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                                                                                                   جامعة حلوان

                     كلية االقتصاد المنزلي 

 قسم التغذية و علوم االطعمة

 لســـيره الذاتيــــــها

 إبراهيم ههدى سالم/  هالدكتور هاألستاذ

 
    :ات الشخصيةـــــــنالبيا:  أوال

 
   مــإبراهيه ـهدى سالم. د.أ  :االســـــم 

المجتمع  لشؤن خدمه الكليةوكيل  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة  -أستاذ التغذية :الوظيـفــة  
أعضاء هيئة التدريس  قدرات مدير مركز تنمية  - سابقا وتنمية البيئة
    .سابقا بالجامعهوالقيادات 

 21/8/2155  :يـالدتاريخ الم
 22222285252: موبايل               11588122:   المنزل : ونـــالتليف
        15227181الكلية   :  العمـل                 

                                                           salama@hotmail.com_hoda_rd    :البريد االلكتروني
                          dr_hoda_salama@helwan.edu.eg 

 اإلنجليزيةإجادة   :ةــــــاللغ
الزززدور السزززادس               1شزززقة  88عمزززارة  -عمزززارات الشزززركة السزززعودية بالقبزززة   :منززززل:   العنووووان

 .القاهرة  -جمهورية مصر العربية  -    
          -كلية االقتصاد المنزلى -بوالق أبو العال  -ش المطبعة األهلية   85 :عمل             

 .حلوان  جامعة                     
 

   :شاركت فيها  التي واإلداريةالمجالس العلمية : ا  ــثاني
 .عضو مجلس قسم التغذية وعلوم االطعمه -2
 . عضو مجلس الكلية -1
 .البيئة خدمة المجتمع وتنمية ة لشئونرئيس مجلس وكالة الكلي -8
 .المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عضو مجلس وكالء خدمة -7
 .1221حتى اكتوبر  مدير الوحدة ذات الطابع الخاص بالكلية -5
 FLD - (Local)بالجامعه والقيادات  نميه قدرات أعضاء هيئة التدريسمركزت مدير -8

Center. 
المعتمد  ( NCFLD)  ئة التدريس والقياداتالمركز القومى لتنمية قدرات هي عضو -2

  .للمدربين المعتمدين الدولى دوليا من المجلس
 عضواللجنه العلميه الدائمه لترقية االساتذه واالساتذه المساعدين بمجال التخصص -8

 .1228فبراير  18بتاريخ  512قرار وزارى رقم  -الدورة الحادية عشر
 

 : ةــــالمؤهالت العلمي: ا  ــثالث

مرتبززة   بتقززدير عززام جيززد جززدا مززع"ادارة مؤسسززات تغذيززة و - منزلزز بكززالوريوس اقتصززاد  .1
 .                       م2122جامعة حلوان  -كلية االقتصاد المنزل    -الشرف

mailto:Dr_hoda_salama@yahoo.com
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 .م2187 عامالواليات المتحدة األمريكية  -التغذية جامعة جورجيا  ف ماجستير . 2

  .م2188 عام الواليات المتحدة األمريكية -ورجيا جامعة ج -التغذية  ف دكتوراه . 3

 Internationally Certified)   المدربين شهادة االعتماد الدولي لتدريبالحصول عل   -4
(Trainer & HRD consultant     .  

 .التغذية وعلوم األطعمة:    التخصص العـام       .التغذيـــة :  التخصص الدقيق  

 

    :والوظيفى العلمي التدرج:  ا ـ رابع

جامعزززة حلزززوان  -المنزلززز  كليزززة االقتصزززاد  –بقسزززم التغذيزززة وعلزززوم األطعمزززة  : ـدــــــ   ـــمعيـ
82/2/2128      

 .  18/1/2181بقسم التغذية وعلوم األطعمة   :ــدرســـــــم 

 .12/5/2118بقسم التغذية وعلوم األطعمة  :أستاذ مساعـد

  82/5/2111غذية وعلوم األطعمة  بقسم الت : ـتاذـــــــــأســ

 . 1221اكتوبر -1225 /1/22من: المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشـئون خـدمة 

 مركززالربين مزن دحاصل عل  شزهادة االعتمزاد الزدول  لتزدريم المز :استشاري الموارد البشرية
ى لمعتمززد مززن المجلززس الززدولوالقيززادات وا هيئززة التززدريس تنميززة قززدراتل الززدولى

  .م12/5/1228 بتاريخ IBCT))المعتمدين لمدربينل

 :اإلداريةالوظائف : خامســــا  
 

مننن   وكيزززل كليزززة االقتصزززاد المنزلززز  لشزززئون خدمزززة المجتمزززع وتنميزززة البيئزززة اعتبزززارا   -1

 .5/22/1221حتى  1/22/1225

 .1221أكتوبر  حتى. م1222من ابريل  بالكليةذات الطابع الخاص  الوحدةمدير  -2
العزززام  عززن جامعززة حلزززوان – المنزلزز جيززا المعلومزززات لكليززة االقتصزززاد منسززت تكنولو -3

 .1222/1228الدراسى 
 (.م1221حتى أكتوبر )مدير مكتم توظيف خريجى كلية االقتصاد المنزلى  -4
 بتزاريخ جامعزة حلزوان –هيئزة التزدريس والقيزادات اعضزاء   راتقزد مركز تنميزة مدير -5

 .1222 نوفمبر الى 1221 فبراير  17
 

 -:بيان عن النشاط العلمي و التطبيقي: سادسا  

 :               التدريــــس:  أولا 

لمس  توا البك  الوريوس              ( جامع  ة ول  وان)  األطعم  ةقس  ا التيةي  ة و عل  وم  ف   الت  دريس ـ  1 

 : تا تدريسها الت واها المقررات  ألنوتى  8791والدراسات العليا منة عام 

 . (للفرقة األولى)  (نظري)اد المنزل  مدخل علم االقتص *     

 .(الئحه قديمه للفرقة األولى)  مبادئ التغذية و علوم األطعمة *     

 .الثانيةالتغذية للفرقة  أسس *     

 .الثانيةللفرقة ( النظري و التطبيق  ) األطعمة إعداد *     

 (.شعبة التغذية للفرقة الثالثة) تغذية الجماعات  *     
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 .(شعبة التغذية للفرقة الثالثة(  ) نظري )الغذاء و اقتصادياته  صحة  *     

