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 علميةــذاتية والــرة الــيـــالس

 على المجيد عبد العزيز عبد أشرف/  لدكتورا لألستاذ

                                           :البيانات الشخصية: أوال 

 .على المجيد عبد العزيز عبد شرفا:  باللغة العربية بالكامل االسم

 ASHRAF ABD EL-AZIZ ABD EL-MEGEID ALI   :األسم بالكامل باللغة االنجليزية

 

 

 .7002جامعة حلوان منذ عام  –بكلية االقتصاد المنزلي  التغذية أستاذ : الحالية  الوظيفة

  .7002جامعة حلوان منذ شهر أغسطس  –كلية االقتصاد المنزلي  عميد -

 .جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي  :   العمل جهة

  .72/9/0927 :   تاريخ الميالد

 .القاهرة :   محل الميالد

 .متزوج ويعول بنتين وولد :الحالة االجتماعية

 .بوالق أبو العال/ المطبعة األهلية  ارعش 26 :  عنوان العمل

 76224927:  فاكس     76224927 : تليفون العمل

 .حدائق شبرا القاهرة/ توفيق حنا  ارعش 44 : عنوان المنزل

 (07) 77023920 - (07) 77372244 : تليفون المنزل

 00000602202 :  محمول

    ash205080@yahoo.com :  يميلإ

 :المؤهالت العلمية: ثانيا 
كليةة االقتصةاد  -"1891مايو "في االقتصاد منزلي تخصص تغذية وعلوم األطعمة  بكالوريوس -1

 .المنزلي جامعة حلوان

كليةة االقتصةاد  -"1881 ينااير"في االقتصاد منزلي تخصص تغذية وعلةوم األطعمةة  ماجستير -2

 .المنزلي جامعة حلوان

كليةة االقتصةاد  -"1881 ماايو"في االقتصاد منزلي تخصةص تغذيةة وعلةوم األطعمةة  دكتوراه  -3

 .المنزلي جامعة حلوان
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 :بيانات أخري:  لثاثا

اكاديميةة البثة   - علي مسةتو  جمهوريةة مصةر العربيةة عضو وامين اللجنة الوطنية للتغذية -1

 (.7004 – 7002)عام  -العلمى 

المجلس االعلةي  -االساتذة واالساتذة المساعدين  محكم وعضو في اللجنة العلمية لترقيات -2

 (.7004 – 7002)عام  –للجامعات 

 .محكم خارجى لبعض المجالت العلمية المحلية والعالمية -3

 :التدرج الوظيفي :رابعا

 من اعتبارا حلوان جامعة – المنزلي االقتصاد كلية – األطعمة وعلوم التغذية بقسم معيد -1
09/00/0932. 

جامعة حلوان  –كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة  مدرس مساعد -2
 .2/0/0997اعتبارا من 

جامعة حلوان اعتبارا من  –كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة  مدرس  -3
03/6/0992. 

جامعة حلوان  –كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة  أستاذ مساعد  -4
72/6/7007. 

جامعة حلوان  –كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة  أستاذ التغذية -5
72/6/7002. 

 .74/7/7000جامعة حلوان في  –بكلية االقتصاد المنزلي  يا والبحوثوكيل للدراسات العل -1
 .الي االن 2113-9-1جامعة حلوان في الفترة من  –عميدا لكلية االقتصاد المنزلي  -1

 هامة ظحااتمال -أ: خامسا

 االستاذيةيثصل علي  الرجالهيئة تدريس من  أول عضواالستاذ الدكتور اشرف عبد العزيز  -0

 .من أبناء الكلية

هيئة تدريس في تاريخ كلية االقتصاد المنزلي من  أول عضواالستاذ الدكتور اشرف عبد العزيز  -7

 ".عضوا في لجان الترقيات" الرجال

جامعة  –في كلية االقتصاد المنزلي هيئة تدريس  أول عضواالستاذ الدكتور اشرف عبد العزيز  -2

 .مصرعضوا وامين في اللجنة الوطنية للتغذية علي مستو  حلوان 

لضمان  من الهيئة القومية اعتماد الكليةأثناء فترة العمادة لألستاذ الدكتور اشرف عبد العزيز  تم -4

وتم تكريم الكلية بهذا الثدث من الهيئة القومية   (7004سبتمبر /  77) جودة التعليم واالعتماد

 .7002 - 6 – 76لي في لضمان جودة التعليم واالعتماد ومن قبل االستاذ الدكتور وزير التعليم العا

الساعات نظام ب نامج التغذية العالجيةبرتفعيل ب االستاذ الدكتور اشرف عبد العزيزقام  -6

 .(7004/  7002) المعتمدة بمصروفات

المعمل التدريبي لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة افتتح في بداية فترة العمادة  -2

 .للكلية (الحضانة النموذجية)

تفعيل برنامج التعليم المفتوح  االستاذ الدكتور اشرف عبد العزيزسيتم بمشيئة هللا في عهد  -2

لقسمى  البرامج المهنية، وأيضا حي  تمت الموافقة علي ذلك (الصناعات الغذائية واأللبان)

 .(الصناعات الجلدية –المالبس والنسيج )

لالقتصاد المنزلي علي مستو  في عمل رابطة االستاذ الدكتور اشرف عبد العزيز  يسعى -3

 . تمهيدا لعمل نقابة لخريجين االقتصاد المنزلي. جمهورية مصر العربية
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  :مالظحاات هامة خاصة بأنشطة الكلية -ب

 -اإلداريين  -أعضاء هيئة التدريس )لمجتمع الكلية  لإلفطار الرمضاني الجماعيإقامة يوم   -1

 .7002-2-02وذلك يوم االربعاء الموافق ( والطالب والخريجين

( وصلوا سن التقاعد)بالكلية ممن انهوا فترة خدمتهم بالكلية  حفل تكريم لبعض األداريينعمل  -2

 .سارةوكذلك مشاركة االداريين بالكلية مناسبتهم االجتماعية السارة وغير ال

وحدة الدعم واالرشاد االكاديةمى  من خالل بتكريم أوائل األقسام العلمية من الطالب اميقال -3

 .م 7002/ 02/00م االربةعاءالموافقيو

المختلفة فني ورياضي وثقافي واسر  الطالب المتميزين في االنشطة الطالبيةبتكريم  القيام -4

 .4/6/7004وعلم وتكنولوجيا واجتماعي وجوالة، وذلك يوم االحد 

يوم  (تطوير العشوائيات بين الواقع والمأمول)والذ  بعنوان  الملتقى البيئي الثانىعقد  -5

نجم  ماجد/ ياسر صقر رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور / تثت رعاية االستاذ الدكتور  20/2/7004

أشرف عبد العزيز عميد الكلية ومقرر الملتقى / نائب رئيس الجامعة وبرئاسة االستاذ الدكتور 

خالد القاضى وقد حضر الملتقى لفيف من قيادات الدولة من وزراء سابقين / األستاذ الدكتور 

 ورؤساء صثف ورؤساء أحياء ورؤساء بعض االندية االجتماعية ورؤساء بعض الجمعيات االهلية

المهتمة بموضوع الملتقى ووكالء وزارت الصناعة والصثة والتعليم والزراعة والتموين ومدير الصندوق 

االجتماعى و صندوق تطوير العشوائيات والمدير اإلقليمي لمنظمة االمم المتثدة لمنطقة الشرق 

 2د األوسط وعقب الجلسة االفتتاحية تمت زيارة المعرض المقام على هامش الملتقى وتم عق

 .جلسات فى تخصصات مختلفة

 .02/4/7004، يوم  7002/  7007للعام الدراسي  حفل تخريج الطالباقامة  -6

في بالكلية وتم تهنئة الناجثين والمتميزين  طالب برنامج التغذية العالجيةل اجتماععمل  -7

 .9/2/7004يوم الفصل الدراسي االول 

التى تم انعقادها يوم "  مشكلة ولها حلول السمنة" بالكلية بعنوان لقسم التغذية عمل  ندوة  -8

للطالب والخريجين، وقد قام عدد كبير من االساتذه المتخصصين في التغذية ومن  7004/  7/  72

 .بينهم عميد الكلية بالقاء المثاضرات

 7004عام عمل  ندوة لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بالكلية   -9

االتجاهات )والذ  بعنوان  جامعة حلوان –قتصاد المنزلي المؤتمر الدولي الثالث لالاقامة   -11

ياسر صقر رئيس الجامعة في . د.تثت رعاية أ "(رؤية تنموية"الحديثة في البحث العلمى 

 .7006مايو  2 – 4الفترة من 

 –المؤتمر الدولي الثال  لالقتصاد المنزلي في  (الوكالء السابقين)السادة االساتذة تكريم   -11

لما بذلوه من "( رؤية تنموية"االتجاهات الثديثة في البث  العلمى )والذ  بعنوان جامعة حلوان 

 .جهد لرفع شأن الكلية خالل فترة توليهم مناصبهم االدارية
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جامعة حلوان  –في المؤتمر الدولي الثال  لالقتصاد المنزلي  تكريم خريجين الكليةدعوة و   -12

لما يبذلوه من جهد لرفع شأن "( رؤية تنموية"االتجاهات الثديثة في البث  العلمى )والذ  بعنوان 

 (.سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية)الكلية من خالل عملهم في المجتمع الخارجى 

 –بالكلية في المؤتمر الدولي الثال  لالقتصاد المنزلي  املينتكريم السادة االداريين والع  -13

لما يبذلوه من "( رؤية تنموية"االتجاهات الثديثة في البث  العلمى )جامعة حلوان والذ  بعنوان 

 .جهد لرفع شأن الكلية وتفانيهم في عملهم بجد واخالص، كذلك الذين وصلوا لسن التقاعد

 ." 00/6/7006بات نظم ادرة الجودة للطالب يوم االحد متطل" عمل ندوة للطالب بعنوان  -14

، ودعوة االطفال االيتام بقضاء يوما 72/4/7006يوم الخميس الموافق  بيوم اليتيمعمل احتفالية   -15

 .بالكلية واالحتفال بهم

"  المشكلة السكانية والتنمية المستدامة فى مصر" اقامة الملتقى البيئي الثال  بعنوان   -16

ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، ودعوة العديد . د.، تثت رعاية أ7006/ 4/  70يوم األثنين الموافق 

 .من الشخصيات العامة والفنية المؤثرة في المجتمع

 7-0وذلك فى الفترة  الملتقى الثالث عشر لتشغيل خريجى الجامعةاشتراك الكلية في   -17

خريجى الكلية والمساهمة فى حل مشكلة ، بهدف تشغيل بقاعة حسن حسنى 7006إبريل 

 .البطالة وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين

 رسالة الماجستير والدكتوراه: سادسا

 :عنوان رسالة الماجستير

IMPROVEMENT OF THE NUTRITIVE VALUE OF YEAST. 

 .تحسين القيمة الغذائية للخميرة

 :الدكتوراهعنوان رسالة 

EFFECT OF REUSE OF DEEP FRYING OILS ON THE NUTRITIONAL VALUE OF SOME 

FOODS BY USING EXPERIMENTAL ANIMALS. 

على القيمة الغذائية لبعض األطعمة باستخدام  رتأثير االستخدام المتكرر لزيوت التحمير الغزي

 .حيوانات التجارب
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 :أوجه األنشطة العلمية والتطبيقية: سابعا

 التدريس: 1

 .البكالوريوسالتدريس لمرحلة  - أ

  جامعاة حلاوان  –كلياات االقتصااد المنزلاي  -التدريس بقسم التغذية وعلوم األطعمة– 
  .وجامعة األزهر باالنتداب في مجال التخصص للمواد التالية -  1891  منذ عام  

 م أسم المادة م أسم المادة م أسم المادة
-3 تغذية متقدمة -2 تكنولوجيا أطعمة  -1 تغذية عالجية   
-6 تقنين غذائي -5 أسس تغذية  تخطيط وإعداد  

 الوجبات
4-  

-9 علوم أطعمة وتثليلها -8 طهي جماعات  -7 تغذية إنسان   
مشروع التخرج للفرقة 
 الرابعة شعبة التغذية

12- مشاكل التغذية في  
 الدول النامية

11- -11 تربية غذائية وصثية   

-15 التشريعات الغذائية -14 التسممات الغذائية  -13 كيمياء األطعمة   

العناصر الغذائية في تغذية 
برنامج التغذية "االنسان 

"العالجية  

التغذية في مراحل   -18
(7)العمر المختلفة   

17- التغذية في مراحل  
( 0)العمر المختلفة   

16-  

      
 .التدريس لمراحل الدراسات العليا - ب

 جامعة حلوان –االقتصاد المنزلي لدبلوم تغذية المرضي كلية ( نظري وعملي) :مرضى تغذية. 

 جامعة حلوان –لمرحلة الماجستير كلية االقتصاد المنزلي : تغذية متقدمة. 

 كلية االقتصةاد المنزلةي جامعةة . للفرقة الثانية ماجستير تخصص تغذية وعلوم األطعمة :بحث  ظحلقات

 .حلوان

 للفرقة الثانية ماجستير تخصص تغذية وعلوم األطعمة :أطعمة ظحفظ. 

 كليةةة . لمرحلةةة الماجسةةتير و الةةدكتوراه تخصةةص تغذيةةة(: 2- 1)لعناصثثر الغذاةيثثة غثثي تغذيثثة ا نسثثان ا

 .االقتصاد المنزلي جامعة حلوان

  كليةة االقتصةاد المنزلةي جامعةة . لمرحلة الدكتوراه تخصص تغذية(: 2)طرق معملية غي ابحاث التغذية

 .حلوان

 كلية االقتصاد المنزلةي جامعةة . لدكتوراه تخصص تغذيةلمرحلة ا :تخطيط برامج التغذية غي المجتمعثات

 .حلوان

  تابعا لقسةم ( بمصثروغات –برنامج بناام الساعات المعتمدة ) لبرنامج التغذية العالجية( 1)تغذية أنسان

 .جامعة حلوان –التغذية وعلوم االطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 

 بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهرلمرحلة الدكتوراه ( نظري وعملي) :مرضى تغذية. 
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 جامعة األزهر –لمرحلة الدكتوراه كلية االقتصاد المنزلي : تغذية إنسان متقدم. 

