
 1 مني سامي حلبي خليل.د.أ: السيرة الذاتية
 

 

 (  الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )    كلية اإلقتصاد المنزلي

 

  :لبيانات الشخصيةا

  مني سامي حلبي خليل: األسم

 1/1/1691:تاريخ الميالد

 مصرية:الجنسية

 القاهرة: مكان الميالد

 متزوجة: الحالة األجتماعية

 11226991692:الموبيل

 monahalaby03@yahoo.com: ميلياإل
 

 :المؤهل العلمي
 

 درجـــــــــــــــة البكالوريوس

 التغذيه وعلوم األطعمه التخصص

 جامعه حلوان اسم الجامعة

 درجــــــــــــــــــة الماجستير

 وعلوم األطعمهالتغذيه  التخصص

 جامعه حلوان اسم الجامعة

 "دراسات تكنولوجية على تجفيف البصل والبسله"  عنوان الرسالة

 درجـــــــــــة الدكتـــــوراه

 التغذيه وعلوم األطعمه التخصص

 اسم الجامعة

 –كلية المواد الغذائية والبيوكيميائية ببراغ  –جامعة التكنولوجيا الكيميائية 

 .الجمهورية التشيكية

تمت معادلة درجة الدكتوراه من المجلس األعلى للجامعات لجنة قطاع * 

 .02/7/7997اإلقتصاد المنزلى بتاريخ 

 .التغيرات الغذائيه خالل تخزين وتصنيع البطاطس والتفاح عنوان الرسالة

 

 السيـــرة الذاتيــــــة

 مني سامي حلبي خليل. د.أ

 قسم التغذية وعلوم األطعمة
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 : التدرج الوظيفي

 .9/70/7990قسم التغذية وعلوم األطعمة بتاريخ . جامعة حلوان –بكلية اإلقتصاد المنزلى /  معيدة** 

 .77/72/7999 بتاريخ. قسم التغذية وعلوم األطعمة. جامعة حلوان –بكلية اإلقتصاد المنزلى /  مدرس مساعد** 

السفر إلى الجمهورية التشيكية بعد الحصول على درجة الماجستير لمرافقة الزوج وذلك لحصوله على منحة مقدمة من ** 

 .ة العامة للبعثات بغرض الحصول على درجة الدكتوراة من جامعة تشارلز قسم الرياضيات والطبيعة الفلكيةاإلدار

رشحت لمنحة مقدمة من اإلدارة العامة للبعثات بغرض الحصول على درجة الدكتوراة من جامعة  7991وفى عام ** 

 .جمهورية التشيك –ببراغ   كلية المواد الغذائية والبيوكيميائيه  –التكنولوجيا الكيميائية 

 .ثم العودة إلى أرض الوطن بسالمة هللا. 17/5/7991تم الحصول على درجة الدكتوراه فى ** 

 .02/7/7997لجنة قطاع اإلقتصاد المنزلى بتاريخ . تمت معادلة درجة الدكتوراه من المجلس األعلى للجامعات** 

 .17/9/7997قسم التغذية وعلوم األطعمة بتاريخ . جامعة حلوان –بكلية اإلقتصاد المنزلى / مدرس ** 

 .00/70/0220جامعة حلوان بتاريخ . كلية اإلقتصاد المنزلى -.بقسم التغذية وعلوم األطعمة / أستاذ مساعد** 

  05/5/0229 جامعة حلوان بتاريخ. كلية اإلقتصاد المنزلى -.بقسم التغذية وعلوم األطعمة / أستاذ دكتور**

 .79/4/0275مدير لوحدة ضمان الجودة بكلية اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان إعتبارا من : الوظيفة الحالية**

 .7/9/0271بكلية اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان إعتبارا من رئيس قسم التغذية وعلوم األطعمة و

 
 

 ( :التدريس) األعمال األكاديمية 
 

 التى قمت بتدريسها على المستوى الجامعى المقررات العلمية**

 0271-7990اعتبارا من عام 
وكذلك لطلبة كلية التربية جامعة  ؛ف الثانى شعبتى التغذية والمالبسلطلبة الص( تطبيقى)أسس التغذية وإعداد األطعمة  -7* 

 .حلوان

 . لطلبة الصف الثالث شعبة تربوى( تطبيقى)علوم األطعمة وتحليلها  -0* 

 .لطلبة الصف الثالث شعبة تغذية( تطبيقى)الطهى التجريبى  -1* 

 .لطلبة الصف الثالث شعبة تغذية( تطبيقى)تغذية الجماعات  -4* 

 .لطلبة الصف الرابع شعبة تغذية( تطبيقى)التغذية العالجية  -5* 

 .لطلبة الصف الرابع شعبة تغذية( تطبيقى)مبادىء تقييم األطعمة  -1* 

 .لطلبة الصف الرابع شعبة تربوى( تطبيقى)ى تقنيين غذائ -7* 

 (.جميع الشعب)لطلبة الصف األول ( نظرى)مدخل علم االقتصاد المنزلى  -9* 

 (.نظرى وتطبيقى)علوم األطعمة وتحليلها  -9*

 (.نظرى وتطبيقى)التغذية العالجية  -72*

 (.نظرى)مشاكل التغذية فى الدول النامية  -77*

 (.تطبيقى)تقنيين غذائى  -70*

 (.نظرى وتطبيقى)مبادىء التغذية وعلوم األطعمة  -71*

 (.نظرى وتطبيقى( )المستوى الثانى)إعداد األطعمة  -74*

 (.نظرى)تعبئة وتغليف  -75*

 (.نظرى وتطبيقى)حفظ األطعمة  -71*

 (.نظرى وتطبيقى)تكنولوجيا األغذية  -77*

 (.قىنظرى وتطبي( )المستوى األول)إعداد األطعمة  -79*

 (.نظرى وتطبيقى. )كيمياء األغذية -79*

 . األشراف على التربية العملية للفرقة الرابعة قسم اإلقتصاد المنزلي التربوي -02*

 .جامعة حلوان -كلية تربية ( / نظرى وتطبيقى)مجال علم االقتصاد  -07*

 (.نظرى وتطبيقى. )أعداد وتخطيط الوجبات -00*

 (.نظري)حياة التغذية خالل مراحل ال -01*

 (نظري)علوم األطعمة  -04*

 (.مرحلة البكالوريوس قسم التغذية وعلوم األطعمة)حلقة بحث في الغذاء والتغذية  -05*

 (.مرحلة البكالوريوس قسم التغذية وعلوم األطعمة)علوم أطعمة متقدمة  -01*
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 (.مرحلة البكالوريوس قسم التغذية وعلوم األطعمة)المواد المضافة  -07*

 (.دراسات عليا/ دبلومة تغذية مستشفيات )صحه الغذاء وتداوله   -09*

 (.قسم اإلقتصاد المنزلي التربوي/ دكتوراة )علوم أطعمة متقدمة  -09*

 (.قسم التغذية وعلوم األطعمة/ دكتوراة )سالمة الغذاء ومراقبة الجودة  -12*

 (.مةقسم التغذية وعلوم األطع/ دكتوراة )األغذية الوظيفية  -17*

 (.قسم التغذية وعلوم األطعمة/ دكتوراة )دراسات متقدمة في الدهون  -10*

 (.قسم التغذية وعلوم األطعمة/ ماجيستير )مفاهيم في تطوير منتجات األطعمة  -11*

 (.قسم التغذية وعلوم األطعمة/ ماجيستير ( )7)تحليل أطعمة متقدم   -14*

 *15- Therapeutic Feeding Program. Level 1    “Food Safety and Sanitation” …. 
 

 المؤلفةالعلمية  الكتب
 .0220العام الجامعي (. نظرى وتطبيقى( )المستوى األول) كتاب إعداد األطعمة**

 2002/3507رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية  
 

 .0229/ 0229العام الجامعي " الطبعة الثانية" (.نظرى)( ألولالمستوى ا)كتاب إعداد األطعمة *

    I.S.B.N. 977- 5061-87-3الترقيم الدولى ...2005/17931رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية 
 

 .0229/ 0229العام الجامعي " الطبعة الثانية"(. تطبيقى( )المستوى األول) كتاب إعداد األطعمة*

    I.S.B.N. 977- 5061-88-1الترقيم الدولى ...2005/17932رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية 
 

 (.نظرى وتطبيقى) كتاب كيمياء األغذية*

 3-90 -5061 -977 .الترقيم الدولى... 3748 / 2006رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية 
 

  (.نظرى وتطبيقى) كتاب تخطيط وأعداد الوجبات* 

 .0221/ 79525رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية 

 I.S.B.N.  977- 17- 3900-Xالترقيم الدولى 
 

 الطبعة اآلولي (.نظرى وتطبيقى) كتاب علوم األطعمة* 

 17382 / 2011رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية  

 1 – 336 – 716 – 977 – 978الترقيم الدولى 

 

    (.جدة - جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية) كتاب أساسيات علم تغذية اإلنسان* 

 ...7410/  9192:رقم االيداع  

 .م0277 -هـ 7410مكتبة الشقري  الطبعة األولي       979-121-9250-71-7: ردمك
 

 الطبعة الثانية (.نظرى وتطبيقى) كتاب علوم األطعمة* 

 002 – 6454 – 977 – 978 :الترقيم الدولى...17 / 7492013اليداع بدار الكتب والوثائق القومية رقم ا
 

 "الطبعة الثالثة" كتاب علوم األطعمة* 

  6454 – 977 – 978 -72 - 7:  الترقيم الدولى...02707/  0274رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية 
 

 (. جدة -جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ) اإلنسانكتاب أساسيات علم تغذية * 

 ...7411/  1559 :رقم االيداع 

 .م0275 -هـ 7411مكتبة الشقري  الطبعة الثانية       979-121-9250-59-7: ردمك
 

 االشتراك فى تطوير وإعداد المناهج الدراسية
 :قسم التغذية وعلوم األطعمة للمواد اآلتية –جامعة حلوان –اإلقتصاد المنزلى اإلشتراك فى تطوير وإعداد المناهج بكلية 

 .لطلبة الفرقة األولى( نظرى و تطبيقى)مادة مبادىء التغذية وعلوم األطعمة *

 .لطلبة الفرقة الثالثة قسم تربوى( نظرى و تطبيقى( )المستوى الثانى)مادة إعداد األطعمة *

 .لطلبة الفرقة الثانية قسم تربوى( نظرى و تطبيقى( )وى األولالمست)مادة إعداد األطعمة *

 .لطلبة الفرقة الثالثة قسم التغذية وعلوم األطعمة( نظرى و تطبيقى)مادة كيمياء األغذية *

 .لطلبة الفرقة الثالثة قسم تربوى( نظرى و تطبيقى)مادة حفظ األطعمة *

 .بة الفرقة الثانية قسم أدارة مؤسساتلطل( نظرى و تطبيقى)مادة تخطيط وأعداد الوجبات * 
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جميو  لجامعة حلووان –بكلية التربية لطلبة الفرقة األولى ( نظرى و تطبيقى)مادة مجال علم االقتصاد االشتراك فى تطوير وإعداد * 

 .الشعب

جامعوة الملوك عبود العزيوز  االشتراك فى تطوير وإعداد مادة أسو  التغذيوة لطالبوات كليوة االقتصواد المنزلوي بقسوم الغوذاء والتغذيوة* 

 .بجدة

االشتراك فى تطوير وإعداد مادة تغذية وقائية لطالبات مرحلوة البكوالوريوك كليوة االقتصواد المنزلوي قسوم الغوذاء والتغذيوة جامعوة * 

 .الملك عبد العزيز بجدة

والتابعوة لمشوروا التطووير المسوتمر العلميوة الخاصوة بالدراسوات العليوا لمقوررات ات والمصوفوفات للتوصويفاإلشتراك في وض  ا* 

 والتأهيل لالعتماد
 

 *Special Topics in Food Science  – Seminar  - Cereal Technology and Products  - Advanced Food 

Preparation and Processing  - Organization and management in food and nut. service  - Controversial 

issues in nutrition - Functional Food. 

