06/2011-01أعضاء هيئة التدريا و القيادا  آلتي نظمتها جامعة حلوان 

لعر  الفعال( التي نظمتها وحدة )استخدام الوسائا المتعددة  في ا حضور الدورة التدريبية .11

 م.2011التدريب بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان سبتمبر/

م  2014-02-13حضور دوره تدريبيه بعنوان ييفية استخدام بطاقة األداء الخميا الموافق  .12

 . والتي نظمها مريز ضمان الجوده

ائا المتعدده ( التابعة حضور الدورة التدريبية بعنوان)إعداد المحاضرا  باستخدام الوس .13

 /29/10لمشرو  تنمية قدرا  أعضاء هيئة التدريا و القيادا  آلتي نظمتها جامعة حلوان 

 م.2011
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حضور الندوه " بناء الفريق وجوده التعليم" المنظمه من قبل يلية التمريض والمنعقده في  .14

 م. 2009-2-23قاعة االجتماعا  بمني اداره الجامعه يوم االثنين الموافق 

حضور ورشة تدريبية عن ييفية يتابة خطة بحث منافسة للبرنام  األوروبي االطار السابع  .15

والمنظمة عن طريق برنام  البحو  والتنمية واالبتكار وهيئة المشاريع األوروبية مارا 

 م. 2009

طار السابع حضور ورشة تدريبية عن طريقة التقييم المتبعة في البرنام  األوروبي اإل .16

مة عن طريق برنام  البحو  والتنمية واالبتكار وهيئة المشاريع األوربية مارا والمنظ

2009 

ب( التابعة لمشرو  تنمية قدرا   .17 حضور الدورة التدريبية بعنوان) يتابة البحوج ونشرها دوليا

 م. 2007/ 7/ 10-8لتي نظمتها جامعة حلوان اأعضاء هيئة التدريا والقيادا  

عنوان) اقتصاديا  وتسويق وتمويل البحوج( التابعة لمشرو  حضور الدورة التدريبية ب .18

 .م 3/7/2007-1تنمية قدرا  أعضاء هيئة التدريا و القيادا  آلتي نظمتها جامعة حلوان 

حضور الدورة التدريبية بعنوان)استخدام التكنولوجيا فى التدريا( التابعة لمشرو  تنمية  .19

 13-11نظمتها جامعة حلوان في الفترة من  قدرا  أعضاء هيئة التدريا و القيادا  آلتي

 م.2007 /3/

حضور الدورة التدريبية بعنوان)توييد الجودة واالعتماد( التابعة لمشرو  تنمية قدرا   .20

 .م12/4/2007-10لتي نظمتها جامعة حلوان اأعضاء هيئة التدريا و القيادا  

 م.(2007يونيو ) 7ي ال 6حضور سيمنار وورش العمل لبرنام  تمبيا بجامعة حلوان من  .21

حضور دوره تدريب المدربين التي نظمها مشرو  الطر  المؤديه إلي التعليم العالي  .22

ساعه  35في جامعة حلوان بمجمو  م  2008أيتوبر  29إلي  25الباثواي في الفتره 

 حضور.

 (2005حضور دورة تدريبيه في ييفيه انقاذ الحياه للمصابين بتوقف القلب بمانشستير ) .23

( بمانشسددتر المنظمددة والمدعمددة مددن ليددرن ديريددت م2005دورة  التسددويق سددبتمبر )حضددور  .24

learndirect    .ببريطانيا 

أشددهر فددي  6( حضددور دورة اللغددة الفرنسددية  بجامعددة يددوينز لمدددة م2002) اللغددة الفرنسددية: .25

 وهوخارج متطلبا  دراستي للديتوراه.

 .م1994نظمتها جامعة حلوان حضور الدورة التدريبية العداد المعلم الجامعي التي  .26
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المشاركة في تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير واالمساهمه فى انشاح 

 المعامل

 

  م أمر اداري بالتكليف من عميد الكلية. 2015قائم بعمل مدير وحدة ضمان الجوده 

   م.2011نائب مدير وحده ضمان الجودة عام 

 م لبددرام  الدراسددا   2015/2019ة لعددام خطدده التطددوير السددنوية والخمسددي شدداريت فددي

 العليا والبكالوريوا بقسم التغذية وعلوم األطعمة.

  شدداريت فددي عمددل منهجيددة التطددوير لبددرام  ومقددررا  التغذيددة وعلددوم األطعمدده لمرحلدده

 م. 2014/ 2/11الدراسا  العليا 

  م.2015مرشد أياديمى لدبلومه التغذيه الع جيه 

 سددا  العليددا الخدداب بمشددرو  السددي يددا  بالكليدده وذلددك االشددتراك فددى فريددق عمددل الدرا

 بمراجعة التوصيف لمقررا  الدراسا  العليا لقسم التغذيه وعلوم األطعمه.

  حضور ورشة عمل بعنوان "توضيح مهام الهيكل التنظيمى واأليداديمى بالكليدة" بتداريخ

 م.9/6/2010

  االسدتراتيجية الخاصدة  حضورورشة عمل بعنوان "القيم والغايا  والسياسا  واألهداف

  5/9/2010بالخطة االستراتيجية للكلية" بتاريخ 

   م. 10/7/2011حضور ورشة عمل بعنوان "اعداد المعايير االياديمية بالكلية" بتاريخ 

  م. 4/1/2010حضور ندوة  بعنوان "تطوير عناصر الهيكل التنظيمى"  بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 على الرسائل اإلشراف

 

Studying the weight loss properties of dandelion (Taraxacum officinale) 

mixed with vinegar on obese rats. 

