
  

  

  

17-1

  
   كلیة األقتصاد المنزلى 
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  ذاتية السريه ال
     

  هناء محمد الحسيني أحمد حميدة. د.أ:    االسم            
  متزوجه:   الحالة االجتماعية 
   أستاذ علوم األطعمة : الوظيفة الحالية   

  م1998 /7/ 30          :تاريخ شغلها
  : لفترتين (األسبقرئيس قسم التغذية وعلوم األطعمة و                     
  كلية االقتصاد ب - )م11/11/2007حتى  م 200111/11من                     
  .حلوان  جامعة –ىالمنزل                     
  25306232300465 :الرقم القومي       

     0122219734 : محمول
   35837618:  الفاكس            

 com.yahoo@Hanaamohmd        :   الربيد األلكتروىن

  :الدرجات العلمية احلاصلة عليها: أوال 
 م1977  يونيو – تغذية و علوم اطعمة ختصص– يف االقتصاد املرتيل  البكالوريوسدرجه  -1

   جامعة حلوان  –كلية االقتصاد املرتيل  : عة املاحنة هلااجلهة و اجلام
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تقدير الصوديوم والبوتاسيوم يف البول كداللة على "  يف التغذية و عنوان الرسالة املاجستريدرجه  -2
 "معدل املأخوذ منهما يف الوجبة

 “ Evaluation of urinary sodium and potassium excretion as indicators  
   of dietary intake “ 

 عام – يهمريك بالواليات امتحدة  األالباما  والية – جامعة الباما : اجلهة و اجلامعة املاحنة هلا
  .م1984

  

تأثري آلفا توكوفريول و بعض الفالفونات :"  و عنوان الرسالة علوم األطعمةيف الدكتوراه درجه  -3
                               ."تالبريوكسيداز يف بعض اخلضراوا على تثبيط إنزمي

“Effect of  - Tocopherol and some flavonoid compounds on inactivation of 
 peroxidas ( purified and unpurified) of selected vegetables” 
 

 عام – يهمريكملتحدة  األبالواليات اوالية الينوى    – جامعة الينوى : اجلهة و اجلامعة املاحنة هلا
  .م1987

  :التدرج الوظيفي: ثانيا 
   حىتو م 11/11/2001منذ  -  )فترتنيسابقا ل(  قسم التغذية و علوم األطعمةة رئيس-1         

      .م11/11/2007              
  .م27/8/1998   - أستاذ علوم األطعمة  -2         
  .م 1992/ 30/6 -وم األطعمة  أستاذ مساعد تغذية و عل- 3           

 . م1988 /30/3  -مدرس تغذية و علوم األطعمة  -4
 .م23/9/1979  -بقسم التغذية و علوم األطعمة معيد  -5

  :بيان باألعارات : ثالثا
اململكة العربية السعودية -العزيز جبدة  إعارة للعمل كأستاذ مشارك بقسم االقتصاد املرتيل جبامعة امللك عبد  

) خالهلا بالتدريس ملرحليت البكالوريوس والدراسات العليا ، وقد قمت) م1997 -1992( ة من خالل الفتر
ندوة سنوية لالحتفال بيوم الغذاء العاملي  تنظيموإقامة  كما اشتركت يف  . على رسالة ماجستريفإشراإو

   . ر كتيب الندوةداصإ واالشتراك مع آخرون يف
  :األنشطة العلمية : رابعا

  :  ريسجمال التد
و ىف أ  )تغذية وعلوم األطعمة ( العام العديد من املقررات الدراسية سواء يف اال تدريس-1

  : مبرحلىت البكالوريوس و الدراسات العليا)علوم األطعمة(  التخصص الدقيق جمال
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 : البكالوريوس رحلةمب -1
  فرقة الرابعة شعبة التغذية لل    و تقييم األطعمةاملواد املضافة ى تدريس مقرر              

علوم  شعبة  التغذية و    للفرقة الثالثة   و مقرر الطهي التجرييب      علوم األطعمة ،    و               
  رحلةكذلك التدريس مب.ىالتربواألقتصاد املرتىل شعبة واألطعمة 

لبـات   الطا - األقتـصاد املـرتىل    قسم( البكالوريوس جبامعة امللك عبد العزيز                     
 العديد من   م1997—1992السعودية خالل الفترة من         باململكة العربية    )

مشروع أ - التثقيف الغذائى -طرق تدريس البحث العلمى   ( املقررات الدراسية   
  . )2 اسس التغذية ، التغذية العالجية، علوم األطعمة ، اعداد اطعمة –،ب 

  :رحلة الدراسات العليامب -2
  متقـدم  علوم األطعمة   و  ماجستري للفرقة األوىل    مقرر علوم األطعمة   تدريس                 

 الثانية ماجستري و الفرقة   علوم األطعمة   شعبة التغذية و     األوىل دكتوراة الفرقة  
 الثانية دكتوراة و الفرقة ماجستري الثانيةحلقات حبث للفرقة   ،   للشعبة التربوية 

شـعبة  دكتـوراه   قة الثانيـة      للفر  األنزميات  ، شعبة التغذية وعلوم الطعمة     
كـذلك  .جامعة حلـوان      – بكلية االقتصاد املرتيل     وعلوم األطعمة    التغذية

باململكـة العربيـة     رحلة الدراسات العليا جبامعة امللك عبد العزيز        مبالتدريس  
 علوم اطعمة وحلقات    :)م1997-1992( من    اعارتى فترة السعودية خالل   

  . املاجستريحبث ملرحلة
  

  البحوث العلمية التطبيقية املنشورة ب   بيان- ب      

1) Effect of -tocopherol, some flavonoids, and related compounds on  
    activity of purified tomato and carrot perioxidase. 1988-IFT Annual Meeting , New 
    Orleans, June 19-22. 
2) Effects of naturally occurring antioxidant on peroxidase activity of vegetable extracts.   
    1989.  J. Food sci. 54 :1 . 