 

 االشتراك فى تطوير وإعداد المناهج لطالبات مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ***

 كلية اإلقتصاد المنزلى قسم الغذاء والتغذية بجامعة الملك عبد العزيز 

 م0277وحتي  0229الموافق من ...هـ 7410وحتي  7409وذلك خالل األعوام من 

 :البكالوريوسمرحلة 

 Nutritional Assessment.تقييم الحالة الغذائية -

 Principles of Nutrition. أس  تغذية -

 Preventive Nutrition. تغذية وقائية -

 Co-teaching: محاضرات عن كيفية اختيار موضوا البحث -
 

 :مرحلة الدراسات العليا

 Clinical Nutrition. تغذية عالجية

 Applied Nutrition. تغذية تطبيقية

 Methods of Scientific Research. مناهج بحث

 Seminar in Food and Nutrition. حلقة بحث في الغذاء والتغذية
 

 "التدريبيةالتأهيلية والدورات "
 

والمنعقدة بكلية . 22/11/1669إلي  1669نوفمبر  6من حضور دورة إعداد المعلم الجامعى التى تنظمها جامعة حلوان وذلك  (1

 .قسم تكنولوجيا التعليم –جامعة حلوان -التربية 

اإلشتراك بالتدري  فى الدورات التدريبيه إلعداد مساعد المسن وإعطاء محاضرات عن فساد األغذية وكيفية الحفظ السليم - (2

وحتى  22/9/1662بمركز الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين بحلوان فى الفترة من  -وذلك بجامعة حلوان . لألطعمة

2/2/1662. 

 .إعطاء محاضرات حتى يتمكن الدارك من إعداد وتقديم وجبات صحية للمسنينالقيام ب– (6

 .ومدتها ثالث أسابي  1662اإلشتراك فى الدورة التدريبية لموضوعات الصناعات الغذائية بكلية اإلقتصاد المنزلى فى يونيو - (2

للساده مدربى األسر المنتجة على الصناعات الزراعية  62/66يبى للعام التدر( 26)اإلشتراك فى البرنامج التدريبى رقم - (5

بمركز تدريب العاملين . 11/9/1666وحتى  22/5/1666بالمحليات وذلك بالقاء المحاضرات النظرية والتطبيقية خالل الفترة من 

 .فى مجاالت الطفولة واألسرة بإمبابة

للساده مدربى األسر المنتجة على الصناعات  2111/2112دريبى للعام الت( 12)اإلشتراك فى البرنامج التدريبى رقم - (9

بمركز تدريب . 26/5/2112وحتى  11/5/2112الغذائية بالمديريات وذلك بالقاء المحاضرات النظرية والتطبيقية خالل الفترة من 

 .الت الطفولة واألسرة بإمبابةالعاملين فى مجا

فى مراكز المنظمات غير الحكومية  . 2115حل العمر المختلفة وذلك فى عام المشاركة بألقاء محاضرات عن التغذية فى مرا- (2

OGN  وهى جمعية الزعيم مصطفى كامل للتنمية األجتماعية بالتعاون م  جمعية تحسين الصحة بالشيخ ريحان. 

المحاضرات النظرية من خالل ألقاء ( جمعية تنظيم األسرة)األشتراك فى مراكز رعاية األسرة بفم الخليج بالقاهرة - (2

 .م2112م وحتى نهاية عام 25/5/2116والتطبيقية لألخوة الالجئيين أعتبارأ من 

جامعة حلوان مقر ب "HEEPF"التي عقدت بمركز تكنولوجيا المعلومات  الحصول على شهادة اتمام دورة تدريبية" (6

 . 2115وحتى يونيو  2115تبارأ من يناير ستخدام تقنيات التعليم بأستخدام الحاسب اآللى أعبالمهندسين وذلك بغرض إ

"Enhancing the Use of Teaching Technologies and Facilities at Helwan University". 

 ": وأشتملت هذه على أربعة دورات وعناوينها كالتالى
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ائط المتعددة في أعداد العروض استخدام الكمبيوتر والوس"م بعنوان  2115/ 9/2إلى  61/1/2115في الفترة من : الدورة األولى* 

 ".التقديمية والمحاضرات

"The usage of computers and multi media in the preparation of lectures and presentations". 

 استخدام برامج الجداول االلكترونية إلدارة المقررات"م بعنوان 22/6/2115إلى  12/6/2115في الفترة من : الدورة الثانية* 

 ".الدراسية

"Use of e-tables in curricula management" 

مجموعات  –البريد إلكتروني  -استخدام متصفح االنترنت" م بعنوان 11/5/2115إلى  6/5/2115في الفترة من : الدورة الثالثة* 

 ".المناقشة 

"Use of web-browser, e-mailing, discussion groups". 

تطوير صفحات الألنترنت وأستخدام شبكة الألنترنت " م بعنوان 22/9/2115إلى  21/9/2115الفترة من في : الدورة الرابعة* 

 .للوصول الى المعلومات المتقدمة عن المناهج األكاديمية 

"The usage of the internet as an access to advanced information on academic curricula and 

development of web pages". 

 .22/9/2115 – 25من " اتخاذ القرار وحل المشكالت"الحصول على دورة  (11

 .16/2/2115 – 19من " أدارة الوقت وضغوط العملمهارات "الحصول على دورة  (11

 .22/2/2115– 22من " مهارات التقويم -األتجاهات الحديثة فى التدري "الحصول على دورة  (12

 .19/2/2115 – 16من " تخطيط المنهج الجامعى"الحصول على دورة  (16

 .22/2/2119 – 29من " أخالقيات وآداب المهنة" الحصول على دورة  (12

وميكروبيه صناعات الغذائيه من مصادر نباتيه الحصول على دوره تدريبيه خاصه بتقدير وفصل االنزيمات الهامه لل  (15

قدمه من المركز القومى للبحوث م 2119-9-22وحتى  2119-9-12فى الفتره من " نظريا وعمليا"وحيوانيه وتطبيقاتها 

 ( .مركز التدريب وتنميه القدرات)

 .2/2119/ 9-5الحصول على دوره األداره الفعاله لالجتماعات من  (19

 .12/2/2119-19من  بالجامعات الجوانب القانونيةدوره الحصول على  (12

 .29/2/2119-22الحصول على دوره تقييم التدري  من  (12

 .61/2/2119-61خدام التكنولوجيا من أستالتدري  بالحصول على دوره  (16

رف  قدرات أعضاء هيئه التدري  ومعاونيهم فى مجال أستخدام الوسائل التكنولوجيه : الحصول على دوره تدريبيه بعنوان  (21

 2119/ 12/11من ( FEEEH)الحديثه فى التدري  والتابعه لمشروا تحسين جوده التعليم التاب  لصندوق تطوير التعليم العالى 

 .2119/ 11/12تى وح

 .2112وذلك فى مارك  الحصول على شهاده الرخصه الدوليه لقياده الكمبيوتر (21

(ICDL) International Computer Driving Licence.   

 .11/2112/ 26-21الحصول على دوره نظم الساعات المعتمده من  (22

 .11/2112/ 26-21الحصول على دوره النشر العلمي من   (26

 .61/11/2112-22مشروعات البحوث التنافسيه من الحصول على دوره  (22

بكلية اإلقتصاد المنزلى جامعة . تحت مسمى اللقاء العلمى التدريبى" التقييم الفعال ألداء الطالبات"الحصول على دوره   (25

 .م22/9/2112-22الموافق  هـ1226/ 9/ 21 – 12المنعقد بتاريخ من . الملك غبد العزيز

هـ 12/1/1261–19خالل فترة ثالث أيام من " عامةأس  العالقات ال"بالحضور فى الدورة التدريبية بعنوان  المشاركة  (29

 .م وذلك في جامعة الملك عبد العزيز2/1/2111-2الموافق 

والمنعقدة في يوم اآلربعاء " اإلرشاد األكاديمي لمرحلة الدراسات العليا"المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان   (22

محمود دمحم الخولي بقسم الحاسبات .بقاعة المؤتمرات بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان وألقاها د 2111-11-16موافق ال

 .والمعلومات بجامعة حلوان

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بمعمل الكمبيوتر بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان للتدريب علي كيفية تغذية   (22

 .2112-6-2ة باألبحاث العلمية في مجال التخصص وذلك في يوم اآلربعاء الموافق المكتبة الرقمي

-12والمنعقدة في يوم الخمي  الموافق "  E - Learningالتعليم االلكتروني "المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان   (26

 متولي مدير المركز القومي لتنمية قدرات أحمد دمحم.بقاعة الكمبيوتر بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان وألقاها د 5-2112

 .هيئة التدري  والقيادات

بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى  2112/اكتوبر / 22وذلك في " الساعات المعتمدة"المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان  (61

 .جامعة حلوان -

للتدريب على نظام  2115يونية  12الموافق المشاركة في إعداد ورشة عمل للهيئة المعاونة بالكلية وذلك يوم األربعاء  (61

 .الفارابى الدارة نظم جودة التعليم والتعلم وذلك بمعمل الكمبيوتر بالكلية
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وذلك بجامعة حلوان خالل " كيفية استخدام والبحث في قواعد البيانات العالمية"تدريبية بعنوان  دورةالمشاركة بالحضور في  (62