    التجار  المصابة بالسمنة.                                                                                    فئرانبالخل علي المختلا للسر يا  الوزن  خصائص خفض دراسة

The Effect of Some Common Beverages on Sodium Selenite-Induced 

Cataract in Rats 
 

 المشروبا  الشائعة على الفئران المصابة بالمياه البيضاء بواسطة سيلينيت الصوديوم بعض تهثير

Study on the Potency of Some Plant Extracts on High Doses of Some 

Artificial Food Colournats in Rats 

دراسة فاعلية بعض المستخلصا  النباتية على الفئران التى تتناول جرعا  عالية من بعض 

 ألوان الغذاء الصناعية

A Comparative Study of Possible Preventive Effects of Dietary 

Quercetin, Luteolin and Black Rice (O sativa L. indica) Extract on 

Hepatocarcinoma Rats 

علي ل ثار الوقائية المحتملة للكورستين والليوتيولين ومستخلص األرز األسود  دراسة مقارنة

 الفئران المصابه بسرطان الكبد
 

 وتنمية البيئة والنشاط اإلعالمي خدمه المجتمع المشاركة في 

 

مارا  24قمت بتنظيم يوم تطوعي لتجميل الكليه مع متطوعين من الط   وذلك يوم  .1

 م.2016

 .م 2015-4-12بنت النيل   ني علي قناة النيل, برنام  البوتيوليحلقة التسمم الغذائي قدمت  .2

 https://www.youtube.com/watch?v=foPPNuFbgrwحلقة شم النسيم,  

 .م 2015ابريل  17لتعليميه قناه مصر ا الكربوهيدرا  صديق أم عدو؟ .3

https://www.youtube.com/watch?v=82P6ELM0yMY 

 .م 2015ابريل  22قناه مصر التعليميه  ؟ هل الزيو  والدهون ملهاش الزمه .4

kJyda0-https://www.youtube.com/watch?v=150v 

 .م 2015مايو  10قناه مصر التعليميه  ؟ييف تصنع الشيكوالته  .5

https://www.youtube.com/watch?v=foPPNuFbgrw
https://www.youtube.com/watch?v=82P6ELM0yMY
https://www.youtube.com/watch?v=82P6ELM0yMY
https://www.youtube.com/watch?v=150v-kJyda0
https://www.youtube.com/watch?v=150v-kJyda0
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https://www.youtube.com/watch?v=p1A85W3Yf0Q 

 .م 2015مايو  26 صحه والس مه اثناء الطهى  قناه مصر التعليميهال .6

https://www.youtube.com/watch?v=2ITer7FfSl0    

 قناه مصر التعليميه ؟ما هو الزيت اللى معلهوش خ ف  .7

om/watch?v=g38t3D_qYlUhttps://www.youtube.c 

  .م 2015مارا  18البكتريا المرضيه قناه مصر التعليميه  -التسمم الغذائى علي رشاد   .8

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

 .م  2015مارا  15يميه حلقه قواعد الحفا  على اذاء أمن   قناه مصر التعل .9

https://www.youtube.com/watch?v=1vtJJQGQSDM 

 .م 2015مارا  12التغذيه السليمه فى فتره االمتحانا    قناه مصر التعليميه  .10

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

ديسمبر  24يسعدك صباحك األلوان  الصناعية اير مسموح بها فى المنزل  قناه البغداديه  .11

 .م 2014

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

 .م 2015مارا  25المراهق رجيم علي رشاد   .12

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

 .م 2015مارا  12الف فونويد واأللياف -الخضروا  والفوايه .13

youtube.com/watch?v=k0g7klyqu1ghttps://www. 

 .م 2015-6-15لقاء فى بيت الهنا التغذيه الصحيه فى شهر رمضان بتاريخ  .14

https://www.youtube.com/watch?v=iX9FNAjm_6g  

 م.2015-6-8لقاء فى بيت الهنا مشروبا  شهر رمضان بتاريخ  .15

https://www.youtube.com/watch?v=9EnnuyZQNQc  

للحديث عن مصادر التمويل ل بحاج العلمية  ( قناة التعليم العالي)استضافني أستوديو الجيب  .16

 .(Focal point-Helwan University) ضمن نشاط النقطة المريزية لجامعة حلوان

 في عدة برام  متنوعة عن التغذية وتمويل األبحاج العلمية. القناه الثانيةأستضافتني  .17

م. 2015ييفيه عمل األلوان الطبيعيه يملونا  طبيعيه من الخضر والفايهه مصر التعليميه  .18

youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bAhttps://www. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1A85W3Yf0Q
https://www.youtube.com/watch?v=p1A85W3Yf0Q
https://www.youtube.com/watch?v=2ITer7FfSl0
https://www.youtube.com/watch?v=2ITer7FfSl0
https://www.youtube.com/watch?v=g38t3D_qYlU
https://www.youtube.com/watch?v=g38t3D_qYlU
https://www.youtube.com/watch?v=Vs_WmxYjDrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vs_WmxYjDrQ
https://www.youtube.com/watch?v=1vtJJQGQSDM
https://www.youtube.com/watch?v=1vtJJQGQSDM
https://www.youtube.com/watch?v=_YFDQeENo_U
https://www.youtube.com/watch?v=_YFDQeENo_U
https://www.youtube.com/watch?v=lVDMlQUZzUg
https://www.youtube.com/watch?v=lVDMlQUZzUg
https://www.youtube.com/watch?v=hGHBdNYPYSs
https://www.youtube.com/watch?v=hGHBdNYPYSs
https://www.youtube.com/watch?v=k0g7klyqu1g
https://www.youtube.com/watch?v=k0g7klyqu1g
https://www.youtube.com/watch?v=iX9FNAjm_6g
https://www.youtube.com/watch?v=9EnnuyZQNQc
https://www.youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bA
https://www.youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bA
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حلقة التغذية السليمة في شهر رمضان واستضافه اثنتين من طالباتي للمشاريه في الحديث  .19

