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 إبراهيم سعيد سالم السيد د. : االسم بالكامل-1

 -بقسم التغذية وعلوم األطعمة أستاذ تغذية اإلنسان  : المهنة -2

  جمهورية مصر العربية –جامعة حلوان  -االقتصاد المنزلي كلية               

  حتى اآلن 1995منذ عام :  لية ممدة الخبرة الع -3

   (تدريسية بالجامعة سنة خبرة 22)                              

 -: بكااالوريوا االقتصاااد المنزلاايالمؤهللل اراخهخلله ااهللة الليلل    ليللة -4

 جامعة حلوان -1995دور مايو   -تخصص التغذية وعلوم األطعمة 

)الثااني علاى % التراكمى  83.96جيد جدا مع مرتبة الشرف  رقدهر التخرج: -5

 الدفعة(

 1995-11-13: نراخهخ التعي -6

  مصري . –مسلم  – 1972-6-12: / الدهانة/ الجنسية راخهخ الميالد -7

 .التغذية وعلوم األطعمة: القسم التابع له -8

 الدخاات العلمية افرع التخيص: -9

 كلية االقتياد المنزلى  -مااستير التغذهة ا ل م األطعمة  -1

 1999-5-6تاريخ مناقشة رسالة الماجستير: ** 

 1999-6-13تاريخ الحصول علي الماجستير:  ** 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .C.Vبيان السيرة الذارية
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 دراسة مقارنة لتأثير نوعين مختلفين من" م ض ع خسالة المااستير:** 

 ."الشرايين باستخدام حيوانات التجارب األلياف الغذائية على تصلب

Comparative Evaluation of Two Different Form of 

Dietary Fiber on Atherosclerosis in Rats. 

 جيد جدا( - 1998)  -جيد جدا(  -1997) السن ات التمهيدهة:**

 االقتصاد المنزلي:**التخيص العام

 .العالجية  التغذية التخيص الدقيق:**

 المنزلي:كلية االقتياد   -التغذهة ا ل م األطعمة دكت خاه -2

 " دراسااات كيميائيااة حيويااة وبيولوجيااة علااىم ضلل ع خسللالة الللدكت خاه:

ور وزيوتهاااا علاااى الفلاااران المصاااابة بارتفاااا  مساااتو  تاااأثير بعااا  الباااذ

 "الكوليسترول

Biochemical and Biological Studies on The Effect of 

Some Seeds and its Oils on Hypercholesterolemic 

Rats. 

 

 .االقتصاد المنزلي: التخيص العام  ** 

 .العالجية التغذية : التخيص الدقيق   **

 2004-1-20:  شة خسالة الدكت خاهراخهخ مناق**   

 2004-3-8: راخهخ اللي    لي دخاة الدكت خاه**  

 2004-3- 28 :   راخهخ التعين فى اظيفة مدخس**   

 م2009** أستاذ مسا د بقسم التغذهة ا ل م األطعمة  ام 

 م2016** أستاذ رغذهة اإلنسان بقسم التغذهة ا ل م األطعمة  ام 

 

ساافرت مرتاان فاى مهماة علمياة لجامعاة  الخاخاية: المهمات العلمية -10

م وعاام 2005الواليات المتحدة األمريكياة عاام  -كاليفورنيا بلوا أنجلوا 

 .م 2006/2007

 الداخات التدخهبية فى قسم التغذهة بالمستشفيات: -11

قمااب بتاادريب طااالب الفرقااة الثانيااة والثالثااة بقساام التغذيااة بالمستشاافيات 

 أخصائي التغذية وحصلب على الشهادات التالية:المختلفة على دور 
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 م. 2000-6-12  شهادة من مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة -1

امعي مستشااافى األطفاااال الجااا–شاااهادة مااان مستشااافيات جامعاااة القااااهرة  -2

 م.2001  -6-28  ( .بتاريخىالتخصصي )أبو الريش اليابان

 م. 2002 -6-10شهادة من مستشفى بوالق العام بتاريخ  -3

 م.2003-6-18شهادة من مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة بتاريخ  -4

  م.2004شهادة من مستشفى السالم الدولي بكورنيش المعاد   -5

تااادريب ال اااالب الساااعودين بجامعاااة القصااايم علاااى التااادريب الميااادانى  -6

برياااادة  –الملااااع فهااااد التخصصااااى  –بمستشاااافيات الملااااع سااااعود بعنياااازة 

مستشفى الصاحة النفساية بالفايزياة  –الوالدة واألطفال  مستشفى -المركز 

مستشفى البكيرية العام خالل الفترة التى كنب معار فيها لجامعاة القصايم  –

 بالمملكة العربية السعودية.

 

 اللغة اإلنجليزهة : امتلاننتيجة  -12

 درجة.410ميدايسب تويفل من األ

 ة.درج 536جامعة حلوان  -تويفل من كلية اآلداب  

 

 اللغـة اليـابـانيـة: – 13 

اجتياز دورة اللغة اليابانية فى المؤسسة اليابانياة بالقااهرة بمبناى كاايرو  -1

 -توموكااااو -وادا -بااااالزا والتااااي قامااااب بتدريسااااها األساااااتذة/ أوشاااايما

إلاااااى  23/5/2004موروكاااااا وذلاااااع فاااااى الفتااااارة مااااان  -جوهاااااار 

 م.  27/7/2004

 

 :يـاسب اآللـالل -14

 . ى الرخصة الدولية للكمبيوتر* حاصل عل   

 لم يصبه الدور إعفاء نهائي :الم قف من التجنيد-15

 متزوج  اللالة االاتما ية:-16

  

 شهادات التقدهر التي حيلت  ليها :-17 
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مكتب الوزير )معهد إعداد القادة( -شهادة تقدير من وزارة التعليم العالي- 1

إعااداد القااادة وذلااع فااى لمااا أرهاارت ماان نشاااط ملحااور ومتميااز فااي مجااال 

 م.1999-4-8إلى  1999-4-2الدورة المنعقدة من 

 

شااهادة تقاادير ماان عمياادة كليااة االقتصاااد المنرلااى تقااديرا لمشاااركتي  - 2

وإسااهامي فااى نجااات المااؤتمر العلمااي الخااامس لالقتصاااد المنرلااى بعنااوان 

)دور االقتصاااد المنرلااى فااى تنميااة المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة( تحااب 

ايااة ا.د/ مفيااد شااهاب وزياار التعلاايم العااالي والدولااة للبحاا  العلمااي فااى رع

 م.1998-6-5الفترة 

 

شااهادة تقاادير ماان عمياادة كليااة االقتصاااد المنرلااى تقااديرا  لمشاااركتي  - 3

وإسهامي في إخراج البحاو  المقدماة  للماؤتمر العلماي الخاامس لالقتصااد 

لااااى فااااى تنميااااة صاااافحة(  بعنااااوان )دور االقتصاااااد المنر2000المنرلااااى )

المجتمعات العمرانية الجديادة( تحاب رعاياة ا.د/ مفياد شاهاب وزيار التعلايم 

 العالي والدولة للبح  العلمي.