 .حدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوانوالتابعة لو 11/2115/ 29-25الفترة 

كمدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية في ورشة العمل الخاصة بفرص التمويل للمشروعات من مصادر بالحضور المشاركة  (66

التعاون بين كل من مكتب المنح الدولية ووزارة البحث العلمي ووحدة ب 2119/إبريل 16تمويل دولية والتي أقيمت بالجامعة يوم 

 .االستراتيجي بجامعة حلوان يطالتخط

الجودة بمقر المركز  نمها مركز ضمااقأالتي  ورشة العملكمدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية في بالحضور المشاركة  (62

الذاتية م لإلعالن عن المعايير الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية وكيفية إعداد الدراسة 11/5/2119يوم الثالثاء الموافق بالجامعة 

 .بالنظام الجديد

الجودة بمقر المركز  نمها مركز ضمااقأالتي  ورشة العملكمدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية في بالحضور المشاركة  (65

 .2/12/2119وذلك يوم األحد الموافق  "(العامة)قياك مخرجات التعليم المستهدفة " حلوان تحت عنوانجامعة ب

 
 

 (.إعداد –مشاركة  –حضور )   "اإلشتراك فى أنشطة المؤتمرات والندوات العلمية"
اإلقتصاد المنزلى والتنمية )اإلشتراك فى اعداد وتنظيم المؤتمر العلمى الراب  لإلقتصاد المنزلى والذى انعقد تحت عنوان ( 1)

 (.1662)فبراير  29-25بتاريخ ( البشرية

للحصول على أى . 11/12/1662التكليف بمهمة التوجهه إلى المركز القومى للتعبئة العامة واإلحصاء وذلك بتاريخ  (2)

 .منشورات أو مطبوعات تفيد فى البحث والتعرف على المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة جنوب الوادى

دور )الخام  لإلقتصاد المنزلى والذى إنعقد تحت عنوان  اإلشتراك ببحث فردى وكذلك باإلعداد والتنظيم للمؤتمر العلمى( 6)

تأثير الجرح : وتم إلقاء بحث عن التغذية بعنوان.1662مايو  9-5بتاريخ ( االقتصاد المنزلى فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة

 . الميكانيكى على محتوى فيتامين ج فى الفواكة و الخضروات

اإلقتصاد المنزلى وآفاق )نظيم للمؤتمر العلمى السادك لإلقتصاد المنزلى والذى إنعقد تحت عنوان اإلشتراك فى اإلعداد والت( 2)

 . 2111أبريل  22 – 26وذلك خالل الفترة من ( المستقبل

امعة بمناسبة االحتفال باليوم العالمى للسكر والتى أقيمت بكلية اإلقتصاد المنزلى بج 22اإلشتراك فى الندوة التثقيفية رقم ( 5)

 . 25/11/2111حلوان فى يوم 

وكذلك . 2/2/2111جين بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى فى يوم يالمشاركة الفعلية فى اإلعداد والتنظيم والتنفيذ لالحتفال بيوم الخر( 9)

 ".إتجاهات وآراء نحو عمالة الخرجين"اإلعداد للندوة بعنوان 

التابعة للجمعية المصرية لعلم " مشكالت المراهقة والشباب"االقتصاد المنزلى تحت عنوان اإلشتراك فى الندوة المنعقدة بكلية ( 2)

 .2/6/2112بتاريخ .المراهقة

التدريب والتطوير ضرورة )اإلشتراك فى اإلعداد والتنظيم للمؤتمر العلمى الساب  لإلقتصاد المنزلى و الذى إنعقد تحت عنوان ( 2)

 .2112أبريل  22 – 21الل الفترة من وذلك خ( حتمية للتنمية البشرية

( معايير التمييز فى البحث العلمى)اإلشتراك فى إعداد وتنظيم للمؤتمر العلمى المنعقد بكلية األقتصاد المنزلى تحت عنوان ( 6)

 .2116أبريل  21بتاريخ 

التأثيرات الضارة الناتجة "عنوان  المشاركة فى الندوات المقامة بقسم التغذية وعلوم األطعمة وذلك بأعطاء محاضرة تحت( 11)

 .2116وذلك خالل شهر مايو ".عن المضافات الصناعية

اإلشتراك فى إعداد وتنظيم للمؤتمر العلمى المقام بمقر الجامعة بحلوان حيث نظمتة جامعة حلوان باإلشتراك م  وزارة ( 11)

مؤتمر جامعة حلوان والتنمية المتكاملة " حت عنوان ت. 2116مايو  21اإلنتاج الحربى والمنعقد فى يوم األربعاء الموافق 

 .المستدامة

التحالف الدولى ضد الجوا وسوء "تحت عنوان  2116أكتوبر  19المشاركة الفعلية باالحتفال بيوم االغذية العالمى فى ( 12)

 ".الواق  والتحديات العالمية -األمن الغذائى "وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان " التغذية

 .12/2116/ 6-2بتاريخ "  غذاء صحى آمن للجمي "إلشتراك بالحضور فى المؤتمر المقام بمعهد التغذية تحت عنوان ا( 16)

لالقتصاد  المؤتمر العربى)اإلشتراك باإلعداد والتنظيم للمؤتمر العلمى الثامن لإلقتصاد المنزلى والذى إنعقد تحت عنوان ( 12)

تأثير نمو درنات "كما تم إلقاء البحث العلمى الفردى عن التغذية بعنوان . 2112بريل ا 22-21بتاريخ ( المنزلى وقضايا العصر

 ".البطاط  المصرية فى األراضى الطينية والرملية على القيمة الغذائية

ن التنوا البيولوجى فى خدمة األم"تحت عنوان  2112أكتوبر  16المشاركة الفعلية باالحتفال بيوم االغذية العالمى فى ( 15)

 ".تأثير نقص الزنك على صحة الحامل والجنين"بعنوان ( الحوامل)وذلك بإلقاء محاضرة عن الفئات الحساسة " الغذائى 

 .2112نوفمبر  61-26إلشتراك بالحضور فى المؤتمر المقام بالمعهد القومى للتغذية وذلك خالل ا( 19)

 .6/1/2115بجامعة حلوان والمنوفية فى يوم األحد الموافق  المشاركة بالحضور فى مشروا تطوير نظم الدراسات العليا( 12)

اإلشتراك فى الندوة التى تقيمها الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلى والمنعقدة بمقر الكلية وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان ( 12)

 .2115مارك  19فى " التلوث الغذائى فى حياتنا ومدى تأثيرة على صحة أفراد األسرة"
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اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر المصرى التاس  لإلقتصاد المنزلى والمقام بجامعة المنوفية تحت عنوان اإلقتصاد المنزلى  (16)

 .2115سبتمبر  21-16وقضايا العصر بتاريخ 

لمشكلة دور البحث العلمى للتصدى "تحت عنوان  2115أكتوبر  15المشاركة الفعلية باالحتفال بيوم االغذية العالمى فى ( 21)

 .وذلك بإلقاء محاضرة عن الحلول والبدائل للتصدى لمشكلة الجوا وسوء التغذية فى الكوارث واألزمات" الجوا وسوء التغذية 

تحت عنوان  22/12/2115اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للتغذية فى يوم الثالثاء الموافق ( 21)

 .والمنعقد بالمعهد القومى للتغذية بالقاهرةاألمن الغذائى وصحة المواطن 

اإلشتراك فى الدعاية واألعالن للمعرض المقام أثناء فترة المؤتمر بالكلية وأيضا اإلعداد والتنظيم للمؤتمر العلمى التاس  ( 22)

-12ل الفترة من وذلك خال( المؤتمر العربى لإلقتصاد المنزلى وتكنولوجيا العصر)لإلقتصاد المنزلى والمنعقد تحت عنوان 

16/2/2119. 

اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر العلمى السنوى الساب  بجامعة المنصورة كلية التربية النوعية بدمياط تحت عنوان ( 26)

متطلبات تطوير األداء بكليات التربية النوعية فى ضوء معايير الجودة واألعتماد ومتطلبات سوق العمل وذلك خالل الفترة من "

29-22/2/2119. 

 .61/5/2119بتاريخ " سالمة الغذاء فى مصر"اإلشتراك بالحضور فى الندوة المقامة بالمعهد القومى للتغذية تحت عنوان ( 22)

يوليو  6بتاريخ ." التغذية العالجية لمرضى الكبد" اإلشتراك بالحضور فى الندوة المقامة بالمعهد القومى للتغذية تحت عنوان ( 25)

2119 . 

اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر العلمى المقام بمقر الجامعة بحلوان حيث نظمتة جامعة حلوان باإلشتراك م  الجانب ( 29)

 تحت عنوان . 2119يوليو  25األوروبى فى 

"Hcner fnnCFlFniF U 'tFNOFM -- Mediterranean Network of Universities" 

." السالمه والصحه المهنيه ومكافحه العدوى" بالمعهد القومى للتغذية تحت عنوان  اإلشتراك بالحضور فى الندوة المقامة( 22)

 . 2119سبتمبر  12بتاريخ 

-12اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر العلمى والذى إنعقد فى الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه األشتراكيه فى الفتره من ( 22)

الذى أنعقد فى المركز الوطنى للمواصفات والمعايير ( يه ببعض العناصر الدقيقهمؤتمر تدعيم األغذ)تحت عنوان  16/12/2119

تأثيرات تدعيم دقيق القمح بالشعير على خواص العجائن وصفات الخبز الصحى على : وتم إلقاء البحث العلمى بعنوان .القياسية

 .الفئران المصابه بالسكر

 تحت عنوان  2/2/2112امعة حلوان وذلك فى اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر المقام بمقر ج( 26)

 Towards FP7 “Opening European research to the world”. 