3) Nutritional Status of College Students of both sexes in Cairo. 1989.    Home      Economics 
J. No. 5,26. 

4) Effect of vegetable extracts on peroxidase activity of selected vegetables and horseradish  
     peroxidase.  1989-IFT Annual Meeting, Las Vegas June, 16-19. 

5) Feeding Pattern and Sources of Kilocalories and macronutrients of infant diet in rural 
     area of Egypt. 
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   تنشئته ورعايتهاملصري الثالث للطفل السنوي باملؤمتر إلقاءها مت 
  .910ونشرت مبجلد املؤمتر ص . 1990 مارس 13-10 يف) جامعة عني مشس( 

 
6) The effect of microwave and conventional blanching   on stability of ascorbic acid in 
    green   beans. 1990. Science and Arts, research Studies, Helwan University . 2 : 31 . 
 
7) Dietary fat and cholesterol intake of selected Egyptian College Students. 1990. Home  
      Economics J.No.  6,1. 

8)  Sensory and nutritional evaluation of vanilla ice cream prepared from selected dairy 
    ingredients. 1990.    Home Economics J. No.6,41 

9)   Ascorbic acid, minerals content and microbiological indices of selected fresh juice and 
    drinks. 1990. Egyptian J. Nutrition. 
10)  Inactivation and regeneration of peroxidase activity in vegetable extracts treated with  
     antioxidants.1991.  J. Food Sci. 56: 68 . 

11)  Effect of combination of natural and synthetic antioxidants on Soybean oil 1991.Fourth 
      Arab, Conference of Food Science and Technology, 5-9  Januray. 

12) Nutritional evaluation of menu offered at first class hotels. 1993. Res. Bull. Home Econ. 
      Menoufia Univ. 3: 7 - 17. 

13) Isolation of natural antioxidants form vegetables waste byproduct. 1994. J.Agric.Sci. 
      Mansoura Univ. 19 : 2953 – 2960  

14) Nutritional status and feeding problems of physically handicapped. 1994. Egyptian J. 
       Nutr. VIII, 203 – 223.. 

15) Microbiological investigation and nutritional evaluation of selected fast meet. 1995. J. 
       Egyptian public health assoc.  Vol.  LXX No.  1,2 – 105 – 126. 

16) Quality changes of strawberry anthocyanin after rutin treatment. 1996. Annals of Agri. 
      Sci. Moshtohor, Vol. 34: 1043 – 1054. 

17) Formulation of high muffin fiber from some brain sources. 1996. Annals of Agri.  Sci. 
      Moshtohor, Vol. 34: 1055 - 1065. 

18) Nutritional and physical characteristics of cake fortified with germinated soybean flour. 
      1997. Bull. Nutr. Inst. Cairo  Egypt. 17: 1-22. 

19) Study on taste thresholds in normal and pediatric cancer patients. 1997. Egypt .J. Appl. 
      Sci. 12: 873 – 885. 

20) The impact of crude dried peels and seeds as sources of pectin and cellulose on property 
       and acceptability of white bread. 1998. J. Agric. Sci. Mansoura Univ. 23 : 789 – 797. 

21) The possibility of using eggshell as a source of dietary calcium. 2003. Egyptian j.       
       Nutr.(no.4) 87-108. 
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22) Quality evaluation of wheat flour and bakery products fortified with sugarcane by   
       product (Scums).2007. J. Home Economics, Minofiya,17:97-199. 

23) Preparation and Evaluation of Low and Free Gluten Formulas for Bakery Products.2007. 
      Egyptian j. nutr. and health,2:127-149. 

24) Functional properties of whey protein in bread in the presence of glucose oxidase and 

       ascorbic acid.2008. Egyptian j. Nutr.1:129-163. 

25) Impact of Sweet Sorghum Syrup On The Nutritive Value and Quality Of Some Baked 

Products.2008. International Sugar Conference, IS-2008 . 

26) Food Application and Fortification with Selected Sugarcane by –Products. 2008. 
International Sugar Conference IS-2008. 

 
27) Biological Evaluation of Sugarcane bagasse and filter mud. 2008. International Sugar 

Conference, IS-2008. 
 
28) Bakery fortification and biological evaluation of bottle gourd seeds 

   (Lagenaria siceraria). 2009. Egyptian j. Food Sci., 36:  81 -100. 

 
  ): الرسائل العلمية ( العلمية الرسائل على اإلشراف - ج
   : الىت قمت باألشراف عليهااجسترياملرسائل  بيان لبعض*  

  .م1996  فنادق الدرجة األوىليف املقدمة لقوائم الطعام الغذائيالتقييم  -1     
  .م 1996وأجياهلم الفئران خالل احلمل إناثدراسة تأثري نقص الزنك على -2 
  .م 1997دراسة لتقييم احلالة الغذائية لألطفال املرضى بالسرطان -3     
  .م1997الدموي االستسقاء على املعا يشني املزمن الكلويتقييم احلالة الغذائية ملرضى الفشل  -4     
  .م1998تأثري نوعني من الصموغ وزيت السمك على معدل جلوكوز الدم لدى فئران التجارب -5     
  .م2005إمكانية استخدام قشر البيض كمصدر للكالسيوم يف الغذاء-6      
 اثر استخدام دورة التعلم يف تنمية املفاهيم العلمية ملادة الطهي التجرييب لدى طالبات-7      