 (للفرقة الرابعة شعبة التغذية )  المشروع و تقييم الحالة الغذائية *     

 ( .للفرقة الرابعة الشعبة التربوية)  عل  التربية العملية اإلشراف*      

 (الئحه قديمه-جستيرما أول )و تغذية متقدم  , دراسات بيولوجية*      

 (ثانية ماجستير) صحة الغذاء *     

 (.ثانية ماجستير)حلقات دراسية  *     

 (.ثانيه دكتوراه) التغذية  ف حديثة  اتجاهات*      

 .مرحلة البكالوريوسب ىاالول فرقهلل ( النظري و التطبيق  ) الغذاء والتغذيه*      

 .(للصف االول ماجستير) 2طرق معمليه فى ابحاث التغذيه *      

 .(للصف االول دكتوراه) 1 غذيهتال بحاثطرق معمليه فى ا*      

 (للصف االول ماجستير)تقييم الحاله الغذائيه *      

 .(للفرقه الثالثه)مثيل الغذائى الغذاء والت*      

 الئحة جديدة( مرحلة البكالوريوس –الفرقة االولى ) الغذاء والتغذية *      

 يدرس باللغه االنجليزيه ببرنامج التغذيه (  Principles of Nutrition)اساسيات التغذيه *      

 .العالجيه بالقسم             

  يدرس باللغه االنجليزيه ببرنامج التغذيه( Advance Nutrition I)  2غذيه المتقدمهتال*      

 .العالجيه بالقسم          

 يدرس باللغه االنجليزيه ببرنامج التغذيه  (Human Nutrition2) 1ية انسان ذتغ*     

 .العالجيه بالقسم          

  

الدراسوات العليوا منوذ عوام  لمسوتو جامعوة المنوفيوة  -كلية االقتصواد المنللوى  فيالتدريس  -2
 :تم تدريسها التيواهم المقررات  2991حتى  2991

 .ماجستير تربوي  األولللصف  (و التطبيق   النظري)متقدم  أطعمةعلوم  *     

 .ماجستير تربوي  األولتغذية متقدم للصف  *     

 اإلرشاد  دبلوم ) األسرياالستهالك و مستوي المعيشة عل  المستويين القوم  و  *     

    ( .  بقسم إدارة المنزل االستهالك           

   سعود جامعة الملك -التغذية  تخصص -كلية اللراعة قسم االقتصاد المنللى  فيالتدريس   -3

الدراسووووات           و البكووووالوريوس لمرحلتووووي( 2991-2991)المملكووووة العربيووووة السووووعودية  -     
 :تم تدريسها التيالعليا واهم المقررات 

 لمرحله البكالوريوس: 

                      .الميدان التدريم *                                  .اإلنسانتغذيه  أسس *      

 .الخاصةالحاالت  ف  التغذية*        .                النمو والتطور أثناء التغذية *      
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 لمرحله الدراسات العليا: 

  .تغذية تطبيقية متقدمة *                  .امينات و المعادن ف  التغذيةتالفي*       

                                                    .تقييم األطعمة*          .التغذية ف ختارة موضوعات م *      .  اإلرشاد الغذائ  *       

 

 :ه والتأليفالكتب العلمي: ـــــا  سابع
 رقم االيداع  -مكتبة عين شمس  - للفرقة األولى "مدخل علم االقتصاد المنللي "كتام -2
     1521/18  . 
   هيئة – للفرقة األولى( نظري  -تطبيق  )  "م األطعمةمبادئ التغذية و علو "كتام   -1
 .1222يناير   27722رقم االيداع  -الكتام        
 قطاع)وزارة التربيه والتعليم   -"االقتصاد المنللي اسرة اليوم ومجتمع الغد"كتام  -8

 .الصف الثالث اإلعدادى المهنى 1228يناير  -جمهورية مصر العربيه ( الكتم     
         , المشاركة فى وضع منهج الصف الثانى و الثالث الثانوى الفندقى باللغة اإلنجليزية  -7

 .م1228القاهرة  -وزارة التربية والتعليم      

 و يدرس للفرقة الثانية حتى  "(الجلء النظر  )أسس التغذية و علوم األطعمة  "كتام -5

 . 2112عام      

 ( نظام قديم)للفرقه االولى  - "(نظرى وتطبيقى)لوم األطعمة مبادئ التغذية و ع"كتام   -8

 .بالكليه      

 .للفرقه الثالثه بالكليه1228يناير   - هيئة الكتام -"تغذية الجماعات "كتام -2

 .للفرقة الثالثة " اقتصاديات الغذاء"كتام  -8

 الئحه ) رقة األولى للف  1228عام  اليكترونيا"  مبادئ التغذيه وعلوم االطعمه" كتام   -1

 (.قديمه      

 كتام تقييم الحالة الغذائية لإلفراد و الجماعات للفرقة الرابعة شعبة التغذية هيئة الكتام  -22 

 .12288/1221رقم االيداع         

 هيئة الكتام رقم االيداع  -( نظرى وتطبيقى)للفرقة األولى  "الغذاء والتغذية"كتام  -22

 والعمل به للعام  بموافقة المجلس االعلى للجامعات اليكترونياوتم انتاجه  .12281/1221     

 )http://cms.nelc.edu.eg( .1222/1221الدراسى       

 التدعيم  :بعنوان  (a.covali@lap-publishing.com) نشر كتام بدار النشر االلمانية -21

     .  خاليا المخ ونين يغير مستوى البيتا اميلويد فى بالمثي       

     Methionine Supplementation Alters Beta Amyloid Levels in 
Brain Cells), with the project number 65426, and ISBN 978-3-659-
23512-2. (a.covali@lap-publishing.com)   

 

 

http://cms.nelc.edu.eg/
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   :ركت فيهاشا التيوالندوات  المؤتمرات: ثامنا  

 Federation of American Societies forحضور مؤتمرال  -2
Experimental  (FASEB) Biology  الدولى الذى يعقد سنويا بالواليات المتحده

 . 2188حتى  2188االمريكيه خالل الفتره من 

 .2188وحتى  2188حضور المؤتمراالمريكى السنوى لالقتصاد المنزلى من  -1

                                          االمريكيزززززززززززه تغذيزززززززززززه بواليزززززززززززة جورجيزززززززززززامزززززززززززؤتمر مجلزززززززززززس الحضزززززززززززور  -8
 .2182بالعاصمه اتالنتا 

 .2112حضور المؤتمر السنوى الثالث للطفل بجامعة عين شمس  -7

قززام بتنظيمهززا الجمعيززة المصززرية  التزز و منتجاتهززا و  األلبززانالعلميززة عززن  حضززورالندوة -5
 .م 2118عام  للتغذية

" بعنززوان   2118سززبتمبر  12 – 15ر الززذي عقززد بكليززة الحقززوق مززن حضززور المززؤتم -8
 ".حماية المستهلك من الغش

 قام الت عن حماية و تشجيع الرضاعة الطبيعية و  اإلعالميةحضور الندوة العلمية  -2
بتنظيمها معهد التغذية باالشتراك مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية 

 .م2117عام  بالقاهرة  

 كلية الزراعة جامعة الملك سعود   -الندوة السعودية الثانية للغذاء و التغذية  حضور -8

  ( .2117)هـ  2725/  8/ 7بتاريخ            

حضور المؤتمر الدول  الثان  لألغذية الخاصة و الطبية و الت  نظمته الجمعية  -1
   .م 2117للتغذية عام  المصرية 