اإلشتراك بالحضور فى المؤتمر الختامى لمشروا تحسين جوده التعليم فى مجال التغذيه وعلوم األطعمه والمقام بمقر كليه ( 61)

على شهاده تقدير وذلك لمشاركتى ضمن فريق المشروا م  األستاذه  وكذلك الحصول .5/9/2112االقتصاد المنزلى وذلك فى 

 هناء دمحم الحسينى / ره الفاضله الدكتو

دور التقنية : بعنوان 22/11/2112هـ وذلك فى 1261 – 1226شتراك بالحضور فى اللقاء العلمى الثانى للعام الجامعى ألا( 61)

 .جامعة الملك عبد العزيز–المنزلى الحيوية فى حياتنا والمقام بكلية اإلقتصاد 

تشرفت ولي لقسم الغذاء والتغذية، المقام بجامعة الملك عبد العزيز كلية األقتصاد المنزاألشتراك فى اللقاء العلمى الثالث ( 62)

م وبعنوان 29/5/2116هـ الموافق 2/9/1261هـ وذلك فى يوم الثالثاء 1261لقسم للعام الجامعى لاللقاءات العلمية سة لجنة ارئب

 "The role of Nutrition in protection from diseases" "دور التغذية فى الوقاية من األمراض"

فعاليات الملتقى العلمى الراب  "فى مؤتمر كلية التربية بنات جامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان  شتراك بالحضورألا( 66)

م وحتى يوم األربعاء  1/9/2116هـ الموافق 2/9/1261وذلك أعتباراً من يوم األثنين ". تحدى وتطلعات –البحث العلمى  –

 . م6/9/2116هـ الموافق 11/9/1261

بقسم  Power Point الـالندوة العلمية التى أقامتها طالبات الدراسات العليا لعرض أبحاث علمية وعروض بأعداد وتجهيز ( 62)

 هـ 22/9/1261وذلك في يوم ".حلقة بحث فى الغذاء والتغذية"والخاصة بمادة . جامعة الملك عبد العزيز –الغذاء والتغذية 

وذلك في يوم " مكافحة سرطان الثدي"المقام بالمركز الطبى الدولى تحت عنوان  العلمي مؤتمرالشتراك بالحضور فى ألا( 65)

 .م15/11/2116الموافق هـ 1261/ 11/ 22األحد 

الملك فهد للقوات المسلحة بجدة وذلك في بقسم الرعاية األولية بمستشفي " الحياة الصحية"في برنامج بالحضور شتراك ألا( 69)

 .م22/12/2116وافق هـ الم5/1/1261يوم الثالثاء 

لألستاذ الدكتور جوردن فرنز " Insulin Resistance / Metabolic Syndrome"بعنوان  ندوةفي حضور المشاركة بال( 62)

( Director of Institute for Science of Health- University of Keele)رئي  معهد العلوم الصحية بجامعة كيلي 

 .م2111-6-22هـ الموافق 1261-2-9العلمية وذلك في يوم األثنين بمركز الملك فهد للبحوث 

 "صفر بقيمة"تحت عنوان  اد المنزلي لقسم الغذاء والتغذيةاألشتراك الفعال فى فعاليات اللقاء السنوي ألنشطة أقسام اإلقتص( 62)

 م12/2/2111-11هـ الموافق 22/2/1261 -29هـ خالل يومي األحد واألثنين 1261-1261وذلك في الترم الثاني للعام الجامعى

 .والمقام بمسرح كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز

http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
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 Elements of a Successful Weight Loss": " ساسيات نجاح عالج السمنةأ"بعنوان  ندوةالمشاركة بالحضور في ( 66)

Program"   وألقاتها الدكتورة حنان عبد السالم جمبي ومكانها في فندقThe Crown Plaza Hotel – Jeddah  وذلك يوم

 والدعوة من شركة روش لألدوية .م61/5/2111هـ الموافق 19/9/1261األحد الموافق 

 World Nutrition Day Lectures. My Health – My"اليوم العالمي للغذاء"المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (21)

Diet, The Secrete of Health Diet.   والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان بالمملكة العربية

 .م21/11/2111جدة وذلك في يوم األحد الموافق  -السعودية 

وذلك في يوم . جامعة الملك عبد العزيز -بكلية اإلقتصاد المنزلي " الوقف العلمي"المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (21)

 .م61/11/2111الموافق  1261ذوالقعدة  26األحد 

مستشفي  والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في Aids World Day "اليوم العالمي لاليدز" المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان (22)

 .م2/12/2111وذلك في يوم الثالثاء الموافق . باقدو والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية جدة

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان  Osteoporosisالمشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (26)

 .م22/12/2111الموافق جدة وذلك في يوم الثالثاء  -بالمملكة العربية السعودية 

" والتغذية السليمةأنماط الحياة "الغذاء والتغذية بكلية اإلقتصاد المنزلي تحت عنوان قسم األشتراك الفعال فى فعاليات نشاط   (22)

م والمقام بمسرح 61/12/2111هـ الموافق 1262محرم  2هـ في يوم الثالثاء 1262 - 1261وذلك في الترم األول للعام الجامعى

 .شطر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز

لمنعقد يوم األربعاء إلنتاج األكاديمي السادك اامركز تطوير التعليم الجامعي لملتقي ندوة بالمشاركة بالحضور في  (25)

 . م وذلك بشطر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز22/12/2111هـ الموافق 19/1/1262

 Psychological stresses effect & management "الصدمات النفسية وعالجها" المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان (29)

جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -المملكة العربية السعودية والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان ب

 .م11/1/2111

بقسم الغذاء والتغذية بكلية اإلقتصاد المنزلي ( الماجستير)المشاركة بالحضور في المشروا البحثي لطالبات الدراسات العليا  (22)

 .م11/1/2111هـ الموافق 2/2/1262جامعة الملك عبد العزيز وذلك في يوم الثالثاء 

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان بالمملكة  Arthritisالمشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (22)

 .م12/1/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -العربية السعودية 

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في  World Cancer Day "اليوم العالمي للسرطان" المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان (26)

 .م15/2/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -مستشفي باقدو والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو " بناء النف  بين الحق والواجب"المشاركة بالحضور في محاضرة بعنوان  (51)

 .م22/2/2111وذلك في يوم الثالثاء الموافق جدة  -ملكة العربية السعودية والدكتور عرفان بالم

كيف تحمي كليتك من السكري  –دور الكلية الطبيعية  -محاضرات عن)المشاركة بالحضور في فعاليات اليوم العالمي للكلي  (51)

جدة  -ور عرفان بالمملكة العربية السعودية والمنعقدة في مستشفي باقدو والدكت( التهاب مجري البول لدي األطفال أسبابه وعالجه –

 .م2/6/2111وذلك في يوم الثالثاء الموافق 

والمنعقدة في مستشفي باقدو والدكتور عرفان " الثقة بالنف  بين الضعف والغرور"المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (52)

 .م26/6/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -بالمملكة العربية السعودية 

في مركز الملك فهد بقاعة والمنعقد  Electronic Resources from Springerالمشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (56)

 . جدة - م بجامعة الملك عبد العزيز22/6/2111هـ الموافق 26/2/1262يوم األثنين المؤتمرات وذلك في 

هـ الموافق 1262ربي  الثاني  29إلي  26لبات التعليم العالي من المشاركة بالحضور فى المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطا (52)

نحو أبداا معرفي "جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك تحت عنوان  –م والمقام في فندق هيلتون 2111مارك  61إلي  22من 

 ". وجيل قيادي متميز

المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان عالج دوالي الساقين والمنعقد بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان  (55)

 م 2/2/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -بالمملكة العربية السعودية 

والمنعقد بقاعة المؤتمرات في  Parkinson's disease "اليوم العالمي للشلل الرعاش" المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان (59)

 م 29/2/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -مستشفي باقدو والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

والمنعقد بقاعة المؤتمرات في مستشفي  Prostate consideration and problemsالمشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (52)

 م 6/5/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -بالمملكة العربية السعودية  باقدو والدكتور عرفان

 "المرتبط بفيروك الورم الحليمي البشريسرطان عنق الرحم " Cervical Cancer المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان (52)

جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -والمنعقد بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

 م 11/5/2111

بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور عرفان  ةالمشاركة بالحضور في ندوة بعنوان األسعافات األولية والمنعقد (56)

 م 12/5/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -سعودية بالمملكة العربية ال

http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
http://anjez.kau.edu.sa/WF/PGR/PgrApp.nsf/Conferences?Openform&Prevform=DjoinDB2&DocKey=8B5332EB7CB4EF0C432575D0002BD43E
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والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو والدكتور ( Hepatitis)المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان إلتهابات الكبد  (91)

 م 22/5/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -عرفان بالمملكة العربية السعودية 

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو  Dengue fever" حمي الضنك"ضور في ندوة بعنوان المشاركة بالح (91)

 .م61/5/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

والمنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو " الربو وحساسية الصدر والدرن الرئوي"المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (92)

 .م2/9/2111جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق  -والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

المنعقدة بقاعة المؤتمرات في مستشفي باقدو و( *Asthma – *Tuberculosis)المشاركة بالحضور في ندوة بعنوان  (96)

 م 2/2111/ 2 جدة وذلك في يوم الثالثاء الموافق -والدكتور عرفان بالمملكة العربية السعودية 

المشاركة بالحضور في ندوة عن كفاية الوسائل المتاحة للتعامل م  األزمات والكوارث للعاملين وأعضاء هئية التدري  بكلية  (92)

بقاعة  2111-11-29والمنعقدة في يوم اآلربعاء الموافق " الدفاا المدني"لى بجامعة حلوان وذلك بعنوان اإلقتصاد المنز

 .المؤتمرات، وألقاها وكيل الكلية لخدمة المجتم  وتنمية البيئة بجامعة حلوان

المنزلي جامعة حلوان وذلك في الملتقى األول لتوظيف خريجي كلية االقتصاد ( عداد والتقديمالمن حيث ا)المشاركة الفعالة   (95)

 .م2111-12-21في يوم األربعاء الموافق 

األول لتوظيف خريجي كلية االقتصاد المنزلي جامعة ألفتتاح المعرض المصاحب للملتقى لالمشاركة الفعالة في أعداد وتجهيز  (99)

والمصان  وأصحاب العمل وذلك من خالل األتصال بالشركات م 2111-12-21حلوان وذلك في يوم األربعاء الموافق 

 .والخريجين

طالب بالالمشاركة بالحضور م  نخبة من أساتذة ووكالء كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان في ملتقى التعارف والترحيب  (92)

 . م2112-2111للعام الجامعي  م2112-2-12وذلك في يوم األحد الموافق  في بداية الترم الثاني

نوان تفعيل استخدام أعضاء هئية التدري  ومعاونيهم للمكتبة الرقمية وذلك في يوم اآلربعاء المشاركة بالحضور في ندوة بع (92)

وعقب الندوة مباشرة تم التوجهه لحضور ورشة . بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان المؤتمراتبقاعة  2112-6-2الموافق 

 .التخصص لالرقمية باألبحاث العلمية في مجاعمل بمعمل الكمبيوتر بالكلية للتدريب علي كيفية تغذية المكتبة 