   .م2006- الفرقة الثالثة الشعبة التربوية بكلية االقتصاد املرتيل    
ـ        -8 ز يف وجـود جلوكـوز اكـسيديز و حـامض           اخلصائص الوظيفية لـربوتني الـشرس يف اخلب

  .2007األسكوربيك
  .م2007التدعيم الغذائي  التقييم البيولوجي لبذور اليقطني-9
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  .م2007اخلصائص الوظيفية و الغذائية لنبات الطرطوفة و الدقيق املستخلص منة-10
  .م2007اخلصائص الكيميائية والقيمة الغذائية لبعض خملفات البنجر كمصدر لأللياف-11
تأثري منتجات من مسحوق اجلزر على خصائص الكيك و تأثريها البيولوجى على الفئران املصابة بارتفاع مستوى  -12

  م2009- ستريوليالكول
  

  :بعض من رسائل الدكتوراه الىت قمت باألشراف عليها*  
   م2004قصره األرز كعامل خمفض للكوليسترول يف فئران التجارب -1

  .2005لى جوده اخلبز و على بعض النواحي البيولوجية و البيوكيميائيه يف الفئرانتأثري الصمغ ع -2      
 .م2007  تقييم خلطات لعمل خمبوزات منخفضة و خالية من اجللو تني وإعداد -3
  .م2007 التطبيقات الغذائية و التقييم البيولوجي لبعض املنتجات الثانوية لقصب السكر- -4
  .م2007 املخبوزاتلقيمة الغذائية و جودة بعض منتجاتتأثري شراب الذرة السكري على ا--5

  : هناقشجلنة احلكم وامل ىف بعض الرسائل العلمية الىت اشتركت* 
  .م2003دراسة  كيميائية و بيولوجية على طهي و زيادة طهي اللحوم -1

 .م2003تأثري الشعري على خفض كوليسترول الدم يف فئران التجارب -2      
 .م2004غذائية لدى األمهات احلوامل و أثر ذلك على املولوداحلالة ال  -3      

  .م2005برنامج مقترح لتطوير مقرر مشروعات التغذية لطالبات مدارس الفصل الواحد -4
 م2006العالقة بني املاغنسيوم و أمراض القلب و األوعية الدموية  -5
 .م2006ر دراسة كيميائية و بيولوجية على قلف األشجار يف الفئران املصابة بالسك -6

  
   . باملؤمترات و االت العلميةهانشريتم الىت ىف جمال التاخصص تقييم األحباث العلمية  *-د

   قمت بتحكيم بعض األحباث العلمية للنشر يف االت العلمية املتخصصة وكذلك لإللقاء يف املؤمترات      
  . العلمية جمال التخصص     
  لالقتصاد املرتيل اللجنة العلمية الدائمة  ضمن هيئة التدريس ألعضاء  األنتاج العلمىحتكيم *-ه

  :)لألساتذة و األساتذة املساعدين         ( 
لدرجة أستاذ (لتقييم اإلنتاج العلمي للترقي  لالقتصاد املرتيل  اللجنة العلميةيفجلنة التحكيم  عضو      

   هيئة أعضاء لعدد مننتاج العلمي حيث  مت تقييم اإل.  حىت اآلن2004منذ عام  ) واستاذ مساعد
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 ،جبامعة عني مشسربية النوعية كلية الت:من  وأستاذ مساعدأستاذقية لدرجة التدريس املتقدمني للجنة للتر
جبامعة  املرتيل االقتصادو كلية  جبامعة حلوان املرتيل االقتصادكلية ، جبامعة املنصورة كلية التربية النوعية

  . املنوفية
( قمت مبعادلة العديد من الشهادات العلمية : ء جلنة املعادالت املشكلة بالس األعلى للجامعات  ضم اعضا)و

  ىف-للدارسني احلاصلني على درجات علمية من دول عربية واجنبية) بكالوريوس ، ماجستري ، دكتوراة 
  ).حىت األن-2007منذ (جمال التخصص 

  
 للترقيات لدرجة استاذ  اللجنة العلمية لالقتصاد املرتيل ضمنبعض األحباث العلمية اليت مت حتكيمها*

  :واستاذ مساعد
  .2008ابريل  التخزين التأثري املضاد لألكسدة للتتبيل بالبصل على أكسدة الدهن يف اللحم املفروم أثناء-
ا يف األغذية وتطبيقا التأثري املضاد للنشاط امليكرويب لزيوت بعض التوابل وتأثريها على البكتريا املمرضة-

  ). م 2008 ابريل  (السريعة
 ذكور يف  الكربون   الكبد الناجتة باستخدام رابع كلوريدأضرارالتأثريات الوقائية لثمرة البشملة ضد -

  ). م2008 ابريل  (األرانب
  ). م2008 ابريل  (الطبيعية والكيماوية والتكنولوجية لثمار التني الشوكى وتطبيقاا  دراسة اخلصائص-
  ). م2008 ابريل ( على جودة اخلبزاإلضافاتتأثري بعض -
    لنوعية التغذية  الدواجن النيئة واملطهية كمؤشرأنسجة يفحمتوى حامض اليوريك والربوتني والدهون -
  ). م2008 ابريل (

جر على خلطات الرب  والطبيعية وامليكروبية واحلسيةالكيماويةتأثري قطعيات اللحم املختلفة على اخلواص -
  ).م2007مايو  ( البقرى

وامليكروبية   والطبيعيةالكيماويةدراسةتأثري استخدام الكارجينان واجلينات الصوديوم على اخلواص -
  ).م2007مايو  ( للربجر البقرى منخفض الدهن واحلسية