 م.2015معي في برنام  حديث التعليميه ولمده  ساعه 

www.youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bAhttps:// 

. وبالتحديد   بعنوان رجيم المراهق يوقف نموه الجماهير جريده نشر مقاال  عن التغذيه في  .20

 أثر الغذاء علي صحة اإلنسان وخاصة دور مضادا  األيسدة الطبيعية.

لسمنه يبدا من الصفر وذلك جريده االهرام بعنوان التحكم فى ا مقاال  في التغذية في.21

 .بالمشاريه مع د.رشاد عبد اللطيف

" وذلك بعد زياره وفد زيت النخيل الماليزى والفجوه الزيتيه المصريه" . نشر مقاله بعنوان22

 2008-9-9لى ماليزيا  بتاريخ الكليه برئاسة أ.د/سونيا المراسى إ

في بعض البرام  مثل "أخطاء شائعة في   (BBC)شاريت في محطة االذاعة البريطانية   .23

 نطق اللغة االنجليزيه.

  21. االشتراك في االعداد القامه الملتقي االول لتو يف خريجي الكليه والمنعقد بمقر الكليه 24

 .2011ديسمبر 

بكلية التربية الرياضية بنين للتعريف ببرنام  البحو  والتنمية واالبتكار شاريت في ندوه  .25

 ط النقطه المريزيه لجامعة حلوان.ضمن نشا

والتنمية ج برنام  البحو)يل الكليا ( بجامعة حلوان بيام التعريفيه االشتراك في تنظيم األ. 26

 العلمية. واالبتكار والمصادر التمويلية ل بحاج

والتنمية  جالبحواالشتراك في تنظيم ندوة بكلية االقتصاد المنزلي للتعريف ببرنام  . 27

 األخري.ار والمصادر التمويلية واالبتك

 .م2006-10-15القاء ندوة عن التغذية السليمة لألطفال اليتامي بالجيزه تاريخ . 28

 م. 2009اشتراك ضمن اللجنة اعداد واعتماد برامج مشروع الباثواي كلية الهندسه جامعة القاهرة مايو .29

دمة المجتمع بجامعة القاهرة فى تقديم استشارا  اذائية مجانية النقاب الوزن بمريز خ. 30

 م.28/12/2008حتى  28/12/2006الفترة من 

بمدرسة األورمان   18-13في مرحلة المراهقة من سن  القاء ندوة عن  التغذية السليمة . 31

 م.15/10/2006الثانوية بالعجوزة 

وانها من "أجل فتاة القاء ندوة عن التغذية السليمة بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وعن. 32

 .م2006 مصرية رشيقة" وتم اذاعتها بالتلفزيون

 

https://www.youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bA
https://www.youtube.com/channel/UCetfqVXUzV2q19YWn9c83bA
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 المساهمة في األنشطة الطالبيه وتأثيرها علي بناء شخصية الطالب 

.عمل مراجعات نهائية لمساعدة الطالب في اجتياز مقرر لغة انجليزيه متخصصه وكيمياء 1

 مقرر. ساعات لكل 3 ة كل مراجعهمد 2015 -4-19أغذيه يوم األحد 

 .مهارات االتصالم  2009. تدريب الطالب علي مهارات سوق العمل باالشتراك مع البثواي 2

 أسبوعيا  بيه التابعه لشؤن الطالب وتنعقدحدي لجان التميز الطالإوهي  "مصطبه"لجنه  رئيس. 3

  .كل يوم اثنين ويتناقش فيها الطالب باللغه االنجليزيه في موضوعات عامه

العدو بالجامعه  اتللطالب المشاركين بمسابق)من شخصي( ز عينيه ونقديه . تقديم جوائ4

 م 2016-م 2015

 م2016-م 2015المشاركه الفعاله بلجنه استقبال الطالب للعام الجامعى   -5

 م 2017-م 2016المشاركه الفعاله بلجنه استقبال الطالب للعام الجامعى  -6

 وحتي اآلن. -م 2015بيه كمستشار للجنه الرياضيه الطالالرياضيه نشطه تنفيذ األمتابعة و  -7

تحضيريه لمناقشه مع الطالب وعمل حلقة نقاش  ,رياده طالب الفرقة األوليالقيام ب -8

  .الجامعة فيوق خالل السنه الدراسيه األولي مايحتاجه الطالب للنجاح والتف

اعداد ال السنه في مواد لمتفوقين في امتحانات أعمتقديم جوائز عينيه لتشجيع الطالب ب. 9

 األغذيه ولغة انجليزيه متخصصه.األطعمة للمجموعات وكيمياء

ومستشار اللجنه النشاط الرياضي بالكليه  2010. المشاركه في مهرجان المشي بالجامعه 10