 لمرحلةة الماجسةتير كليةة االقتصةاد المنزلةي : طرق البح  العلمي وتحليل البيانات غثي مجثال التغذيثة– 

 .جامعة األزهر

 لمرحلةة الماجسةتير تخصةص تغذيةة وعلةوم األطعمةة كليةة التربيةة :  تقييم الحالة الغذاةية غي المجتمع

 .جامعة طنطا –النوعية 

 للفرقة الثانية لمرحلة الماجستير تخصص تغذيةة وعلةوم : ظحلقات بح  غي مجال التغذية وعلوم األطعمة

 .جامعة طنطا –األطعمة بكلية التربية النوعية 

  جامعة األزهر –تصاد المنزلي كلية االق -أولي ماجستير  :(ظحلقات بح )سيمينار. 

 جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي  -ثانية ماجستير  :النواظحي االجتماعية والثقاغية غي التغذية. 

 جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي  -أولى دكتوراه  :السياسة الدولية الغذاةية وبرامج األغذية. 

 :الكتب العلمية: 2
 :الكتب العلمية اآلتية تأليف غي االشتراك

 .تخطيط و إعداد الوجبات -7   .التربية الغذائية والصثية -0
 .تغذية إنسان -4    .كيمياء األغذية -2
 .التقنين الغذائي -2    .التسممات الغذائية -6
 التثقيف الغذلئي -2  التغذية في مراحل العمر المختلفة -2

 

 .التغذية العالجية -ابواآلن غي صدد االشتراك غي إنتاج كت

 :المؤتمرات حضور ومشاركة: ثامنا

في المؤتمر المصري الثاني لالقتصاد المنزلي الذي قامت بتنظيمه  ببحث الحضور واالشتراك -1
 .م  0992مايو   72 -76جامعة المنوفية في الفترة من  -كلية االقتصاد المنزلي 

تأثير االستخدام المتكرر لزيوت التحمير الغزير على القيمة  :""عنوان البحث"
 ". الغذائية لبعض األطعمة باستخدام حيوانات التجارب

في المؤتمر العالمي الخامس لالقتصاد المنزلي الذي قامت  ببحث الحضور واالشتراك -2
 .م0993مايو  2 - 6جامعة حلوان في الفترة من  -بتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي 

دراسات بيولوجية على بعض البقول كمواد خافضة للسكر " ": عنوان البحث"
 ".والكولسترول

في المؤتمر المصري الرابع لالقتصاد المنزلي الذي قامت بتنظيمه  الحضور واالشتراك ببحث -3
 . م0999سبتمبر  7 -0جامعة المنوفية في الفترة من  -كلية االقتصاد المنزلي 
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( البلطي والسردين)نوعين مختلفين من السمك المقلي  تأثير: ""عنوان البحث"
 ". على الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكولسترول

في المؤتمر العلمي السادس لالقتصاد المنزلي الذي قامت بتنظيمه كلية  االشتراك ببحث -4
 .م7000إبريل  74 -72جامعة حلوان في الفترة من   -االقتصاد المنزلي 

 ".دراسات كيميائية وبيولوجية على طهي وزيادة طهي اللحوم:" "عنوان البحث"

في المؤتمر اإلقليمي العربي الثاني لرعاية المسنين الذي قامت  الحضور واالشتراك ببحث -5
نثو شيخوخة )  جامعة حلوان وموضوعه –بتنظيمه مركز الرعاية الصثية واالجتماعية للمسنين 

 (.أكثر سعادة

الكيميائية لزيت القرطم المستخدم في تحمير شرائح الخصائص “ : "عنوان البحث"
 ".البطاطس

فرد  في المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وتنمية األسرة و الذي  الحضور واالشتراك ببحث -6
 .م 7000سبتمبر 4 -7جامعة المنوفية في الفترة من  -قامت بتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي 

لبروتين الحيواني والكافيين على الكالسيوم تأثير التغذية با: ""عنوان البحث"
 ".والفسفور المتاح

في المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وتنمية األسرة و الذي قامت  الحضور واالشتراك ببحث -7
 .  م 7000سبتمبر  4-7جامعة المنوفية في الفترة من  -بتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي 

ولوجي لزيت القطن المتكرر االستخدام بعد تقييم كيميائي وبي: ""عنوان البحث"
 ".إجراء عمليتي الغسيل أو إضافة نسب تعويضية

في المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي ( مشترك مع آخرين) الحضور واالشتراك ببحثين  -8
 -70جامعة حلوان في الفترة من  -وقضايا العصر و الذي قامت بتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي 

 .م 7004أبريل  77

دراسات كيميائية وبيولوجية على تأثير بعض البذور : ""األولالبحث عنوان " -
 ".بارتفاع مستوى الكولسترولوزيوتها على الفئران المصابة 

تأثير الجرعات المختلفة من الكافيين على كثافة ": "لثانىالبحث اعنوان " -
 ".أمالح العظام في إناث الفئران البالغة 

جامعة المنصورة في الفترة من  –المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية النوعية بدمياط  حضور  -9
 .7004أبريل  79 -73

 00/7004/ 2 – 4ي الندوة الثانية لالقتصاد المنزلي المنعقدة خالل الفترة من االشتراك ببث  ف -11
اآلفاق الجديدة )والتي بعنوان  (جامعة الملك عبد العزيز)بالمملكة العربية السعودية 

 (.لالقتصاد المنزلي

دراسة كيميائية وبيولوجية لبعض النكهات المضافة لشرائح "": عنوان البحث"
 ".بطاطس الشبسى

المؤتمر العربي الثاني للتغذية المقام بمملكة بثالث أبثاث في  الحضور واالشتراك  -11
 (.7004ديسمبر  9-4) البحرين
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 ": ثابحالان ويعنا"

دراسة بيولوجية على الخبز المدعم ببعض البقول كمواد خافضة للسكر  -

 . والكولسترول
بارتفاع مستوى دراسة تأثير السيلينيوم ودرجة أمانه على الفئران المصابة  -

 .الكولسترول في الدم

دراسة بيولوجية لتأثير الشاي األخضر على الفئران المصابة بأمراض الكبد الحادة  -
 .والمزمنة

ية جامعة الزقازيق التي بعنوان في ندوة كلية التربية النوع بمحاضرة الحضور واالشتراك -12
 (.غذاء صثي لمجتمع آمن)

 ".للحياة اليومية وأثره على صحة اإلنساناإليقاع السريع "": عنوان البحث"

في المؤتمر العلمي السنوي السادس بكلية التربية النوعية  الحضور واالشتراك ببحثين -13
 (.7006مايو  6-4)جامعة المنصورة 

 ": ثابحالان ويعنا" 

التأثير الوقائي للكركم على الفئران المصابة بتليف الكبد الناتج من رابع كلوريد  -
 .الكربون

تأثير عسل النحل المدعم وغير المدعم بالكولين على الفئران المصابة بأمراض الكبد  -

 .المزمنة

 –لرعاية المسنين المؤتمر اإلقليمي العربي السادس في  المشاركة وإلقاء محاضرة  -14
 (.7002ابريل  03 – 02) جامعة حلوان

 ":لمحاضرةعنوان ا" 

 ".الزهايمردور التغذية وأخصائي التغذية في مرض "

المشاركة ببث  في مؤتمر تدعيم الطعام ببعض العناصر الدقيقة والذي أقامه المركز الوطني   -15
الجماهيرية العربية الليبية )طرابلس للمواصفات والمعايير القياسية،  والذي أقيم في 

   .7002ديسمبر  09 – 02في الفترة من  –( الشعبية االشتراكية العظمى

تأثيرات تدعيم دقيق القمح بالشعير على خواص العجائن وصفات ": عنوان البحث" -

 .الخبز الصحي علي الفئران المصابة بالسكر

والذي  المؤتمر السعودي الرابع للغذاء والتغذيةفي  الحضور والمشاركة بثالث أبحاث -16
مركز الملك فهد . 7002/ 07/07-00في الفترة من  نظمته الجمعية السعودية للغذاء والتغذية

 .الثقافي في مدينة الرياض

  :"ثابحالا نويعنا"

 (.إلقاء)دراسة بيولوجية وكيميائية على بعض المكسرات  -

. تأثير بذور العنب وزيوتها على الفئران المصابة بارتفاع في مستوى الكولسترول -
 (.بوستر)

دراسة مقارنة لتأثير دقيق فول الصويا وبذور السمسم على الفئران المصابة بمرض  -
 (.بوستر. )السكر والفئران المصابة بالفشل الكلوي الحاد
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والذي أقيم في الفترة من  المؤتمر العربي الثالث للتغذيةالثضور والمشاركة بمثاضرة في   -17
المركز العربي للتغذية )والذي نظمه  دولة أبو ظبيوالمقام في  7002ديسمبر  2 – 4

 (بالتعاون مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

 .الفوائد الصحية للمكسرات*   ":لمحاضرةعنوان ا"  

 سلطنة عمانالذي أقيم بدولة  العالميفي المؤتمر  الحضور والمشاركة وإلقاء بحث  -18
جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع جامعة لندن متروبوليتن ومعهد )( مسقط)

المؤتمر عنوان . 7003مارس  00 – 3في الفترة من ( لندن –كيمياء المخ والتغذية البشرية 
 (.األهمية االقتصادية لألسماك وتأثيرها علي صثة الشعوب)

 .تأثير أنواع مختلفة من األسماك علي الفئران المصابة بداء السكر": عنوان البحث" -

االقتصاد المنزلي )والذي بعنوان  المؤتمر العربي الثاني عشر لالقتصاد المنزلي حضور -19
/  09 - 03جامعة المنوفية في الفترة من  –و المقام بكلية االقتصاد المنزلي ( والتنمية البشرية

3  /7003. 

 –ببانكوك التاسع عشر المقام  مؤتمر التغذية العالميفي  ببث   الحضور والمشاركة -21
 .7009أكتوبر  9إلي  4في الفترة من  تايالند

تأثير تدعيم الوجبات مرتفعة الفركتوز بمستويين من بعض التوابل ": البحث عنوان" -

 .علي فئران االلبينو الطبيعية

 المؤتمر العربي الثالث للسمنة والنشاط البدنيفي  الحضور والمشاركة وإلقاء بحث -21
يناير  70إلي  09في الفترة من  مملكة البحرين –المنامة  –المنعقد في فندق الخليج  –

7000 . 

تأثير األورليستات علي الفئران البدينة المغذاة علي وجبات تحتوى ": عنوان البحث" -
 .علي نسب مختلفة من البروتين والدهن

بعنوان تقنية األغذية والرقابة والتغذية  المؤتمر السعودي الخامس للغذاء والتغذيةحضور  -22
المملكة )الصثية والذي نظمته الجمعية السعودية للغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود 

 . م7000فبراير  00إلي  9في الفترة من  (العربية السعودية

والذ   المنصورةجامعة لكلية التربية النوعية  (المؤتمر العربي الخامس الدولي الثانى) حضور  -23

االتجاهات الثديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمى في مؤسسات التعليم العالي )بعنوان 
 .7000ابريل  06الي  04في الفترة من ( النوعي في مصر والعالم العربي

والمقام بالعين  للتغذية العالجيةفي المؤتمر العالمى  الحضور والمشاركة وإلقاء بحث -24

 .  7000سبتمبر  72 – 09في الفترة من ( جمهورية مصر العربية)السخنة 

تأثير الشيكوالته بالمكسرات علي جلوكوز الدم ومضاعفاتة في ": عنوان البحث" -

 .الفئران المصابة بالسكر

العربي الخامس لالقتصاد  –في المؤتمر الدولي األول  الحضور والمشاركة بثالث ابحاث -24

 – 72في الفترة من ( جمهورية مصر العربية)جامعة المنوفية  –المنزلي والمقام بكلية االقتصاد المنزلي 
 . م7007مارس  72
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 ": ثابحالان ويعنا"
تأثير المستويات المنخفضة والمرتفعة لبعض المشروبات علي وظائف الكبد وبعض  -

 .االمالح المعدنية في ذكور فئران االلبينو

 .تأثير القهوة وعصير اليمون وخليطهم علي الفئران المصابة بمرض السكر -
تأثير بعض المواد المضادة لألكسدة والغذاء منخفض البروتين علي الفشل الكلوى  -

 .المزمن

 لالقتصاد المنزليبالمؤتمر العلمى العربي في تنظيم وتثكيم ابثاث  (كمقرر)االشتراك  -25

افاق التعاون "والذ  بعنوان  ،(م2112جامعة حلوان مايو  –المقام بكلية االقتصاد المنزلي "
 .وايضا األشتراك بثالث أبحاث". العربي لتنمية المجتمع

غذاء صثى آمن لمجتمع " في المؤتمر الثانى للتغذية العالجية  الحضور والمشاركة بمحاضرة  -26

 74في الفترة من   51351والمقام بمستشفي سرطان االطفال " السرطانخالي من مسببات 
 .م7007سبتمبر  76 –

 "اإلستخدام اآلمن وغير اآلمن لطرق طهى اللحوم": "عنوان المحاضرة" -

والتى اقامته الجمعية  التغذية في الصحة والمرضفي مؤتمر  الحضور والمشاركة ببحثين   -27

 .  االمارات العربية(  دباااااي)م   7002فبراير  77- 70األمريكية للتغذية 

 : عنوان االبحاث 

- EFFECT OF SOME DRUGS AND HERBS ON RATS SUFFERING FROM OBESITY. 