من خالل المشاركة في لجنة " آفاق التعاون العربي لتنمية المجتم "المشاركة الفعالة في المؤتمر العربي األول تحت عنوان  (96)

ية وعلوم األطعمة الطباعة والنشر للمادة العلمية والتي تقدم في المؤتمر وكذلك المشاركة في تحكيم األبحاث العلمية بقسم التغذ

بكلية  5/2112/ 11 – 6لمؤتمر المنعقد خالل يومي اوكذلك المشاركة في رئاسة الجلسة العلمية لمناقشة األبحاث العلمية وذلك في 

 .اإلقتصاد المنزلى جامعة حلوان

مقاومة " تحت عنوان  2112أكتوبر  19ة باالحتفال بيوم االغذية العالمى وذلك فى يوم الثالثاء الموافق الالمشاركة الفع  (21)

 .بقاعة المؤتمرات بكلية اإلقتصاد المنزلى جامعة حلوان ".أمراض سوء التغذية في ظل ارتفاا األسعار 

وذلك في " الواق  والمأمول. الحفاظ علي البيئة في مصر"المشاركة بالحضور في فعاليات الملتقي البيئي األول تحت عنوان  (21)

 .بقاعة المؤتمرات بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان 2112-12-6يوم اآلحد الموافق 

الطباعة والنشر للمادة العلمية ولجنة تحكيم األبحاث العلمية بقسم التغذية وعلوم األطعمة : المشاركة الفعالة في لجان كل من  (22)

آفاق التعاون العربي لتنمية "والمشاركة في الجلسات لمناقشة األبحاث العلمية وذلك في المؤتمر العربي األول تحت عنوان 

 . 11/5/2112 – 6المنعقد بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان خالل يومي "المجتم 

 األلفية والتكنولوجيا في التطبيقية اإلنسان علوم"لإلقتصاد المنزلى تحت عنوان  المؤتمر الدولي األولالمشاركة الفعالة في   (26)

 -2خالل يومي  وذلك القاهرة  –العربية  مصر جمهورية والمنعقد بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، "الثالثة

بقسم التغذية وعلوم األطعمة والمشاركة في  تحكيم األبحاث العلميةوتمت المشاركة في هذا المؤتمر من خالل  .م6/5/2116

 . الجلسات لمناقشة األبحاث العلمية

والمنعقد بمركز األزهر للمؤتمرات  لصناعة الحبوب ومنتجاتهاالدولي الثاني  والمعرضالمؤتمر حضور في المشاركة بال (22)

 .م15/5/2116-12-16خالل أيام  وذلكالقاهرة  –العربية  مصر جمهورية -بمدينة نصر 

وذلك في " السمنة مشكلة لها حلول"المشاركة بالحضور في فعاليات الندوة المقامة بقسم التغذية وعلوم األطعمة تحت عنوان  (25)

 .بقاعة المؤتمرات بكلية اإلقتصاد المنزلى بجامعة حلوان 2112-2-29يوم اآلربعاء الموافق 

الغذاء والتغذية وعالقتها "المشاركة بالحضور في فعاليات الندوة التي اقامها قسم التغذية وعلوم األطعمة تحت عنوان  (29)

 .2112/ابريل / 22جامعة حلوان وذلك في  -والمنعقدة بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى  "بأمراض القلب واألوعية الدموية

والمنعقد  "التنمية البشرية ومتطلبات سوق العمل"المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الثاني لإلقتصاد المنزلى تحت عنوان  (22)

وتمت المشاركة في هذا المؤتمر من خالل (. م2112/يوما/ 2-9-5)بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى جامعة حلوان وذلك خالل أيام 

 .بقسم التغذية وعلوم األطعمة تحكيم األبحاث العلمية

المدير التنفيذي لمركز ابراهيم الزهيري .د.تابعة لوحدة القياك والتقويم الطالبي والتي ألقاها أندوة المشاركة بالحضور في  (22)

بقاعة المؤتمرات  12/12/2112وذلك في " أسالــيب التقويم الحديثــة"بعنوان والندوة . القياك والتقويم الطالبي بجامعة حلوان

 .جامعة حلوان -بالكلية اإلقتصاد المنزلى 

يوم " ية والتنمية المستدامة فى مصر المشكلة السكان" المشاركة في الملتقي البيئي الثالث لإلقتصاد المنزلى تحت عنوان  (26)

 .بمقر كلية اإلقتصاد المنزلى 21/2/2115األثنين الموافق 



 11 مني سامي حلبي خليل.د.أ: السيرة الذاتية
 

رؤية "" االتجاهات الحديثة في البحث العلمى"المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الثالث لإلقتصاد المنزلى تحت عنوان  (21)

 .2115مايو  9 – 2وذلك فى الفترة من " تنموية

والتابعة لوحدة ضمان " متطلبات نظم ادرة الجودة للطالب" ندوة للطالب بعنوان فير لوحدة ضمان الجودة كمديالمشاركة  (21)

  11/5/2115جامعة حلوان وذلك يوم االحد الموافق  -الجودة بكلية اإلقتصاد المنزلى 

المشاركة في مؤتمر واحتفالية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجامعة القاهرة  وذلك في يوم اإلثنين الموافق  (22)

 . إبراهيم محلب، ووزير التعليم العالي/ وبرئاسة معالي رئي  الوزراء المهندك  2115مايو  25

للقاء العلمي لمناقشة برنامج التدريب لطلبة برنامج التغذية العالجية المشاركة كمدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية في فاعليات ا (38)

  6/12/2115وذلك يوم الخمي  الموافق " الرؤية المستقبلية لخريج مؤهل لسوق العمل" بعنوان

نة وتنمية المواط فيفعيل دور اإلقتصاد المنزلي ت"لإلقتصاد المنزلى تحت عنوان  راب المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي ال (22)

تحكيم نشر بحث ووتمت المشاركة في هذا المؤتمر من خالل  .2119مايو  12 – 19وذلك فى الفترة من " رؤية تنموية"المجتم 

 .األبحاث العلمية بقسم التغذية وعلوم األطعمة
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وذلك فى المركز الوطنى للمواصفات . 16/12/2119-12من  بطرابل  العربيه الليبيه الشعبيه األشتراكيهالجماهيريه 
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بحاث العلمية والمقدمة من طالبات الدراسات العليا والتي تم إنجازها من األاألشراف علي مجموعة من 

 – 2116الموافق  1261 - 1226بحث في الغذاء والتغذية خالل الترم األول للعام الجامعي  حلقةخالل مادة 

 : وأشتملت علي العناوين التاليهبجامعة الملك عبد العزيز .م2111
1) Effects of barely on blood glucose and low density lipoprotein on diabetic type 2. 

2) The impact of isoflavonoid extract from soybean on reducing high cholesterol level. 

3) The influence of carbohydrate foods on the incidence of fatty Liver. 

4) Effects of fishes and its oils on chronic kidney disease. 

5) The influence of Acrylamide on breast Cancer. 

6) Effects of pomegranate fruit extract on the concer tumors. 

7) Gout and diets intake on public health in Saudi Arabia. 

8) Influence of grape seeds on coronary heart disease. 
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بحث  مناهجبحاث العلمية والمقدمة من طالبات الدراسات العليا والتي تم إنجازها من خالل مادة األاألشراف علي مجموعة من  -

وأشتملت علي العناوين بجامعة الملك عبد العزيز . .م2111 – 2116الموافق  1261 - 1226للعام الجامعي في الترم الثاني 

 : التاليه

1- Consumption of sweet foods and breast cancer risk. 

2- Vitamin (A), retinol and carotenoids and the risk of gastric cancer. 

3- Effect of fermented milk on subjects with high blood pressure. 

4- Psyllium as a substitute for gluten in bread. 

5- The effect of grape seeds extract on cardiovascular disease. 

6- Excessive sugar sweetened beverages consumption is associated with fatty liver disease 

(independent metabolic syndrome). 

7- Effect of low metabolic index diet on type 2 diabetes. 

8- Preventive and therapeutic effect of green tea on some types of cancer and metabolic 

syndrome. 

9- The effects of polyphenol in pomegranate juice containing antioxidants on LDL, HDL & TG in 

type 2 diabetic patients. 

 

تغذية بحاث العلمية والمقدمة من طالبات الدراسات العليا والتي تم إنجازها من خالل مادة األاألشراف علي مجموعة من  -

قسم الغذاء والتغذية بجامعة . م2111 - 2111هـ الموافق 1261 – 1261للعام الجامعي  (هـ1261-9-2) عالجية في الترم الثاني

 : الملك عبد العزيز وأشتملت علي العناوين التاليه

1- Dietary intervention and recommendation in preventing Anorexia Nervosa. 

2-  Effect of therapeutic nutrition on the Bulimia Nervosa. 

3-  Dietary effects on obesity and osteoporosis. 

4-  Effect of therapeutic nutrition on Gout disease. 

5-  Role of therapeutic nutrition on Peptic Ulcer disease. 

6-  Dietary effects on inflammatory bowel diseases (Ulcerative Colitis). 

7-  Effect of the nutritional diet on Colorectal Cancer. 

8-  General instructions on hypertention. 

9- Associations between specific foods and Alzheimer's disease. 

10- Therapeutic effects on chronic inflammation of the Gallbladder. 

11- Diagnostic approach and initiate treatment for acute and chronic pancreatitis. 

12- Beneficial effect of probiotics in preventing and treating diseases. 

13- Effect of therapeutic diet on liver disease. 

14- Relationship between therapeutic effect and short bowel syndrome. 

15- Diet therapy for crohn's disease. 

16- Effect of nutrition on digestive disorders and flatulence. 

بحث  حلقةبحاث العلمية والمقدمة من طالبات الدراسات العليا والتي تم إنجازها من خالل مادة األاألشراف علي مجموعة من   -

بجامعة الملك عبد العزيز وأشتملت علي العناوين .م2111هـ الموافق 1262في الغذاء والتغذية خالل الترم األول للعام الجامعي 

 : التاليه

1- The relationship between coffee consumption and risk of colorectal cancer. 

2- Effect of Pumpkin seeds oil consumption on prostatic hyperplasia. 

3- Study on the Awareness, Beliefs and Attitude on Adult Saudi Women Regarding Advantages and 

Risks of Diet Practices. 

4- Effect of Nigella sativa seeds on Hypercholesterolemia. 

5- Alpha-Linolenic Acid Is Essential to Cardiovascular Disease. 

6- Chronic consumption of fructose in soft drinks and different products may play a role in the 

epidemic of obesity. 

7- Effects of Pomegranate Juice on Heart Disease. 

8- The effect of Flaxseed on Diabetes Type 2. 