 م.2012-2011للعام الجامعي 

-2-15ئل . قمت باهداء مكتبه الكليه بمجموعة من كتب اعداد أطعمة للمجموعات والرسا11

  .م2015
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 وخارجها عمال اللجان المختلفه على مستوى القسم والجامعهمشاركة في أال

 

 طعمه.الداخليه بقسم التغذيه وعلوم األ عضو فى اللجنه المسئوله عن المراجعه-1

 النشر واإلع م التابعة لوحده ضمان الجوده  يلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوانرئيا لجنه  -2

 م. 2012منذ 

 ,ه المنظمة العربية للتنميدة االداريدةتنظممية لمؤتمر الغذاء والدواء الذى المشاريه  باللجنة العل-3

م بشدرم  2015ابريدل  3مكتب وزراء الصحة العر  لدول مجلا التعاون والذى تدم انعقداده 

 الشيخ.

االتجاهدا  "ث بلجندة االسدتقبال بدالمؤتمر العلمدي الثالدفي اسدتقبال الضديوف يعضدو المشارية -4

 م. 2015مايو  6-4الحديثة في البحث العلمي رؤية تنموية" فى الفترة مابين 

رئيا إحدي لجان التميز المستحثه لخدمة شؤن التعليم والط   والمعروف باسدم "مصدطبه"  -5

 م.2016يناير  10بتاريخ 

لتحددا  ببددرام  االشددتراك فددي عضددوية لجددان المقدداب   الشخصددية للمتدددربين الددراابين فددي اال-5

مشددرو  الطددر  المؤديددة الددي التعلدديم العددالي يليددة الهندسددة م  2009المشددر  بجامعددة المنيددا 

 .جامعة القاهره

 م.2013  الدراسا  العليا المكتبهعضو في لجنة  -6

 م.2009/2010لجنة حصر األجهزة الموجودة بحجره المشرو   -7

 م. 2010 /2009لجنة مراجعة العهد الموجودة بالمعامل القديمة -8

 م. 2009 عضوا في لجنة أستكمال يتب قسم التغذية باالستعانة بقاعدة البيانا  بالجامعة -9

 م. 2008عضواب في لجنة شراء الكتب من معر  القاهرة الدولي لقسم التغذية -10

 م. 2010/2011رئيا لجنة سير أعضاء هيئة التدريا سبتمبر -11

 ئحددددة العربددددى باالنجليزيددددة للدراسددددا  العليددددا بتدددداريخ االشددددتراك فددددى لجنددددة مقارنددددة ال -12

 م.15/9/2010

اشتراك ضمن اللجنة اعداد واعتماد برام  مشرو  الباثواي يلية الهندسه جامعة القاهرة مايو -13

 م.2009

م  بعنوان "أسعلر 2011أكتوبر   16المشاركة في لجنه االستقبال وذلك يوم الغذاء العالمى -14

 م إلي االستقرار".الغذاء من التأز 

  



 17 

 النشاط الرياضي والمشاركة المجتمعية 

 

نوفمبر  26المشاريه في سبا  عدو مع طلبه الكليه والمنظم من قبل جامعة حلوان  -1

 م.2015

 م. 2014فبراير  28يم )نصف ماراثون( تنظيم  يايرو رنرز 21انهاء سبا    -2

المملكة  من راثون(في سباقا  العدو مسافا  طويلة )ما ةميدالي حاصل علي   -3

 . 2005عام  يم 42.190سبا الالمتحدة طول  

المملكة  من في سباقا  العدو مسافا  طويلة )ماراثون( ةميدالي حاصل علي  -4

 . 2004عام  يم 42.190سبا الالمتحدة طول  

المملكة  من في سباقا  العدو مسافا  طويلة )ماراثون( ةميدالي حاصل علي  -5

 . 2003عام  يم 42.190سبا الالمتحدة طول  

المملكة من حاصل علي ميدالية  ثان ترتيب فريق يرة القدم بدوري جامعةَ يوينز  -6

 .        المتحده

 5يعضو هيئة تدريا مشارك في سبا  "أحسن مجهود" حاصل علي ميدالية عدو  -7

في اليوم الرياضي لمكافحة االدمان والذي أقيم بجامعة حلوان  يم عدو ضمن

 .(يقةدق 21زمن قدرة)

يم( من مريز شبا  الجزيرة ضمن احتفاال   4مريزأول عدو ) حاصل علي -8

 .(2008( )دقيقة 20من قدرة)ز . يوليو 23ثورة 

يم المنظم من قبل المدرسة األلمانية بالقاهرة في زمن قدرة  8انهاء سبا  عدو   -9

      .(2008)دقيقة  42

امعة حلوان قمت بتنظيم سبا  العدو بكلية األقتصاد المنزلي في ج -10

                                                            تنظيم مسابقا  العدو بكلية االقتصاد المنزلي.2007. نوفمبر 2008ديسمبر

 نشاطات خيرية دولية    

   

رية مثل:بعد إنهائي المارثونا  قمت بتجميع مبالغ مالية لصالح العديد من الجمعيا  الخي  

 اج السرطان بايرلندا الشمالية.جمعية أبح 

 .جمعية مايمي ن لتخفيف أالم السرطان بايرلندا الشمالية 

 .خا نجدة الطفل بايرلندا الشمالية 
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 مصر -نشاطات متنوعة )محلية

 