 

شهادة تقدير من عميد الكلية لمشاركتي فى فاعلية ملتقاى جامعاة حلاوان  -4 

-10-31-30فااى الفتاارة ماان  2001الرابااع لتشااغيل خريجااي الجامعااة لعااام 

 م.2001

 

ير ماان رئاايس قساام التغذيااة وعلااوم ليطعمااة إلخالصااي شااكر وتقااد- 5

 م.2003-2002وتعاوني ومشاركتي الفعالة فى اإلعداد لمؤتمر الكلية لعام 

 

شااكر وتقاادير ماان رئاايس قساام التغذيااة وعلااوم ليطعمااة إلخالصااي  -6

 م.2004وتعاوني ومشاركتي الفعالة فى اإلعداد لمؤتمر الكلية لعام 

 

  يتقاااديرا لمشااااركتكلياااة االقتصااااد المنرلاااى شاااهادة تقااادير مااان عمياااد  -7 

لالقتصاااد المنرلااى بعنااوان  ثااامنوإسااهامي فااى نجااات المااؤتمر العلمااي ال
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( تحب رعاية ا.د/ مفياد وقضايا العصرالقتصاد المنرلى )المؤتمر العربي ل

-21ماان  شااهاب وزياار التعلاايم العااالي والدولااة للبحاا  العلمااي فااى الفتاارة

  م.22/4/2004

 

مان عمياد كلياة  فى المؤتمر للنشر تقدمب به  ول البح  الذيخ اب قب  -8 

 لالقتصااد المنرلاى بعناوان ) ثاامنالماؤتمر العلماي ال فاى االقتصاد المنرلى

( تحاب رعاياة ا.د/ مفياد وقضايا العصارالقتصاد المنرلى المؤتمر العربى ل

-20شاااهاب وزيااار التعلااايم العاااالي والدولاااة للبحااا  العلماااي فاااى الفتااارة 

 م.21/4/2004

 

لقياامي باإلشاراف العملاى شهادة تقدير من عميد كلية االقتصاد المنرلى  -9 

ماااادة تكنولوجياااا  -علاااى الفرقاااة الرابعاااة )شاااعبة التغذياااة وعلاااوم األطعماااة 

األغذية( أثناء زيارة مجموعة مصانع التغذياة بمديناة بارج العارب الجديادة 

 م.2004في إبريل  بالعامرية بمحافظة اإلسكندرية

 

ضااور دورة إعااداد المعلاام الجااامعي التااى تنظمهااا جامعااة حلااوان ح  -10

 قسم تكنولوجيا التعليم. -جامعة حلوان -والمنعقدة بكلية التربية

 

شاااهادة مااان مركاااز ت اااوير الدراساااات العلياااا والبحاااو  فاااى العلاااوم   -11

وذلاااع إلجتيااااز  جمياااع  –جامعاااة القااااهرة  –كلياااة الهندساااة  –الهندساااية 

د التى تم تدريسها أثناء الدورة )خمسة أساابيع(  تحاب االمتحانات فى  الموا

 144وكان زمن هاذ  الادورة  "الطرق المؤدهة إلى التعليم العالي" عنوان 

 تي:وهى كاأل مادة دراسية 14وعدد المواد  -ساعة

 

GPA* Course No. 

3.41 System and Creative Thinking 1 

4.70 Planning and Controlling 2        

4.74 Statistical Data Analysis 3 

3.67 Analytical Thinking 4 
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4.74 Research Methods 5 

4.74  Argumentation  6 

3.60 Problem Solving & Decision Making 7 

3.50 Stress Management 8 

5.00 Communication 9 

4.74 Negotiation Skills 10 

4.74 Risk Assessment & Risk Management 11 

4.74 Team and Work Groups 12 

2.60 Wellness Guide Lines (Healthful Life) 13 

3.42 Internet Searching 14 

2.79 Integration of Pathways Training /////// 

4.80 Graduation Research Project /////// 

//////// * GPA out of maximum 5 point /////// 

///////// Trainee's GPA for the whole program 

is 4.12 point. 

/////// 

 

 

( االتجاهاات الحديثاة فاى التادريس شهادة اجتيااز البرنااما التادريبى ) -12

مشرو  تنمية قادرات أعضااء هيلاة التادريس و القياادات بجامعاة  من إدارة

  (.12/7/2005-9حلوان فى الفترة من )

 

البرناما التدريبى ) مهارات العرض الفعاال( مان إدارة  شهادة اجتياز -13

مشرو  تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس و القيادات بجامعاة حلاوان فاى 

  (.27/7/2005-24الفترة من )

 

شهادة اجتيااز البرنااما التدريبى)تصاميم المقارر الجاامعى( مان إدارة  -14

بجامعاة حلاوان فاى  مشرو  تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس و القيادات

  (.20/2/2006-19الفترة من )
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( مان إدارة مشارو  ) تقيايم التادريسشهادة اجتيااز البرنااما التادريبى -15

فى الفترة من  تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس و القيادات بجامعة حلوان

(25-27/6/2006.) 

 

التادريس( شهادة اجتياز البرناما التدريبى ) استخدام التكنولوجياا فاى  -16

من إدارة مشرو  تنمية قادرات أعضااء هيلاة التادريس و القياادات بجامعاة 

 (.26/7/2006-24فى الفترة من ) حلوان

 

شهادة اجتيااز البرنااما التادريبى ) النشار العلماى( مان إدارة مشارو   -17

تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس و القيادات بجامعة حلوان فى الفترة من 

(21-23/10/2007.) 

 

الم اد العلمية التى قمت بتدخهسلها أننلاع  مللي بالكليلة سل اع كنلت   -18

 :أا أستاذا  مسا دا   مدخسا   أا معيدا أا مدخس مسا د

 

 .عالجيةتغذية ال*ال

 .وعلوم األطعمة أسس التغذية* 

 .تغذية متقدمة* 

 .تغذية الجماعات* 

 .تقييم األطعمة* 

 .تغذية اإلنسان* 

 .كيمياء األغذية* 

 .التربية الغذائية* 

 .ألطعمة وتحليلهاعلوم ا*

 تغذية الفلات الحساسة.* 

 .)نظر ( التغذية خالل مراحل العمر المختلفة

 التغذية العالجية )عملى(

 مشرو 

 أخالقيات المهنة )برناما التغذية العالجية(
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 التداخالت بين الدواء والعناصر الغذائية )برناما التغذية العالجية(

 تغذية( –دمة )ماجستير تغذية متق

 

بالمملكللللة العربيللللة  بجامعلللة القيلللليمالمللل اد التللللى قمللللت بتدخهسللللها -19

 السع دهة

 

بكليااة العلااوم )نظاار  / عملااى(  1 وأمااراض اإلنساااناإلكلينيكيااة التغذيااة 

 الصحية الت بيقية.

 بكلية الزراعة وال ب البي ر . (/ عملى التغذية العالجية )نظر 

 عملى(/  نظر التغذية العالجية )

 التدريب الميدانى بالمستشفيات الحكومية بمن قة القصيم بالسعودية

 )نظر ( التغذية خالل مراحل العمر المختلفة

 )نظر ( أسس تغذية اإلنسان

 )نظر (  مص لحات علمية

 تخ يط الوجبات الغذائية )عملى(

 التغذية الت بيقية )نظر (

 تغذية إنسان متقدم ) ماجستير(

 الخاصة )ماجستير(تغذية الفلات 

 التثقيف الغذائى )ماجستير(

 التغذية خالل مراحل العمر المختلفة متقدم )ماجستير(

 

* قمااب بتااأليف كتاااب عاان ترشاايد االسااتهال  وتاام تدريسااه طااالب شااعبة 

 التغذية وعلوم األطعمة بالفرقة الثانية بالكلية.