9- The effect of Vitamin D on Diabetes Type one & Type two. 

10- Vitamin D and Protection Against Cardiovascular Disease.  
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 والمشاركة الطالبية المهام االدارية واللجان وأعمال االمتحانات "

 "التى شرفت بالمشاركة فيها 

 .1626 – 1622وذلك من االنتخابية جان الطالبية للاعلى واإلشراف المشاركة فى المراقبة ( 1)

 .2119 – 1669المراقبة على لجان الدراسات العليا وذلك من المشاركة فى ( 2)

 .2112-1669المشاركة فى المراقبة على األدوار وذلك من ( 6)

 .المشاركة فى أعمال السير لالمتحانات( 2)

 (.النظرية والتطبيقية)المشاركة بوض  أسئلة االمتحانات فى نهاية كل ترم للمواد ( 5)

 .األمتحانات المشاركة بتصحيح أسئلة( 9)

 .1669/1662عضوية كنترول الفرقة األولى وذلك لعام ( 2)

 .2116وحتى  1662عضوية كنترول الفرقة الثانية لألعوام من ( 2)

عضو فى لجنة البت لألجهزة الخاصة بالمعامل وذلك من خالل اإلشتراك فى لجان تكهين األجهزة الغير صالحة لالستعمال ( 6)

2111. 

 .2111اللجنة اإلشراف على معامل التغذية لعام عضو فى ( 11)

–تغذية )رئيسة وعضو لجنة المشتريات لألجهزة الكهربائية الخاصة بالمعامل من خالل المناقصات لكل من األقسام الثالثة ( 11)

 .2111/2111لعام ( تربوى–مالب  

 .2112 – 2116عضو فى لجنة البت لألجهزة الكهربائية الخاصة بالمعامل لعام ( 12)

 .2112رئيسة وعضو للجنة الفنية لمشتريات الخامات الخاصة بقسم التغذية وعلوم األطعمة لعام ( 16)

 .2115رئيسة وعضو اللجنة الفنية للبت لشراء الخامات الخاصة بمعامل التغذية من خالل المناقصات وذلك لعام ( 12)

 .2119هربائية الخاصة بالمعامل للثالث أقسام بالكلية لعام رئيسة وعضو اللجنة الفنية للبت لشراء األجهزة الك( 15)

رئيسة وعضو اللجنة الفنية للبت لشراء األجهزة الكهربائية الخاصة بالمعامل التغذيه والتابعه لمشروا توكيد الجوده  (19)

(QAAP ) 2119بكليه االقتصاد المنزلى لعام. 

العلمية والتى إتجهت إلى مصان  األغذية باإلسكندرية م  طلبة الفرقة الرابعة اإلشتراك باألشراف على الرحالت الطالبية ( 12)

 .2112وحتي  2115شعبة التغذية وعلوم األطعمة أعتباراً من 

 .االشتراك فى اللجان المختصة بتنظيم وإعداد الندوات والمعارض واالحتفاالت السنوية بكلية االقتصاد المنزلى( 12)

 .2112وحتى نهاية   2112رقة الثانية لالعوام من رئيسة كنترول الف( 16)

وذلك من معرض الكتاب الدولى ( العربية واإلنجليزية)المشاركة فى إنتخاب أفضل الكتب الالزمة لتدعيم مكتبتى الكلية ( 21)

 .2119وحتي  1662من سنويا 

الل الجزء التطبيقى لمرحلتى البكالوريوك الزيارات الميدانية للمواد العلمية والتى تم تفعيلها من خلة عن ئوالمس( 21)

قسم الغذاء والتغذية إلى  –كلية اإلقتصاد المنزلى  -والدراسات العليا وذلك من خالل التوجه من جامعة الملك عبد العزيز 

 : :م وذلك تفعيال لدراسة المقرارات اآلتية2111وحتي  2112مستشفى المركز الطبى الدولى خالل األعوام من 

 (مرحلة البكالوريوك)تقييم الحالة الغذائية   مادة -

 (دراسات عليا (.مادة تغذية تطبيقية -

 ( دراسات عليا)مادة تغذية عالجية  -

 - 2116هـ الموافق 1261 – 1226رئيسة لجنة اللقاءات العلمية واألنشطة أعتباراً من بداية الترم األول للعام الجامعى ( 22)

م 2111هـ الموافق 1262قسم الغذاء والتغذية وحتي نهاية الترم الثاني  –بجامعة الملك عبد العزيز كلية اإلقتصاد المنزلى  2111

 . بمشيئة هللا

م للترم الثاني بجامعة الملك عبد العزيز كلية 2111 -هـ 1261لجنة العلمية والمطبوعات للعام الجامعي عضو في ال( 26)

 .قسم الغذاء والتغذية –اإلقتصاد المنزلى 

 2111مدير لوحدة متابعة الخريجين التابعة لوحدة ضمان الجودة بكلية اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان إعتبارا من سبتمبر ( 22)

 .2116نهاية وحتي 

 .2112 – 2111لعام الجامعي خالل ارئيسة كنترول الفرقة الثانية  (25)

 .م2112رئيسة لجنة المشتريات لخامات قسم التغذية وعلوم األطعمة وذلك في يناير ( 29)

و / 2112خالل العامين رئيسة لجنة المشتريات للكتب العلمية الخاصة بالدراسات العليا لقسم التغذية وعلوم األطعمة وذلك  (22)

2116. 

 من خالل المناقصات علوم األطعمةرئيسة لجنة الممارسة الخاصة لشراء أجهزة علمية ومعملية الخاصة بقسم التغذية و (22)

 .م2112وذلك في مارك 

يوم الثالثاء أختيار الطالب المثالي علي مستوي الكلية اإلقتصاد المنزلى وجامعة حلوان وذلك في لجنة المشاركة في ( 26)

 .21/11/2112الموافق 
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شئون التعليم رئيسة اللجنة المقترحة من قبل رئي  القسم وأعضاء هيئة التدري  بناءاً علي الخطاب الوارد من قطاا ( 61)

ا مكتب المدير العام بشأن موضوا جداول التغذية وأختيار األفضل منه –اإلدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية  –والطالب 

 .2116/2112وذلك لإلعداد لمناقصات وممارسات التغذية للعام الجامعي 

رئيسة لجنة الممارسة الخاصة لشراء الخامات الالزمة للدروك العملية الخاصة بقسم التغذية وعلوم األطعمة من خالل ( 61)

 .م2116المناقصات وذلك في إبريل 

لوم األطعمة لتحكيم الكتاب الجامعي المقدم من قبل أعضاء هيئة التدري  عضو فى اللجنة المشكله من قبل قسم التغذية وع( 62)

 .وحتي اآلن 2116للطالب في مرحلة البكالوريوك ومطابقته بتوصيف المقرر إعتباراً من أول أكتوبر 

بالدراسات العليا رئيسة اللجنة المشكله من قبل قسم التغذية وعلوم األطعمة لتحكيم وكتابة تقرير للورقة األمتحانية الخاصة ( 66)

 .2112/2115وكذلك  2116/2112للعام الجامعي ( دبلوم وماجستير ودكتوراه)

دبلوم وماجستير )الدراسات العليا عضو ضمن فريق مراجعة التوصيفات والمصفوفات للمقررات العلمية الخاصة ب( 62)

 .بقسم التغذية وعلوم األطعمة 2112خالل الترم الثاني من العام الجامعي ( علوم األطعمة/ ودكتوراه 

 .2115/ 2112عضو في اللجنة الثقافية التابعة للدراسات العليا بداية من الترم األول للعام الجامعي ( 65)

 .16/2/2115ة اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان إعتبارا من مدير لوحدة ضمان الجودة بكلي( 69)

 .المشاركة المستمرة بالحضور في اجتماعات الهيئة القومية للتعليم واالعتماد بجامعة حلوان( 62)
 

 

 اللجان التى شرفت بالعمل من خاللها فى جامعة الملك عبد العزيز

 هـ7410 – 7409أعتبارا من بالمملكة العربية السعودية 
 

هـ 1261 - 1261الجامعيلعام لعضو فى الجنة المشكله من قبل قسم الغذاء والتغذية ألختبار المتقدمات لوظيفة معيدة -1

 م2111 – 2116الموافق 

 .عضو فى لجنة الدراسات العليا بقسم الغذاء والتغذية -2

 . 2111 - 2116هـ الموافق 1261 هـ1261الجامعي قسم الغذاء والتغذية للعام ل في الترم األول رئيسة لجنة اللقاءات العلمية -6

والمشكله من قبل في الترم األول هـ 1261 - 1261للعام الجامعي علي نظام الساعة عضو فى لجنة أليه المفاضله للمعيدات  -2

 .قسم الغذاء والتغذية

 -تقيم الحالة الغذائية  -أس  تغذية : هـ وذلك للمواد التاليه1261 – 1261عضو في لجنة تطوير المناهج للعام الجامعي  -5

 .(لمرحلتي البكالوريوك والدراسات العليا) وتغذية عالجية -تغذية وقائية 

في وذلك " همعرض تحول وأنطالق"تحت عنوان عضو في الجنة المشكلة إلعداد المعرض الخاص بقسم الغذاء والتغذية  -9

 .اإلقتصاد المنزلي والمقام بمسرح شطر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيزهـ بكلية 1261 –م 2111الترم األول للعام الجامعي 

صفر "لفعاليات اللقاء السنوي ألنشطة أقسام اإلقتصاد المنزلي تحت عنوان مشكلة علمية والمطبوعات العضو في الجنة ال -2

كلية  ـ بكلية اإلقتصاد المنزلي والمقام بمسرحه1261 –م 2111قسم الغذاء والتغذية في الترم الثاني للعام الجامعي وذلك ل" بقيمة

 .بجامعة الملك عبد العزيزالعلوم 

م وحتي نهاية الترم 2111 -هـ 1261رئيسة لجنة األنشطة واللجان العلمية لقسم الغذاء والتغذية للترم الثاني للعام الجامعي  -2

 .بمشيئة هللا م2111الموافق  هـ1262الثاني 

وذلك بغرض خدمة المجتم  وذلك ( بدف  مبلغ من المال)ة للدبلومات والماجيستير التنفيذي عضو في لجنة وض  خط -6

 .م16/9/2111هـ الموافق 1/2/1261أعتباراً من الترم الثاني في 

 للعام الجامعيخالل الترم الثاني عضو فى اللجنة المشكله من قبل قسم الغذاء والتغذية ألختبار المتقدمات لوظيفة معيدة  -11

 .م2111 – 2111هـ الموافق 1262 - 1261
 

 التى إشـتركت فى اإلشـراف عليها ( ماجستير ودكتوراه(قائمة بالرسائل العلمية "