- EFFECTS OF CALCIUM AND VITAMIN D3 SUPPLEMENTATION OR FISH OIL FORTIFICATION ON 
HEALTH STATUS OF RATS SUFFERING FROM OSTEOPOROSIS 

العربي السادس عشر لالقتصاد  –المؤتمر الدولي الثانى  الثضور والمشاركه في فعاليات -28

 – 00يوم الثالثاء واالربعاء الموافقان  "االقتصاد المنزلي في خدمة الصناعة" والذ  بعنوان  المنزلي
 .جامعة المنوفية –لية االقتصاد المنزلي والذ  اقيم بك 7002سبتمبر  00

علوم االنسان "  االول لالقتصاد المنزلي والذى بعنوان المؤتمر الدولي الدولي مقرر -29

والذ  اقيم بكلية  7002مايو  9 – 3يوم االربعاء والخميس  "التطبيقية والتكنولوجيا في االلفية الثالثة
 (.تراك بعدد من االبحاثواالش). جامعة حلوان –االقتصاد المنزلي 

التنمية البشرية ومتطلبات " المؤتمر الدولي الثانى لالقتصاد المنزلي والذى بعنوان  رئيس -31

واالشتراك ). جامعة حلوان –والذ  اقيم بكلية االقتصاد المنزلي  7004مايو  2 – 6يوم " سوق العمل
 (.بعدد من االبحاث

والحصول علي شهادة تقدير في   المنوفيةمجلس إدارة جمعية رعاية خريجى جامعة  حضور -31

والذ   "تأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل" الملتقي األول للجمعية الذى بعنوان 
  .7004ديسمبر  9الثالثاء الموافق يوم  "بفندق جامعة المنوفية"  اقيم

 جامعة المنوفية –لث لكلية التربية النوعية المؤتمر الدولي الثا الثضور والمشاركه في فعاليات -32
 7006 مارس 72 - 76 يومي "رؤى وافاق.... "جودة التعليم وتحديات المستقبل "  والذ  بعنوان

 .جامعة المنوفية – التربية النوعيةوالذ  اقيم بكلية االقتصاد 
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المؤتمر العربي الثانى  الغذاء والتغذية فيوتثكيم ابثاث  اللجنة المنظمة ضمناالشتراك  -33

المنظمة العربية للتنمية االدارية والذ  نظمتة  "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل" للغذاء والدواء 
في الفترة  شرم الشيخ والذ  اقيم بمدينة بالتعاون مع المكتب التنفيذ  لمجلس دول التعاون الخليجى

 (.رئيس جلسة في اليوم الثالث –مقرر جلسة في اليوم األول ) 7006 ابريل 02 – 00من 

كلية التربية مؤتمر  في( التغذية ومرض الزهايمر) بمحاضرة بعنوانالحضور والمشاركه  -34

 "الدراسات النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل"  والذ  بعنوان النوعية جامعة عين شمس
 .7006 ابريل 2 – 6 في الفترة من

االتجاهات الحديثة في "  والذ  بعنوان لالقتصاد المنزلي لثالمؤتمر الدولي الثا رئيس -35

 2 – 4 والذ  اقيم بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان في الفترة من  "رؤية تنموية –البحث العلمى 
 (.واالشتراك بثالثة ابثاث). 7006 ابريل

 الدورات التدريبية: تاسعا

 :التدريبية التى قمت بهاأ ا الدورات 

القيام بدورات تدريبية كثيرة في مجال التغذية وعلوم األطعمة وأيضا تغذية المرضى منها علاي 

   .سبيل المثال

 في الةدورة التدريبيةة للصةناعات الغذائيةة التةي ( بدكرنس) بتدريب المهندسين الزراعيين القيام
 .م0992/ 72/07إلي  06/07الفترة من  جامعة حلوان في –أقيمت بكلية االقتصاد المنزلي 

  جامعة حلوان فةي الفتةرة  –التي أقيمت بكلية االقتصاد المنزلي  بدورة الصناعات الغذائيةالقيام
 .م2/07/0993إلي  73/00من 

  للسادة مديري األسر المنتجة علي  0999/  0993المشاركة في البرنامج التدريبي للعام التدريبي
بالمثليات والذي عقد بمركز تدريب العاملين في مجةال الطفولةة واألسةر بامبابةة الصناعات الزراعية 
 .00/2/0999إلي  79/6خالل الفترة من 

  73/9إلقاء مثاضرة في الدورة التدريبية التي إقامتها مديرية الزراعة مثافظة الجيزة في الفترة مةن 
مار الفاكهة إلنتاا  المرباات المعامالت التي تتم علي ث) م وعنوان المثاضرة6/00/7000إلي 

 (.والجيلي والعصائر

 وذلك في جمعية الجيزة  التغذية السليمة والتغذية في الصحة والمرض إلقاء مثاضرة عن
 .لألم والطفل

 لمشرفي التغذية بوزارة التعليم العالي وذلك في البرنامج أمراض سوء التغذية  إلقاء مثاضرة عن

 .00/6/7002وحتى  72/4التدريبي الذي عقد في الفترة من 

  االشتراك بالتدريس في الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج تأهيل الخريجين في مجال رعايةة األطفةال
وذلك بمركز الرعاية الصثية واالجتماعية للمسنين جامعة  (إعاقة عقلية) ذو  االحتياجات الخاصة

 .م20/2/7006إلى  0/4/7006حلوان باالشتراك مع وزارة اإلنتاج الثربي في الفترة من 

 في الدورة التدريبية ألعضةاء هيئةة التةدريس ومعةاونيهم بقسةم التغذيةة وعلةوم  كمدرب  االشتراك
لمشروع تحسين التعليم في مجاال  جامعة حلوان، والتابعة –األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 

فةي . "HEEPF التغذية وعلوم األطعمة الممول من مشروع صندوق تطوير التعليم العاالي
 ".مجال التثاليل الكيميائية لألطعمة واستخدام األجهزة المعملية
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 ( تطبيقات في التغذية العالجياة) الثضور واالشتراك في تنظيم دورةApplications in Clinical 

Nutrition  (مركز ميزان الصحة للتغذية العالجية المملكة العربية السعودية) عقدهاوالتي 
    .م 74/2/7002العيني التعليمي الجديد يوم  في مستشفي القصر

  االشتراك في الدورة التدريبية ألخصائيي التغذية بمستشفي عين شمس التخصصي والتي أقيمت
 (التثقيف الغذائي لمرضى الساكر)جامعة حلوان وذلك بمثاضرة عن  –بكلية االقتصاد المنزلي 

 .2/7003/ 72والتي بدأت يوم 
   في الدورة التدريبية للطالب والخريجين من قسم التغذية وعلوم األطعمة بكليةة  كمدرباالشتراك

التغذياة "والةت بعنةوان  72/4/7007جامعة حلوان، والمنعقد بمقر الكليةة يةوم  –االقتصاد المنزلي 
 ."العالجية ودور أخصائي التغذية

 :ب ا الدورات التدريبية التى حصلت عليها

   م0992الذي نظمتها جامعة حلوان عام  إعداد المعلماجتياز دورة. 

  في  (قيادات العمل الطالبي)بمعهد إعداد القادة بثلوان في مجال  إعداد القادةاجتياز دورة

 .م0993/ 0/2إلي  72/2الفترة من 

  في الفترة  (النشاط القيادي)بمعهد إعداد القادة بثلوان في مجال  إعداد القادةاجتياز دورة

 .م0993/ 03/3إلي  04/3من 

  (النشاط التثقيفي والقيادي)بمعهد إعداد القادة بثلوان في مجال  دورة إعداد القادةاجتياز 

 .م0999/ 07/3إلي  2/3في الفترة من 

  والتابع لمشروع تنمية قدرات " االتجاهات الحديثة في التدريس" اجتياز البرنامج التدريبي

 .م79/00/7004 – 72 يس والقيادات بجامعة حلوان وذلك في الفترة منأعضاء هيئة التدر

  والتابع لمشروع تنمية قدرات  "موضوعات متخصصة في التدريس" اجتياز البرنامج التدريبي

 .م 73/2/7006-76أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان وذلك في الفترة من 

  والتابع لمشروع تنمية قدرات أعضاء  "القرارات وحل المشكالتاتخاذ " اجتياز البرنامج التدريبي

 .م4/00/7006 – 0هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان وذلك في الفترة من 

  والتابع لمشروع تنمية قدرات أعضاء  "اإلدارة الفعالة لالجتماعات" اجتياز البرنامج التدريبي

 .م79/2/7002-73ي الفترة من هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان وذلك ف

  والتي أقيمت من خالل ورشة العمل  في  دورة التخطيط االستراتيجي لجامعة حلواناجتياز

 .7003ابريل  9و  3جامعة حلوان يومي 

 اجتياز الدورات التدريبية اآلتية في الحاسب اآللي: 

 .(DATA SHOW)استخدام الوسائط المتعددة في إعداد العروض التقدمية والمثاضرات  -

 . (EXCLE)استخدام الجداول االلكترونية في إدارة المقررات الدراسية -

 .   (INTERNET) استخدام متصفح االنترنت والبريد االلكتروني ومجموعات النقاش وقوائم البريد -

تطوير صفثات االنترنت واستخدام شبكة االنترنت للوصول إلى المعلومات المتقدمة عن المناهج  -

 .األكاديمية

 .(HEEF) ذلك من خالل مشروع تطوير استخدام تقنيات التعليم بجامعة حلوان
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  اجتياز دورة(ICTP) للكمبيوتر في الموضوعات التالية:  

 - Basic Concepts of IT.   - Using Computer and Managing Files. 

 - Word Processing.    - Spreadsheets.  

 - Introduction to PC Maintenance and Protection. 

 - Presentations.    - Database. 

 - Information and Communication. 

  والتي أقيمت من  "أساليب التقويم الفعال وقياس النواتج التعليمية المستهدفة"اجتياز دورة

يوم االربعاء الموافق ( وحدة التدريب)خالل الدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة بجامعة حلوان 

 .م02/07/7009

  المفاهيم األساسية "حضور الدورة التدريبية التابعة لمركز ضمان الجودة بجامعو حلوان والتى بعنوان

 .م7000/ 4/6ساعات وذلك يوم  4وذلك بواقع عدد  "في التقويم

  النواحى القانونية "حضور الدورة التدريبية التابعة لمركز ضمان الجودة بجامعة حلوان والتى بعنوان

كلية "جمال أبو الفتوح مثمد أبو الخير / لألستاذ الدكتور  "والدستورية في الجامعات المصرية

جامعة  –ية االقتصاد المنزلى بقاعة المؤتمرات بكل 9/00/7000و  3وذلك يومى " الثقوق بجامعة حلوان

 .حلوان

  الهيئة القومية لضمان جودة والتى أقامتها  الدورة المجمعة لمراجعى التعليم العالياجتياز

 7006فبراير  09 – 02في الفترة من  التعليم واالعتماد

 ورش العمل: عاشرا

  مايو  77يوم  شمسالثضور واالشتراك في ورشة العمل التي أقيمت بكلية الزراعة جامعة عين

 Quality Assurance and Accreditation Projectوالتابعة لمشروع توكيد الجودة واالعتماد  7004

(QAAP) . 

  حضور ورشة العمل الخاصة بمشروع تطوير استخدام تقنيات التعليم الثدي  بجامعة حلوان والذي

 .م09/9/7006الموافق وذلك يوم االثنين  (اإلنجازات والخطط المستقبلية)كان بعنوان 

  إنتا  مخبوزات صحية مدعمة بمواد طبيعية لعال  )القيام باعداد ورشة عمل لعرض مشروع

من خالل لجنة خبراء مشروع توظيف الطاقات التكنولوجية والمعرفية ( أمراض الكبد والكلى والسكر

 (.معةاحد مشروعات تطوير وتثدي  الجا)ألعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة 

  حضور وشرح االستبيان الخاص بمجال التغذية وعلوم األطعمة والذي أعدته لجنة مشروع توكيد

وذلك من خالل ورشة ( المجلس األعلى للجامعات –قطاع االقتصاد المنزلي ) QAAP   الجودة واالعتماد

 .جامعة حلوان –عمل التي أقيمت بكلية االقتصاد المنزلي 

   الخاص بمجال التغذية وعلوم األطعمة والذي أعدته لجنة مشروع توكيد حضور وشرح المعايير

وذلك من خالل ورشة ( المجلس األعلى للجامعات –قطاع االقتصاد المنزلي ) QAAP   الجودة واالعتماد

 .جامعة حلوان –عمل التي أقيمت بكلية االقتصاد المنزلي 

 عمة والذي أعدته لجنة مشروع توكيد حضور وشرح المعايير الخاص بمجال التغذية وعلوم األط

وذلك من خالل ورشة ( المجلس األعلى للجامعات –قطاع االقتصاد المنزلي ) QAAP   الجودة واالعتماد

 .جامعة المنوفية –عمل التي أقيمت بكلية االقتصاد المنزلي 
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  توكيد  حضور وشرح المعايير الخاص بمجال التغذية وعلوم األطعمة والذي أعدته لجنة مشروع

وذلك من خالل ورشة ( المجلس األعلى للجامعات –قطاع االقتصاد المنزلي ) QAAP   الجودة واالعتماد

 .جامعة المنصورة –عمل التي أقيمت بكلية التربية النوعية بدمياط 

  حضور واجتياز ورشة العمل الخاصة بالتخطيط اإلستراتيجى للجامعة(Strategic Planning 

Workshop)  م9/4/7003-3أقيمت بجامعة حلوان في الفترة من      والتي. 