 

 المهام اإلداخهة اأ ما  االمتلانات -20

 

-1995قبة على اللجاان ال البياة وذلاع مان عاام المشاركة فى المرا -1

 م.2003
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 -ثالثاة-ثانياة-المشاركة فى المراقبة على لجان الفرق المختلفة )أولى -2

 م.2003-1995ا( وذلع فى الفترة من بكالوريو

 

 .م 2004 -2003 المشاركة فى أعمال السير لالمتحانات -3

 

ثاة والفرقاة المشاركة فى لجنة فتح مظااريف االمتحاناات للفرقاة الثال -4

 دور مايو. 2004-2003ام الجامعي األولى للع

 

رم للماواد ياالمشاركة بوضع أسللة االمتحانات الت بيقي فى نهاياة الت -5

 التى قمب بتدريسها .

 

 م.2004عضو كنترول الفرقة األولى وذلع فى دور مايو  -6

 

المشااااركة فاااى تصاااحيح االمتحاناااات التاااى قماااب  بتدريساااها للفااارق  -7

 المختلفة.

 

اركة فى لجنة تصاحيح امتحاان ماادة تكنولوجياا األغذياة للفرقاة المش -8

 م.2004الرابعة دور مايو 

 

المشاااركة فااى كعضااو فااى كنتاارول الفرقااة الثانيااة للعااام الجااامعي  -9

 م.2004-2005

 

الحصاااول علاااى شاااهادة تقااادير الجتيااااز الااادورة التدريبياااة ألعماااال -10

 الكنترول باستخدام الحاسب االلى.

 

كعضااو فااى كنتاارول الفرقااة الثانيااة للعااام الجااامعي  المشاااركة فااى -11

 م.2007-2008
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 االشتراك فى أنشطة المؤرمرات العلمية:  -12

 

االشترا  فى إعداد وتنظيم المؤتمر العلمي الرابع القتصاد المنزلاي  -1

والااذي انعقااد تحااب عنااوان " االقتصاااد المنزلااي والتنميااة البشاارية" 

 م. 1997فبراير  26-25بتاريخ 

 

شااترا  فااى إعااداد وتنظاايم المااؤتمر العلمااي الخااامس القتصاااد اال  -2

فى تنمية  المنزليالمنزلي والذي انعقد تحب عنوان " دور االقتصاد 

 م . 1998مايو  6-5المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 

 

قتصاااد العلمااي السااادا لالاالشااترا  فااى اإلعااداد والتنظاايم للمااؤتمر  -3

تحااب عنااوان : " االقتصاااد المنزلااى وأفاااق انعقااد   والااذ  المنزلااي

 م .2000إبريل 24-23المستقبل" وذلع خالل الفترة من 

 

قتصاااد لتنظاايم للمااؤتمر العلمااي السااابع لالاالشااترا  فااى اإلعااداد وا  -4

المنزلااي والااذي انعقااد تحااب عنااوان " التاادريب والت ااوير ضاارورة 

 م.2002 أبريل 22-21حتمية للتنمية البشرية" وذلع خال الفترة من 

 

االشترا  فى إعداد والتنظيم للمؤتمر العلمي المنعقد بكلية االقتصااد  -5

 21" بتاريخ العلميالمنزلي تحب عنوان " معايير التميز فى البح  

 م.2003أبريل 

 

   االشااترا  ببحاا  جماااعي وكااذلع اإلعااداد والتنظاايم للمااؤتمر العلمااي  -6   

 عنوان" المؤتمر العرباي والذي أنعقد تحب المنزلي قتصاد الثامن لال

م. 2004أبريال  22-21قتصاد المنزلاي وقضاايا العصار" بتااريخ لال

" دراساات كيميائياة عان التغذياة بعناوان  العلمايكما تام ألقااء البحا  

حيويااة وبيولوجيااة علااى تااأثير بعاا  البااذور وزيوتهااا علااى الفلااران 

 . "روليالمصابة بارتفا  مستو  الكوليست
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  Tempus.فى مشاريع الخاصة بال  االشترا  كعضو  - 7

عضااو فااى مشاارو  توكيااد الجااودة واالعتماااد التااابع لق ااا  االقتصاااد  -8

حي  شاركب فى إعداد المعايير  –المجلس األعلى للجامعات  –المنزلى 

األكاديمية المرجعياة لتعلايم االقتصااد المنزلاى فاى مجاال التغذياة وعلاوم 

 األطعمة. 

 

القليماى العرباى الساادا لرعاياة المسانين و االشترا  فى الماؤتمر ا -9

موضوعة " الزهايمر مشكلة إقليمياة : الرعاياة و البحا  والخدماة" فاى 

 م. 2006ابريل  18-17الفترة من 

 

 

 16المشااااااركة الفعلياااااة باالحتفاااااال بياااااوم األغذياااااة العاااااالمي فاااااى -10

 ضد الجو  وسوء التغذية".   م تحب عنوان " التحالف الدولي2003أكتوبر

 

تقااديم مشاارو  خااالل الاادورة التدريبيااة لل اارق المؤديااة إلااى التعلاايم -11

العالي بعنوان " تصميم قائمة جديدة للماأكوالت والمشاروبات المصارية 

 . ام مندوب من مؤسسة فورد العالميةالشائعة" وإلقاء ندوة أم

 

المشاركة برئاسة إحد  الجلسات العلمية فى المؤتمر الادولى الساادا  -12

والااذ  عقااد فااى فناادق ديااو بالعاصاامة  تغذيااة والتشااخيص الغااذائىعشاار لل

 م6/10/2016-3التشيكية براغ  فى الفترة 

16TH International Nutrition & Diagnostic Conference 

 

 االشتراك فى األنشطة الطالبية:-22

 

االشاااترا  باإلشاااراف علاااى العدياااد مااان الااارحالت ال البياااة بكلياااة  -1

 م.2004-1995ألعوام االقتصاد المنزلي فى ا
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القيااام باإلشااراف علااى الرحلااة العلميااة والتااي إتحهااب إلااى مصااانع   -2

ة وعلوم ذيشعبة التغ –األغذية باإلسكندرية مع طلبة الفرقة الرابعة 

 م. 2004وأيضا  2003وأيضا 1998ع ليعوام وذل األطعمة

 

شراف علاى لجاان االنتخاباات ال البياة لكلياة االقتصااد المنزلاي  اإل -3

 م.2003-1996ميع الفرقة خالل الفترة من عام لج

 

 االشتراك فى اللجان المنبثقة من مجلس الكلية: -23

 

عضااو فااى لجنااة البااب ليجهاازة الخاصااة بالمعاماال وذلااع ماان خااالل  -1

االشااترا  فااى لجااان تكهااين األجهاازة الغياار صااالحة لالسااتعمال فااى 

 .المعمل

 

دراسات العليا عضو لجنة فحص األجهزة العلمية الخاصة بمعامل ال -2

 جهزة.ألاالصيانة لهذة  وذلع إلجراء

 

عضااو فااى لجنااة الفحااص واالسااتالم لخامااات التغذيااة ماان المتعهااد    -3

والتي تحتاج إليها الكلية فى التدريس العملاي لل االب بجمياع الفارق 

  المختلفة فى شاعبتي التغذياة وعلاوم األطعماة وأيضاا شاعبة الترباوي

 م. 2001-2000-1999-1998والشعبة العامة عام 

 