  ).م2007مايو  ( دراسات كيماوية وتكنولوجية وتغذوية على اخلبز املدعم بربوتينات الترمس-
  ).م2007مايو (   بعض بذور البقولياتيف اإلنباتن األمينات احليوية خالل تكوي-
       احلبوبأنواع  املدارس باستخدام دقيق بعضألطفالتأثري تعزيز القيمة الغذائية خلبز الفينو املخصص -
  ).م2006فرباير ( 
  ).م2006ر فرباي (  وتقييم بعض املخبوزات ذات اجلودة والقيمة الغذائية العاليةإعداد-
  .)م2006فرباير (  الكيميائية والقيمة البيولوجية للفطائر املدعمة ببعض الربوتينات النباتيةاخلواص-
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  .) م2004يوليو ( تقييم الطعام املقدم للمسنني ودراسة على حالتهم الغذائية-
  .) م2004يوليو ( تأثري التجميد ومدة التخزين على القيمة الغذائية للخضراوات-
  
  :مشاريع تطوير التعليم العاىل-مساخا

  .)2009-2008 ( ن جلامعة حلوامشروع وضع اخلطة األستراتيجية ضم فريق -1
 مـن  هليومت  متالذي  (C-036-K0 ): ورقمة الكودى HEEPF مشاريع ال ألحداملدير التنفيذي  -2

  تعليم يف جمال التغذية حتسني جودة ال": و عنوانه  (HEEPF)  العايلتطوير التعليم  صندوقمشروع     
 111مبيزانية مقدارها   ) م2007 يونيه 30 -2005 فرباير 16( شهرا   27 و مدته    -"و علوم األطعمة       

  مت إقامة املؤمتر اخلتامي للمشروع يف(  ).الف جنيها مصرية645أو ما يعادل ( ألف دوالر أمريكي      
  .)م6/2007/ 30     

  :  رئيسيةث اهدافثال املشروع حتقيق وقد تضمن     
   لقسم التغذية وعلوم األطعمة وتطوير الئحىت البكالوريوس والدراسات العليا حتديث )أ                    

  نظام الساعاتعلوم أطعمة وفقا ل/ إىل تغذية                        وتشعيب الئحة الدراسات العليا 
  .امج دراسية جديدة لكال الشعبتني ومت إنشاء بر املعتمدة                      

 ومعـاونيهم   عضاء هيئة التـدريس  أله التدريسي املهاراتلتنميةدورات تدريبية   تنظيم   )ب                  
  استخدام الوسائل التكنولوجية و التعليميـة احلديثـة ىف التـدريس وكـذلك          جمالىف                         
   .الكيميائية اجراء التحاليلاستخدام األجهزة املعملية والتطبيقى و   العملىال ىف ا                       

  ملرحلة البكالوريوسمية  من معامل التغذية وعلوم األطعمة القدجتديد تأثيث عدد معملني )ج                  
  ).راسات العليا والبكالوريوسملعامل الد(  املعملية احلديثة وشراء األجهزة و املعدات                       

 18و مدته     " QAAP دة لتوكيد اجلودة بكلية األقتصاد املرتىل     وحانشاء  "املدير التنفيذي ملشروع      –3
  ومت التمويل من اهليئة القومية لضمان اجلودة  )م2008مارس -م2005نوفمرب(شهرا      
انشاء نظام داخلى لضمان    يهدف املشروع اىل     و .  ألف جنيها مصري   150مبيزانية مقدارها   واالعتماد       
توصيف ومت رسالة الكلية واألهداف املرجو حتقيقها ورؤية  حيث مت اعداد     بكلية االقتصاد املرتيل،  ودة  اجل     
 إعداد كذلك مت . االعتماداملقررات الدراسية والربامج طبقا لنماذج اهليئة القومية لضمان اجلودة و           مجيع       
 لنـشر  وتنظيم ورش العمل مت عقد كما . م2007-2006للعام الدراسي للكليةاألول   السنوير  التقري     
ـ اليت ت  و امللصقات و الكتيات العديد من النشراتإعداد إىل ضافةإهذا  اجلودة بالكلية    وثقافة فكر      ح وض
 ومت وفقا لنظام اجلـودة  إعدادها  املطلوب وبعض خمرجات املشروع واملستندات والتقارير      الوحدة أهداف     
  .وضع العديد منها يف أماكن متفرقة بأبنية الكلية املختلفة     
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  ):لكليات التربية(HEEPF  تطوير التعليم العاىلاالشتراك يف تقييم مشاريع  -3

تقدمت  HEEPF  من أل  يلومت  ممن تقدموا للحصول على    ) مشاريع 8عدد  ( االشتراك يف تقييم مشاريع          
     م2006-م2005  عام  باجلامعات املصريةا كليات التربية.  

 ". وطرق التدريسهالئحلتطوير قسم الصحة الرياضية وحتديث ا" ضمن جلنة استالم مشروع ممثل اجلامعة  -4
املمول من مشروع   جامعة حلوان   –) بنات(بكلية التربية الرياضية    مدير مشروع   فريال عبد احلميد    . د. أ      

   تطوير الئحة البكالوريوس والذي يهدف إىلم2007 ىف HEEPFوق تطوير التعليم العاىل صند      
  . وجتهيز معمل باألجهزة واملعدات احلديثة و الدراسات العليا    

  تقدمت مع فريق من أعضاء هيئة التدريس بقسم التغذية و علوم األطعمة مبشروع ليمول مـن ألـتمس         - 5
(TEMPUS)        م2003( ة التعليم بقسم التغذية و علوم األطعمة لتحسني جود .(   

إعـداد  " تقدمت مع فريق حبثي من قسم التغذية و علوم األطعمة بكلية االقتصاد املرتيل مبـشروع عـن             -6
 جلامعـة  صندوق البحث العلمـي ليمول مـن  " مدعمة لتحسني احلالة الصحية للمسننينتجات غذائية  م   
       . م2002حلوان عام    