  09يوم الثالثاء الموافق  (وصفة النشاط البدني في حاالت البدانة)حضور ورشة عمل بعنوان 

 .مملكة البثرين - والمقامة بالمنامة 7000يناير 

  7000 اكتوبر 09يوم  (االرشاد االكاديمى لمرحلة الدراسات العليا)حضور ورشة عمل بعنوان 

 .جامعة حلوان –والمقامة بمقر كلية االقتصاد المنزلي 

 التى قمت بها( السيمينار)الندوات : الحادى عشر

  تاأثير الطبقاة البنياة المتكوناة )االشتراك بمثاضرة في الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي عن

 .م0992ابريل  (علي سطح األطعمة البروتينية علي صحة اإلنسان

  تأثير طهي اللحوم علي الحالة )بمثاضرة في الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي عن االشتراك

 .م0993مارس  (الصحية 

  ماارض السااكر والعواماال )االشةةتراك بمثاضةةرة فةةي الجمعيةةة المصةةرية لالقتصةةاد المنزلةةي عةةن

 (المؤدية الي حدوثه وكيفية تقليل مستوى السكر في الدم باستخدام الترمس والحلبة

 .م0999ابريل 

  االشتراك في إقامة سيمينار لقسم التغذية وعلةوم األطعمةة خةالل الفصةل الدراسةي الثةاني لعةام

دراسااة كيميائيااة وبيولوجيااة لاابعض )  بعنااوانم وذلةةك بالقةةاء ومناقشةةة بثةة  7007/7002

 (.النكهات المضافة لشرائح الشيبسي

 نادوة التاي أقامهاا قسام فاي ال( األنيمياا عناد األطفاال)بعناوان   االشتراك وإلقاء مثاضةرة

م بمناسبة االحتفال بيوم الغاذاء العاالمي 2114التغذية وعلوم األطعمة في شهر أكتوبر 

 (.التنوع البيولوجي في خدمة األمن الغذائي)والتي كان بعنوان 

  االشتراك في إقامة سيمينار لقسم التغذية وعلةوم األطعمةة خةالل الفصةل الدراسةي الثةاني لعةام

البدانة وأضارارها وكيفياة الاتحكم فاي ) عنوانبم وذلك بالقاء ومناقشة مثاضرة 7002/7004

 (.الوزن

  بكلياة الصايدلة بمركز مستثضرات األعشاب الطبيةة  (السمنة)االشتراك كعضو بمثاضرة عن– 

 .9/9/7002وذلك يوم األحد ( ضمن فعاليات دور الطب التكميلي) جامعة حلوان

  وأهميتهااا  –األسااماء التعريفيااة لهااا  –أنواعهااا  –الاادهون )االشةةتراك كعضةةو بمثاضةةرة عةةن

 Obesity)فةةي الةةدورة التدريبيةةة التةةي أقيمةةت بالمعهةةد القةةومي للتغذيةةة بعنةةوان  (البيولوجيااة

Management)  09/00/7002يوم االثنين . 

  االشتراك في إقامة سيمينار لقسم التغذية وعلةوم األطعمةة خةالل الفصةل الدراسةي الثةاني لعةام

 (.الزهايمر)بعنوان   7003/  7002

 قمت باالشتراك وإلقاء مثاضرة عامة عن زيت النخيل بعنوان :ندوة زيت النخيل الماليزى 
(Importance of palm oil)   قسم  –كلية االقتصاد المنزلي )من خالل التعاون بين جامعة حلوان

 . وذلك بفندق الكونراد. 7009/ 6/ 4ومجلس زيت النخيل الماليز  يوم االثنين الموافق ( التغذية
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  مملكة في الوطن العربي والمنعقدة في  ندوة التغذية والنشاط البدني عند المراهقينحضور

 .م7000يناير  70بتاريخ  البحرين

  جامعة  –حضور والقاء مثاضرة في اليوم العالمى للتغذية والتى اقيمت في كلية االقتصاد المنزلي

 سوء التغذية الناتج من العناصر الصغري( عنوان المثاضرة) 7007أكتوبر  02حلوان 

  ن جامعة حلوا –حضور وإدارة ندوة قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكلية االقتصاد المنزلي

 .قضايا األسرة وتحديات العصر( عنوان الندوة) 7007نوفمبر  70

  جامعة  –ألعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد المنزلي  (اإلرشاد االكاديمى)عمل ندوة عن

 . م7007نوفمبر  72يوم  (المرشدين األكادميين)حلوان 

  اإلداريين بكلية االقتصاد  -الطالب  –ألعضاء هيئة التدريس  "(أ"اإللتهاب الكبدى )عمل ندوة عن

 .م7007ديسمبر  2جامعة حلوان يوم  –المنزلي

  اإلداريين بكلية التعليم  -الطالب  –ألعضاء هيئة التدريس  "(أ"اإللتهاب الكبدى )عمل ندوة عن

 .م7007جامعة حلوان  –الصناعى

 :أنشطة لخدمة المجتمع والبيئة: الثانى عشر

صوت  -وصفة صحية مجانية )، (البرنامج العام –ربات البيوت )عمل برامج إذاعية كثيرة 

،  وبرامج تليفزيونية في جمهورية مصر العربية كذلك (اإلذاعة التعليمية)، (العرب

 :في اآلتي للفضائيات

 ( العناصر  -التغذية للفئات العمرية المختلفة  -التغذية في المناسبات المختلفة  -التوعية الغذائية

 –الزنك وأهميته لإلنسان  -أهمية الشاي األخضر صثيا -السمنة وكيفية التخلص منها  -الغذائية 

 –نسبة لإلنسان أهمية وجبة اإلفطار بال –الطرق الشائعة لطهي اللثوم وانسبها بالنسبة لإلنسان 

مضار األحشاء الداخلية  –األطعمة الرمضانية وأهمية التمر لإلنسان  –األطعمة الجاهزة السريعة 

 : وأهمها(. وكثير من البرامج اإلرشادية.....للذبيثة   

  حلقة  07االشتراك ضمن فريق تقييم الوجبات المعدة بأيدي سيدات المنازل المتعلمات من خالل

 .لقناة النيل لألسرة والطفل م7004/  7002المعظم عام في شهر رمضان 

 (.7003/  6/  07)يوم  "صباح الخير يا مصر" برنامج عن تغذية الطالب خالل فترة االمتثانات 

  (.02/6/7003) لقناة النيل اإلخباريةبرنامج عن السمنة 

  (.2/2/7003) فللقناة النيل لألسرة والطبرنامج عن مرض السكر والرعاية الغذائية للمرضي 

  (.17/6/2118)برنامج عن مشروبات الطاقة لبرنامج صباح الخير يا مصر يوم الثالثاء 

  برنامج االقتصادية هذا المساء علي قناة(abc)  عنوان الثلقة عن حل أزمة االقتصادية العربية

 (.0/2/7003)رغيف الخبز عن طريق التدعيم بالشعير وذلك يوم الثالثاء 

  إذاعة )اإلذاعة التعليمية البرنامج اإلذاعي العيادة الطبية وفقرة مفتوحة لمدة ساعة ونصف في

  .وعنوان الثلقة لثوم العيد والتغذية. 2/07/7003يوم  (الكبار

  يوم  لقناة النيل لألسرة والطفلبرنامج عن لثوم العيد وعالقتها بالصثة العامة واألمراض

 .ج بيت العيلةبرنام( 7003/ 00/07)الخميس 

  0/9/7009يوم الثالثاء ( في رمضان)لمدة ساعة علي الهواء  للقناة الثالثةبرنامج كالم من القلب 

 (.االقتصاد في الغذاء أيام رمضان)بعنوان 
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  اإلسراف )عن ( 03/9/7009يوم الجمعة أخر أيام رمضان )لمدة ساعة   معكم لقناة المنارةبرنامج

 (.في أكالت العيد

  علي صفثات  في التغذية عامة والتغذية العالجية بوجه خاص متخصص مقال 26من  أكثرنشر

جريدة اليوم السابع، كذلك الرد علي استفسارات العديد عديدة لالنترنت وخاصة صفثة االنترنت ل

 والعديد من االستفسارات المتعلقة بالتغذية العالجية من خالل موقع الجريدة عبر االنترنت
http://www.youm7.com 

  التعريف بالكلية )عن ( 02/9/7007 األحديوم )  دقيقة 46لمدة  حوار الزمان والمكانبرنامج

 (.الخ... -المؤتمرات المعنية  –األغذية في المراحل العمرية المختلفة  –وتخصصاتها 

  التخصصات  –قصة النجاح )عن ( 20/0/7002 الخميسيوم )  دقيقة 46لمدة  قصة نجاحبرنامج

 (.الخ... -العالج الغذائي  –التغذية  –التخصص الدقيق  –العلمية بالكلية 

  0006 -7002عمل برامج اذاعية وتليفزيونية عديدة من 

 نشر مقاالت صثفية عديدة خالصة باقسام الكلية وخاصة بالتخصص 

 الجمعيات العلمية: الثانى عشر

، كذلك ضمن تشكيل مجلس إدارة 0932المصرية لالقتصاد المنزلي منذ عام عضو في الجمعية  -0

 .م7000/ 70/7م الي 72/9/0993الجمعية في الفترة من 

 .عضو في الجمعية المصرية لعلوم تكنولوجيا األغذية -7

 .عضو بالجمعية المصرية لتغذية العقل -2

 .عة اإلسكندريةجام –كلية الزراعة  –عضو بالجمعية العلمية للصناعات الغذائية  -4

 7002 عام منذ للتغذية االمريكية الجمعية في عضو -6

 7006- 7004في International Federation For Home Economics عضو في  -2

 االنشطة الطالبيه: الثالث عشر

  93/99،  92/93بالكلية خالل عام  النشاط الثقافيشغل منصب رائد. 

  93/99بالكلية عام االشتراك في المهرجان الثقافي السنوي. 

  الخاصة باتثاد الطالب العديد من األعوام االنتخاباتاالشتراك في. 

  الرابع لتشغيل خريجي الجامعة في الفترة من  ملتقي جامعة حلواناالشتراك في فاعلية

 .م20/00/7000إلي  20/00

  فازت  وقد 7002 – 7006للعام الجامعي  رائدا للجنة الجوالة والخدمة العامةشغل منصب

الجوالة بمركز ثال  على مستو  الجامعة في المهرجان الكشفي للطالب، ومركز عاشر في 

 . للطالبات على مستو  الجامعة اإلرشاديالمهرجان 

  وذلك في المهرجان  (الشاي ليس ضارا بقدر ما هو مفيد)الثضور والمشاركة بمثاضرة بعنوان

 . 77/2/7006جامعة حلوان يوم الثالثاء  –الثقافي الذي أقيم بكلية االقتصاد المنزلي 

  93/99، 93/ 92 عام الرحالت العلمية الخاصة بالصناعات الغذائيةاالشتراك واإلشراف على  ،

 . م7004/ 7002 ،  7002/ 7007،  7000/ 99

http://www.youm7.com/
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  7000 - 7009بالكية منذ عام  منسق ومسئول األنشطةشغل منصب. 

 أعمال االمتحانات: الرابع عشر

  م0992في أعمال المراقبة منذ بداية تعييني حتى عام االشتراك. 

 المشاركة في أعمال مراقبة األدوار بعد حصولي علي الدكتوراه. 

 المشاركة في أعمال كنترول الفرقة الثانية. 

 المشاركة في أعمال كنترول الفرقة الرابعة. 

  أعوام  2المشاركة في أعمال كنترول الدراسات العليا أكثر من. 

 7000 – 7009ة وشغل منصب رئيس كنترول الدراسات العليا في العام الجامعي المشارك. 

  االشراف علي اعمال كنترول الدراسات العليا لشغلي منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبثوث

 7002عام الي  7000منذ عام 

  7004 – 7002شغل منصب رئيس لجنة نظام االمتثانات لمرحة البكالوريوس والدراسات العليا عام 

 .7002 - 7006و  7006 – 7004و 

 :اللجان المنبثقة من مجلس كلية االقتصاد المنزلي وجامعة حلوان: عشر خامسال

  م7007/7002االشتراك كعضو في لجنة المكتبات للعام الجامعي. 

  م7004/7006كعضو في لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعي االشتراك. 

  م  7002/ 7006االشتراك كعضو في لجنة المعامل والمختبرات للعام الجامعي. 

  م7002/7002االشتراك كعضو في لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعي. 

  م7003/7009االشتراك كعضو في لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعي. 

 م7000/ 7000للعام الجامعى  ، والمكتبات، والعالقات الثقافيةرئيس لجنة الدراسات العليا. 

  م7007/ 7000للعام الجامعى رئيس لجنة الدراسات العليا، والمكتبات، والعالقات الثقافية. 

  م7002/ 7007للعام الجامعى رئيس لجنة الدراسات العليا، والمكتبات، والعالقات الثقافية. 

 م و 7000/7007، م7000/  7000ألشتراك كعضو في مجلس الدراسات العليا بجامعة حلوان ا

 .م7007/7002

 األشتراك كمقرر لجنة لدراسة وفثص الئثة الدبلوم المهنى لقسم المالبس والنسيج. 