رئيس لجنة الفحص واالستالم لخاماات التغذياة مان المتعهاد والتاي    -4

تحتااااج إليهاااا الكلياااة فاااى التااادريس العملاااي لل اااالب بجمياااع الفااارق 

المختلفة فى شاعبتي التغذياة وعلاوم األطعماة وأيضاا شاعبة الترباوي 

 (م.2003-2002) الجامعيوالشعبة العامة للعام 

 

لتجاااارب التاااى تحتااااج إليهاااا الكلياااة رئاايس لجناااة فحاااص حيواناااات ا -5

والبحاو  وذلاع للتأكاد مان ساالمتها الساتخدام فاى   العلياا للدراسات

 م.2004-2003وذلع للعام الجامعي  العلميالبح  
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اإلشراف على ماادة إدارة التغذياة فاى المستشافيات الجازء الت بيقاي  -6

الكلية وإلقاء محاضرة للفرقة الثانية بتكليف من أستاذة المادة ووكيلة 

 إلاىطلباة الفرقاة الثانياة  و  وذلع قبل توجاه للدراسات العليا والبح

 التدريب بالمستشفيات.

 

فاى التربياة  -الشاعبة التربوياة–البكالوريوا  تالباإلشراف على طا -7

وذلاااع للعاااام فاااى المااادارا الثانوياااة الحكومياااة تااام  والاااذيالعملياااة 

  م2005-م2004-2003 الجامعي

 

ان المناقصاااات الخاصاااة بالكلياااة  للعاااام االشاااترا  كعضاااو فاااى  لجااا -8

 م.2005-2004الجامعي 

 

لجناة الفحاص واالساتالم لخاماات التغذياة مان المتعهاد والتااي رئايس  -9

تحتااااج إليهاااا الكلياااة فاااى التااادريس العملاااي لل اااالب بجمياااع الفااارق 

  المختلفة فى شاعبتي التغذياة وعلاوم األطعماة وأيضاا شاعبة الترباوي

 م8020 -2007والشعبة العامة عام

 :االشتراك فى مجاالت خدمة المجتمع ارنمية البيئة-24

 

والتى  المنزلي االشترا  فى أعمال الوحدة اإلنتاجية بكلية االقتصاد  -1

 تقوم بتصنيع وتسويق بع  األصناف من األطعمة.

بكتابااة العديااد ماان المقاااالت العلميااة الخاصااة بالتغذيااة فااى   االشااترا -2

 ة. الصحف و المجالت المصرية والعربي

العديد مان األحاديا  التليفزيونياة عان التوعياة الغذائياة علاى قناوات  -3

النياال المتخصصااة ليساارة وال فاال" وذلااع خااالل شااهر رمضااان 

 المعظم. 

المشاااركة فااى تنفيااذ وتقااديم البااراما اإلذاعيااة قباال االمتحانااات مااع  -4

آمال عبد الفتاات وكاذلع إعاداد الباراما اإلذاعياة   المخرجة اإلذاعية

 .ية الغذائية فى برناما "إلى ربات البيوت"عن التوع
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انتخاب أفضل المراجع العلمية األزماة لتادعيم مكتبتاي  االشترا  فى -5

تباااة الجامعاااة وذلاااع مااان الكلياااة )العربياااة واإلنجليزياااة( وأيضاااا مك

 1998-1997الااادولي للكتااااب للعاااام الجاااامعي  معااارض القااااهرة 

 م.2004-2003وأيضا للعام الجامعي 

 

 2016 -2009لجامعية فى الفترة من األنشطة ا-25

 
القيام على مدار ثال  أسابيع بتكليف من معالى األستاذ الدكتور/ نائب ريس  -1

جامعة حلوان لشلون التعليم وال الب بتفقد سير العمل داخل الم عم المركز  

وإدارة التغذية والمدن الجامعية لل الب وال البات بجامعة حلوان وكتابة تقرير 

قدم أحدهما إلى معالى األستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان واألخر  من نسختين

 لمعالى األستاذ الدكتور/ نائب ريس جامعة حلوان لشلون التعليم وال الب. 

 

المشاركة بالحضور بمقر جامعة حلوان فى ورشة عمل " للخ ة االستراتيجية  -2

ا والبحو  للبح  العملى" تحب رعاية نائب رئيس الجامعة للدراسات العلي

 مرفق إفادة بذلك م. 2015/2016لجامعة حلوان 

 

المشاركة بالحضور فى الندوة التعريفية عن فرص المنح المتاحة من هيلة  -3

م 22/2/2016المنعقدة يوم االثنين الموافق   Fulbrightالفلبرايب 

برئاسة األستاذ الدكتور/ ماجد نجم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحو   

وسعادة الدكتورة/ إيمان النشار  " مدير مكتب المنح الدولية" وذلع فى تمام 

 . الساعة الثانية عشر رهراً بقاعة االجتماعات بالمبنى الرئيسى للجامعة

 

ام بالمشاركة فى إعداد برناما مقررات تمهيد  ماجستير " تغذية عالجية" يقال -4

ية مع وضع بنظام الساعات المعتمدة فى تخصص التغذية العالج

Description  الخاص بكل مقرر باللغة اإلنجليزية وكذلع وضع المعايير

Benchmark .لبرناما الماجستير  
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ام بالمساعدة فى إعداد التقرير السنو  للكلية ضمن يقوال)نائب رئيس الفريق(   -5

  أعمال الجودة بالكلية.

 

بالمهام الكلف بها والقيام   م2015/2016أمين مجلس الكلية عن العام الجامعى  -6

 . داخل المجلس

 

بمهام منسق الوحدة اإلنتاجية )تغذية( داخل الكلية عن العام الجامعى  القيام -7

 م. 2015/2016

القيام برئاسة لجنة الفحص الخاصة بخامات الدروا العملية بمحزن التغذية  -8

 م.  2015/2016وعلوم األطعمة بالكلية وذلع خالل العام الجامعى 

 

العمل لتوزيع وتفريغ االستبيانات الخاصة بمرحلة الدراسات العليا عضو فريق  -9

  م.2015/2016)دكتورا : تخصص تغذية( للعام الجامعى 

 

عضو لجنة تقييم الورقة االمتحانيه ضمن تشكيل الفريق التنفيذ  لوحدة  -10

 القياا والتقويم ال البى )مرحلة البكالوريوا(.

 

 نظام الساعات المعتمدة. –لعالجية عضو لجنة الجودة لبرناما التغذية ا -11

 

إفادة من وحدة ضمان الجودة بالكلية بإتمام المهام الم لوبة منى بوحدة  -12

 ضمان الجودة.

 

عضو لجنة سير الدراسة االسبوعية لمرحلة البكالوريوا خالل الفصل  -13

 م ليوم االثنين.2015/2016الدراسى االول للعام الجامعى 

 

  ICDLللكمبيوتر الحصول على الرخصة الدولية  -14
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عضو مجموعة  تغذية اإلنسان  لتنظيم عمل الفنيين بقسم علوم األغذية  -15

  وتغذية اإلنسان بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم.