طبيه بمركز أقسام العلوم و الدراسات ال"  نحو طفولة أفضل" حضور ندوة بعنوان   -22
                                              (. 2115)هـ  2728/ 2/  2-7للبنات بتاريخ 

جامعة  -تنظمها الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى  الت حضور جميع الندوات   -22
 .حلوان

االقتصاد "المنزلى  الرابع لالقتصاد العلم المؤتمر  ف االشتراك بملخص بحث  -21
 - 15الفترة من  ف جامعة حلوان  -بكلية االقتصاد المنزلى"  بشرية التنمية الالمنزلى و

  المرضعات السعوديات األمهاتتقييم حالة اليود لدى " م  بعنوان 2112فبراير 18
 .بمدينة الرياض

مملكة العربية بال" التغذية السليمة بسكن الطالبات بالرياض " محاضرة بعنوان  إلقاء  -28
  (.2112) هـ  2722/  22/  15السعودية   بتاريخ 

" بعنوان الندوة الرابعة بأقسام العلوم و الدراسات الطبية للبنات بالرياض ف االشتراك   -27
 .م 2112مارس  21 - 1من " الغذاء و الصحة والمرض

-12 بالرياض بتاريخ األمنبمستشفى قوى " طم المراهقين " حضور ندوة بعنوان   -25
 .م 2112أكتوبر 11

 .م15/1/2118-18حضور الندوة الخامسة بأقسام العلوم و الدراسات الطبية من   -28

جال الصناعات م ف عن التغليف و التعليم  اإلعمالحضور مؤتمر ملتقى رجال   -22
 .م بفندق سميراميس القاهرة2118نوفمبر  11المنعقد ف   الغذائية
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  نزلى جامعة اد المنزلى بكلية االقتصاد المالثالث لالقتص المصريحضور المؤتمر    -28

 " .االقتصاد المنزلى واألسرة " م بعنوان 2118سبتمبر  1 -8المنوفية  من          

                                                                                                     و أثرها  الكيماويةتلوث اللحوم ببعض العقاقير و المركبات " محاضرة بعنوان  إلقاء  -21  
ديسمبر  5 ف ندوة جمعية االقتصاد المنزلى المنعقدة  ف "  اإلنسانصحة  على

 .م2118

 1222مزارس  –المنزلزى  لالقتصزاد العزالم نزدوة اليزوم  فز محاضزرة  وإلقاءحضور   -12
 .بالكلية

  كلية االقتصاد المنزلى - امعة حلوانج -المنزلى  لالقتصادالسابع  العلم المؤتمر  -12

                                             التدريم والتطوير ضرورة حتمية للتنمية البشرية " م بعنوان 1221ابريل 12/11من           

  22-1الثالث  جامعة المنصورة  كلية  التربية النوعية بزدمياط  السنوي العلم المؤتمر  -11
 ".إستراتيجية التعليم النوع  ف  مصر " م بعنوان 1221مايو

                                    كلية االقتصاد المنزلى  -جامعة المنوفية  -المنزلى  لالقتصادالسابع  السنويالمؤتمر  -18
مجاالت االقتصاد تكنولوجيا " م بعنوان 1221ديسمبر  28 - 25بشبين الكوم من 

 ".الصناعات الصغيرة ف ة منها االستفاد المنزلى

لتربية النوعية بدمياط من كلية ا -جامعة المنصورة  -الرابع السنوي العلم المؤتمر  -17
التعليم  ف متطلبات تفعيل دور كليات التربية النوعية " بعنوان  .م1228مايو 25  - 27

 ".وخدمة المجتمع العلم  والبحث

 غذاء       "بعنوان ( وزارة الصحة) للتغذية القوم هد للمع الثان  السنويحضور المؤتمر  -15

 .م1228ديسمبر  1-8من " آمن للجميع صح     

  1228ابريل  ف جامعة حلوان  -نظمتها كلية االقتصاد المنزلى  الت حضور الندوة  -18 
 ".   العلم البحث  ف معايير التميز " بعنوان 

                                                    االقتصاد المنزلى " ى بجامعة حلوان بعنوانلالقتصاد المنزل العرب حضور المؤتمر  -12
 .م1227أبريل  11-12الفترة من  ف " وقضايا العصر

                                      دراسة كيميائية و بيولوجية على شرائح"بحث بالمملكة العربية السعودية بعنوان  إلقاء -18
 الندوة الثانية لالقتصاد المنزلى ف جدة  -بجامعة الملك عبد العزيز" بطاطس الشيبسى

 .م1227أكتوبر  8-7الفترة من  ف " اآلفاق الجديدة لالقتصاد المنزلى " تحت  عنوان

                                              رؤيززة " بعنززوان ( وزارة الصززحة)للتغذيززة  القززوم الثالززث للمعهززد  السززنويحضززور المززؤتمر  -11
 .م1227نوفمبر 82-11الفترة من  ف جديدة للغذاء 

 .1227مارس   82  ف   Tempus  تطوير مشروعاتحضور ندوه  عن  -82

الدورة )المشروعات الممولة من الصندوق  إدارةعن ( 5) حضور ورشة العمل رقم -82
 .م1225أبريل  8بتاريخ   (الثالثة

 8 فز  HEEPFإلالمشروعات التابعزة  ف لمتابعة سير العمل  السنويمر حضور المؤت  -81
 . م 1225ابريل 

       القوم بالمعهد " جمعية تغذية العقل  ومكافحة  سوء التغذية "  إقامتهاحضور ندوة  – 88
 " .الغذاء  وعالقته بمرض هشاشة العظام " بعنوان   12/1/1225للتغذية بتاريخ          
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  بكلية الزراعة جامعة القاهرة(  QAAP إل)ورشة عمل عن نظام توكيد الجودة حضور  -87
 .1225/ 12/21  ف        

تقنيات التعليم عن بعد والتابعة لمشروع تطوير              ف حضور دورات تدريبية متقدمة  -85
 .1228استخدام تقنيات التعليم بجامعة حلوان        

 لمنطقة حلوان  المستقبليةالتنمية " لجامعة حلوان بعنوان  السنوي العلم حضور المؤتمر  - 88

 . 1228فبراير 18 – 12المنعقد بتاريخ " رؤية بيئية " والمناطت الصناعية  

                               لتكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان                                        التحتيةتطوير  البنية " حضور ورشة عمل بعنوان   - 82
 . 22/7/1228الموقف الراهن والخطط المستقبلية بتاريخ    –        

مرض الزهايمر                                                    " السادس لرعاية المسنين بعنوان   العرب حضور المؤتمر االقليمى  – 88
 .بجامعة حلوان   1228إبريل  22 ف لبحث والخدمة الرعاية وا:  إقليميةمشكله       

اللجنة العلمية للمؤتمر التاسع لكلية االقتصاد المنزلى  ف حضور واالشتراك كعضو  –81
 – 28المنعقد بتاريخ :" المنزلى وتكنولوجيا العصر  لالقتصاد العرب المؤتمر "  بعنوان 

21  /7  /1228. 