  م.2014ترجمة محاور مؤتمر التنمية البشريه ومتطلبا  سو  العمل شهر ابريل 

  (.            م 2009/ 2007األوروبي السابع ) خطا بحثية لبرنام  االطار5ساهمت في تقديم 

 تم  ساهمت في تقديم خطة بحثية ضمن اطار برام  التعاون العلمي بين مصر و قبرب

 م.2008قبول الخطة البحثية في نهاية

  اعضوب (Helwan University FP7 Focal point FP7  في النقطة المريزية

 البتكار التابع لوزاراه التعليم العالي.وا لجامعة حلوان ضمن برنام  تنمية البحوج 

 لمعلوما  ال زمة لمساعدة اتم اشترايي في تصميم الموقع االلكتروني ويذلك تغذيته ب

يذلك تم اشترايي في   FP7 األوروبي الباحثين المصريين في االشتراك في البرنام 

ي للتسعة عشر وضع الميزلنية وخطة العمل لنشر ييفية االشتراك في البرنام  األوروب

 . حلوان  يلية بجامعة

 

 المؤلفات التدريبية المعتمده

 

االشتراك فى عضويه لجنه اعداد واعتماد مقررا  مشرو  الباثواى بهذف تجهيز مقررا  

وقد تم فعليا اعتماد البرام  م  2009المشرو  للحصول على االعتماد الدولى منذ مايو 

 التدريبيه دوليا والقررا  هى:

 ب  " باللغتين العربيه واالنجليزيهمهارا  التفاو  م  التدريبى "البرنا  (.)معتمدة دوليا

 " ب  باللغتين العربيه واالنجليزيه "التخطيا والرقابةالبرنام  التدريبى  (.)معتمدة دوليا

 " معتمدة  " باللغتين العربيه واالنجليزيهحل المشايل وصنع القرارالبرنام  التدريبى(

ب   (.دوليا

  باللغتين العربيه واالنجليزيه : طر  قياسها واساليب تنميتها"المحاجةالتدريبى " البرنام 

ب   (.)معتمدة دوليا

  " ب  " باللغتين العربيه واالنجليزيهمهارا  االتصالالبرنام  التدريبى  (.)معتمدة دوليا

 " باللغتين العربيه واالنجليزيه والعمل الجماعى" تكوين الفريقالبرنام  التدريبى 

ب ة تمد)مع  (.دوليا
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  المؤلفات الجامعية للطالب

 

  20731/2010اعداد األطعمه للمجموعا  الفرقه الثالثه رقم االيدا  مشارك في تهليف 

 .x9762-97717-م الدولى قالر

 االيدا   رقم الفرقه الثانيه (التغذيه وعلوم األطعمه)االنجليزيه المتخصصه  اللغه

 .x8871- 77-977 م الدولى قالر 9628/2010

 ( 2011يتا  أساسيا  ييمياء األاذية.)922-1594-1برقم دولى  7729/2014-  

978. 

  1595-8برقم دولى 7741/2014مشارك في تهليف يتا  تغذيه المجتمعا  رقم االيدا-

90-977-978. 

  مشارك في تهليف تطبيقا  الحاسب فى مجال التخصص للفرقه الثانيه رقم

 .22904/2010االيدا 

 7729/2012  2012الفرقه الثالثه -تهليف يتا  التغذيه والتمثيل الغذائى مشارك في .

 .778-922-1594-1برقم دولى 

  مشارك في تهليف يتا  تطبيقا  الحاسب فى مجال التغذيه وعلوم االطعمه للفرقه

 .19788/2012الرابعه رقم االيدا  

 22905/2016م االيدا مشارك في تهليف يتا  حقيبه الطفل السعيد للتغذيه السليمه رق . 

  م مازال تحت الطبع. 1937مشارك في تهليف يتا   مع رائدا  االقتصاد المنزلي منذ 

 

 الدوليهالمحلية والمؤتمرات 

 

 :مؤتمرات دولية ببريطانيا وماليزيا والنمسا علي النحو التالي 6الحضور والمشاركة في 

 

ر االقتصاد المنزلي في المواطنه حضور  فعاليا   المؤتمر العلمى الدولي "تفعيل دو .1

 م. 2016وخدمة المجتمع" مايو 

حضور والمشارية الفعالة فى المؤتمر العلمى العربى"االتجاها  الحديثه فى البحث  .2

 م. 2015العلمى" رؤية تنموية مايو 
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حضور والقاء محاضره بعنوان "الزيو  في عالم االتصاال " في فعاليا  ورشة العمل  .3

ون ومنتجاتها: معايير الجوده واختبارا  يشف الغش باستخدام طر  " الزيو  والده

التحاليل الحديثه"  تم تنظيم الندوة من قبل المعهد القومي للقياا والمعايرة.تحت رعايه 

 م.2014-6-22زيت النخيل الماليزى 

المشارية الفعالة بحضورالمؤتمر الدولى "علوم االنسان التطبيقية والتكنولوجيا فى  .4

 م. 2013فية الثالثة" مايو االل

المشارية الفعالة فى المؤتمر العلمى العربى"افا  التعاون العربى لتنمية المجتمع مايو  .5

2012 

 .(Green Consumerismوشاريت بمحاضره "االسته ك صديق البيئة"  )حضر   .6

 نوفمبر 17-15انعقاده بماليزيا في الفترة من  الذي تم  (PIPCO 2011)مؤتمرفي 

  م.2011

سيمنار .في مصر زيت النخيلتاريخ واستخدام وألقيت محاضرة عن  ور والقاء حض .7

 بالقاهرهانعقاده  الذي تم   Malaysian Palm Oil Outreach Seminar(Iبعنوان )