 

رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية بقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان بكلية  -16

 هـ23/10/1433الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم بتاريخ 

 

عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمى بقسم علوم األغذية وتغذية  -17

 اإلنسان بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم

 

رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية بقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان بكلية  -18

 هـ10/4/1434الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم بتاريخ 

 

و لجنة األجهزة والمختبرات األكاديمية بقسم علوم األغذية وتغذية عض -19

 هـ2/4/1434اإلنسان بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم بتاريخ 

 

عضو لجنة فحص التعديالت الموصى بها لترجمة كتاب  -20

Principle of Nutrition at Assessment  

 .)أساسيات تقييم الحالة الغذائية(

 

ة الجودة والت وير بقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان بكلية عضو لجن -21

 هـ4/2/1436الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم بتاريخ 

 

شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة  -22

 القصيم للجهود المتميزة فى أعمال الجودة واالعتماد االكاديمى بالكلية .

 

 . امعة القصيمشهادة خبرة من ج -23

 

شهادة خبرة من جامعة القصيم تفيد بأن الجامعة ليس لديها مانع من عملى  -24

 سنتين هو: ممتاز.  آخرالوريفى لى  األداءمرة اخر  بالمملكة وان تقويم 
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خئيس فرهق كتابة التقرهر السن ى للكلية اكذلك الدخاسة الذارية للكلية  -25

 م  7/9/2016بتاخهخ 

 

 برنامج التغذهة اإلكلينيكية بالكلية.  ض  فرهق الج دة فى -26

 :الجامعية اارلاد الطالب االنتخابات-26

عضو لجنة اختيار ال الب المثالى للجنة االجتماعية المقامة يوم االثنين  -1

 بالكلية.  14/12/2015

 

 2/11عضو لجنة اإلشراف على انتخابات إتحاد ال الب بالكلية فى الفترة من   -2

 م . 24/11/2015حتى 

 

 م2016-2009النشاط فى الفترة من -72

كتابة خ ابات التوصية للخريجين من جامعة القصيم لاللتحاق بالجامعات  -1

 األمريكية والبري انية والماليزية لدراسة الماجستير.

 

عضو لجنة المبتعثين بقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان بكلية الزراعة وال ب  -2

 البي ر  بجامعة القصيم.

 

لون التعليم وال الب بقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان بكلية عضو لجنة ش -3

 الزراعة وال ب البي ر  بجامعة القصيم.

 

عضو لجنة خدمات الدعم التعليمية  بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة  -4

 القصيم.

عضو لجنة شلون البيلة وخدمة المجتمع بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة  -5

 .القصيم

 

 اف على عمل كتيبات )تغذية الرياضيين( لمقرر التغذية الت بيقية.اإلشر -6

 

اإلشراف على التدريب الميدانى ل الب البكالوريوا والذ  تم فى المستشفيات  -7

الحكومية مثل الملع فهد ومستشفى بريدة المركز  ومستشفى الوالدة واألطفال 



 18 

سعود بمحافظة  ومستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة وأيضاَ مستشفى الملع

 عنيزة ومستشفى البكرية العام بمحافظة البكرية بمن قة القصيم. 

 

 

م 25/11/2015المشاركة فى اجتما  مسلولى الرحالت العلمية بالجامعة يوم  -8

بمكتب المدير العام بالجامعة وتقديم تقرير ومناقشة بمجلس قسم التغذية وعلوم 

 األطعمة. 

 

طالب  8م التغذية وعلوم األطعمة لعدد )القيام بأعمال الريادة داخل قس -9

 وطالبات(. 

 

 28- اإلخشاد األكادهمى لطالب اطالبات المااستير:

مرشد أكاديمى ل الب وطالبات مرحلة الماجستير تخصص )تغذية( للفصل  -1

 م. 2015/2016الدراسى األول والثانى من العام الجامعى 

 أ ما  المراقبة ااالمتلانات االكنتراالت: -29

قيام بأعمال المراقبة المتحانات الدراسات العليا " نظام الساعات المعتمدة" فى ال -1

 م. 2015/2016الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 

عضو كنترول الفرقة الثانية للفصل الدراسى األول والثانى من العام الجامعى  -2

 م2008/2009

 

 م. 2015/2016عضو كنترول تخلفات الفرقة األولى من العام الجامعى  -3

 

 م2016-2009النشاط العلمى فى الفترة من  -30

 
شاركب كمتحد  رسمى أو المشاركة بالحضور فى العديد مان الماؤتمرات 

المحلية واإلقليمية والخليجية واألوروبياة واألمريكياة فاى العدياد مان الادول 

 على سبيل المثال: 

  جمهورية مصر العربية   -1
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 اإلمارات العربية المتحدة -2

 لة الكويبدو  -3

 مملكة البحرين  -4

 المملكة العربية السعودية -5

 الجمهورية العربية السورية   -6

 دوسلدروف  –جامعة درذيدن  -ألمانيا   -7

 الجمهورية التشيكية بأوروبا جامعة توماا باتا بمدينة زلين.   -8

 الجمهورية التشيكية بأوروبا جامعة باالسكى بمدينة أولموتس.  -9

 جامعة كاليفورنيا بلوا أنجلوا. -الواليات المتحدة األمريكية  -10

 جامعة ازوزا باسيفع بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية.-11
 

 المؤرمرات التى شاخكت فيها باللض خ بجمه خهة مير العربية-31

شهادة شكر ارقدهر للمشاخكة باللض خ ل خشة  مل رلت  ن ان: " رق هم  -1

بكلية التمرهض  10/6/02009داع لبناع التط هر األكادهمى" ه م األخبعاع األ

 اامعة حل ان. –

شهادة مشاخكة ببلث فى المؤرمر الدالى "  ل م اإلنسان التطبيقية  -2

كلية  –م 2013ماه   9-8االتكن ل ايا فى األلفية الثالثة" فى الفترة من 

 اامعة حل ان. –االقتياد المنزلى 

ببلث فى مؤرمر كلية االقتياد المنزلى بعن ان: " التنمية  شهادة مشاخكة -3

ماه   7-5البشرهة امتطلبات س ق العمل" االذى أقيم فى الفترة مابين 

 م.2014

 

 المؤرمرات التى شاخكت فيها باللض خ بدالة الك هت-32

فبراهر  8-7المشاخكة فى المؤرمر الخليجى لليلة اإللكترانية فى الفترة من  -1

 م . 2012
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فى  Alternative Energy Resourcesالمشاخكة فى مؤرمر   -2

 م.2012إبرهل 14

ابرهل  18-16المشاخكة فى مؤرمر امعرض صلة الك هت فى الفترة من  -3

 م.2012

 م.2013ماخس  19المشاخكة فى مؤرمر امعرض صلة الك هت   -4

المشاخكة فى مؤرمر امعرض الك هت األا  للط اخئ الطبية اإداخة األزمات   -5

 م.2013إبرهل  15-17

ماخس  12-10المشاخكة فى مؤرمر الثانى للتغذهة االيلة فى الفترة من  -6

 م.2014

المشاخكة فى مؤرمر امعرض الك هت الخامس لتكن ل ايا التعليم   )ك هت   -7

فندق كراان  –بقا ة البركة  2014دهسمبر  3-2إهده رك( فى الفترة من 

 الك هت . -بالزا

 :فيها باللض خ بالمملكة العربية السع دهةالمؤرمرات التى شاخكت -33

المشاركة بالحضور فى اللقاء العلمى للمختبر وبنع الدم بمستشفى الملع عبد  -1

م.  2011مارا  26العزيز بال ائف وزارة الصحة السعودية 

Awareness Day Third Laboratory & Blood 

Bank 

ية وأمراض الكلى بمركز محاضرات بالبرناما التدريبى للتغذ 3المشاركة بإلقاء  -2

التدريب باإلدارة العامة للتدريب واالبتعا  بوزارة الصحة السعودية في الفترة 

 م.2011مارا  30-26من 

المشاركة بالحضور فى الملتقى العلمى الذ  أقيم بمستشفى الملع عبد العزيز  -3

 م تحب عنوان:  2011مايو  4بال ائف فى الفترة من 
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Hand Hygiene Campaign 

 المشاركة بإلقاء محاضرة ورئاسة جلسات فى  -4

2nd GCC Symposium of HMG in General 

Nutrition 

م والذ  أقيم فى مستشفى الدكتور/ 2011نوفمبر  23-22فى الفترة من 

 سليمان الحبيب ببريدة بالمملكة العربية السعودية.