  األشتراك كمقرر لجنة لدراسة وفثص الئثة قسم الصناعات الجلدية للدراسات العليا بمراحلها

بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بناءا علي اقتراح ( دكتوراه –ماجستير  –دبلوم ) المختلفة

 4/0/7007بتاريخ ( 222)مجلس الدراسات العليا بجامعة حلوان بجلسته رقم 

  األشتراك كمقرر لجنة لدراسة وفثص الئثة الدبلوم المهنى بقسم الصناعات الجلدية  وذلك

 .4/2/7007بتاريخ ( 222)عليا بجامعة حلوان بجلسته رقم بناءا علي اقتراح مجلس الدراسات ال

  حتى االن 7002رئيس مجلس الكلية عام ابتداء من شهر اغسطس. 
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 االعداد للمعارض والمؤتمرات :عشر السادس

   جامعة   –اإلعداد والتثضير واالشتراك في المعارض التي أقامتها كلية االقتصاد المنزلي

 (.م0994ابريل )حلوان في االحتفاالت باليوم العالمي لالقتصاد المنزلي 

  اإلعداد والمشاركة في المعرض الخاص بقسم التغذية وعلوم األطعمة الذي أقيم بكلية

اتجاهات وآراء نثو "بمناسبة إقامة ندوة بعنوان . م3/4/7000جامعة حلوان  –االقتصاد المنزلي 

 ".عمالة الخرجين

  جامعة  –اإلعداد والتثضير واالشتراك في معرض الزهور الذي أقيم بكلية االقتصاد المنزلي

 .م7007حلوان عام 

  االشتراك ضمن فريق العمل المكلف للجنة الفنية للمؤتمر العلمي الثامن لالقتصاد المنزلي

 70م في الفترة من والذي أقي( المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وقضايا العصر)والذي كان بعنوان 

 .جامعة حلوان –م بكلية االقتصاد المنزلي 7004ابريل  77إلي 

  االشتراك ضمن فريق العمل المكلف لكتابة وطباعة كتيبات المؤتمر العلمي الثامن لالقتصاد

والذي أقيم في الفترة ( المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وقضايا العصر)المنزلي والذي كان بعنوان 

 .جامعة حلوان –م بكلية االقتصاد المنزلي 7004ابريل  77إلي  70من 

  المشاركة في إقامة معرض قسم التغذية وعلوم األطعمة الذي أقيم علي هامش فاعليات

 .م7002المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي في ابريل 

  افاق التعاون"االعداد كمقرر والمشاركة ضمن أعضاء مقرري جلسات المؤتمر العربي 

 – 9في الفترة من " جامعة حلوان  –العربي في تنمية المجتمع والمقام بكلية األقتصاد المنزلي 

 .م7007مايو  00

  االعداد كمقرر والمشاركة ضمن أعضاء مقرري جلسات المؤتمر العالمى لالقتصاد المنزلي

جامعة  –قتصاد المنزلي علوم االنسان التطبيقية والتكنولوجيا في األلفية الثالثة والمقام بكلية األ"

 .م7002مايو  9 – 3في الفترة من " حلوان 

  7006 - 7004 – 7002 – 7007االعداد لمعرض الكلية في مؤتمرات الكلية عام. 

 المشروعات العلمية: عشر السابع

  المعايير األكاديمية المرجعية لتعليم االقتصاد المنزلي في مجال االشتراك في إعداد

قطاع ) QAAP   وذلك من خالل مشروع توكيد الجودة واالعتمادالتغذية وعلوم األطعمة 

 .م7002( المجلس األعلى للجامعات –االقتصاد المنزلي 

  توظيففي مشروع  كمنسق بين كلية االقتصاد المنزلي وجامعة حلواناالشتراك 

أحد ) الطاقات التكنولوجية والمعرفية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة

 :إلتمام الدورات التدريبية التالية( مشروعات تطوير وتثدي  الجامعة

 .استخدام الوسائط المتعددة في إعداد العروض التقدمية والمثاضرات -0

 .استخدام الجداول االلكترونية في إدارة المقررات الدراسية -7

 .استخدام متصفح االنترنت والبريد االلكتروني ومجموعات النقاش وقوائم البريد -2

تطوير صفثات االنترنت واستخدام شبكة االنترنت للوصول إلى المعلومات المتقدمة عن  -4

ومن خالل هذه الدورة أشرفت علي عمل وتجهيز قاعة محاضرات  .المناهج األكاديمية

داتا  –كمبيوتر  2عدد )بالوسائط التعليمية الحديثة للطلبة والطالبات بالكلية مجهزه 

 (.بروجيكتور –طابعة  -سكانر –شو 
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 في متابعة توصيف وتقرير برامج ومقررات الدراسات العليا وإعداد  االشتراك كرئيس مجموعة

وتطبيق استبيانات عن برامج الدراسات العليا وتثديد المالمح األساسية لها وعمل اإلحصائيات 

والتقارير الخاصة بذلك وعقد ورش عمل للتسجيل واإلشراف في الدراسات العليا وعمل نظام 

لتقويم الدراسات العليا داخل كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان من خالل مشروع السي 

 ..(CIQAP)كاب

 ضمن المشروعات المقدمة  جامعة بنهاالمقدم لي من  تقييم المشروع البحثي

إستخدام تقنية النانو )عنوان المشروع . والممولة ذاتيا من حساب البثوث العلمية بجامعة بنها

: دكتور/ والمقدم من الباح   (لتحضير مواد ذات نشاط سطحى واستخدامها في األغذية

 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  –أحمد عبد الفتاح علي احمد 

 شروع البحثي المقدم والممول من صندوق حساب البحوث العلمية تقييم الم

مستخلصات التوابل كمضادات  استخدام  :والذى بعنوان)  06/2/7006بتاريخ  بجلمعة بنها

 Utilization of herbal extracts as natural.أكسدة وميكروبية طبيعية لبعض االغذية

antioxidant and antimicrobial in some foods  غادة مثمود البسيونىللباحثة.) 

 المهمات العلمية: عشر ثامنال

لعمل بث  عن مركبات  م إلى الواليات المتحدة األمريكية 2111القيام بمهمة علمية عام 

وتوصلنا . الهتيروسيكلك أمين المسرطنة التي تتكون في األغذية حيوانية المصدر أثناء عمليات الطهي

 .ستخدام خلطات من التوابل المصريةإلى تقليل تلك المركبات با
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 االبحاث المنشورة: عشر التاسع

 
 :االبحاث المنشورة ملحليا: أوال 

 
 .دراسات بيولوجية على بعض البقول كمواد خافضة للسكر -1

Samiha, M.M. Abdel-Salam and Ashraf, A. Abdel-Megeid (1998). Biological studies on some 
legumes as hypoglycemic and hypocholesterolemic agents. Fifth Scientific Conference of Home 

Economics, Helwan University, Faculty of Home Econimics (5-6 May 1998). 
على الفئران المصاابة بارتفااع نسابة ( البلطي والسردين)تأثير نوعين مختلفين من السمك المقلي  -2

  .سترولالكول
Ashraf, A. Abdel-Megeid; Ahmed , A. Farrag and Mona Masoud El Said (1999). Effect of two 
different types of fried fish (Sardine and Bolty) on the hypercholesterolemic rats. J. of Home Economics 

– Minufiya University; 9 (4): 101-119. 
 . وبيولوجية على طهي وزيادة طهي اللحوم دراسات كيميائية -3

Afaf El-Gedaily; Reda, Y. Ibrahim; Ashraf, A. Abdel-Megeid and Eman, M. Ragheb (2000). 
Chemical and biological studies on cooked and over cooked meat. Sixth Scientific Conference of Home 
Economics, Helwan University, Faculty of Home Econimics (23-24 April2000). 

تأثير خليط البصل والثوم الطاز  علاى الفئاران المصاابة بالساكر وارتفااع مساتوى الكولساترول فاي  -4

 . الدم

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Ahmed, A. Farrag and Elham, M. Mahmoud (2001). Effect of 

combination fresh garlic and onion on hyperglycemic and hypercholesterolemic rats. Fayoum J. Agric. 
Res. & Dev.; 15 (2): 212-220.  

  .تأثير التغذية بالبروتين الحيواني والكافيين على الكالسيوم والفسفور المتاح -5
Ashraf, A. Abdel-Megeid (2001). Bioavailability of calcium and phosphrus as affected by feeding 

animal protein and caffeine. J. of Home Economics – Minufiya University;11 (4): 87-102. 

تأثير مستخلص صمغ النحل كمادة طبيعية علاى خفاض مساتوى ساكر الادم والكولساترول للفئاران  -1

  .المصابة بارتفاع نسبة السكر
Ahmed, A. Farrag; Ashraf, A. Abdel-Megeid and Khaled, A. Shaheen (2001). Effect of propolis 
extract as natural substance on lowering blood sugar and cholesterol level in hyperglycaemic rats. Al-

Azhar Medical Journal; 30 (4): 589-597. 

الستخدام بعد إجراء عمليتي الغسايل أو إضاافة تقييم كيميائي وبيولوجي لزيت بذرة القطن المتكرر ا -1

 . نسبة تعويضية

Ahmed, A. Farrag; Ashraf, A. Abdel-Megeid and Mona Masoud El Said (2001). Chemical and 
biological evaluation of reused cottonseed oil after washing or replacement process.  J. of Home 

Economics – Minufiya University; 11 (4): 129-145. 

وتم النشر في الماؤتمر . )الخصائص الكيميائية لزيت القرطم المستخدم في تحمير شرائح البطاطس -9
اإلقليمااي العربااي الثاااني لرعايااة المساانين الااذي قاماات بتنظيمااه مركااز الرعايااة الصااحية واالجتماعيااة 

 (.جامعة حلوان –للمسنين 
Chemical Characteristics of Safflower Oil Used in Frying Potato Chips. 

 .تركيز المعادن الثقيلة في اسماك البلطي والبوري في السوق المحلى -8

Rasha, S. Ahmed and Ashraf, A. Abdel-Megeid (2003). Heavy metal concentrations in bolti and 

bouri fish in local markets. Egyptian J. of Nutrition Vol XX (3): 55-74. 

تأثير صاوم شاهر رمضاان علاى وزن الجسام ومساتويات الجلوكاوز وجزئياات الادهن ووظاائف الكلاى  -11
 .ووظائف الكبد لبعض طالبات الجامعة

Soheir Saied Ahmed; Ashraf, A. Abdel-Megeid and Eman El-Sayed Abd El-Hady (2003). Impact 
of Ramadan fasting on body weight, levels of serum glucose, lipid fractions, kidney and liver functions in 

some female college students. J. of Home Economics – Minufiya University; 13 (1): 73-87. 

 .دراسة بيولوجية على تأثير األنواع المختلفة من القهوة على إناث الفئران البالغة -11
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Ashraf, A. Abdel-Megeid ; Mona Masoud El Said; Ahmed, A. Farrag and Rasha, S. Ahmed 

(2003). Biological study on the effect of different kinds of coffee on adult female rats. J. of Home 
Economics, Minufiya Univ.;13 (2): 3-23. 

على تأثير بعض البذور وزيوتهاا علاى الفئاران المصاابة بارتفااع مساتوى دراسات كيميائية وبيولوجية  -12
 .الكولسترول

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Atiat, M. El-Bahy; Abdel-Rahman, M. Attia; Ahmed; E. Basyony and 

Ibrahim, S. Salem (2004). Biochemical and biological studies on the effect of some seeds and its oils 
on hypercholesterolemic rats. 8th Scientific Conference of Home Economics, Helwan University, Faculty of 
Home Econimics (21-22 April): 66-92. 

 . تأثير الجرعات المختلفة من الكافيين على كثافة أمالح العظام في إناث الفئران البالغة -13

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Atiat, M. El-Bahy; Mahmoud Mohammed Shalaby; Sonia Saleh El-
Marasi and Safaa Ibrahem Siam (2004). Effect of different doses of caffeine on bone mineral 

density in adult female rats. 8th Scientific Conference of Home Economics, Helwan University, Faculty of 
Home Econimics (21-22 April): 4-28. 

تأثير بعض األمالح المعدنية الدقيقة على ماغنسيوم وزنك وصورة الدهن ووظائف الكبد والكلى في  -14

  .المصابة بالسكرالفئران 
Nedaa, K. Mohamed Ali and Ashraf, A. Abdel-Megeid (2005). Effect of some trace minerals on 

magnesium, zinc, lipid profile, liver function and kidney function in alloxan diabetic rats.The New 
Egyptian J. of Medicine;32(2): 16-25. 

الغذاء منخفض الدهن من مصادر مختلفة على الفئران المصابة بارتفاع مستوى الكولسترول تأثير  -15

 .والمصابة بالفشل الكلوي الحاد
Atiat, M. El-Bahy; Ashraf, A. Abdel-Megeid; Inas, Z.A. Abdallah and Eman, E. M. El-Serwey 

(2005). The effect of low fat diet from different kinds on both hypercholesterolemic and acute renal 
failure rats. Egyptian J. of Nutrition Vol XX (3): 97-123. 

 .الكالسيوم المتاح لالمتصاص من تدعيم الخبز البلدي بمصدر عضوية وغير عضوية من الكالسيوم -11

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Nadia, M. Abd El-Motaleb and Amal, H. Mahmoud (2005). Availability 
of calcium from fortified balady bread. Egyptian J. of Nutrition Vol XX (2): 45-64. 

 .التأثير الوقائي للكركم على الفئران المصابة بتلف الكبد الناتج من رابع كلوريد الكربون -11
Lotfia Bahr Hassan; Ashraf, A. Abdel-Megeid and Eman El-Sayed Abd El-Hady (2005). The 

protective effect of curcumin on liver damage caused by CCl4 in rats. 6th scientific conference. Mansoura. 
University, Faculty of Specific Education – Damietta (4-5 may). P: 417- 437. 

 .الفئران المصابة أمراض الكبد المزمنةتأثير عسل النحل المدعم بالكولين على  -19

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Ibrahim, S. Salem and Nehal Mahamed Abd-El Maged (2005). Effect 
of honey bee supplemented and non supplemented with choline on rats suffering from chronic liver 

diseases. 6th scientific conference. Mansoura. University, Faculty of Specific Education – Damietta (4-5 
may) P: 496- 511. 

تحسين تأثير االورليستات في ضبط الوزن وخفض الكولسترول من خالل إضافة نخالة القمح للوجبة  -18

 .الغذائية
Ashraf, A. Abdel-Megeid (2005). Improving the effect of orlistat in weight management and 

hypocholesterolemia through mixing bran with diet. Scientific Conference of Home Economics, Helwan 
University, Faculty of Home Econimics (18-19 April). 

 . تأثير بنتوزان قشور العدس على الفئران المصابة بمرض السكر - 21

Ashraf, A. Abdel-Megeid; Sahar, O. Allam (2006). Effect of lentil hull pentosans on hyperglycemic 
rats. Egypt. J. of Appl. Sci.; (2B):543-553. 

 .دور التغذية وأخصائي التغذية في مرض الزهايمر -21
Atiat, M. El-Bahy; Sonia Saleh El Maraci and Ashraf, A. Abdel-Megeid (2006). Role of nutrition 

and dietitian in Alzheimer disease. The 6th Regional Arabic Conference for Elderly Care. Center For 
Elderly Care,  Helwan University (17-18 April). 