   ة للجامعات والمراكز البحثية والعربية  بجامعة حلوان التنافسي  لقدرهاحضور مؤتمر   – 72
 . 1228مايو  1- 2بتاريخ          

   هيئززه التززدريس باسززتخدام وسززائل تكنولوجيززا أعضززاءحضززور ورشززه عمززل لرفززع مهززارات  -72
 .أسابيعولمده ثالث  28/22/1228بتاريخ  HEEPF إلالمعلومات التابع لمشروع 

جامعززه عززين شززمس      الضززيافةبززدار  البيئززةمجززال  فزز خبززراء  دإلعززداحضززور ورشززه عمززل  -71
 .21/21/1228-22بتاريخ 

 .21/1228لجامعه حلوان بتاريخ  السنوي العلم حضور المؤتمر  -78

 بالتعاون مع العلم والبحث  العال للتعليم  الموحدةافتتاح شبكه المعلومات  حضور مؤتمر -77

 .11/2/1222 ف ات وزاره االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم

 هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين على  أعضاءلمشروع تدريم  األولحضور المؤتمر  -75

 .28/1/1222 ف نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعه حلوان   

 التربيزة بكليزة" مزراضاالعالج بعزض  ف ودور الغذاء  السليمة التغذية" ندوه بعنوان  إلقاء -78
 .11/8/1222بتاريخ  جامعه حلوان الفنية

    "  إعداد معايير محتوى المواد الدراسية للتعليم قبل الجامع " حضور ورشة عمل بعنوان  - 72
 . 21/8/1228م الخميس الموافت يو

       " حضور المؤتمر الدولي األول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعنوان  -78

 .2002يونيو 22- 21وذلك في "  والطريق نحو الجودة واالعتماد المعايير القياسية          

  , كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفيه -حضور المؤتمر الثانى عشر لالقتصاد المنزلى  -71
 . 1228اغسطس  21-28من 

زراعتها ومجاالت ,مرالدولى االول للنباتات الطبيه المؤت حضور واالشتراك ببحث فى -52
 . 1228اكتوبر  28 -25االردن من  -بجامعة البلقاء التطبيقيه  -هااستخدامات
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حضور المؤتمر العرب  السادس عشر تحت رعاية مركز التخطيط االستراتيج  للمال  -52
واإلدارة واالشتراك ف  جلسة استراتيجيات األمن الغذائ  البيئ  والصحة والسالمة المهنية 

 .1228نوفمبر  5-7ف  الفترة من ( قاعة فرساي ) دق  والمنعقد بفندق بيراميزا القاهرة ال
 .والتعقيم على جلسة الغذاء

 /22/ 1بمقر الجامعة بتاريخ األحد  –حضور المؤتمر العلم  السنوي لجامعة حلوان  -51

       1228 

حضور المؤتمر الدول  الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة ف  الفترة من  -58
 .بمركز القاهرة الدول  للمؤتمرات بمدينة نصر 1228ديسمبر  28-       28

    ،حضور ورشة عمل لعرض انجازات المشروعات التابعه لمشروع تطوير التعليم العالى   -57
 .18/21/1228الى11تعليم العالى المنعقده بتاريخ وزارة ال –وحدة ادارة المشروعات 

   -CIQAPعات التنافسيه الجديده ومشروعات ال  المشرو" حضور ورشة عمل بعنوان  -55
 QAAP2         21/8/1221بجامعة حلوان. 

 CIQAPحضور الملتقى االول لفريت ادارة مشروعات التطوير المستمر لالعتماد  -58

 .بالجامعه 11/22/1221بتاريخ       

م للمشروعات ورشة عمل العداد كوادر لالعالن والدعم الفنى للجامعات للتقد حضور -52
برنامج التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد بتاريخ –دوره الثالثه لل –التنافسيه 

8/22/1221. 

 .22/22/1221حضور ورشة عمل عن استخدام المكتبه الرقميه بالجامعه بتاريخ  -58

  22-2فى الفتره من  "لمؤسسات التعليم العالى المؤسسى التقويم الذاتى" دورة  حضور -51

 .بالهيئه القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد 1222فبراير      

            28-27فى الفتره من  "المراجعه الخارجيه لمؤسسات التعليم العالى" دورة  حضور -82

 .بالهيئه القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد 1222فبراير       

 ابريل  25 -22فى الفتره من "تعليم عالى –نواتج التعلم وخرائط المنهج "دورة  حضور -82

   .بالهيئه القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد   1222          

 27بتاريخ االثنين  الملتقى االول لفرق العمل بمشروعات تطوير نظم التقويم واالمتحانات -81

 .  بجامعة حلوان 1222يونيو        

  قواعد اعداد مشروعات " الرياضيه بالهرم بعنوان بكلية التربيه  حضور ورشة عمل -88

 .8/2/1222بتاريخ  "الخطط التدريبيه      

 حضور المؤتمر الختامى  لمشروع تطوير علوم الرياضه بمصر بالتعاون مع االتحاد  -87

 .  28/1/1222االوروبى بتاريخ        

 بتاريخ " المس واليوم والغداالقصر بين ا" لندوه الثقافيه بالجامعه بعنوان احضور  -85

      1 /21/1222. 

 "اصدار شهادات تداول المقررات االلكترونيه بالجامعات" بعنوان  ورشة عمل حضور -88
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 .  21/21/1222بالمركز القومى للتعليم االلكترونى بالمجلس االعلى للجامعات بتاريخ       

 ادارة المعرفه" بعنوان (  الدولى الرابع -العربى السابع) المؤتمرالعلمى السنوى  حضور  -82

 كلية – "وطن العربىلرأس المال الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى فى مصر وا وادارة       

 .1121 ابريل 21-22 هجامعة المنصور -التربيه النوعيه      

 ية كل -"  تفعيل افاق التعاون العربى" المؤتمرالعلمى العربى االول بعنوان حضور -88

 .1121 مايو  21-9 بتاريخ جامعة حلوان –االقتصاد المنزلى       

الحفاظ على البيئة "حضور الملتقى البيئى االول بمقر كلية االقتصاد المنزلى تحت عنوان  -81
 .9/12/2182بتاريخ  ".الواقع والمأمول...فى مصر

مستقبل " صين بعنوان حضور المؤتمر الدولى الثانى بالتعاون مع جامعة ناى كاى بال -22
 12 -17الصينية فى القرن الحادى والعشرين من  –الصينية والعربية  –العالقات المصرية 

 .جامعة حلوان – 2013مارس 

حضور ورشة عمل مع مستشار وزير التعليم العالى لمناقشة منظومة تنمية قدرات هيئة  -22
 .2013 4/4ات تطوير التعليم العالى يوم بمقر وحدة ادارة مشروع –التدريس والقيادات الجامعية 