 م . 2011-7-21في 

 Malaysian Palm Oil Outreach(IIور والقاء محاضره في سيمنار بعنوان )حض .8

Seminar   وألقيت محاضرة عن  م  2011-10-25في  بااالسكندريهه انعقاد الذي تم

 .دور الدهون في التغذيه 

خطا البحثية للمشاريع األوربيه التابعه لإلطار علي يتابة ورشة عمل للتدريب حضور  .9

 م.2009-01-6السابع وقام بتنظيمها برنام  البحوج والتنميه واالبتكار في 

 21-18نعقاده بالنمسا في الفترة من ا الذي تم  (Euro Fed Lipid)حضور مؤتمر .10

 وعرضت واحد من أفضل البوسترا  التي تم تقييمها بالمؤتمر. 2009سبتمبر 

 2008سطا اأ 26-22عن زيت النخيل في الفتره من  (POTS) حضور مؤتمر  .11

 . )مجلا زيت النخيل الماليزي( وذلك بدعوة من الحكومة الماليزية

 .)م2008  -02-20  (عليم بجامعة طنطاحضور مؤتمر أستراتيجية تطوير الت .12

-01-22خطا البحث في  بجامعة األسكندرية علي يتابة  ورشه تدريبيةحضور   .13

لمدة يومان في برج  ه الورشةلحضور هذتم ترشيحي من قبل جامعة حلوان م,  2008

في يتابة  ينالتدريب النمساوي راءبواسطة خب العر  تحت رعاية أياديمية البحث العلمي,

 اإلطار السابع. FP7 ا البحث المقدمة للمشرو  األوروبيخط
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جامعة يوينز في يوم يلية  عر  بوستر في جامعة و( م 2003 حضورمؤتمر ) .14

 In vitro effect of flavonoids on the oxidation potential''  الطب بعنوان:

of VLDL, LDL and HDL'' Faculty Day of Medicine, Medicine 

School, Queen’s University of Belfast 

  بعنوان: (2002انجلترا )-مؤتمر وعر  بوستر في جامعة يمبريدج حضور .15

''Fresh Look at Natural Antioxidants" 

  حضور مؤتمر في المملكة المتحدة ببلفاست هلسبيرا المنظم من قبل. 16

The Institute of Northern Ireland Beekeeping in Hillsborough. The 

presentation entitled “Honey Flavonoids”  

 استراتيجية تطوير التعليم بجامعة حلوان. حضور مؤتمر   .17

 الوحدات الخاصة والمعامل في القسم والكلية والجامعة ةدارإ

 

 م.  2008. االشتراك ضمن فريق بمريز البحوج والدراسا  البينيه بجامعه حلوان 1

 م. 2008بجامعه حلوان    RDIN-FP7خاب بمشرو  .العمل ضمن الفريق ال2

تقديم استشارا  اذائية مجانية  بمريز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة فى الفترة من . 3

 م.28/12/2008حتى  28/12/2006

. قمت بالعنايه وإص ح األجهزه وشراء بعض قطع الغيار ويتابه االشاردا  الخاصة لعمل يل 4

 م.2014العليا  جهاز بمعمل  الدراسا  

 

 مراجع نظير في الدوريات العلمية المتخصصة 

 

  Food Chemistry (Elsevier). مراجع في مجله 1

 Journal of Agricultural and Food Chemistry   (ACS). مراجع في مجله2

 Food Measurement and Characterization (Springer). مراجع في مجله 3

   The Korean Society of Veterinary Science  مراجع في مجله  -4

 German Medical Science (the e journal of the Association. مراجع في مجله 5

of the Scientific Medical Societies in Germany) 
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 Journal of Food Research (Canadian Center of Science. مراجع في مجله 6

and Education)  

 Global Health Action  (Umea Centre for Global Healthجع في مجله . مرا7

Research, funded by FAS, Swedish Council for Working Life and Social 

Research) 

  Journal of Food CYTA . مراجع في مجله 8

 Journal of Veterinary Science   . مراجع في مجله 9

 Journal of the Science of Food and Agriculture . مراجع في مجله 10

 Journal of Food. واحد من فريق مجلا التحرير لمجلة علوم األطعمة والتغذيه الع جيه 11

Science and Nutrition Therapy 

-Nutrition-Science-w.peertechz.com/Foodhttp://ww

Therapy/editorialboard.php 

حتي  2012. واحد من فريق هيئة التحرير بالمجلة األمريكيه لعلوم األطعمة والتكنولوجيا منذ 12

 American Journal of Food Science and Technologyاآلن 

 Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical.  مراجع في مجلة 13

Research 

 

االشتراك في الجمعيات العلميةو االستشارات الغذائية  

 م حتي اآلن2014الدولية ل طفال والمراهقين المصابون بداء السكر منذ  عضو في الجمعية  .1

 "International Society for Pediatric and Adolescents Diabetes"(ISPAD)  