 .تأثير بذور الحبة السوداء وزيوتها على الفئران التي تعانى من أمراض الكبد المزمنة -22

Nedaa K. Mohamed Ali; Mona Massoud El-Said; Ebtesam Fath M. Omer and  Ashraf, A. Abd El-
Megeid (2006).  Effect of Nigella Sativa seeds and its oil on rats suffering from chronic liver 

disease. The New Egyptian Journal of Medicine, 35 (4): 197- 206. 
 . ير البسكويت المدعم بمسحوق الكاكاو علي الفئران المصابة بارتفاع مستوى الكولسترولتأث -23
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Ebtesam Fath Mahmoud Omar; Yasmeen Fahmy Abd-Elmoneim Soaib; Mona Abd El-Sattar 

Abd El-Basset; Ashraf, A. Abd El-Megeid and Ibrahim, S. Salem (2006). Effect of fortified biscuit 
with cocoa powder on hypercholesterolemic rats. J. of Home Economics, Minufiya Univ., 16 (4): 141 – 
156. 

تأثير نسب مختلفة من البروتينات الحيوانية والنباتية المصدر على الفئران المصابة بالسكر والفشل  -24

 .الكلوى الحاد

Farouk, M. El-Tallawy; Atiat M. El-Bahay; Ahmed, E. Basuony; Ashraf, A. Abd El-Megeid and 
Rasha M.M. Arafa (2007) Effect of Different Ratios of Proteins from Animal and Plant Sources on 

Diabetic and Acute Renal Failure Rats .8th scientific conference. Mansoura. University, Faculty of Specific 
Education – Damietta (April) P: 496-483.  

التأثير الوقائي للنيجيال ساتيفا والعسل األبيض علي فئران االلبينو المصابة بالفشل الكلوي  - 25
 . المزمن

Atiat Mohamed El-Bahay; Ashraf, A. Abd El-Megeid; Mona Samy Halaby and Rehab Awad 

Hassan El-Said (2007): Protective Influence of Nigella Sativa Seeds and Honebee on Chronic Renal 
Failure in Albino Rats. Egyptian J. of Nutrition Vol. XXII  No. 4: 25- 63. 

 
القتها بعملية التتبيل وطرق طهى لحم الدجا  تكوين مركبات الهيتيروسيكليك أمين المسرطنة وع - 21

 .والسمك

Ahmed, A. Farrag and Ashraf, A. Abd El-Megeid (2008): Carcinogenic Heterocyclic Amines 
Formation and its Relation with Marinating process and Cooking Methods of Chicken Meat and Fish. Med. 
J. Cairo Univ., 76 (2) June: 203-208. 

 .تأثير المستخلص المائي للشعير وزيت حبة البركة علي الفئران المصابة بالفشل الكلوي المزمن -21

Rasha M.M. Arafa, Ebtesam Fath M. Omar, Mona E.M. Naga and Ashraf A. Abd El-Megeid 
(2008). Influence of Aqueous Barley (Hordeum vulgar) Extract and Black Seeds (Nigella sativa) Oil on 

Rats Suffering From Chronic Renal Failure. J. of Home Economics, Minufiya Univ., 18 (1): 75-92. 
دور الحمص كمادة مدعمة للبسكويت في التحكم في مستوى جلوكوز الدم للفئران المصابة بمرض  -29

 .البول السكرى

Ahmed, Lamiaa,A.; Allam, Sahar, O.; Ashraf, A. Abd El-Megeid and Gharib Hala, S. (2008). The 
role of chickpea as a fortified material to biscuits on controlling serum glucose of diabetic rats. J. Biol. 
Chem. Environ. Sci., 3 (3): 325-346. 

ت المدعم بدقيق فول الصويا كعامل خافض لمستوى الجلوكوز في الفئران المصابة تأثير البسكوي -28
 .بمرض البول السكري

Allam, Sahar, O.; Ammed, Lamiaa,A.; Ashraf, A. Abd El-Megeid and Gharib Hala, S. (2008). 
Effect of fortified biscuit with soybean flour as hyperglycemic agent in diabetic rats. J. Biol. Chem. 
Environ. Sci., 3 (3): 303-324.  

 .تأثير تدعيم الوجبات مرتفعة الفراكتوز بمستويين من بعض التوابل علي فئران األلبينو -31
Manal A.M. Hasanain; Mona E.M. Naga; Ashraf, A. Abd El-Megeid and Mohamed Y. Abd El-

hamid (2008).Effect of supplemented high fructose diets with two levels of some spices on Albino rats. 
J. of Home Economic-Minufiya University, 18 (1): 43-64. 

تأثير مستخلصات الشاي األخضر والكركم والزنجبيل علي صورة الدهون في الفئران بعد تعرضهم   -31
 .لرابع كلوريد الكربون

Atiat, M. El-Bahay, Farouk, M. El-Tellawy, Ashraf, A. Abd El-Megeid, Usama, E. Mostafa, Hala, 

A. Al-Sonn (2009). Effect of green tea, curcumin and ginger extracts on serum lipid profile in rats after 
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The effect of low- fat diet from different kinds on hypercholesterolemic and acute renal failure rats.  

 . تأثير عصير البرتقال على الكالسيوم والفسفور المتاح -15

Bioavailability of calcium and phosphorus as affected by orange juice. 

 .دراسة تأثير االستيفا على فئران التجارب البدينة والمصابة بالسكر -16

Study the Effect of stevia on obese and diabetic rats. 

 .تأثير مستويات مختلفة من بذور الكتان وزيوتها علي أمراض الكبد المزمنة في الفئران -17

Effect of different levels of flax seeds and its oils on chronic liver diseases in rats. 

فشال الكلاوى دراسة تاأثير بعاض الماواد المضاادة لألكسادة والغاذاء مانخفض الباروتين علاي ال -18

 .المزمن

Study the effect of some antioxidants & low protein diet on chronic renal failure. 

دراسااة مقارنااة بااين الثااوم مناازوع الرطوبااة ومسااحوق الثااوم التجاااري علااي أمااراض الكبااد فااي  -19

   .الفئران

Comparative study between dehydrated garlic and commercial garlic powdered on liver diseases in rats. 

 .تأثير الشعير والخبز المدعم بالشعير علي الفئران المصابة بالسكر -21

The effect of barley and barley fortified bread on diabetic rats. 

التأثير الوقائي لحبة البركة والعسل األبيض للفئران المصابة بالفشال الكلاوي المازمن وتطبيقهاا  -21

 .يا في منتج غذائيعمل

Protective Effect of Nigella Sativa seed and honey bee on chronic kidney disease in rats and its 

application in food products. 

التغيرات البيوكيميائية والميكروبيولوجياة والغذائياة فاي جناين القماح الكامال الدسام والمعاالج  -22

 .بالميكروويف واإلشعاع 

Nutritional, biochemistry and microbiological changes in full-fat wheat germ processed through 

microwave heating and radiation processing.  

تأثير الشيكوالته بالمكسرات علاي ارتفااع جلوكاوز الادم ومضااعفاته فاي الفئاران المصاابة باداء  -23

 .السكر

Effect of chocolate with nuts on hyperglycemia and its complications in diabetic rats. 

تأثير تدعيم البيف برجر بفول الصويا وصمغ الجوار علي مستوى الادهون فاي سايرم دم الفئاران  -24

 .المصابة بارتفاع الكولسترول

Effect of supplemented beef burger with soybean and guar gum on serum lipid of hypercholesterolemic 

rats. 

تأثير زيت النخيل المدعم وغير المدعم ببعض مضادات األكسدة على الفئاران المصاابة بهشاشاة  -25

 .العظام

Effect of supplemented and un-supplemented palm oil with some antioxidant on osteoporotic rats. 

 البدينة على فقد الوزن فى الفئران تأثير الوجبات مرتفعة البروتيِن و الكالسيومِ  -26

Effect of high protein and high calcium diet on weight loss of normal obese rats. 
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خلط زيت السمك بزيت بذرة الكتان علي الفئران التى تعانى من هشاشة العظاام والفشال  تأثير -27

 .الكلوى الحاد

Effect of blend fish oil with flaxseed oil on rats suffering from osteoporosis and acute renal failure. 

 .تأثير أوراق الجوافة ومستخلصاته المائية علي الفئران المصابة بالفشل الكلوى الحاد والمزمن -28

Effect of Psidium guajava Linn. Leaves and their Aqueous Extract on Rats Suffering from Acute and 

Chronic Liver Diseases. 

تأثير الكاكاو والشاى األخضر والقهوة كمصدر للبولي فينول علي الفئران التى تعانى من أماراض  -29

 .الكبد المزمنة

Effect of Cocoa, Green Tea, and Coffee as sources of Polyphenols on rats suffering from chronic liver 

diseases. 

 .الوزن علي مرضى يعانون من ارتفاع الكولسترول تأثير بعض المشروبات وانقاص -31

Effect of some beverages and weight reduction on patients suffering from hypercholesterolemia. 

اة بابعض مساتويات مان باذور القارطم ومكوناتهاا المغاذتأثير الوجبات الغذائية مرتفعاة الفركتاوز  -31

 علي فئران االلبينو

Effect of fortified high fructose diet with some levels from safflower and its contents on 

male albino rats 

 .تأثير بذور وقشور فاكهة الرمان علي تسمم الكبد في الفئران -32

Effect of pomegranate (punicagranatum L.) seeds and fruits peels on hepatotoxicity in rats. 

 .بز المدعم ببذور الكتان أو زيت بذرة الكتان علي مرضي السكر من النوع الثانىتأثير الخ -33

Effect of supplemented bread with flaxseed or flaxseed oil on weight reduction in patients with type 2 

diabetes.  

الفئااران المصااابة تااأثير الوجبااات عاليااة البااروتين المحتويااة علااي اللااوز و زياات جااوز الهنااد علااي  -34

 .بالسمنة

Effect of high-protein diets containing almonds and coconut oil on obese rats. 

 تأثير فاكهة الباباى وبذورها وأوراقها علي الفئران المصابة بالسكر -35

Effect of papaya fruit, seeds and leaves on rats suffering from diabetes. 

  والقهوة علي الفئران المصابة بإرتفاع مستوى حامض اليوريك وتعانى من تأثير فيتامين  -36

 السكر

Effect of vitamin C and coffee on hypercholesterolemic rats suffering from diabetes. 

دراسات غذائية وميكروبيولوجية علي تغذية األطفال ببعض األغذية المخمرة المسوقة تجاريا  -37

 بادئات حيويةوالمحتوية علي 

Nutritional and microbiological studies on children fed on some commercially marketed fermented foods 

containing probiotic. 

 
 في رسائل الماجستير التي قمت باإلشراف عليها -: ثانيا

 .بطنطا -جامعة األزهر  –كلية االقتصاد المنزلي 

 . تأثير الجرعات المختلفة من فيتامين   و فيتامين ها على الفئران المصابة بالسكر -38

The effect of different dosages of vitamins C and E on diabetic rats. 

 . تأثير الشاي األخضر واألسود على الفئران المصابة بارتفاع مستوى الكولسترول -39

Effect of green and black tea on hypercholesterolemic rats. 
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تأثير الكاكاو والقرفة على التغيارات البيولوجياة والبيوكيميائياة فاي مصال الادم لفئاران التجاارب  -41

 .المصابة بالداء السكري

Effect of cocoa and cinnamon on biological and biochemical changes in serum of diabetic rats.  

 .ة للشعير علي الفئران المصابة بالفشل الكلويتأثير المعامالت المختلف -41

Effect of different processing barley on rats suffering from acute renal failure. 

 .تأثير الحالة الغذائية على درجة هشاشة العظام بين السيدات بعد انقطاع فترة الطمث -42

Effect of nutritional status on the degree of osteoporosis among postmenopausal women’s.  

 .تأثير بعض األعشاب الطبية والخضروات على الفئران التي تعانى من أمراض الكبد المزمنة -43

ت معالجة الفئران البالغة التي تعانى من سوء التغذية باستخدام الغاذاء المتاوازن وبعاض مضاادا -44

 .األكسدة

Treatment of adult rats suffering from malnutrition using balanced diet and some antioxidants. 

 .تأثير القهوة ، عصير الليمون وخليط منهما علي الفئران التى تعانى من مرض السكر -45

Effect of coffee, lemon juice and its combination on rats suffering from diabetes. 

 .تأثير بعض الزيوت المستخدمة في خفض مستوى حامض البوليك المرتفع عند الفئران -46

Effect of some oils, which used in lowering the high level of uric acid in rats. 

 .دراسات كيميائية وبيولوجية للحبوب الكاملة علي مستويات الكولسترول وانزيمات الكبد -47

Chemical and biological studies of the whole cereal grains on cholesterol and liver enzyme levels. 

 

 في رسائل الماجستير التي قمت باإلشراف عليها -: ثالثا

 .جامعة عين شمس –كلية التربية النوعية 

فاي  دراسة تأثير نسب مختلفة من عسل النحل المصري وغذاء ملكات النحل على نسبة الساكر -48

 .دم الفئران المصابة بالبول السكري

Study of the effect of some different doses of Egyptian honeybee and royal jelly on blood glucose level 

on diabetic rats. 

 .تأثير بذور الكتان وبعض التوابل على فئران التجارب المصابة بتلف فى الكبد -49

Effect of flax seeds and some spices on experimental rats suffering from damage in the liver. 

تأثير الوجبات المحتوية علي مساتويات مختلفاة مان الباروتين فاي وجاود الصامغ العرباي علاي  -51

 .فئران التجارب المصابة بالفشل الكلوي المزمن

Effect of diets containing different levels from protein in the presence of Arabic Gum on rats suffering 
from chronic renal failure. 

 

 في رسائل الماجستير التي قمت باإلشراف عليها -:رابعا 

 .جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي

 . اثولوجية علي نبات الحلفا الستخدام حيوانات التجاربدراسات تغذوية وكيموحيوية وهستوب -51

Histopathological, biochemical and nutritional studies on El Halfa plant (Cymbopogon proximus) using 

experimental animals. 