   : من إصدارات -سادسا
  :الكتب العلمية )أ                     

الـىت يـتم      ضـمن موسـوعة التغذيـة       " املواد املضافة "  األشتراك مع آخر ىف اعداد فصل عن       -1 
  ).م2007( بالبحرين  اعدادها

 هناء محيدة. د. ا–عفاف اجلديلى . د.ا،  )م2004( يه األطعمة التجريبومعل  -2       
  .)جمموعة النيل العربية: دار النشر(              

  هناء محيدة. د. ا–عفاف اجلديلى . د.ا ،)  م2002 (األسس والقياسات – تقييم األطعمة   -3       
  .)جمموعة النيل العربية: دار النشر(               

  –عفاف اجلديلى . د.ا ،  ) م2003 ()اإلجيابيات و السلبيات ( املواد املضافة لألغذية    -4        
  ).جمموعة النيل العربية: دارالنشر  (هناء محيدة. د. ا              

  –هناء محيدة .    د-زينب حقي  . د ،)م1994 (مدخل علم االقتصاد املرتيل     -5
  .)دار النشر مكتبة عني مشس(هدى سالمه ، .          د
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  :قاالت منشورة بعض امل -ب 
  . ارتفاع معدل الوفيات واالصابه باألمراض بني األطفال الرضعسبابأ-1      

  .1989 مارس - املرتيل لالقتصاد العاملياليوم يف ندوة االحتفال ب ألقى  
  .1990 ديسمرب - املرتيل املصرية لالقتصاد بالةونشرت املقالة   
  .لإلعاقةامة  مصر، وبعض األسباب اهليف عن نسبة األطفال املعوقني إحصائيةدراسة  -2
  بالةونشرت املقالة  -1990 مارس - املرتيل لالقتصاد العاملياليوم ب يف ندوة االحتفال  اءهألقمت     
  .1990 ديسمرب - املرتيل املصرية لالقتصاد           

 )1992 أكتوبرجبريده جامعة امللك عبدالعزير (  األطعمة وأثرها على صحة الطفل يفامللونات  -3      
  .جدة السعودية              

  جريــده جامعــة امللــك عبــد العزيــز ( اإلنــسانتلــوث امليــاه وأثرهــا علــى صــحة  -4      
  . السعودية–جدة ).1995 يناير   

مت نشرها يف النشرة اخلاصـة  .  مفهوم يوم الغذاء العاملي و معدالت سوء التغذية على مستوى العامل  -5       
  . كلية االقتصاد املرتيل جامعة حلوان2002لالحتفال بيوم الغذاء العاملي يف أكتوبر           

  وبر اكت16 ىف بيوم الغذاء العاملىعقد الندوات السنوية لألحتفال نشرات متعددة على هامش  -6      
  ) : م2006حىت  م و2001منذ  (         

   املاء عصب احلياة-                 
   مكافحة اجلوع و سوء التغذية-                

   التنوع البيولوجى غذاؤنا يعتمد علية-                 
   البحث العلمى ملكافحة اجلوع و سوء التغذية-                

  
  )و ورش عمل مؤمترات ، ندوات ، دورات تدريبية(األنشطة الثقافية  : سابعا

   : الىت حضراوات املؤمترات العلمية و الندبعض -أ          
  :حضرت العديد من املؤمترات العلمية يف جمال التخصص العام و الدقيق و منها    
 عقد بالواليات املتحدة والذي.1988 و 1987 عام)  IFT( لتكنولوجيا األطعمة  الدويلاملؤمتر  -1

  .األمريكية
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 جامعـة   -)1990 مارس   13 -10( ".تنشئته ورعايته   " املصري الثالث للطفل    السنوياملؤمتر   -2       
  .عني مشس            

 .معهد التغذية) 1990 مارس 22 – 19(  الدويل لألغذية اخلاصة و التأثري الطيب هلا راملؤمت -3       
  ).1991 يناير 9-5( الرابع لعلوم وتكنولوجيا األغذية العريباملؤمتر  -4       
  .  م2002 / 2000رتيل عام املؤمتر العلمي لالقتصاد امل -5       
  . املؤمترات السنوية للتربية النوعية بدمياط و املنصورة-6       
مبعهـد الدراسـات    ". املواد املضافة لألغذية وآثارها على الصحة العامة وصحة الطفل        " عنندوة    -7      

  .1989البيئية عام  والبحوث            
- 18 يف.  اجلمعية املصرية للتغذية أقامتها اليت -تهلك  وتلوث الغذاء   توعية ومحاية املس    عن ندوة -8       

  . 1991 / نوفمرب19           
   يف مبعهد التغذية عقدت واليت األوسط اخلاصة بالشرق األطعمة جداول حتليل إعداد عنندوة  -9      

  .1991ديسمرب  10          
  ). م1996وزارة الصحة -ملكة العربية السعودية بامل( ندوة التغذية ومناعة اجلسم  -10     

  ). م1996 جبدة -مبركز جدة للعلوم والتكنولوجيا ( ندوة الرياضة والتغذية  -11     
   جبدة -بالغرفة التجارية الصناعية ( فوائد وخصائص واستخدامات زيت النخيل ندوه عن  -12      

  ). م 1996            
   .م1996 -1992 جبامعة امللك عبد العزيز من املرتيل لالقتصاد العاملياليوم ندوات إقامة  -13      
   جامعه حلوان عام–بيوم الغذاء العاملي بكلية االقتصاد املرتيل  االحتفال  إقامة ندوات -14      

  .م2002             
   ألمهاتالصحة و اليت أقيمتأقامه الندوة الثقافية العامة بعنوان التلوث البيئي و أثره على  -15      