استشراف مستقبل : بعنوان( العربى الثامن، الدولى الخامس) حضور المؤتمر العلمى السنوى -21
كلية التربية النوعية  -"التعليم فى مصر والوطن العربى وؤى واستراتيجيات ما بعد الربيع العربى

 .88/4/2182-81لجلسة التغذية بتاريخ  كمقرر جامعة المنصورة

الرؤى " والتطوير بمؤسسات التعليم العالى  االول للتدريمالقومى حضور المؤتمر -28

 .1228ابريل  12بتاريخ " والتحديات

 علوم االنسان " جامعة حلوان بعنوان  -لالقتصاد المنزلى األول الدولى لمؤتمرا حضور -27

 .2013مايو  9-2ريخ بتا" التطبيقية والتكنولوجيا فى االلفية الثالثة    

 .24/9/2014مؤتمر مستشف  سرطان االطفال بتاريخ  حضور -97
الدراسات النوعية " جامعة عين شمس بعنوان -كلية التربيه النوعيه  مؤتمر حضور -76

 .2015ابريل  6-5فى الفترة من " ومتطلبات المجتمع وسوق العمل

التعليم العالى النوعى فى " ورة بعنوان جامعة المنص -كلية التربيه النوعيه مؤتمر حضور. 99

 .2187ابريل  16-15بتاريخ " مصر والعالم العربى ودوره فى تنمية المجتمع

عقد بكلية االقتصاد المنزلى جامعة  -المؤتمر الدول  الثالث لالقتصاد المنزلى  حضور. 91
مايو  6-4الفترة من  ف "  رؤية تنموية –االتجاهات الحديثه فى البحث العلمى " حلوان بعنوان 

 .على هامش المؤتمر لعرض ابحاث طالم اقسام الكلية  "الجلسة  الطالبية" كمقرر .2187

لتعزيز  التحاد األوروبىبين مصر وا فى اطار أنشطة مشروع التوأمة ورشة عمل حضور. 97
اللكترونى التعليم ا" بعنوان القدرات المؤسسيه للهيئة القومية لضملن جودة التعليم واالعتماد
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الموافق يومى االثنين  "المراجعين لضمان جودة التعليم واالعتماد واستخداماته فى تدريب
 . 82/7/2187واالربعاء الموافق   88/7/2187

ورشة عمل فى اطار أنشطة مشروع التوأمة مع االتحاد األوروبى بحضور خبير  حضور. 11
ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمدينة بمقر الهيئ "التعليم االلكترونى"  فنلندي لموضوع

 .2187مايو  22بتاريخ الثالثاء  .نصر
الهيئه القوميه لضمان جودة " استراتيجيات التعليم والتعلم"  ر دورة تدريبيه بعنوانحضو  .18

 .2187سبتمبر  2التعليم بتاريخ 
م نواتج التعلم لمؤسسات توصيف البرامج والمقررات وتقوي" حضور دورة تدريبيه بعنوان. 22

 اغسطس 11-10بتاريخ االثنين والثالثاء  -الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم –"التعليم العالي
    2187. 
الهيئة القوميه لضمان جودة  –استراتيجيات التعليم والتعلم " حضور دورة تدريبيه بعنوان . 23

 .2187سبتمبر  2بتاريخ  -التعليم
 

ر العلم  الدول  الثان  لكلية التربيه النوعية  والعلم  الدولى االول لقسم حضور المؤتم. 24
مسار جديد لرفاهية االسرة والمعيشه :تقدمنا ف  تعاوننا رجال ونساء" االقتصاد المنزلى بعنوان

 .2187اكتوبر  26-25بتاريخ " المستدامه 
 

نواتج التعلم لمؤسسات توصيف البرامج والمقررات وتقويم " حضور ورشة عمل بعنوان. 25
 .2187ديسمبر  31بتاريخ الخميس -الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم –"التعليم العال 

 
 :تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسالقيام بالتدريب بدورات :  عا  تاس

 . IBCTالمجلس الدولى للمدربين المعتمدينمعتمد من  دولى مدرم -2

العمززوم  ومززديريضززاء هيئززة التززدريس ومعززاونيهم ، دورات تنميززة قززدرات أع فزز التززدريم  -1
 .لالن1225 عام من "المهنة  وأدأبأخالقيات " برنامج  ف بكليات جامعة حلوان 

للمعيدين و المدرسين المساعدين بالكلية بتاريخ  دورة منهجيات البحث العلميالتدريم ف   -3
قيزززادات  م ضزززمن مشزززروع تنميزززة قزززدرات أعضزززاء هيئزززة التزززدريس و ال 1225/ 5/ 22
 . FLDPإل

 بالجامعززةهيئززة التززدريس ومعززاونيهم  ألعضززاء المعتموودةبرنووامج السوواعات  فزز التززدريم   -1
 . FLDPإلضمن مشروع  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات  

هيئزة التزدريس  ألعضزاء دوليوا العلمويبرنوامج تجهيول وكتابوه ونشور البحوث  ف التدريم  -5
 إلوع  تنميزة قزدرات أعضزاء هيئزة التزدريس و القيزادات ضمن مشر بالجامعةومعاونيهم 
FLDP . 

 ."أخالقيات البحث العلمى" برنامج التدريب في  -6
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جامعات جمهوريةة جامعة من  84أعضاء هيئة التدريس من  عضو من 40لعدد  التدريب  -7
 يوليزو9بتاريخ  اإلدارة الجامعيةوكذلك  في برنامج ادارة الوقت واالجتماعات  العربية مصر

1228 . 

                                                            Scientists for Next Generation علمددداء الجيدددل القدددادم فدددى مشدددروع تددددريبال -1
((SNG  المشددددروع بددددين. القددددومى للبحدددو  المركزبددد –علدددى كيفيددددة النشدددر العلمددددى الدددددولى 

قيدددادات والمركدددز القدددومى للبحدددو    وال القدددومى لتنميدددة قددددرات اعضددداء هيئدددة التددددريس المركدددز
2009  . 