 "وكذلك فى لجان الحكم والمناقشة
 

 .دراسة مقارنة لتأثير نوعين مختلفين من األلياف الغذائية على تصلب الشرايين بإستخدام حيوانات التجارب -1
 

 .تكنولوجية على إنتاج شـراب الفركتوز من الحبوب بواسطة إنزيم جلوكوز ايزوميريزدراسات  -2
 

 .إنتاج شرائح بعض الفاكهة وعصائرها عالية القيمة الغذائية والجودة وآمنة صحيا -6
 

 .المخلوطةتأثير النسب المختلفة من بعض العصائر الطبيعية على القيمة الغذائية والخصائص الطبيعية والكيميائية للعصائر  -2
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 .فى فئران األلبينو البالغهتاثيرالمورينجا اوليفيرا على الكبد الدهنى  -16
 

 جرذان األلبينو المصابة بالسكرتاثير استخدام االستيفيا والسوربيتول علي  -12
 

 .التقييم العلمى لبعض األساليب الغذائية المتبعة فى بعض مراكز إنقاص الوزن فى مصر -15
 

 .التأثير الوقائى للكينوا من إرتفاا الكوليسترول على فئران التجارب -19
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المصابة بمرض الكبد  على الفئران( الشيميال فلجارك)تأثيرالخصائص الوظيفية والبيولوجية ألوراق نبات رجل األسد  -16

 .المزمن
 

 .تأثير صمغ الجوجوبا السائل علي الفئران المصابة بالسمنة -21

 
 

 مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئةأنشطة "

 "التى شرفت بالمشاركة والعمل فيها 
المشاركة فى جمعية تنظيم األسرة التابعة لمراكز رعاية األسرة بفم الخليج بمحافظة القاهرة وذلك من خالل إعطاء ( 1)

لمراحل العمر المختلفة وذلك من عام وكذلك عن التغذية . محاضرات نظرية وتطبيقية للألخوة الالجئين بجمهورية مصر العربية

 .2119وحتى مايو  2116
 

من .ا.م.المشاركة فى إعداد وتنفيذ وتقديم برامج المرأة والبرامج التثقيفية والعلمية من خالل الحلقات التى قدمت لتليفزيون ج( 2)

ية المعدة لبرنامج أطباق منزلية على قنوات خالل القنوات األرضية والفضائية كذلك األشتراك م  لجان التحكيم فى البرامج الغذائ

وكذلك تقديم األرشادات للسيدة العاملة ولربة البيت للعمل على ترشيد األنفاق وكذلك ترشيد ” األسرة والطفل“النيل المتخصصة 

األذاعية  هذ البرامج. األستهالك للخامات الغذائية لتوفير الوقت والجهد أثناء عمل العزائم طوال شهر رمضان المبارك

 . 2112وحتى  1621والتلفزيونية أستمرت منذ عام 
 

القيام بالخاص كذلك و( تغذية األطفال من عمر سنة وحتى ثالث سنوات)بعنوان اإلشتراك فى المشروا المصرى الكندى ( 6)

وذلك تحت أشراف الجمعية المصرية . 1666وحتي  1669وذلك أعتبارا من سبتمبر  بتجهيز وتحليل البسكوتات المدعمة

لمرشـد الغذائى لكل من األم خاصة با اتفى عمل كتيبلمشاركة وكذلك ا. لإلقتصاد المنزلي والجمعية الكندية لإلقتصاد المنزلى

  .الحامل والمرض  وكذلك المعلم
 

 .المشاركة فى أعمال الوحدة اإلنتاجية بكلية اإلقتصاد المنزلى ( 2)
  

بكتابة العديد من المقاالت العلمية الخاصة بالتغذية فى الجرائد والمجالت المصرية أمثلة الجمهورية وأخر ساعه المشاركة ( 5)

 .والمصور وحريتى
 

 .المشاركة فى تنفيذ وتقديم العديد من البرامج اإلذاعية عن التوعية الغذائية فى برنامج ربات البيوت( 9)
 

ربى المقترح من قسم التغذية وعلوم األطعمة والخاص بمشروعات تطوير التعليم العالى المشاركة بالعمل فى المشروا االو( 2)

Tempus  رف  الكفاءة التعليمية فى مرحلتى البكالوريوك والدراسات العليا فى مجال التغذية "حيث تضمن عنوان المشروا
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وذلك من خالل االشتراك فى تطوير وأستحداث المقررات الدراسية بما يتماشى م  التقدم التكنولوجى الحديث " وعلوم األطعمة

 .2112وحتي نهاية  2116واحتياجات سوق العمل وذلك خالل شهر سبتمبر 

 

 .2115يناير  –( بجامعة حلوان)المشاركة فى مشروا تطوير نظم الدراسات العليا بجامعة حلوان والمنوفية ( 2)

 

بكلية اإلقتصاد المنزلي ( (QAAPC/ HE1/3/02برقم كودي   QAAPالمشاركة فى مشروا توكيد الجودة واإلعتماد ( 6)

شهرا من نوفمبر  12ألف جنية مصري ومدته  151ضمان الجودة واالعتماد بميزانية قدرها وذلك بتمويل من الهيئة القومية ل

وتميز هذا المشروا بوض  عدة أهداف تضمنت وض  رؤية ورسالة للكلية، ووض  توصيف للمقررات  .2112وحتي مارك 

 .الدراسية طبقاً لنظام الهيئة القومية لضمان الجودة واألعتماد

 

 (C-036-Ko)برقم كودي  HEEPF)) مشروا تحسين جودة التعليم التاب  لصندوق تطوير التعليم العالى المشاركة فى ( 11)

وذلك من خالل اإلشتراك فى القيام بتطوير المقرارات الدراسية فى مجال التغذية وعلوم األطعمة لمرحلتى البكالوريوك 

 : ومن أهم أهداف هذا المشروا .2112حتي يونيو  2115ومدة المشروا من فبراير والدراسات العليا 

 .تطوير الئحة مرحلة البكالوريوك والئحة الدراسات العليا لقسم التغذية وعلوم األطعمة  -

أعداد وتنظيم دورات تدريبية لتطوير وتنمية المهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدري  ومعاونيهم في مجال إستخدام   -

ة الحديثة في التدري  وفي المجال التطبيقي وأجراء التحاليل الكيميائية بإستخدام أحدث األجهزة الوسائل التكنولوجية والتعليمي

 .المعملية

 .شراء أحدث األجهزة المعملية لمعامل مرحلتي البكالوريوك والدراسات العليا بالقسم  -

 

والتابعة لمشروا م 2112نهاية وحتي  2111-6-1عضو فريق تنفيذ هدف المشاركة االمجتمعية وتنمية البيئة أعتبارأ من ( 11)

 (CIQAP) .التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

 .م2112نهاية وحتي  1/6/2111عضو في لجنة شئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة والمنبثقة من مجل  الكلية بتاريخ ( 12)

 

 .اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوانية بكل 2111-11-12مدير وحدة متابعة الخريجين أعتباراً من ( 16)

 

أعتبارأ من أول  (CIQAP)عضو في فريق تنفيذ معيار الطالب والخريجون لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد ( 12)

 .2111سبتمبر للعام الجامعي 

 

 .2112فبراير عضو في لجنة حماية البيئة والتابعة لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة أعتبارأ من ( 15)

 

. عضو في لجنة أصدقاء البيئة التابعة لوكيل الكلية والتابعة لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة وقسم رعاية الطالب بالكلية( 19)

 .2111/2112للعام الجامعي " العدد الثالث"وكذلك المشاركة في إصدار مجلة أصدقاء البيئة 

 

موثقة )ة السنوية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة طبقا الحتياجات المجتم  المحيط المشاركة في كتابة الخطة التنفيذي( 12)

 .2112 - 2111وذلك للعام الجامعي  (CIQAP)والتابعة لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد ( ومعلنة

 

المجتم  وتنمية البيئة طبقا الحتياجات  لشئون خدمة( 2112وحتي  2116من )المشاركة في كتابة الخطة التنفيذية الخمسية ( 12)

 .(CIQAP)والتابعة لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد ( موثقة ومعلنة)المجتم  المحيط 

 

لشئون خدمة المجتم  ( 2112وحتي  2116من )المشاركة في كتابة ووض  االطار الزمني ألنشطة الخطة التنفيذية الخمسية ( 16)

 .وتنمية البيئة

 

لوحدة متابعة الخريجين والتابعة لمشروا التطوير ( 2112وحتي  2116من )المشاركة في كتابة الخطة التنفيذية الخمسية (21)

وتم إعتمادها  2112وتم التوثيق من مجل  إدارة وحدة ضمان الجودة في شهر إبريل . (CIQAP)المستمر والتأهيل لألعتماد 

 .وتم اعالنها على الموق  االلكتروني للكلية 2/2112/ 12تاريخ ب( 216)وتوثيقها من مجل  الكلية رقم 

 

 . المشاركة في كتابة ووض  قاعدة بيانات ألنشطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة(21)
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المشاركة في كتابة ووض  قاعدة بيانات للدورات التدريبية التي حصلت عليها األطراف المجتمعية والتابعة ألنشطة خدمة ( 22)

 .2116 وحتي – 2116م  وتنمية البيئة وذلك خالل الفترة من من المجت

 

والتابعة  2111/2112المشاركة في كتابة وتجمي  ما تم إنجازه من أنشطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة خالل العام الجامعي ( 26)

 .(CIQAP)لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

والتابعة  2111/2112المشاركة فى إعداد وكتابة الخطة التنفيذية لوحدة إدارة األزمات والكوارث خالل العام الجامعي ( 22)

 .(CIQAP)لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

والتابعة ألنشطة خدمة المشاركة في إنشاء وكتابة قاعدة بيانات للدورات التدريبية التي حصل عليها شباب الخريجين ( 25)

 .2116وحتي  – 2116المجتم  وتنمية البيئة وذلك خالل الفترة من من 

 

 .العلمية قساماألجمي  لخريجي الكلية الجهات ذات العالقة بتخصص المشاركة في إنشاء وكتابة قاعدة بيانات ( 29)

 

 .21/12/2111المشاركة في الملتقي األول لتوظيف خريجي الكلية وذلك في يوم ( 22)

 

 .21/12/2111المشاركة في المعرض المصاحب للملتقي األول لتوظيف الخريجين م  أصحاب األعمال وذلك في ( 22)

 

 .المشاركة في إنشاء وكتابة قاعدة بيانات للملتقي األول لتوظيف الخريجين( 26)

 