 المشاركة بالحضور بع  ورش العمل فى  -5

2nd GCC Symposium of HMG in General 

Nutrition 

م والذ  أقيم فى مستشفى الدكتور/ 2011نوفمبر  23-22فى الفترة من 

 سليمان الحبيب ببريدة بالمملكة العربية السعودية.

المشاركة بإلقاء محاضرة فى الدورة التدريبية االولى تحب عنوان:   -6

Therapeutic Nutrition & Nutrition Care  

يناير  28لقصيم وزارة الصحة السعودية فى الفترة من برعاية إدارة التغذية با

 م.2012فبراير  1إلى 

شهادة حضور ورشة العمل الخاصة "بالخ ة االستراتيجية إلدارة النشر العملى  -7

 –إدارة النشر العملى والترجمة  – 6/5/2012والترجمة" يوم األحد الموافق 

 معة القصيمجا –وكالة الجامعة للدراسات العليا والبح  العلمى 

المشاركة بالحضور لورشة عمل تحب عنوان : التعلم اإللكترونى تقليد أم   -8

 جامعة القصيم. –م بكلية المجتمع ببريدة 9/5/2012-8حاجة؟ فى الفترة من 

المشاركة بإلقاء محاضرة فى البرناما التدريبيى )تغذية مرضى الحاالت الحرجة  -9

العامة للتغذية باإلدارة العامة للتدريب بالعناية المركزة( بالتعاون مع اإلدارة 

 م.3/6/2013-1واإلبتعا  بوزارة الصحة السعودية فى الفترة من 
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المشاركة بإلقاء بح  فى فعاليات يوم البح  العلمى الثانى الذ  نظمه  -10

مركز البحو  الزراعية والبي رية بكلية الزراعة وال ب البي ر  بجامعة 

 م.13/5/2013ق القصيم فى يوم االثنين المواف

شهادة شكر وعرفان للمشاركة فى إنجات مؤتمر التغذية العالجية والتثقيف -10

م تحب 24/4/2013-22الغذائى كرئيس للجلسات وإلقاء محاضرة فى الفترة من 

 –المديرية العامة للشؤون الصحية بمن قة القصيم  -رعاية وزارة الصحة السعودية 

 إدارة التغذية. – إدارة الخدمات الصحية الت بيقية

 Regional Dietaryالمشاركة بإلقاء محاضرة فى ملتقى -11

Symposium   م.8/10/2013بمستشفى الرا العام ألخصائيو التغذية 

 Regional Dietaryالمشاركة بالحضور فى ملتقى  -12

Symposium   م.8/10/2013بمستشفى الرا العام ألخصائيو التغذية 

 Regional Dietaryحاضرة فى ملتقى المشاركة بإلقاء م -13

Symposium   م.22/10/2013بمستشفى الرا العام ألخصائيو التغذية  

المشاركة كمتحد  فى اللقاء التاسع والعشرين للجمعية السعودية لعلوم الحياة -14

تحب عنوان: " البيلة والتمنية فى من قة الخليا" والذ  اقيم فى رحاب جامعة الدمام 

م.27/2/2014-25من فى الفترة   

المشاركة بالحضور فى سيمنار شركة نيز  تحب عنوان:  -15  

Electron Microscopy for Nanotechnology 

جامعة القصيم بالمملكة  -والذ  أقيم فى رحاب كلية الزراعة وال ب البي ر  

   م.2014مارا  1العربية السعودية فى 

نورة الفارا و د/ منيرة الجبير  عضو لجنة تحكيم بح  مقدم للنشر من  د/ -16

 بجامعة األميرة نورة بنب عبد الرحمن ال سعود.
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المشاركة فى مراجعة الخ ط البحثية لبع  الكليات التابعة لجامعة القصيم  -17

-SRخ ط بحثية مقدمة لعمادة البح  العملى وتحكيم مشرو  رقم  6وتحكيم عدد 

D-010-256 جامعة القصيم.الممول من عمادة البح  العملى ب. 

 

 

 

 34-المؤرمرات التى شاخكت بها بالجمه خهة العربية الس خهة

المشاركة بالحضور وإلقاء بح  فى المؤتمر الدولى الثانى لسالمة الغذاء والذ  عقد فى 

جامعة البع  بمدينة حماة بالجمهورية العربية السورية فى الفترة  -كلية ال ب البي ر  

م 2010نيسان  21-19من   

 

 ت بها بالجمه خهة التشيكية بأاخاباالمؤرمرات التى شاخك-35

 

للتغذية والتشخيص الغذائىثامن المشاركة بالحضور وإلقاء بح  فى المؤتمر الدولى ال  

8TH International Nutriton & Diagnostic Conference 

 11-9ة من يكية فى الفتربالجمهورية التش زلينبمدينة توماا باتا  والى عقد فى جامعة

م. 2008سبتمبر   

 

المشاركة بالحضور وإلقاء بح  فى المؤتمر الدولى الثال  عشر للتغذية والتشخيص  

 الغذائى

13TH International Nutriton & Diagnostic Conference 

-26والى عقد فى جامعة باالسكى بمدينة اولموتس بالجمهورية التشيكية فى الفترة من 

. م 29/8/2013  
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عشر للتغذية والتشخيص  قاء بح  فى المؤتمر الدولى الساداشاركة بالحضور وإلالم

 الغذائى

16TH International Nutriton & Diagnostic Conference 

م6/10/2016-3فى الفترة  فندق ديو بالعاصمة التشيكية براغ   عقد فى ذوال  

 

 

 

 

 

 رهة:المقاالت العلمية التي قمت بنشرها في اليلف المي -36 

 

مقالاة  1997يوليو  2بتاريخ  3271العدد   27مجلة آخر ساعة صفحة  -1

 " رحلة مع الجمال والصحة والشباب " .  :بعنوان

 بعنوان: 1997يولية 20بتاريخ  1082العدد   47مجلة أكتوبر صفحة  -2

 "وجبات ال فل المعاق ".

 1997أغسااا س  10بتااااريخ  392العااادد  63مجلاااة حريتاااي  صااافحة  -3

 ماذا يأكل المسن ؟…" بعد أن تتغير مراكز اإلحساا  نوان:بع

 1997أكتااااوبر  12بتاااااريخ  401العاااادد   63مجلااااة حريتااااي صاااافحة  -4

 بعنوان:

 "احفظيها تالقيها" . جو في الزجاج والجوافة فى المشمع"المان

 1998ينااااير  4بتااااريخ    413العااادد  15-14مجلاااة حريتاااي صااافحة  -5

وأطعماة تسااعد علاى التركياز ….ات المذاكرةطبياة ألوقا هروشات بعنوان:"

 والفهم".