تاأثير بعاض أنااواع الفاكهاة علاي مسااتوى الكولساترول فاي الفئااران المصاابة بارتفااع مسااتوى  -52

 .ولسترول في الدمالك

Effect of some fruits on hypercholesterolemic rats. 



32 
 

 .تأثير استخدام النباتات والبذور لتقليل السمنة في ذكور الفئران -53

Impacts of plants and seeds as used for decreasing the obesity in male albino rats. 

 .باستخدام نباتات ومنتجاتهاامكانية عال  السمنة وتقوية المناعة  -54

Probable healing of obesity and supporting of immunity using plants and their products. 

 
 في رسائل الماجستير التي قمت باإلشراف عليها -: خامسا

 .جامعة طنطا –كلية التربية النوعية

 يةتأثير العادات الغذائية علي المرضي البدان بمحافظة الغرب -55

The effect of food habits on obese patients in Gharbia Governmrat. 

 

 :التي قمت باإلشراف عليها رسائل الدكتوراه

 التي قمت باإلشراف عليها في  رسائل الدكتوراه -:أوال 

 :جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي 

 .بالسكرتأثير بعض منتجات األسماك على فئران التجارب المصابة  -56

Effect of some fish products on diabetic experimental rats. 

تأثير المستويات العالية من البروتين المأخوذ من المصادر الحيوانية على إفراز الكالسيوم في   -57

 . الفئران

Effect of high dietary protein levels from plant and animal sources on calcium excretion in rats. 

 .تأثير الجرعات المختلفة للكافيين على كثافة العظام في إناث الفئران البالغة  -58

Effect of different doses of caffeine on bone mineral density in adult female rats. 

دراسات كيميائية وبيولوجية على تأثير بعض البذور وزيوتها على الفئران المصابة بارتفاع    -59

 .وى الكولسترولمست

Biochemical and Biological Studies on Effect of Some Seeds and its Oils on Hypercholesterolemic Rats. 

والتأثير البيولوجي ( الشي والتحمير)دراسات علي اللحوم المطهية باستخدام الطرق المختلفة  -61

 .للمركبات الناتجة علي فئران التجارب

Studies on cooked meat by using different methods (roasting and frying) and the biological effects of 

produced compounds on experimental rats. 

 .دراسة تأثير البروكلى علي فئران التجارب المصابة بارتفاع مستوى الكولسترول والسكر -61

Study the effect of broccoli on both hypercholesterolemic and hyperglycemic rats. 

 .معالجة مرض الكبد المزمن في الفئران باستخدام وجبات مدعمة مختلفة -62

Treatment of chronic liver disease in rats using different supplemented diet. 

 .تأثير ثمرة التين البرشومى وأوراقه علي ارتفاع مستوى السكر وتسمم الكبد في الفئران -63

Effect of figs fruit (Ficus Carica L.) and its leaves on hyperglycemia and hepatotoxicity in rats. 

 .تأثير بعض البقوليات علي فئران التجارب المغذاه علي وجبات مرتفعة في الفراكتوز -64

Effect of some legumes on rats fed on high fructose diet. 

 .ور بعض النباتات على الفئران المصابة بالسكر ومضاعفاتهتأثير الخبز المدعم ببذ -65

Effect of fortified bread with some plants on hyperglycemia and its complications in diabetic rats. 
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 .تأثير الخبز  المدعم بدقيق الموز غير الناضج على الفئران البدينة المصابة بالسكر -66

Effect of supplemented bread with unripe banana flour on obese rats suffering from diabetes. 

دراسة تأثير البكتين والصمغ العربي كمصدر لأللياف الغذائية علي المخلفات النيتروجينية في  -67

 .الفئران المصابة بالفشل الكلوى المزمن

Study the effect of pectin and Arabic gum as source of dietary fiber on uremia in chronic renal failure 

rats. 

 

 التي قمت باإلشراف عليها في  رسائل الدكتوراه: ثانيا 

 :جامعة عين شمس –كلية التربية النوعية 

دراسة مقارنة ألثر زيت النخيل وزيت الزيتون وزيت الذرة على دهنيات الدم لدى عينه من فئران  -68

 .التجارب

Comparative evaluation of the effect of palm oil, olive oil and corn oil on blood lipids in rats. 

  .دراسة بيولوجية وكيميائية على بعض البقول والمكسرات -69

Biological and chemical study on some legumes and nuts. 

 .في مستوى الكولسترول تأثير بعض أنواع البذور وزيت البذور على الفئران المصابة بارتفاع -71

Effect of some seeds and its oil on hypercholesterolemic rats. 

دراسة كيميائية و بيولوجية على إضافة البروبوليز للبسكويت والكيك كمادة طبيعية مضادة  -71

 .لألكسدة

Chemical and biological study on the addition of propolis (as natural antioxidant) to biscuit and cake. 

 .دراسة تأثير بذور العنب وزيت البذور على الفئران المصابة بارتفاع في مستوى الكولسترول -72

Study the effect of grape seeds and its oil on hypercholesterolemic rats. 

الكبد لحيوانات دراسة تأثير بعض أنواع الفاكهة على نسبة الكولسترول في سيرم الدم و -73

 .التجارب

Study the effect of some kinds of fruits on cholesterol in serum and liver rats. 

تأثير نسب مختلفة من البروتينات الحيوانية والنباتية المصدر على الفئران المصابة بالسكر  -74

 .والفشل الكلوي الحاد

Effect of different ratios of proteins from animal and plant sources on diabetic and acute renal failure 

rats. 

تأثير التمب كغذاء متخمر منتج من بعض البقوليات علي فئران التجارب المصابة بارتفاع مستوى  -75

 .الكولسترول

Effect of tempeh as a fermented food produced from some legumes on hypercholesterolemic rats. 

 . دراسة تأثير الجرعات المختلفة من عنصر الكروم والخميرة على الفئران المصابة بالسكر -76

Study the effect of different doses of chromium element and yeast on diabetic rats. 

 .تأثير بعض مضادات األكسدة على تقليل سمية األلومونيوم في فئران التجارب -77

The effect of some antioxidants on alleviating the toxicity of aluminum on experimental rats. 

دراسة تحسين تأثير بعض األدوية واألعشاب المستخدمة في تقليل الوزن من خالل التغيير في  -78

 .نسب المغذيات األساسية للفئران

Study on enhancing the effect of some drugs and herbs used in weight loss, through changes in 

essential nutrients portions of obese rats. 
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تأثير بعض األعشاب وخليطها كمواد وقائية من مرض الكبد الناتج من رابع كلوريد الكربون في  -79

 .الفئران

Effect of some herbs and its combination as protective substances from liver disease resulting from CCl4. 

تأثير الوجبات مرتفعة البروتين في وجود الشاي األخضر والقهوة وزيت السمك علي الفئران   -81

 المصابة بالسمنة

Effect of high protein diet in the presence of green tea, coffee and fish oil on rats suffering from obesity. 

 .العسلى وبذور السمسم على الفئران المصابة بهشاشة العظامتاثيربذور الكتان وبذور القرع   -81

Effect of flaxseeds, pumpkin seeds and sesame seeds on bone of rats suffering from osteoporosis. 

التأثير الوقائي للقرع العسلي وبذوره المحمصة وغير المحمصة علي فئران تعانى من أمراض  -82

 .الكبد

خضر والوجبات مرتفعة البروتين المدعمة بزيت السمك علي نقص الوزن للفئران تأثير الشاي اال -83

 البدينة

 تأثير بعض االلياف و الجينسنج علي الفئران المصابه بالسكر وتتناول محلول الفركتوز -84

Effect of some fibers and ginseng on rats suffering from diabetes and consume fructose solution 

 التي قمت باإلشراف عليها في  رسائل الدكتوراه: ثالثا 

 :جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي 

 .تأثير بعض مستويات من الكركديه ومستخلصاتها علي الفئران المصابة بأمراض الكبد المزمنة -85

Effect of some levels from Hibiscus Sabdariffa L. and its extractions on rats suffering from chronic liver 

diseases. 

و الصمغ العربي   )الفسفور والبوتاسيوم(الوجبات منخفضة البروتين، الوجبات منخفضة  تأثير   -86

 .علي الفئران المصابة بالفشل الكلوي المزمن

Effect of Low protein diets, low (phosphorus and potassium) diets and gum Arabic on rats suffering from 

chronic renal failure.  

الفئران المصابة بأمراض الكبد   دور تحديد الغذاء المدعم بأنواع مختلفة من الزيوت علي  -87

 .المزمنة 

The role of supplemented restricted diet with different types of oils on rats suffering from chronic liver 

diseases. 

تأثير تدعيم الوجبات منخفضة الدهون بالكركم والحلبة علي الفئران المصابة بأمراض الكبد   -88

 .المزمنة

Effect of supplemented Low fat diet with curcumin and Fenugreek on rats suffering from chronic liver 

diseases. 

 .تأثير المستويات المنخفضة والمرتفعة لبعض المشروبات علي ذكور فئران االلبينو  -89

Effect of low and high levels of some beverages on male albino rats. 

 .والفوالت من هشاشة العظام في إناث الفئران 12التأثير الوقائي لفيتامين ب -91

The Protective Effect of vitamin B12 and folate from osteoporosis in female rats. 

واللوز علي فئران التجارب المصابة بارتفاع دهون   تأثير الوجبات المدعمة بفيتامين ها والكركم  -91

 .الدم وأمراض الكبد

Effect of supplemented diets with vitamin E, Curcumin and almonds on hyperlipidemic rats suffering from 

liver diseases. 

تأثير تدعيم الوجبات المنخفضة البروتين بزيت السمك و نوعين من األلياف على الفئران المصابة  -92

 .بالفشل الكلوى الحاد
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Effect of Supplemented Low Protein Diets with Fish Oil and Two Types of Fiber on Rats Suffering from 

Acute Renal Failure. 

 

 التي قمت باإلشراف عليها في  سائل الدكتوراهر: رابعا 

 :جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي 

وجبات مرتفعة  الفئران المغذاة علي عليتأثير بعض المستويات من الجينسنج والشعير والخروب  -93

 .الفراكتوز

Effect of some levels from ginseng, barley and carob pulp on rats fed on high fructose 
diets. 

 مستخلصاتها علي غئران التجارب المصابة بأمراض الكبد المزمنوتأثير عيش الغراب واألسبراجس  -94

Effect of mushroom, asparagus and their extracts on rats suffering from chronic liver 
diseases.  

 .ومنتجاتهاإمكانية عالج السمنة وتقوية المناعة باستخدام نباتات  -95

Probable healing of obesity and supporting of immunity using plats and their products.  

 التغذية العالجية للفئران المصابة غي الكبد وغي الكلي وبالسكرى بإستخدام ظحشيشة الليمون -96

Clinical nutrition of hepatointoxicated, renopathic and diabetic rats using lemon grass.  

 
 التي قمت باإلشراف عليها في  رسائل الدكتوراه: خامسا 

 :جامعة طنطا –كلية التربية النوعية 

 

 .التقييم البيولوجى لمخلفات بعض الفواكهة علي الفئران المصابة بالفشل الكلوى -97

Biological effect of some fruit wastes on rats suffering from renal failure. 

التأثير الوقائي للتمر هندي والعرقسوس ومستخلصاتهم المائية ضد رابع كلوريد الكربون   -98

 .المحدث تسمم الكبد في الفئران

Protective effect of Tamarindus indica linn, Glycyrrhiza glabra Linn. and their aqueous extracts against 

CCL4 induced hepatotoxicity in rats. 

 

 لجان التحكيم للمؤتمرات: التاسع عشر

المنعقد في فندق  –رئيس ومقرر جلسة فيك المؤتمر العربي الثالث للسمنة والنشاط البدني  -

 .2111يناير  21مملكة البحرين في اليوم الختامى للمؤتمر   –المنامة  –الخليج 

" التعاون العربي لتنمية المجتمع افاق" مقرر عام المؤتمر العلمى العربي لالقتصاد المنزلي  -

 (.2112مايو " جامعة حلوان  –والمقام بكلية االقتصاد المنزلي 

 التطبيقية اإلنسان علوم" مقرر عام المؤتمر العلمى الدولي االول لالقتصاد المنزلي  -

 (.7002مايو  9 – 3" جامعة حلوان  –والمقام بكلية االقتصاد المنزلي " الثالثة األلفية والتكنولوجيافي

" التنمية البشرية ومتطلبات سوق العمل" رئيس المؤتمر الدولي الثانى لالقتصاد المنزلي  -

 (.7004مايو " جامعة حلوان  –والمقام بكلية االقتصاد المنزلي 

رؤية " االتجاهات الحديثة في البحث العلمى )رئيس المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد المنزلي   -

 (.7006مايو   2 – 4" جامعة حلوان  –بكلية االقتصاد المنزلي  والمقام"" تنموية
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تم اختياري ضمن ضمن ثالث علماء علي مستوى الوطن العربي في اللجنة المنظمة للمؤتمر  -

والمنظم من قبل (  تثديات الواقع ومتطلبات المستقبل)والذ  بعنوان  العربي الثانى للغذاء والدواء

جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذ  لدول مجلس التعاون  –دارية المنظمة العربية للتنمية اال

 .7006ابريل  02-00الخليجى والذي انعقد في الفترة من 

مقرر جلسة في اليوم األول، ورئيس جلسة في اليوم الثالث للمؤتمر العربي الثانى للغذاء  -

والمنظم من قبل المنظمة العربية للتنمية (  ستقبلتثديات الواقع ومتطلبات الم)والذ  بعنوان  والدواء

جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذ  لدول مجلس التعاون الخليجى والذي انعقد في  –االدارية 

 .7006ابريل  02-00الفترة من 

 :اللجنة العلمية للترقيات واللجنة الوطنية: العشرون

 .قيات االساتذة واالساتذة المساعدينمثكم وعضو في اللجنة العلمية لتر -

 .عضوا وامين في اللجنة الوطنية للتغذية علي مستو  مصر -

 لجان التحكيم للرسائل واالبحاث العلمية: الحادى والعشرون

من الرسائل التي قمت % 90ألكثر من ( كمشرف ومناقش)االشتراك في لجان المناقشة والحكم   -