                                               واالداريدددددددين "ألعضةةةةةةةاء تيئةةةةةةةة التةةةةةةةدري " المرشةةةةةةةد االكةةةةةةةاديمى"التددددددددريب فدددددددي دورات  -9
بمركددز تنميددة قدددرات أعضدداء  2009فبرايددر  11إلددى  10بالجامعددة المنعقدددة فددي الفتددرة مددن 

  FLDP. هيئة التدريس

الخصائى التغذيه بوزارة  "دور التغذيه فى رفع جهال المناعه" بعنوان  سيمينار القاء  -21
 .1222فبراير  8مديرية الشئون الصحيه بتاريخ  –الصحه 

يه الحديثه التابعه لوزارة يمللمعيدين باالكاد "اعداد المعلم الجامعى"ة التدريب في دور   -22
 .2010مارس  27-20التعليم العالى المنعقده بتاريخ 

 .1/1222/ 11-12بكلية الفنون التطبيقيه " االرشاد االكاديمى "  ةالتدريب في دور   -21

ة التزدريس العضزاء هيئز "لمعتموده انظم الساعات " وتنظيم دوره تدريبيه بعنوان  اعداد  -23
 . 1222ديسمبر  –ومعانيهم بأكاديمية الفنون 

بجامعة قناة  (ratp5) " تجديد اعتماد المدربين المشاركين" برنامج  التدريب في -84
 .2182مارس  12-9السويس من 

العضاء هيئة التدريس بجامعة (  TOT1) التدريب بالدورة التمهيدية لتدريب المدربين  -87
 . 12/4/2182 -14االسكندرية بتاريخ 

  -قسزم التغذيزه وعلزوم االطعمزه – هيئة التدريس بالكليزه  العضاء تدريبية دورةب التدريم  -26
 .1227 اكتوبر 12بتاريخ " كاديمىاالرشاد اال" بعنوان 

 

 :هيئة التدريس أعضاءحضور دورات تنمية قدرات : ا  عاشر  

ورشة عمل لتنمية قدرات أعضزاء هيئزة التزدريس والقيزادات بالتعزاون مزع مشزروع         حضور .2
 .م1228يوليو  22-22من  Teaching For Learningمجال  ف  MUCIA ال

 .بجامعة حلوانت عقد إعداد المعلم التى   دورة .1
 .م  1227مايو  21 إل مايو  8من     )4TOT)عمل تدريم المدربين ورشة  حضور .8

 .م  1227يوليو  12-18من " و آدام المهنة  أخالقيات"ورشة عمل عن  حضور .7
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ديسمبر  28-27من " الوقت و ضغوط العمل إدارةبرنامج "ورشة عمل عن  حضور .5
1227 

دورات مدربين ل إلعداد r Master Traine"المدربين مدرب "ورشة عمل  حضور  .8
مارس  82-11الفترة من  ف   TOT ) (Training of Trainer تدريم المدربين

 .م 1225

     22بالجامعة  لتنمية قــدرات أعضـاء هيئة التدريس من  دورة  الشــئون القانونية حضور .2
– 28 /1/1225         

 من  امعة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسبالج مهارات إدارية" دورة بعنوان   حضور .8

 . 1225سبتمبر  12 -22     

 حضور دورات الكمبيوتر الت  أقامتها كلية الهندسة ضمن      : حضور دورات الكمبيوتر . 1
 .  Internet إل -  Power Point  - Excel إل: وه    HEEPFإلمشروع      

                  لبرنامج نظم و تكنولوجيا المعلومات بالتعليم                                                                                    ةالتابع ICTP إلحضور واجتياز دورات . 22
 .و الثانية  األولىالمرحلتين  ف  العال      

 . 82/22/1222-18دوره التخطيط االستراتيج  بالجامعة بتاريخ  حضور. 22

 .1228بتاريخ فبراير  (TOT2) التكميليه المدربين مدربي"ورشة عمل  حضور .21

 .12/5/1111بتاريخ  للمدربين  دورة االعتماد الدولى. 28

      ورش عمل العداد مدربين لتقديم الدعم الفنى للكليات للتقدم للمشروعات  حضور .27

 . 1119 التنافسيه      

 الذى عقد  {Monitor TOT1 }( المستوى التمهيدى) نبرنامج تدريم المدربي حضور. 25

 .1121مارس  22-8شمس فى الفتره من جامعة عين بكلية االلسن       

 

 :وضع المناهج وتطويرها  فيالمشاركة : عشر الحاد 

 البكالوريوس  لمرحلت  األطعمةتطوير مناهج قسم التغذية و علوم  ف المشاركة  -2

                                                                                                         .  2118بكلية االقتصاد المنزلى جامعة حلوان عام  والدراسات العليا           

      ،العلوم  ف وضع البرنامج المقترح للحصول على درجة الدكتوراه  ف المشاركة   -1
 (. 2115)بجامعة الملك سعود الرياض  - األغذيةو علوم  قسم التغذية        

 اللجنة الخماسية للدراسات العليا لتقييم الخطط المقترحة لرسائل    ف المشاركة   -8

 الرياض من عام  -معة الملك سعود جا - األغذيةالتغذية و علوم  ف الماجستير            

         2115- 2118 . 

 شعبة)  لالقتصاد المنزلى المهن  اإلعداديصف الثالث تأليف منهج ال ف المشاركة    -7

                                                                          .م  1221 -1222القاهرة  -وزارة التربية و التعليم ( التغذية         

 اللغة اإلنجليزية ب الفندق  الثانويو الثالث  الثان وضع منهج الصف  ف المشاركة      -5

  .م 1228القاهرة  -وزارة التربية والتعليم           

 .الئحة الكليه على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا  تطوير ف المشاركة  -6
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 :االشتراك  فى تحديث وتطوير الماده التدريبيه لثالث برامج تدريبية هى -7

 النشر العلمى الدولى 

 نظم الساعات المعتمده 

 الجوانب الماليه والقانونيه فى الجامعات 

 تبعا للقواعد الخاصه بالمركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات                 

 

تحديث  برنامج  الجوانم المالية والقانونية فى الجامعات طبقا للمعايير العالمية ال  -2
IBCT( International Board of Certified Trainer ) – 1221 . 

الساعات المعتمدة لجامعة بنظام ( التغذية وعلوم األطعمة)الدراس  برنامج التقييم  -9
التغذية وعلوم : قسم - كلية االقتصاد المنزل  - وزارة التعليم العال  –الحدود الشماليه 

 .1225بالمملكة العربية السعوديه  -األطعمة

 لنيل درجة الماجستير برنامج الدراسات العلياوضع الئحه ف  االشتراك  -10
 (.1228اكتوبر )  بالكليه العالجيه  لبرنامج التغذيه

11-  

 

 :مشاريع التطوير فياالشتراك : عشر الثاني

و عضزززو مجلزززس أدارة مشزززروع تطزززوير  ) CO-PI1) التنفيزززذيمسزززاعد أول المزززدير  -8
مجال التغذية وعلوم األطعمزة  الممزول  ف التعليم بعنوان مشروع تحسين جودة التعليم 

 -C-  036) كزوديبزرقم ( HEEPF)    العزال من صندوق مشروع تطوير التعليم 
ko .)  

عضززو مجلززس إدارة مشززروع توكيززد الجززودة واالعتمززاد بكليززة االقتصززاد المنزلززى بززرقم  -2
 .بالكلية ألجودهوحده لتوكيد  إلنشاء(   QAAP C/ HE1/ 3 / 02)  كودي

 .جامعة حلوان الدوره الثالثه –لكلية االقتصاد المنزلى    CIQAPعضو مشروع ال -2

 .٢۰۰٤ -٢۰۰٣ للعام الجامعىوذلك " Tempus"خرون لمشروعات ال امع "التقدم  -4

فز   HEEPFعضو لجنة تحكيم مشاريع تطوير كليات التربية المقدمة إلزى مشزروع   -7
1225 . 