 بعنوان: 428العدد  1998إبريل  19بتاريخ  63مجلة حريتي صفحة  -6

 تالقيها".  حفظيهاا"على كل لون يا فراولة" 

 1999مااايو  19-3369العاادد  57-56مجلااة آخاار ساااعة صاافحة رقاام  -7

 نوان:مقالة لعرض ملخص نتائا رسالة الماجستير والتوصيات بع

 بعيدا عن تصلب الشرايين" 2000"حافظي على أسرتع واستقبلي عام 
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 16665العادد 1999أغسا س -14جريدة الجمهورية الصافحة األولاي  -8

لعااالج –" التفااات بالقشاارة والااذرة  نشاار رسااالة الماجسااتير تحااب عنااوان:

 تصلب الشرايين".

 2000ديسااامبر  3بتااااريخ  565العاادد 71-70مجلااة حريتاااي صااافحتي  -9

 "وجبات إف ار وسحور". مقالة بعنوان:

 

مقالاااة بعناااوان  64صااافحة  2001يونياااو  16مجلااة الزهاااور العااادد  -21

 "شكو  فى كل بيب طفلي ال يأكل".

 

 

 

 
 م2015-2009الداخات التدخهبية التى حيلت  ليها فى الفترة من  -37

 

 الداخات التى حيلت  ليها فى رنمية مهاخات أ ضاع هيئة التدخهس:

 

لداخة التدخهبيةاسم ا م  دد سا ات  التاخهخ 

 الداخة

 اسم الجامعة

1- داخة استخدام اللاسب االلى  

 فى التدخهس

فبراير 2  

م2010  

ساعة  5

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

2- مارا 2 مقدمة فى التعليم اإللكترانى   

م2010  

ساعة  5

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

مارا  8-6 استراريجيات التعليم التعاانى  -3

م0201  

ساعة  15

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

جامعة ساعة  15 22-20 مهاخات البلث الن  ى  -4
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مارا 

م2010  

 القصيم تدريبية

 19-18 بناع المقرخ الكترانيا    -5

أكتوبر 

م2011  

ساعة  10

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

 29-28 اإلداخة الجامعية  -6

أكتوبر 

م2015  

ساعة  10

 تدريبية

 جامعة 

 حلوان

 

 داخات التى حيلت  ليها فى الج دةلا -38

 دد  التاخهخ اسم الداخة التدخهبية م

سا ات 

 الداخة

اسم 

 الجامعة

7- أكتوبر  7-6 رأسيس أنظمة الج دة فى الكليات 

م2012  

ساعة  10

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

8- (1نظام ر كيد الج دة البرامجية )  نوفمبر  6-7 

م2010  

ساعة  10

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

(2نظام ر كيد الج دة البرامجية )  -9  13-14 

نوفمبر 

م2010  

ساعة  10

 تدريبية

جامعة 

 القصيم

 

10-  

مخراات التعلم االقياس المباشر 

 ألداع البرامج األكادهمية

24-25 

نوفمبر 

ساعة  10

 تدريبية

جامعة 

 القصيم
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م2012  

 

 2016-2009نشاط فى الفترة من  -39

 
لمرورية( ضمن فعاليات أسبو  المرور حضور دورة )إسعافات الحواد  ا -1

الخليجى السابع والعشرين تحب شعار )لنعمل معاً للحد من الحواد  المرورية( 

 م فى جامعة القصيم.8/4/1432يوم األحد الموافق 

شهادة شكر وتقدير من كلية الزراعة وال ب البي ر  للجهود المتميزة  -2

 هـ.1434والمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع للعام 

شهادة شكر وتقدير من إدارة مدرسة الشيخ صالح البليهى لما قدمته من برناما   -3

 هـ 1436-1435توعو  عن التغذية والصحة العامة وذلع فى العام الدراسى 

المشاركة بالحضور لدورة )أسرتى والتقنية( التى نظمتها عمادة خدمة المجتمع  -4

 هـ8/2/1435فى فندق جولدن توليب فى 

وة تحب عنوان : تغذية اإلنسان والتى أقيمب بمقر لجنة التنمية األهلية إقامة ند -5

 هـ7/1436بالمريدسية بالقصيم  ألهالى المريديسية 

المشاركة بإلقاء محاضرة توعوية تثقيفية فى مهرجان يوم الصحة العالمى  -6

-30م والذ  اقيم فى مركز غرناطة التجار  بالرياض يومى 2015

 هـ11/7/1436م. الموافق 31/4/2015

 هـ1434رمضان  19م  الموافق 2013  /28/7مقالة بمجلة حريتى  -7

م وية عن أخ ار تناول الوجبات السريعة إعداد كل من أ.د/ سمير محمد أحمد ،  -8

د/ إبراهيم سعيد سالم تم طباعتها تحب اشراف عمادة البح  العلمى بجامعة 

 هـ.1431القصيم عام 
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 االمكتبات :الشتراك بالجمعيات العلمية -40
 

 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى.  -1

وزارة التعليم  –جامعة الملع سعود  –ممثل الجمعية السعودية للغذاء والتغذية  -2

 المملكة العربية السعودية. –العالى 

 عضواً عامالً فى الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.  -3

 عضو فى الجمعية السعودية لعلوم الحياة. -4

اشترا  عضوية من  –( 1276الجمعية المصرية للتغذية )رقم  عضو فى  -5

 م2014-2017

 عضو الجمعية العربية للبحو  ال بية. -6

 عضو الجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان.  -7

 عضو إتحاد البيولوجين العرب بالقاهرة. -8

 الرسائل العلمية التى ساهمت فى إنجازها: -41

 خسائل المااستير: :أاال  

 

ج علااى الفلااران  –ثير الجرعااات المختلفااة ماان فيتااامينى هااـ " تااأ-1

 –كلياة االقتصااد المنزلاى – األزهارالمصابة بمرض السكر" جامعة 

رساالة : سامات أحماد أحماد  الحشااش  – األطعماةقسم التغذية وعلوم 

(2005 .) 