  .م2009وحتي  2007-12-28ز خدمة المجتمع جامعة القاهرة من مريلغذائي المستشار ال .2

 .م2011ع مي للمكتب األقليمي لزيو  النخيل منذ أبريل المستشار اإل .3

  .عضو في الجمعية المصرية للتغذية .4

 .األلمانية لعلم الحيوان-عضو في الجمعية المصرية .5

 .عضو فى جمعية علوم و تكنولوجيا األاذية .6

 .ة العقل و مكافحة سوء التغذيةعضو فى جمعية تغذي .7

  .جامعة يوينز البريطانيةخريجو عضو  في مجلة  .8

 ( Nutrition society)عضو في جمعية التغذية  .9

http://www.peertechz.com/Food-Science-Nutrition-Therapy/editorialboard.php
http://www.peertechz.com/Food-Science-Nutrition-Therapy/editorialboard.php
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 مكافآت وشهادات محلية وأوروبية

مشاريع أبحاج أوروبيه ومشرو   5.حصلت علي مكافآه  من جامعة حلوان نظرا لتقديم عدد 1

 تعاونى  مع قبرب .

 2004و2003ميل بالمملكه المتحده 22.6ث ج ميدليا   إنهاء الماراثون عدو .حصلت على 2

 .2005و

. أيثر الباحثين قراءه ل بحاج علي مستوي قسم التغذيه وعلوم األطعمة علي بوابة الباحث 3

Moemin3-net/profile/Aly_Abdelhttps://www.researchgate. 

 .25مع سجل رقمه يتعدي 

بحثيةال االهتمامات  
 

الغذاء علي صحة اإلنسان وخاصة دور مضادا  األيسدة في المرحله األولي ينت شغوفا بدور

. ولقد يانت يل أبحاثي في هذه المرحلة تريزعلي الدراسا  البيولوجيه لفهم هذه الع قة الطبيعية

شغوفا بمجال بحوج علوم األطعمة وبخاصة  حتي اآلنم  20012الثانيه من  وفي المرحلة 

تطوير منتجا  اذائية يمكن أن تكون أاذيه و يفيه تكون مفراداتها من واقع الغذاء المصري أو 

التعرف علي يميا  مكونا  اذائية  ليست موجوده في قاعده البيانا  المصريه وعاده ماينا 

فرنجيه ومثال علي ذلك محتوي األاذيه المصريه من األويساال .  نعتمد علي التحلي   اال

تطوير في متخصصه مج   ودوريا  دولية  وقمت بنشر بحوثي في أفضل ماوجد  من

المنتجا  وييمياء األاذيه وتحليل األاذيه مثل مجموعة مج   أليسفير وسبرنجر واميرالد 

 .والمج   المتخصصه في الغذاء والزراعة

 

 

 

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Aly_Abdel-Moemin3
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 النشر العلمي
(1بحث: )  

 تأثير مستخلص الكركديه على الخواص الكيميائيه والحسيه للكب كيك الوظيفى
Aly R Abdel-Moemin (2016). Effect of Roselle calyces extract on the 

chemical and sensory properties of functional cupcakes. Food Science 

and Human Wellness (Elsevier), l5, 169–176.  

 (2بحث: )

تحليل المضممو  والممواد الملونمه الصمناعيه والمدهو  والنيتمراي والنيتريمي فمى األعليمه المعلنمه 

  السوائل البيولوجيه لألطفال المصريي في و 

 Aly R Abdel-Moemin (2016). Analysis of the content, colourants, 

fats, nitrate and nitrite in advertised foods and biological fluids of 

Egyptian children. British Food Journal (Emerald Group Publishing 

Limited), 118, (11), 1-20.  

 

   3: )بحث
 

تحليل األحماض الفينوليه واألنثوسياني  فى منتج شبيه المكرونه المدعم بنوى البلح والجزر 
 البنفسجي

 

Aly R Abdel-Moemin. (2016). Analysis of phenolic acids and 

anthocyanins of pasta-like product enriched with date kernels 

(Phoenix dactylifera L.) and purple carrots (Daucus carota L. sp. 

Sativus var. atrorubens.). Food Measurement and Characterization 

(Springer), 10:507–519. 
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 (4بحث: )

 هل استخدام رلال مستخلص بلور المانجو يمك  أ  يطيل فترة حفظ السجق البقري؟

Aly R Abdel-Moemin (2015). Does spray mango kernel (Mangifera 

indica Linn.) prolong the shelf life of beef sausages?  Journal of Food 

Research, 4, (3), 118-127. 

  5: )بحث

 المطهية تات صحية من عظام اسسماكبسكو

Aly R Abdel-Moemin (2015). Healthy cookies from cooked fish 

bones.  Food Bioscience (Elsevier), 12:114–121. 

  6: )بحث
 من القهوه والشاي أساسها جذور وأوراق السريس مبتكرةمشروبات  

 

Aly R Abdel-Moemin, Alaa, O Aboraya. (2014). Innovative beverages 

of coffee and tea based on dandelion (Taraxacum officinale) roots and 

leaves. Agricultura, 11, 1-10. 

 (7بحث: )

 كوينها رضاء المستهلك ونمط المغلياي لألحسيه الجافه المعاد ت
 

Aly R Abdel-Moemin (2014). Consumer satisfaction and nutrient 

profile of reformulated dry soups. Agricultura, 11, 27-34.  

 (8بحث: )

 محتوي األوكساالي في الخضرواي والفوكه المصرية واألعشاب اليوميه الشائعة
 

Aly R. Abdel-Moemin (2014). Oxalate content of Egyptian grown 

fruits and vegetables and daily common herbs: Journal of Food 

Research, 3, 66-77. 
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  (9بحث: )

حسيه للكب تأثير مركز الكركديه مع بعض المكوناي األخري على الخواص الفزيوكيميائيه وال

 كيك.