تزدريس و معزاونيهم و هيئزة ال أعضزاءعليها لتزدريم  اإلشرافالقيام بتنظيم دورات و   -2
 ICTPالعال بجامعة حلوان على برنامج نظم و تكنولوجيا المعلومات بالتعليم  ينالعامل
 ( .1222/ 1228- 1225/1228 األعوامخالل ) و الثانية  ىاألول نالمرحلتي ف 

 ".تغذيه المسنين" عن بالجامعة العلم البحث  ألدارهبمشروع  آخرونالتقدم مع   -9

لخريجى قسم التغذيه وعلوم  صحة الغذاء برنامج تدريبى  فى"التقدم بمشروع بعنوان  -1
للمركززز القززوم  لتنميززة قززدرات  "جامعووة حلوووان, كليووة االقتصوواد المنللووى  -االطعمووه

االعتمززاد  شززهادةللحصززول علزز   أساسزز   كمتطلززموالقيززادات  سأعضززاء هيئززة التززدري
 .(لمشروعلمدير ك)ربين  دلتدريم الم الدول 
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مية الموارد الذاتيزه لكليزة االقتصزاد المنزلزى رئيس لجنة وضع الخطه االستراتيجيه لتن  -7
 .1222-1221للعام الدراسى  بالكليه  CIQAP مشروع الضمن العمل ب

 والقيززاداتوضددع الخطدده التطويريدده لمركددز تنميددة قدددرات أعضدداء هيئددة التدددريس   -81
 .بالجامعه

 ,ةمنزلي للمعايير األكاديمياالشتراك في لجنة اإلعداد ومناقشة وثيقة االقتصاد ال  -88
 الدوزراءمجلدس  –ئدة القوميدة للجدودة كذلك حضور ورشة العمل في هدذا المجدال فدي الهي

 .12/2/2117بتاريخ الخميس 

 .1121بتاريخ يناير  حلوان جامعهه لعضو لجنة وضع الخطه االستراتيجي -82

 والقيزاداتلمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  تقرير الدراسه الذاتيهاعداد  -82
 .2188ام ع حلوان جامعهب

الماجستير ) عضو لجنة فحص ملفات المتقدمين لبرامج الدراسات العليا بالقسم  -84
 . 1126-1125للفصل الدراس  االول ( الدبلومه –الدكتوراة  –

 

 :مجاالت خدمة المجتمع و البيئة : عشر الثالث

     ة  للطفل تقييم الحالة الغذائي" بعنوان  الكندي المصريخطة المشروع  إعداد ف المساهمة  -8

    تحت إشراف الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى  " شهر  82من الوالدة و حتى سن     

 مع الجمعية الكندية لالقتصاد المنزلى ، كذلك تدريم الكوادر الالزمة للتثقيف باالشتراك     

 .المراكز المختلفة المختارة و اإلشراف عليهم  الغذائ  ف     

 .بالكلية  اإلنتاجيةأعمال الوحدة  ف المشاركة  -2

 .بالقاهرة الغذائ و تليفزيونية عن التثقيف  إذاعيةبرامج  إعداد -2     

 .كتابة العديد من المقاالت العلمية بالجرائد المصرية والسعودية -4

  اإلرشادبمركز خدمة المجتمع التابع لقسم  2112عام ( 71)رقم  إرشاديةنشرة  إصدار -7

 تغذية" الرياض بعنوان  -جامعة الملك سعود  -كلية الزراعة  -ع  و المجتمع الريف  الزرا    

 " .أفضل لطفلك     

                                                          " و كيفية ترشيد االستهالك  األسرةلتنظيم ميزانية  األمثل األسلوم" محاضرة بعنوان  إلقاء  -2

 . م 2118لرياض السعودية عام بإذاعة ا    

 التغذية السليمة" بعنوان   حلوان –فرد من منطقة التبين  152لعدد  الغذائ القيام بالتثقيف  -9

      -ف  مستشفى جامعة حلوان  على هامش القافلة الطبية  ألسبوع البيئة  "  ومرض السكر     

 .8/21/1225الذي  إقامته الجامعة ف      

 شهية طفلك للطعام  -مرض األنيميا   -مرضى السكر  ) بعنوان   المطويات بعض تم تصميم -1
 . وتوزيعها على األفراد أثناء الندوة( كيف تحصل على وجبة غذائية متكاملة ومتوازنة  –



 15 

 .17/1/1225القيمة الغذائية  لياميش رمضان ف  " إصدار مقالة بمجلة نصف الدنيا عن  -7

                                                                      تلوث الغذاء وأثره " برنامج صفصافة بالقناة الثانية بعنوان  –المصري  لقاء بالتليفزيون  -81
 .1225/ 2/22بتاريخ " على الصحة 

 " فوائد وأضرار كعك العيد وأثره على صحة اإلنسان " لقاء بإذاعة طنطا بعنوان   -88

عالقة  –و أخر عن التغذية وجهاز المناعة ، أنيميا األطفال   1225/ 18/22بتاريخ  
    . 7/1/1228الغذاء باألورام  بتاريخ 

 .12/8/1228عمل ندوه تثقيفية  ألهالى شبرا بمقر الحزم الوطن  الديمقراط   بتاريخ   -82

 .28/1/1228خ إصدار مقال بجريدة نهضة مصر  بعنوان  الغذاء وجهاز المناعة بتاري  -82

  باالشتراك مع جهاز شئون البيئة 1228مارس  18- 21القيام بعمل أسبوع البيئة من  -84

                      الداخليخدمة المجتمع  - إرشاديةعمل لوحات  -لألفراد  غذائيتثقيف  :تضمن األت   

 .للكلية  والخارجي

 .1222ريل اب 1- 18من  الثان القيام بعمل أسبوع البيئة  -87

      الممول العمل واإلشراف على دورات تأهيل  شبام الخريجين عن الربع الثالث والرابع  -82

  .1222/1228كذلك 1222 /1228و   1228/ 1225لعام  الحرب  اإلنتاجوزارة  من

 وضع المادة العلمية لدورة إعداد وتصنيع المنتجات الغذائية لتأهيل شبام الخريجين  عن  -89

 . الحاليةوكذلك الدورات  1225/1228الثالث الربع      

 اإلعداد والتحضير والمشاركة  بمعرض  ف  الملتقى الثامن و التاسع لشبام الخريجين   -81

 .  1222/1228و 1228مارس  18- 12بتاريخ       

فرصة عمل  إليجاد  1/5/1228بتاريخ  أمريكاناعداد لعمل لقاء مع وفد من شركة اال -87
. لتوظيف طالم الكلية وخريجيها                                

من أعضاء هيئة  الكوادر البشريةلتنمية  التدريب األشراف على تنظيم البرنامج  -21               
28التدريس ومعاونيهم العاملين بالكلية على استخدام تكنولوجيا المعلومات ف                         

       . 1228/1222 الدراس ذلك للعام وك  م8/1228/

 28- اإلشراف عل  إعداد وتجهيز أسبوع البيئة الثالث بالكلية بتاريخ  8/17-28 /1228.