  . السعودية -الصغار جبدة مدارس عامل              و طالبات 
  .جامعة حلوان - 1995 أغسطس) الدورة الثامنة  ( اجلامعيحضور الدورة التربوية للمعلم  -16       

  .مFP7  -2007ندوة اقيمت جبامعة حلوان عن مشروعات ال - 17       
  . جبامعة حلوان6/6/2007  الذى اقيم  DAADال مؤمتر - 18       
  .م2007-ندوه عن التغذية ومرض السكر باملعهد القومى للتغذية  -19       
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  :دورات تدريبية  أقامه واالشتراك يف حضور  -ب    

 :تدريبيةالدورات بعض ال املشاركة يف إقامة*            
 بكليـة  – جبامعـة امللـك عبـد العزيـز     1995اد املرتيل عام الدورة التربوية ملوجهات االقتص   - 1       

 .املرتيل االقتصاد            
 الدورات التدريبية اليت يقيمها قسم التغذية و علوم األطعمة يف العطلة الصيفية يف جماالت التغذيـة            -2       
  .     العالجية ، الصناعات الغذائية ، التثقيف الغذائي        

  :  فعلى سبيل املثال: رات وورش عمل العديد من الدوحضور  -3      
  جبامعة القاهرة  م2004أغسطس   يفتاليت عقد ) TOT4  ( دورة تدريب املدربني -                    
  ، ) من الس األعلى للجامعات تفيد ذلكشهادة على ولصاحلو(                      
الوقـت ،    إدارة   ( FLDP-تنمية قدرات أعضاء هيئـة التـدريس      ات  دورحضور   -                   

ىف وورش عمـل    ،) ، الشئون القانونية  املشكالت ،اختاذ القرار و حل    أخالقيات املهنة                         
  .العاىل  التعليم ىف االعتماد   واجلودة  نظامجمال تطوير التعليم و انشاء                      

 الـيت يقيمهـا مركـز تكنولوجيـا         :) يـاسب اآلل ـاحل(  حضور دورات الكمبيوتر   -                   
   HEEPFأل    ضمن مشروعباجلامعة املعلومات                      
 Power point, Excel, net work and                 :  دورات4و عددها (                                 

                web site publishing , e-learning) 
                                                                            

  عقدت بكلية األقتصاد املرتىل ىفنظمتها اجلامعة و الىت CDL حضور واجتياز دورات ال - 4       
  .م2006 يونيو              

  .مFP7  -2007امعة حلوان عن مشروعات الحضور ورشة عمل اقيمت جب - 5       
م  2007م جبامعة القاهرة وىف يونية2006 ىف ابريل   الذى اقيم DAADحضور مؤمتر ال- 6       

  .جبامعة حلوان
بتطوير نظم دعم القرار واستخداماا يف ااالت       " حلضور الربنامج التدرييب اخلاصة      ممثل اجلامعة  -7

مقدمة يف دعم (   م2007 من نوفمرب 11جبامعة القاهرة يف " و اإلدارية االقتصادية و التعليمية 
  .) النهائي، تطبيقات نظم دعم القرار يف التعليم القرار ،أساليب دعم القرار للمستخدم

عن تنظيم  انعقاد الدورات      باجلامعةة  مبركز ضمان اجلود   مدير وحدة التدريب  كاجلامعة   سئولم -8
   املسئول عن تنظيمكذلك وحىت اآلن ، 2006جبامعة حلوان منذ  TOT التدريبية اخلاصة بال 
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نـشر ثقافـة    ل بأعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريني باجلامعة       انعقاد الدورات التدريبية اخلاصة     
ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة      عقد  الذي ي ألسبوعي   ا لربنامج معايري اجلودة   واملنسقاجلودة  

 فريـق  واالشتراك فيها ضمن اآلن وحىت م2006منذ)   FLDP مركز أل(اجلامعة التدريس ب
  . يف الربنامجاملدربني

  بالكلية مشروع انشاء وحدة لتوكيد اجلودة ىف الكلية ضمن فعاليات  ورش عملإقامة -9      
  .م2008 -2006   خالل عام         
  يونيو(  بكليات جامعة حلوان اجلودة وحدات ضمان ملديري ورشة عملتنظيم وإقامة  -10     

   اجلودة       مبركز ضمانكمدير وحدة التدريبومدا ثالثة أيام من واقع عملي ) م2007            
   . كمدربجبامعة حلوان و االشتراك         
  ):FLDP   (  مبركز ال كمدربالشتراك يف دورات تدريبيةا -11    

   مهارات برنامجتدريبية للمدرسني املساعدين بالكلية دورة يف  كمدرباشتركت -      
  املوافق   االثنني( صاحبةامل عملال، وورشة  ) FLDP(  مشروع ن ضمالعلميالبحث         
  ).م2005 يونيو 27         

  . جبامعة عني مشس )م2007عام ( ألعداد املعايري القومية املرجعية ورشة عمل حضور -12
التكامل  باإلسكندرية ضمن فعاليات مشروع صندوق التعليم العايل للتنسيق و ورشة عمل حضور -13

  .م2006بني مشاريع اجلامعات املصرية و ذلك يف ابريل       
  للعلـوم  نظمها الس األعلى للجامعات مبناسبة العـام املـصري اليابـاىن   ورشة عملحضور  -14

 KAIZEN management مموضوعها توضيح مفهو) م2008مارس (والتكنولوجيا يف 
 لتحفيز التحسني املستمر للوصول إىل مستويات أفضل من اجلودة يف الصناعة وىف التعليم وتطبيقاته