بارتفااااا  علااااى الفلااااران  األسااااود" تااااأثير الشااااا  األخضاااار و  -2

قسااام  –كلياااة االقتصااااد المنزلاااى – راألزهاااوليساااتيرول" جامعاااة الك

رسااااالة : شاااايماء محمااااد حساااانين أبااااو  – األطعمااااةالتغذيااااة وعلااااوم 

 (. 2005النجا)

 

  الادهن مان مصاادر مختلفاة علاى الفلاران " تأثير ال عام منخف -3

شاال الكلااو  مسااتو  الكوليسااتيرول والمصااابة بالفالمصااابة بارتفااا  
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قسام التغذياة وعلاوم  – كلية االقتصاد المنزلاى–الحاد" جامعة حلوان 

 (. 2005) رسالة : إيمان السيد محمود السرو  – األطعمة

 

" تاااأثير الخباااز المااادعم بالجرعاااات المختلفاااة مااان الكاااولين علاااى  -4

كليااة االقتصاااد  –لااوانحماارض الكبااد الماازمن فااى الفلااران" جامعااة 

أساااماء أحماااد رساااالة :  – األطعماااةقسااام التغذياااة وعلاااوم  –المنزلاااى 

 (. 2006)رياض مهران 

 

"تاااأثير عصاااير البرتقاااال علاااى الكمياااة المتاحاااة مااان الكالسااايوم  -5

قساام التغذيااة  –كليااة االقتصاااد المنزلااى  –" جامعااة حلااوانوالفساافور

 (.2007رسالة : لبنى عبد العزيز حامد ) –وعلوم األطعمة 

 

 نانيا: خسائل الدكت خاة: -42

 

 كسرات"وكيميائية على بع  البقول والم " دراسة بيولوجية -1

 قسم االقتصاد المنزلى –كلية التربية النوعية  –جامعة عين شمس 

 (.2005رسالة : إبتسام فتح محمود  )

 

" تأثير بذور العنب وزيوتهاا علاى الفلاران المصاابة بارتفاا  فاى  -2

 –كلياة التربياة النوعياة  –مستو  الكوليستيرول" جامعة عين شمس 

محماااااد طلعاااااب عباااااد  قسااااام االقتصااااااد المنزلاااااى رساااااالة : دالياااااا

 (.2005الخالق)

 

هاة علاى نسابة الكوليساتيرول فاى " دراسة تأثير بع  أناوا  الفاك-3

كلياة  –الدم و الكبد فى حيوانات التجارب" جامعة عاين شامس  سيرم

قسم االقتصاد المنزلى رسالة : ياسامين فهماى عباد  –التربية النوعية 

 (.2005المنعم شعيب )
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التللى أشللرفت  ليهللا فللى ميللر  ت خاه خسللائل المااسللتير االللدك-43

 :االسع دهة

 

 تأثير عصير البرتقال على الكالسيوم والفسفور المتاات جامعاة  -1

قسم التغذية وعلاوم األطعماة  –كلية االقتصاد المنزلى  –حلوان

 (. 2008رسالة ماجستير : لبنى عبد العزيز حامد محمد ) –

 

علاااى  تاااأثير بعااا  البقولياااات علاااى فلاااران التجاااارب المغاااذا  -2

كلياة االقتصااد  –جامعاة حلاوان -وجبات مرتفعة فى الفركتوز 

رسااالة دكتااورا :  –قساام التغذيااة وعلااوم األطعمااة  –المنزلااى 

 (. 2012أسماء أحمد رياض مهران )

 

 

دراسة على المشاكل واالتجاهات الغذائية وعالقتها بالتحصايل  -3

 كليااة– الدراسااى لتلميااذات المرحلااة االبتدائيااة بمن قااة القصاايم

قسم علوم األغذية وتغذية االنسان  –الزراعة وال ب البي ر  

رساالة ماجساتير: مناى بناب عمار عباد     -جامعة القصيم  –

 (2014السلمان )

 

دراسة تأثير بع  األعشاب على هشاشة العظام في إنا  فلران  -4

قسم علوم األغذية  –كلية الزراعة وال ب البي ر   - التجارب

رسالة ماجستير: حصة بنب عبد   -امعة القصيم ج –وتغذية االنسان 

 (2015  بن محمد الحبيب )

 

رسااااالة ماجسااااتير قمااااب بمناقشااااتها بجامعااااة الملااااع فيصاااال   -5

باإلحسااااء بعناااوان: اساااتخالص الاااديس مااان التماااور باساااتخدام 

كليااة العلااوم الزراعيااة  –اإلنزيمااات والموجااات فااوق الصااوتية 

 (2015لبشر )عبد العزيز بن أحمد على ا -واألغذية 
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رسالة ماجستير قمب بمناقشتها بجامعة حلوان بعنوان: التأثير   -6

الوقااائى للفيتااات والمغنيساايوم ضااد تكااوين حصااوات اكساااالت 

كلية االقتصاد المنزلى جامعاة  –الكالسيوم المحدثة فى الفلران 

 م7/9/2016ا / متولى نشأت متولى رشدان  الدار –حلوان 

 

 ا الم رناقش بعد:خسائل مااستير مشرف  ليه

 
 فاكهااةلمسااتخلص  ليكساادةوالمضاااد  م النشاااط المضاااد لماارض السااكرييايقت -1

 ( فاي الفلاران المصاابة بالساكري. (Aegle marmelos L. Correaبيال 

 نيروز عبد الرحمن سليم ( 2015 /24/3 )تاريخ التسجيل

Evaluation of Antidiabetic and Antioxidant Activity of Bael  

Fruit (Aegle marmelos L. Correa) Extract in Diabetic Rats 

 

تأثير التغذية بأوراق نبات الحسيكة على التسمم الكبدي الحاد الُمحد  برابع كلوريد   -2

 رنا حسن بكر سليمان ( 2015 /21/3 )تاريخ التسجيل.  الكربون في الفلران

Effect of  dietary Bidens pilosa L. leaves on Carbon Tetrachloride- 

Induced Acute Hepatotoxicity in Rats 

 

 
(2016) فى الفئران  الفشل الكل ي المزمنمرض  التأنير العالاي لب دخة الدام  لي-3   

Therapeutic Effect of  Doum Powder on Chronic Renal Failure disease 

in Rats  

 آهه ميطفي  بد القادخ
 

 ة اليلليفى  لللى زهللادة ك ليسللترا  الللدم فللى الفئللرانالتللأنير ال قللائى للللذخ-4

(2016) 
 

Protective Effect of Sorghum on Hypercholestromic Rats 

  ند  سعد إبراهيم الشرشابى
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 الفئران لدى )  الم ز نبات بر م( الم ز لزهرة العالاي التأنير -4

 (2016) السكري مرض من رعاني التي
Therapeutic Effect of Banana Flower (Banana Male Bud) on Rats 
Suffering from Diabetes 

Mona Salah Mohammed / الدراسة 

 
 

 المهمات العلمية الخاخاية: -44

 

قمب بالذهاب الى جامعة كاليفورنيا بلوا أنجلوا بالواليات المتحادة  *

فااى مهمااة علميااة ماان قباال  كليااة الصااحة العامااة ´"ÚCLAاالمريكيااة 

م 15/11/2005الااى  13/8/2005فااى الفتاارة ماان  الحكومااة المصاارية

 لالطال  على كل ماهو جديد فى مجال التغذية و علوم االطعمة.

 

 كما قمب بالذهاب الى جامعة أزوزا باسيفيع شرق لوا أنجلوا. **

 

جامعااة كاليفورنيااا بلااوا أنجلااوا بالواليااات  إلااى***قمااب بالااذهاب 

فى مهمة علمياة علاى  مةكلية الصحة العا ´"ÚCLAالمتحدة األمريكية 

 27/11/2006نفقتى بعد أخذ موافقاة الحكوماة المصارية فاى الفتارة مان

هاو جدياد فاى مجاال التغذياة و  م  لإلطال  على كل ما28/8/2007 إلى

 علوم األطعمة.

 

نيا بالوالياات المتحادة جامعة جنوب كاليفور إلى*** كما قمب بالذهاب 

 األمريكية أثناء هذ  المهمة الثانية.

 

** سااافرت إلااى دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة إللقاااء محاضاارة عاان 

تغذية المعاقين بإمارة الشارقة وأيضا كنب رئيس جلسات باالمؤتمر عاام 

 م.2008
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