والتابعة لمشروا . 2112/  2111العام الجامعي  كتابة تقرير عن آلية المتابعة إلنجازات وحدة متابعة الخريجين خالل( 61)

م 15/2/2112بتاريخ  212وتم أعتمادة والموافقة عليه بقرار مجل  الكلية رقم . (CIQAP)التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

تخصص كما أوصي المجل  ببذل مزيد من الجهود لدعم التواصل م  الخريجين وأصحاب األعمال ذات العالقة بمجاالت ال

 .إليجاد فرص عمل مناسبة للخريج

 

واعتمادة واعالنه ورقيا والكترونيا علي " دليل وحدة متابعة الخريجين والهيكل التنظيمي"المشاركة في كتابة وتحديث ( 61)

 .(CIQAP)والتاب  لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد  2112الموق  اإللكتروني للجامعة وذلك في فبراير 

 

الحاصلين علي درجة " لخريجي كلية االقتصاد المنزلي األول الكتاب السنوي"المشاركة الفعالة فى كتابة وعمل ( 62)

وتم إعتمادة واعالنه ورقيا والكترونيا علي الموق  اإللكتروني للجامعة وذلك  2111/2111و 2116/2111البكالوريوك لعامى 

 (CIQAP) .مر والتأهيل لألعتماد والتاب  لمشروا التطوير المست 2112في أبريل 

 

واعتمادة واعالنه  2112وذلك في فبراير " دليل وحدة حماية البيئة والهيكل التنظيمي"المشاركة فى إعداد وكتابة ومراجعة ( 66)

 (CIQAP) .ورقيا والكترونيا علي الموق  اإللكتروني للجامعة والتاب  لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

والتابعة لمشروا التطوير  2111/2112المشاركة فى إعداد وكتابة الخطة التنفيذية لوحدة حماية البيئة خالل العام الجامعي ( 62)

 .(CIQAP)المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

 2112العدد الثالث للعام الجامعي " مجلة أصدقاء البيئة"وإخراج المشاركة الفعالة فى كتابة المادة العلمية وإعداد وتنفيذ ( 65)

 .(CIQAP)بكلية اإلقتصاد المنزلي الجامعة حلوان والتاب  لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

 

امة المشاركة فى إعداد وكتابة بيان بإنجازات نشاط األسر الطالبية وذلك في صورة معسكرات وقوافل الطالب وخدمات ع( 69)

 للكلية وللجامعة وللمجتم  المحيط والتابعة للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

 

كتابة تقارير مفصلة عن الية متابعة ما تم تنفيذه في الخطة التنفيذية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة للعام الجامعي ( 62)

 .(CIQAP)والتابعة لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد  2111/2112

 

 2111/2112للعام الجامعي " ابعة الخريجينالنشرة األولي لوحدة مت"المشاركة الفعالة فى إعداد وكتابة البروشور عن ( 62)

وتم إدراجها في مجل  وحدة ضملن الجودة بتاريخ " (CIQAP)والتابعة لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد 

5/11/2112 . 
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درجة الحاصلين علي " لخريجي كلية االقتصاد المنزلي الثاني الكتاب السنوي"المشاركة الفعالة فى كتابة وعمل ( 66)

وتم إعتمادة واعالنه ورقيا والكترونيا علي الموق  اإللكتروني للجامعة وذلك في  2112/  2111البكالوريوك للعام الجامعي 

 (CIQAP) .والتاب  لمشروا التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد  2112أكتوبر 

 

وتم إدراجها في مجل  وحدة ضملن الجودة . 2112/2116تحديث الخطة التنفيذية لوحدة متابعة الخريجين للعام الجامعي ( 21)

 . 5/11/2112بتاريخ 

 

المشاركة الفعالة فى تحليل نتائج األستبيانات الخاصة باستطالا رأي أصحاب األعمال حول تحديد مدى مالئمة مواصفات ( 21)

كلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان ولقياك رضا سوق العمل عن مستوي خريجي الكلية م  حاجة ومجاالت عمل خريجي 

 2112/2116المجتم  إليهم خالل العام الجامعي 

 

تجمي  أسماء الخريجين المتميزين منذ نشأة كلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وبيان بالمناصب التي يشغلونها وسنة ( 22)

 .29/11/2112اً علي الخطاب الوارد من رئي  الجامعة بتاريخ التخرج  بناء

 

اإلجراءات التصحيحية المتخذة بناءا علي نتائج تحليل األستبيانات الخاصة باستطالا رأي أصحاب األعمال حول كتابة ( 26)

سوق العمل عن  تحديد مدى مالئمة مواصفات ومجاالت عمل خريجي كلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان ولقياك رضا

 .م2112/2116مستوي خريجي الكلية م  حاجة المجتم  إليهم خالل العام الجامعي 

 

خالل المشاركة الفعالة فى تحليل نتائج األستبيانات الخاصة باستطالا رأي خريجي كلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان ( 22)

ماإذا حصل الخريج على فرصة عمل بعد التخرج؟ م  تحديد نوا ذلك بغرض معرفة و. 2112/2116الترم الثاني للعام الجامعي 

وتحديد مدي رضا الخريج عن اكتسابه . القطاا الذي تنتمي له المؤسسة، م  تحديد ما إذا كانت طبيعة العمل تتفق م  التخصص

الذاتية والعلمية والقدرة على حل وكذلك التعبير عن المهارات . للمهارات العامة والفنية واألجتماعية التي أكتسابها نتيجة لعمله

 .المشكالت العملية التى يمكن أن تواجه الخريج فى مجال عمله

 

لقاء التواصل بين إدارة الكلية والخريجين قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة خالل الترم الثاني في م  المشاركة الفعالة ( 25)

في يوم وذلك  بغرض تسويق خريجي القسم ورف  تنافسيته م  سوق العمل من خالل وحدة متابعة الخريجين واصحاب االعمال

 . 21/6/2116 الموافق االربعاء

 

المشاركة الفعالة م   قسم التغذية وعلوم األطعمة خالل الترم الثاني في لقاء التواصل بين إدارة الكلية والخريجين واصحاب ( 29)

وذلك في يوم الثالثاء سويق خريجي القسم ورف  تنافسيته م  سوق العمل بغرض تاالعمال من خالل وحدة متابعة الخريجين  

 . 29/6/2116الموافق 

 

 .م2116مارك  22و  22المشاركة الفعالة فى ملتقي التوظيف الحادي عشر بمقر جامعة حلوان وذلك خالل أيام ( 22)

 

المشاركة الفعالة م  قسم اإلقتصاد المنزلي التربوي خالل الترم الثاني في لقاء التواصل بين إدارة الكلية والخريجين من ( 22)

للمفكر العالمي " تعليم التفكير من خالل القبعات الست" خالل ورشة عمل أقامها قسم اإلقتصاد المنزلي التربوي تحت عنوان 

 . 22/5/2116ربعاء الموافق لك في يوم األوذ" ادوارد دي بونو

 

والموافقة  هوتم أعتماد. 2112/2116كتابة تقرير عن آلية المتابعة إلنجازات وحدة متابعة الخريجين خالل العام الجامعي ( 26)

م كما أوصي المجل  ببذل مزيد من الجهود لدعم التواصل م  الخريجين 22/6/2116بتاريخ  424عليه بقرار مجل  الكلية رقم 

 .وأصحاب األعمال ذات العالقة بمجاالت التخصص إليجاد فرص عمل مناسبة للخريج

 

الحاصلين علي درجة " الكتاب السنوي الثالث لخريجي كلية االقتصاد المنزلي"المشاركة الفعالة فى كتابة وعمل ( 51)

وتم إدراجه وتم إعتمادة واعالنه ورقيا والكترونيا علي الموق  اإللكتروني للجامعة  2116/  2112البكالوريوك للعام الجامعي 

 . 2112/ 2/ 26في محضر وحدة ضمان الجودة بتاريخ 

 

إبريل  61 – 22المشاركة الفعالة من خالل كتابة تقرير عما تم إنجازه من انشطه لوحدة متابعة الخريجين عن الفترة من ( 51)

التي وحضور اللقاء م  لجنة المراجعين المشكلة من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد و 2112حتى تاريخ مايو  2116



 21 مني سامي حلبي خليل.د.أ: السيرة الذاتية
 

ضم أعضاء الجنة تم بالفعل ووفقا لجدول الزيارة حيث إن هناك لقاء . م2112/ مايو 12 – 12بزيارة الكلية في الفترة من  امتق

 . م16/5/2112الموافق لثالثاء لمناقشة مدي التعاون بين الخريجين والكلية وذلك يوم اوأصحاب األعمال الموقرة م  الخريجين 

 

بيانات لطالب الفرقة الرابعة بالكلية لجمي  األقسام العلمية خالل الترم الثاني من العام الة المشاركة في إستكمال قاعد( 52)

 .2112/  2116الجامعي 
 

 "والمنظمات اإلشتراك فى الجمعيات العلمية"

 .عضو فى الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلى* (1)

 .عضو فى الجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان* (2)

 .البيولوجيين العربعضو إتحاد * (6)

 .عضو فى الجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا األغذية(* 2)

 .عضو فى جمعية تغذية العقل ومكافحة سوء التغذية(* 5)

 .عضو فى الجمعية المصرية للتغذية(* 9)

 عضو فعال في لجنة تحكيم األبحاث العلمية والتابعة للمجلة العلمية(* 2)

"Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals." 

 عضو فعال في لجنة تحكيم األبحاث العلمية والتابعة للمجلة العلمية(* 2)

“Journal of Food Chemistry and Nutrition” 

 عضو فعال في لجنة تحكيم األبحاث العلمية والتابعة للمجلة العلمية ( 6)

"Food Journal of Medical" 

  11/9/2112أعتبارا من    عضو فعال في لجنة تحكيم األبحاث العلمية والتابعة للمجلة العلمية( 11)

"International Journal of Nutrition and Food Sciences" 

Guest Editor to the Special Issue, Science Publishing Group, USA 

 

 .بغرض ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين من خالل المجل  األعلي للجامعات المشاركة في لجان تحكيم األبحاث العلمية( 11)

  ةوالتابعة للمجلة العلمي (Editorial Board) عضو فعال في لجنة تحكيم األبحاث العلمية( 12)

International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics (IJFS). 

 2119/مايوأعتبارا من  ... تحكيم األبحاث العلمية والتابعة للمجلة العلميةعضو فعال في لجنة ( 16)

Journal of Basic and Environmental Sciences 

 

 منى سامى حلبى خليل. د.أ:  الســــــــما

 خليل منى سامى حلبى. د.أ:   التوقيــــــع 
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