  .)نقل للخربات اليابانية يف هذا اال ( 
   ) م2008مارس (  القومية للجودة واالعتماد مبقراللجنةدورة املراجعني النظراء  حضور -15
 لالعتماد  واملقرر اليت أقامها مشروع التطوير املستمر والتأهيلجيف الربنامدور إعداد توصحضور -16

CIQAP   م17/4/2008-15جبامعة القاهرة يف.  
-يف جمال ضمان اجلودة الذي أقيم بكلية الطـب   TEMPUS المؤمتر عن إسهامات حضور -17

  .م2008 /5 /8-7حلوان عن اجلودة واالعتماد وذلك يف  جامعة
عن كيفية  (املرحلة الثانية( جبامعة القاهرة عن أقامتها وحدة إدارة املشروعات شة عملور حضور -18

   / 5 /21يف CIQAP األعداد والتقدم ملشروع التطوير املـستمر والتأهيـل لالعتمـاد ال    
   . م2008
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  جامعات مـصرية 4 هيئة تدريس من أعضاء جبامعة حلوان حضرها أقيمت  ورشة العملحضور- 19
 Polonga التفاقيـة  نظام الوحدات الدراسية املعمول ا بني الدول األوروبية وفقا ضالستعرا

  .م26/5/2008 املوافق االثننيوذلك يوم 
جبامعة القاهرة  تدعيم القدرات التنافسية للجامعات الذي عقد:  بعنواناملؤمتر الدويل الثاينحضور -20

  .م2008 يونيه 5-4يف 
  ات التدريبية اليت تعقدها اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادللدور حلوانمنسق جامعة  -21

  .م21/5/2008بدء من         
معايري اجلودة (  مركزيه على املواد التدريبية املطورة  TOTورشة عمل لتدريب املدربنيحضور -22

  .م2008 يونية 19-17 يف FLDP) ىف العملية التدريسيه
جودة التعليم واالعتماد  بعنـوان املعـايري القياسـية     للهيئة القومية لضمان     املؤمتر األول  حضور -23

  .م22/6/2008-21 يف بقاعة املؤمترات جبامعة األزهر واالعتمادوالطريق حنو اجلودة 
الفنون اجلميلة جبامعـة    التربية الرياضية للبنات وكلية      بكلية   لقاء مع اعضاء هيئة التدريس     تنظيم -24

   . الربنامج و املقرر  وتوصيفنظام ضمان اجلودةبيق تطحلوان بشأن 
  .بكلية احلقوق جبامعة حلوانلنشر ثقافة اجلودة بينهم السادة األداريني لقاء مع  عقد -25
املتقدم (CIQAP)  شروع التأهيل لألعتمادملتابعة امل باجلامعة ضمن جلنة ممثل ملركز ضمان اجلودة -26

  ).م31/8/2008(به كلية اهلندسة باملطرية 
 بفندق سونيستا بالقاهرة نظمتها اهليئة القومية لضمان جودة التعليم لعـرض            ورشة عمل ضور  ح -27

 5-4ىف الفتـرة مـن    (  ىف التعلـيم     التجربة األوروبية ىف جمال ضـمان اجلـودة واألعتمـاد         
  ).م9/2008/

)  م  14/9/2008-11 (  الفترة من  بالعريش ىف الذى عقد   لقصب السكر    حضور املؤمتر الدوىل   -28
  ضمن اعضاء اللجنة املنظمة ألحد جلسات املؤمتراألشتراك وكذلك ، والقاء حبثني خالل املؤمتر 

  ).مساعد رئيس اجللسة (      
الىت نظمتها وحدة التدريب باهليئة القوميـة  " املراجعني اخلارجيني للتعليم اجلامعى" حضور دورة  - )29

  .م2008 /10 /16-12لضمان جودة التعليم ىف الفترة من 
 -التعليم العايل   و  التعليم قبل اجلامعي   ( لالقتصاد املرتيل  عضو جلنة وضع املعايري القياسية القومية     ) 30

  .بترشيح من األستاذ الدكتور رئيس اهليئة القومية لضمان جودة التعليم)  م2008أكتوبر 
 2008 ء املصريني بكندا وأمريكـا    لرابطة العلما  35ة أل   املؤمتر السنوي جبامعة القاهر   حضور  ) 31

  .م12/2008 /29-27وذلك يف " استراتيجيات ورؤيا معاصرة للتعليم" بعنوان 
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  تقييم مشروعات الدورة الثانيـة     حضور ورشة عمل مبركز التدريب الطيب جبامعة عني مشس عن         ) 32
  .م بترشيح من مركز ضمان اجلودة باجلامعة8/1/2009للتأهيل لالعتماد يف 

الـدورة املتقدمـة للمـراجعني      : ر دورة تدريبية باهليئة القومية لضمان جودة التعليم بعنوان        حضو)33
  .م2009 يناير 28-25وذلك يف الفترة من .  للتعليم العايلاخلارجني

 رسـالة  (الرعاية املتكاملة للمـسنني     :  الثالث للمسنني بعنوان   ورئاسة جلسة باملؤمتر الدويل   حضور  ) 34    
  .   م2009 مارس 5-4يف الفترة من وذلك  ).وعلم

  كأحد مقومات التقدم للحصول على مشروع التطوير التخطيط اإلستراتيجي:ورشة عملحضور  )35
وذلـك يف   .حتليل البيئة الداخلية واخلارجية :اجلزء األول املستمر وتأهيل الكليات للتقدم لالعتماد

  .   م2009 ابريل 19الفترة من 
للجامعات للتقدم مبقترحات املشروعات    عداد مدربني لإلعالن والدعم الفين       إ حضور ورشة عمل  ) 36

 ابريـل   23-22وذلك يف الفتـرة مـن       . التنافسية يف برنامج التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد      
  .  م2009