Aly R Abdel-Moemin (2016). Effect of Roselle calyces concentrate 

with other ingredients on the physiochemical and sensory properties 

of cupcakes. Journal of Food Processing and Technology, 7, (7), 1-8. 

  (10بحث: )

التحول لتناول القهوه السوداء سريعة اللوبا  يعدل م  حدوث الكتاري المحدث عمديا للفئرا  

 باستخدام سيلينيي الصوديوم.

El Okda, E. A., Mohamed M. M., Shaheed E. B., Abdel-Moemin, A. 

R. (2016). Switching to instant black coffee modulates sodium 

selenite-induced cataract in rats. German Medical Science, 14, 1-11. 

(11بحث: )  

الضار  تغليه األرانب علي عالئق تحتوي علي األرز األسود تعدل م  أكسدة الليبوبروتي  

 وكللك قياساي الدهو 

Aly R Abdel-Moemin(2010): Switching to black rice diets modulate 

LDL oxidation and lipid measurements in rabbits. American  

Journal of Medical Science (Elsevier), 341(4): 318–324. 
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  (12بحث: )

لمحدث ا هل هناك عالقة بي  أنواع الزيوي المستهلكة ودهو  السيرم والمخ  لفئرا  التجارب

?لهم عمدًا ارتفاعًا في دهو  الدم  

Aly R Abdel-Moemin,  Manal K Abdel-Rahman, Eman Mokabel, 

Elham M. Mahmoud( 2008): Is there a relationship between the types 

of oil consumed and brain and serum lipid profile of hyperlipidemic 

rats. The New Egyptian Journal of Medicine, 39(4): 383-390. 

 (13بحث: )

تمماثير اسممتبدال الوجبمماي العاليممه فممي الممدهو  الممي المسممتوي الطبيعممي ممم  الممدهو  فممي الغمملاء  

المدعم فى صوره فردية أو مجمعة بالعناصر المعدنية الماعنسيوم والزنك والكروم على وظمائ  

 بالسكر. الكلى والكبد لحيواناي التجارب البدينة والمصابة

 

Aly R Abdel-Moemin, Ashraf A Abdel-Megeid, Ebtesam F. M. 

OMAR.Yasmeen, F. ABD EL-MONEIM,  Dalia M. TALAAT  Sonia 

Salah ELMARASY (2011): To investigate effects of a shifting high fat 

diet to normal fat diet supplemented with magnesium, zinc and 

chromium on biochemical parameters in rats with diabetes. 

Agricultura, 8, 23-30. 

  (41بحث: )
في بول  هل اإلضافاي الغلائية ومرض السكر يزيدا  م  نواتج عملياي األكسدة الغير مرعوبة

 المتطوعي ؟
A.R. Abdel-Moemin, M.K. Abdel-Rahman, S.S. El-Marasy (2007). 

Do diet supplements and diabetes increase lipid oxidation end 

produces in urine? Advances in Biological Research, International 

Digital Organization for Scientific Information 1(5-6), 146-154. 
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(51بحث: )  

ارب المصابة ة لفئرا  التجوج علي الحالة الغلائي  هالتأثير الفعال للزيوي المدعمة بفيتامي   

 بمرض كبدي ناتج م  التسمم العمدي برابع كلوريد الكربو 

Rasha S A Ismail, Ashraf A A El-Magid, Aly R Abdel-Moemin 

(2009). The potential effect of supplement oils with vitamins E and C 

on the nutritional status of carbon tetrachloride induced liver disease 

in rats. German Medical Science (GMS), 7, 1-10. 

(61بحث: )  

ية فى هل هناك تأثير للوجباي المدعومة باألعشاب فى التخفي  م  أعراض الوجباي العال 

 محتواها م  الفراكتوز علي فئرا  التجارب.

Ashraf A  Abdel-Megeid, Aly R Abdel-Moemin, Manal K Abdel-

Rahman, Rasha M Arafa (2009). Do diet supplemented with common 

herbs alleviate the symptoms of rich fructose diet in rats? 

Agricultura, 6, 63-70. 

(71بحث: )  

را  وأثر اعادة تقييم اضافة كل م  الثوم وبلر الكتا  بصورة منفردة و مجمعة الي علاء الفئ 

في دهو   ي الجليسريداي الثالثية لحيواناي التجارب المحدث لهاعمدًا ارتفاعاللك علي مستو 

 الدم.

 Manal K. Abdel - Rahman, Elham M. Mahmoud, Aly R Abdel-

Moemin and Omnia G A Rafaat (2009). Re-evaluation of individual 

and Combined Garlic and Flaxseed Diets on Hyperlipidemic Rats. 

Pakistan Journal of Nutrition, 8 (1), 1-8. 
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(81بحث: )  

تشريحية دراسة مقارنة لمنتجاي األلبا  المصرية علي النواحي البيوكيميائية و المناعية وال

 لحيواناي التجارب

Elham M Mahmoud, Eman M Ghalab, Manal K. Abdel-Rahman, 

Aly R Abdel-Moemin and Sonia S El-Marasy (2008).  A comparative 

study of Egyptian dairy products on biochemical, immunological and 

histological indices of animal models. World Journal of Dairy & 

Food Sciences, International Digital Organization for Scientific 

Information 3 (1): 01-10. 

 

 

 