اإلشراف على إقامة فعاليات األسبوع البيئ  بالكلية بالتعاون مع قطاع التوعية  -22  

 حى بوالق فى الفترة  –المنطقة الشمالية  –بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة     
 وعقد  ندوات 1/22/1228حتى األحد الموافت  18/22/1228من األحد الموافت     
 .       وكذلك ورش عمل إلعادة استخدام وتدوير المخلفات    

.1221 /1228شبام الخريجين للعام الجامعى  تأهيل على دورة اإلشراف -22  

2009-2005الكلية اعتبارا م  العام الجامعي عضو  مجلس إدارة الوحدة اإلنتاجية ب  -24   

          

 :    الطالبية  األنشطة فياالشتراك : عشر الرابع

  .  االن -1225من ) بالكلية االجتماع عضو لجنة التكافل  -1  
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                                                                لجان االنتخابات الخاصة باتحاد                                                   ف االشتراك   -2  

 .م2117الطالم        

 .عضو لجنة الطعون النتخابات الطالم  -3 

 . 1221اكتوبرحتى  1225جنة اصدقاء البيئه منذ رائد ل -4

 .1221حتى  1225منذ ( عددين فى العام الدراسى) اصدار مجلة أصدقاء البيئه  -5

    -و مجلس أألمانه الفرعية لتبادل عروض تدريم  الطالم بين الدول العربية عض  -8

                           . 1228بقرار من رئيس الجامعة     

 :الجمعيات العلمية  فياالشتراك : عشر  الخامس

، كذلك عضو مجلس  م2182عضو الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى منذ  (2
 2181العلمية لالقتصاد المنزلى منذ  تحريرالمجلةسكرتير الجمعية ، و إدارة 

 .م حتى اآلن2118م، وكذلك من عام 2117حتى عام    

 .م2181عضو الجمعية المصرية للتغذية منذ عام  (1

 .م2112عضو الجمعية المصرية لسالمة الغذاء منذ عام  (8

 .م2115عضو بالجمعية المصرية لعلوم و تكنولوجيا الغذاء منذ عام  (7

 .م2117لجنة المكتبة بالكلية حتى عام  عضو (5

 .م2115لعلم الحيوان منذ عام  - األلمانيةعضو الجمعية المصرية  (8

عضو لجنة المراسالت الخارجية للجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى منذ  (2
    . 2181عام

 إلرساء 2111أغسطس عام  ف كندا  إلىسافر  الذي المصريأحد أفراد الوفد  (8
الجمعية المصرية لالقتصاد  إشرافتحت  الكندي مصريالالمشروع خطة 
 .المنزلى

القاهرة  -5111لمشهرة برقم عضو جمعية تغذية العقل و مكافحة سوء التغذية ا (1
 .  اآلنم حتى  1221عام منذ 

 :التالية  علميهال تمجالللمحكم   (22

لنشر لهيئة العلوم التطبيقيه والطبيعيه الحديثه  ستشارىعضو المجلس االك   -2   
, العلوم التطبيقيه والطبيعيه,فى مجاالت العلوم البيئيه  دوليا االبحاث العلميه

 ((www.aensi.org.com   .الطم وطم االسنان

 Journal of Medicinal Food محكم بالمجلة العلمية   -1   
http://mc.manuscriptcentral.com/medicinalfood 

 Journal of Toxicology and Industrialمحكم بالمجلة العلمية  -8    
http://mc.manuscriptcentral.com/tih Health 

 Journal of Food Chemistry and Nutritionمحكم بمجلة  -7    

)jfcn@escijournals.org( 

http://www.aensi.org.com)/
http://mc.manuscriptcentral.com/medicinalfood
http://mc.manuscriptcentral.com/tih
mailto:jfcn@escijournals.org
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التى تصدرها الجمعية المصرية   Home Economics Journal بمجلةمحكم  -5
 .لالقتصاد المنزلى

 عية المصرية نائم رئيس تحرير مجلة االقتصاد المنزلى، تصدرها الجم -8
 . 2127ابريل  22تأسست فى  –لالقتصاد المنزلى 

 ARC Journal of" "االكاديميه  عضو لجنة تحكيم المجله العلميه الدوليه -2
Nutrition and Growth,(editor_ajng@arcjournals.org.) 

https://www.arcjournals.org)) 
 

 :أنشطة أخرى: عشر السادس

 .لى  بالكليةعضو كنترول الفرقة األو -1

 أقامه قسم االقتصاد المنزلى و التغذية  الذيو تحضير المعرض  إعداد ف المشاركة  -1

 .م2115جامعة الملك سعود عام  -كلية الزراعة     

     -قسم التغذية و االقتصاد المنزلى كلية الزراعة  ف إلقاء العديد من السيمينارات  -8

 . م2118 - 2115جامعة الملك سعود منذ عام   

 . م1227/  1228حتى 1222/  1222  عام من رئيس كنترول الفرقة األولى -7

 . 1228 إلى 1225و من عام  م 1228 – 1221و مجلس الكلية للعام عض  -5

 . عضو لجنة شئون التعليم والطالم  -8

                                                  -الفرعية لتبادل عروض تدريم  الطالم بين الدول العربية   أألمانهعضو مجلس  –2

 .  1228 لعام بقرار من رئيس الجامعة     

 .  1221حتى  1225من  رئاسة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – 8

 .عضو مجلس إدارة مشروع أنشاء وحده لتوكيد الجودة بالكلية  – 1

  1228/.1225 الجامع من العام  اعتبارا بالكلية اإلنتاجيةعضو  مجلس إدارة الوحدة  -22

 . 1221اكتوبر حتى         

 من قبل الهيئه للتعليم قبل الجامعىضع معايير االقتصاد المنزلى وو اعداد عضو لجنه -22

       .مجلس الوزراء  -القوميه لالعتماد والجوده    

  .2012 -2011و    .2011/  2010عضو مجلس جامعة حلوان للعام الدراسى  -12

                                                   . 2017-2016الدراسات العليا بالكليه للعام الجامعي  عضو لجنه. 13
 

 :على الرسائل العلمية اإلشراف :عشر السابع

 بالقسم وكذلك بالجامعات  دكتوراهالو  ماجستيرال ئلرسا مند يعدالتم اإلشراف على  -8      

 . مختلفهال              
امعة ج)  لجامعات المختلفةباالكلية  تم مناقشه العديد من الرسائل العلمية داخل وخارج -1

 . التخصص بمجال  (االسكندريه -المنصورة – المنوفيه –عين شمس –القاهره 
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