التطوير  مشروع التقدم للحصول على  كأحد مقوماتالتخطيط اإلستراتيجي:حضور ورشة عمل) 37
وذلك يوم  حتليل البيئة الداخلية واخلارجية :اجلزء األول الكليات للتقدم لالعتماد يلاملستمر وتأه

  . 19/4/2009 األحد
م والذي نظمها اجلانب 4/5/2009 يوم االثنني املوافق حضور ورشة عمل عن زيت النخيل) 38    

ة تدريس من بعض  جامعة حلوان وحضور أعضاء هيئ–مع كلية االقتصاد املرتيل بالتعاون  املاليزي
  .وبعض املراكز البحثية ) هسكندرياأل املنوفية،( اجلامعات املصرية 

  .م10/5/2009 باجلامعة منذبوحدة إدارة املشروعات عضو جلنة اخلرباء اإلستشارين) 39
 ألعضاء هيئة التدريس ومـديري وحـدات مـشروع          ورش عمل مبركز ضمان اجلودة     4 تنظيم) 40

QAAP2   3/5/2009ء الطالب والطالب املتميزين بكليات اجلامعة يف        ، وورشة عمل ألمنا  ، 
 7/5/2009وورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس لثمان كليات للتقدم مبشروع التأهيل لالعتماد يف 

م ، وورشة عمل ألمناء الكليـات ورؤسـاء األقـسام اإلداريـة بالكليـات يف           11/5/2009،
10/5/2009.   

  ة لضمانالقومي اهليئةالذي نظمته التعليم اإللكتروين والتعليم عن بعد حضور دورة تدريبية عن ) 41   
  11وذلك يف الفترة من    واموعة األوربية اهليئة األمريكيةباالشتراك مع جودة التعليم               
  .م20/5/2009-19م ،14/5/2009-           

  )م2009منذ يوليو ( ضمان جودة التعليم  املشكل باهليئة القومية لفريق الدعم الفىنعضو ضمن ) 42
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 )29/10/2009(ضم اللجنة المنظمة للملتقلى األول للجامعات المصرية بجامعة حلوان        عضو  ) 43
  .CIQAPلمشروعات ال

  
  :  اجلمعيات العلمية األشتراك ىف :اثامن

  .م1980 منذ املرتيل اجلمعية املصرية لالقتصاد يفعضو  -1       
  .1989جلمعية املصرية للتغذية منذ عضو با -2       
  .1989عضو باجلمعية املصرية لعلوم وتكنولوجيا األطعمة منذ  -3       
  .1989منذ  ) األزهرطب  (األم لنب أصدقاءعضو جبمعية  -4       
  .1987منذ األمريكية  IFT األطعمةعضو باجلمعية الدولية لعلوم وتكنولوجيا  -5       
  .م2004 عام –ية تغذية العقل و مكافئة سوء التغذية  عضو مجع-6       
  .م2007منذ–مجعية البيولوجيني العرب -7       
  .م2007 منذ- اجلمعية املصرية األملانية للبيولوجيني-8       
  :النشاط اإلداري : تاسعا

  .2010 منذ فرباير نمدير مركز ضمان اجلودة جبامعة حلوا -1
      .م2009الدورة العاشرة -لالقتصاد املرتيل للترقيات دائمةأمني اللجنة العلمية ال -2

  .م13/4/2009منذ  جبامعة حلوان ضمان اجلودة نائب مدير مركز  -3    
  .م2008 حىت ابريل م2005  منذ نوفمرب بالكليةاجلودة ضمانة وحد  مدير -4
  . اآلنم حىت 2006اجلودة جبامعة حلوان  منذ عام ضمان مركزجملس ادارة   عضو-5
   م حىت اآلن2006 مبركز ضمان اجلودة جبامعة حلوان وحدة التدريب مدير -6
  .م حىت اآلن2007 مبركز ضمان اجلودة جبامعة حلوان منذ عام جلنة اخلرباء عضو -7
  .م2007 األنتاجية بالكلية لس ادارة الوحدةعضو جم -8

  .)لفترتني(  م2007حىت نوفمرب م 2001  نوفمربوم األطعمة منذو علجملس قسم التغذية  رئيس-9       
  .م و حىت اآلن1988 و علوم األطعمة منذ س قسم التغذيةعضو جمل - 10
  .م2007 حىت 2001  منذجملس الكلية عضو - 11
  . م2003 – 2001الكلية  بعضو جلنة الدراسات العليا  -12
. م  2000عام    ) ة حلوان   جامع( للمدينة  اجلامعية     رئيس جلنة ممارسات شراء خامات التغذية     -13
  . م 1997 البيئة  خدمة اتمع وتنميةعضو جلنة شئون-14
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املـرتيل جامعـه    بكل من كلية االقتصاد     (   و الالئحة الداخلية للكلية      عضو جلنة تطوير املناهج   -15       
  .م1997-1992  خالل فترة اإلعارة من)و جامعه حلوان  امللك عبد العزيز          

  
  .1990 -1989 عام األوىلللفرقة رائدة علميه -16        
  .)1990/1991 ، 1990/ 1989  (الدراسيللعام  بالكلية رائدة أسره طابا- 17       
  -1994سبتمرب ( جبامعة امللك عبد العزيز بالسعودية املرتيل لالقتصاد رائده اللجنة االجتماعية -18      

   – 1992 إىل جامعة امللك عبد العزيز جبده عام  ا إعاريتأثناء فترة  وذلك )م1995           
    .م1997           

              
                                                             هقدمم                                                                              

 هناء حممد احلسيين محيدة. د. أ                                                                                      
                                                                                    :األسم                                                               
                                                                                :  التوقيع                                                                       

    
  
  

      