  .(جامعة حلوانداخل وخار  )باإلشراف عليها 

 :وهى كالتالي وايضا كمقيم للرسائل واالبحاث (مناقش)للرسائل العلمية التالية كمحكم خارجي كذلك 

فعالية : بعنوان والتي مروة جمال السيد مصطفي الدارسة من المقدمة الماجستير رسالة -1

المرحلة االعدادية استراتيجية االستقصاء في تحقيق بعض مخرجات العملية التعليمية لتلميذات 
 .2114( حلوان جامعة – المنزلي االقتصاد كلية) في االقتصاد المنزلي

 تأثير: بعنوان والتي محمود الحميد عبد يوسف محمد الدارس من المقدمة الدكتوراه رسالة -2

 الملوثة األسماك بعض علي تغذت التي الفئران علي الكالبية والمواد األكسدة مضادات

 (.حلوان جامعة – المنزلي االقتصاد كلية) الثقيلة بالمعادن

غادة مسعد محمد الصعيدى المدرس المساعد / االشتراك في فحص اإلنتا  العلمي للدارسة  -3

جامعة المنصورة والممثلة في رسالة الدكتوراه  -بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية 

 (.م2111( )الحالة الغذائية للمدخنينأثر التدخين علي )الخاصة بها والتي بعنوان 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من  -4
اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل البحث الذي 

تأثير الدعم بالجزر في "   .Effect of carrot supplementation in diet on hyperlipidimic ratsبعنوان 
والمنشور . 2113-12-11والمقدم لي بتاريخ " غذاء الجرزان المصابة بإرتفاع مستوى دهون الدم

 African J of Biological Sciences , 3 (3):131-143 (2007)في 

المدرس المساعد  زينب عبد الوهاب عبد العزيز/ االشتراك في فحص اإلنتا  العلمي للسيدة  -5
جامعة األزهر والممثلة في رسالة  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 

إمكانية توظيف بعض األعشاب كعال  للمرضي المصابين )الدكتوراه الخاصة بها والتي بعنوان 

 .2119/ 5/11بتاريخ ( 518)والموافق عليها من مجلس الجامعة بجلسته رقم (. بأمراض العصر

أنصاف مختار يسن يونس المدرس المساعد / االشتراك في فحص اإلنتا  العلمي للسيدة  -1

جامعة األزهر والممثلة في رسالة  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 

دراسة علي مأخوذ الطعام وقوائم الطعام لبعض المرضى )الدكتوراه الخاصة بها والتي بعنوان 
والموافق عليها من مجلس الجامعة بجلسته (. تشفيات محافظة البحيرة واإلسكندريةفي مس

 .2119/ 5/11بتاريخ ( 518)رقم 
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االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من  -1

البحث الذي  اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل
 Preventive effect of Allium sativum powder against acrylamide-induced ephrotoxicity inبعنوان 

rats  .  " والمقدم لي " التأثير الواقى للثوم ضد تسمم الكلي المحدث باألكرالميد في الفئران
 Minufiya University Faculty of Home Economics , vol 18والمنشور في  . 2113-12-11بتاريخ 

(2):85-98 (2008) 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة مريم عبد الحميد محمد المنصورى ( تحكيم)مناقشة  -9
بكلية االقتصاد . والتي بعنوان التقييم الغذائي لبعض التوابل المضافة إلي األغذية المصرية

 (.م2119)جامعة األزهر  –المنزلي 

م االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من االشتراك في تقيي -8

اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل البحث الذي 
 Determination of antioxidant vitamins and chlamydia peumoniae IgG antibodies inبعنوان 

patients with atherosclerosis  والمنشور في  . 2113-12-11والمقدم لي بتاريخThe New Egyptian 
J of Medicine , vol 39 (5):132-139 (2008) 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من  -11

ة من خالل البحث الذي اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمي
مستخلص "   . Green tea extract improves plasma lipid profiles in hyperlipidemic subjectsبعنوان 

" الشاي األخضر يحسن من مستوى الدهون في األشخاص الذين يعانون من إرتفاع دهون الدم

 J of Egyptian Academic Society forوالمنشور في  . 2113-12-11والمقدم لي بتاريخ 
Environmental Development  , vol 9 (4):73-83 (2008) 

أريج سالمة علي سالم المدرس المساعد / االشتراك في فحص اإلنتا  العلمي للدارسة  -11

جامعة المنيا  -بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية  –بقسم التغذية وعلوم األطعمة 
( دراسات عن حب العزيز ومنتجاته)الدكتوراه الخاصة بها والتي بعنوان والممثلة في رسالة 

 (.م2118)

رسالة دكتوراه مقدمة من الدارسة سماح أحمد أحمد الحشاش المدرس ( تحكيم)مناقشة  -12
والتي بعنوان تأثير التغذية علي بعض . جامعة األزهر –المساعد بكلية االقتصاد المنزلي 

علي كفاءة مضادات األكسدة في ذكور فئران التجارب المصابة بزيادة الخضروات المعاملة حراريا 
( م2118)جامعة األزهر  –بكلية االقتصاد المنزلي . الوزن وارتفاع مستوى الكولسترول بالدم

 .25/1/2118تاريخ المناقشة 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة أسماء جمعه حسين الشرقاوى " تحكيم" مناقشة   -13

بكلية . عنوان تأثير لبن وبول اإلبل علي بعض أمراض الكبد باستخدام الفئران البيضاءوالتي ب
 Effect of Camel Milk and Urine on Some Liver(.م 2118)جامعة عين شمس  –التربية النوعية 

Diseases Using Albino Rats. 

المعطى محمود  رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة رحاب رجب عبد" تحكيم" مناقشة  -14
والتي بعنوان أثر استخدام قشر البطيخ المصرى علي وظائف الكبد ووظائف الكلي في دك 

 2118)جامعة عين شمس  –كلية التربية النوعية  -بقسم االقتصاد المنزلي . فئران التجارب
 .The influence Egyptian melon husk for liver and kidney function for experimental rats(.م

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة منى عرفة عبد الوهاب محمد والتي ( تحكيم)مناقشة  -15

بعنوان برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي لتنمية مبادئ التربية األخالقية باستخدام مسرح 

 (.م2111)جامعة حلوان  –بكلية االقتصاد المنزلي . العرائس في مرحلة رياض االطفال

رسالة دكتوراه مقدمة من الدارسة نفين احمد الوردانى احمد المدرس ( تحكيم)مناقشة  -11

كلية التربية النوعية جامعة ( تغذية وعلوم األطعمة)المساعد بقسم االقتصاد المنزلي 

والتي بعنوان تقييم الحالة الغذائية الطفال المدارس للمرحلة االبتدائية في . االسكندرية
 .22/1/2111تاريخ المناقشة ( 2111)ة محافظة االسكندري
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رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة فاطمة كامل شديد محمود بقسم ( تحكيم)مناقشة  -11

والتى بعنوان . كلية التربية النوعية جامعة المنوفية( تغذية وعلوم األطعمة)االقتصاد المنزلي 
ول غذاء ملوث باألفالتوكسينات دراسة تأثير بكتريا البروبايوتك ضد السمية الناتجة عن تنا

 Study on the effect of probiotic.11/9/2111تاريخ المناقشة . باستخدام حيوانات التجارب
bacteria against toxicity induced by contaminated food with aflatoxin by experimental animals 

(rats). 

الدارسة نرمين نبيل محمود االسدودى بقسم  رسالة الماجستير المقدمة من( تحكيم)مناقشة  -19
والتى بعنوان . كلية التربية النوعية جامعة المنوفية( تغذية وعلوم األطعمة)االقتصاد المنزلي 

باستخدام ( الكادميوم –الرصاص )دراسة تأثير بكتريا حمض الالكتيك ضد سمية المعادن الثقيلة 

 Study on the effect of lactic acid bacteria against.11/9/2111تاريخ المناقشة . حيوانات التجارب
heavy metals toxicity (lead & cadmium) using experimental animals (rats). 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة منى عرفه عبد الوهاب محمد بقسم ( تحكيم)مناقشة  -18

والتى بعنوان برنامج مقترح . جامعة حلوان –االقتصاد المنزلي التربوي كلية االقتصاد المنزلي 
في االقتصاد المنزلي لتنمية مبادئ التربية األخالقية بإستخدام مسرح العرائس في مرحلة 

 .11/5/2111تاريخ المناقشة . رياض األطفال

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة هالة محمد على وهبة والمقدم لي من جامعة  -21
 Effects Of  Different Types Of بالمملكة العربية السعودية من خالل البحث الذي بعنوان الباحة

Edible Oils On Plasma Lipid Profile And Immunity Of Hypercholesterolemic Rats   والمقدم لي

 ,Journal of Home Economics Volume 20, Number (3)والمنشور في    2115مارس /  18بتاريخ 
2010: 1-15 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسه حنان أحمد أحمد هاشم بقسم ( تحكيم)مناقشة  -21

والتى بعنوان دراسة التأثيرات . جامعة المنوفية -التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 
معمليا  التداخلية للمستخلصات النباتية مع بعض االدوية شائعة االستخدام في عال  االمراض

 Studying the interactive effects of phytochemical extracts with drugs(.2111) .خار  الجسم
commonly used on diseases manipulation in vitro. 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارس سامح توفيق موسي الجزار بقسم ( تحكيم)مناقشة  -22

والتى بعنوان التقييم التغذوى . جامعة المنوفية -صاد المنزلي التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقت
 Nutrition evaluation of boys(.2111) لألوالد والبنات المقيمين في مؤسسات األيتام في منوف

and girls resident in minuf institution of orphans.  

د سامى محمود بقسم رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس سمير محم( تحكيم)مناقشة  -23

والتى بعنوان انتشار السمنة . جامعة المنوفية -التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 
 Prevalence of obesity and response to(.2111)واالستجابة لبرنامج العال  المطبقة علي االنسان 

the treatment program as applied on human.   

رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة رشا حاجى حسن بقسم التغذية ( يمتحك)مناقشة   -24
السعد  عشبةتأثير استخدام : والتى بعنوان. جامعة عين شمس -وعلوم األطعمة بكلية التربية  

والزعفران وعسل النحل وخليطهم علي فئران التجارب التى تعانى من بعض األمراض 
(2111.)Effect of using cyperus, saffron, honeybees, and its combination on experimental rats 

which suffering from different diseases. 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من  -25

البحث الذي اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل 
 Biological and antioxidant status in hyperlipidimic rats after supplementation by fish oilبعنوان 

with or without vitamin E  .   " تأثير التغذية بزيت السمك المستخدم في الغذاء منفردا أو مع
والمقدم " ون الدم المرتفعةاضافة فيتامين ها علي نشاط مضادات األكسدة في الجرذان ذات ده

 Bulletin of the national nutrition institute of the Arabوالمنشور في  . 2113-12-11لي بتاريخ 
Republic of Egypt , vol 38:141-158 (2011) 
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االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من مجلة الكيمياء والعلوم البيئية والتي تصدرها جمعية  -21

(.  جامعة عين شمس –كلية الزراعة )قسم الكيمياء الزراعية  –ة وحماية البيئة كيمياء الزراع
كتابل علي الصحة العامة لذكور  (soy sauce)التقييم البيولوجي لصوص  الصويا " وعنوان البحث

ابتسام فتح محمد **  -غادة محمد يوسف *  -للدارسين منى مسعود السيد ". وإناث الفئران
 Studies on Tiger Nut and it’s Products .عمر

رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة سماح محمد محمد حسانين بقسم ( تحكيم)مناقشة  -21

التأثير الوقائى لقشور : والتى بعنوان. جامعة المنصورة -االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية 
وق الحرة في فئران التجارب بعض الخضروات والفاكهة علي االثار الجانبية للشق

(2111.)Protective effect of some vegetables and fruit peels on side effect of free radical in 

experimental rats. 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من   -29
للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل البحث الذي اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة 

"   .  Effect of dietary animal and plant protein on the lipid profile in hyperlipidemic ratsبعنوان 
" تأثير بعض البروتينات الحيوانية والنباتية علي صورة لبيدات الدم في الجرزان مرتفعة الدهون

 Bulletin of the national nutrition institute of theوالمنشور في  . 2113-12-11والمقدم لي بتاريخ 
Arab Republic of Egypt , vol 38 (2):159-174 (2011) 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من   -28

اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل 

 A comparative study for assessment the nutritional status of infant duringالبحث الذي بعنوان 
the weaning period of some working and non working mothers in urban and rural areas "

دراسةمقارنة عن تقييم الحالة الغذائية لألطفال المفطومين ألمهات عامالت وغير عامالت في 
 J.of Homeوالمنشور في  . 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ " المناطق الريقية والحضرية

Economics, 21 (3): 21-42 (2011) 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من اللجنة  -31

العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل البحث الذي 

 ,Assessment of nutritional status of radiologival technicians at Minufiya governorateبعنوان 

Egypt "والمقدم " تقييم الحالة الغذائية لفنيين األشعة العاملين بمستشفيات محافظة المنوفية

 Nutriton & Food Science  , vol 41 (5):344 - 351 (2011)والمنشور في  . 2113-12-24لي بتاريخ 

ة هالة محمد على وهبة والمقدم لي من جامعة االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور -31

 Protective Effect of Nigellaبالمملكة العربية السعودية من خالل البحث الذي بعنوان  الباحة

Sativa, Linseed and Celery Oils against Testicular Toxicity Induced by Sodium Valproate in Male  

Rats  والمنشور في    2115مارس /  18والمقدم لي بتاريخJournal of American Science, 

2011;7(5): 687- 693 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة خضرة محمد السيد محمد امين ( تحكيم)مناقشة  -32

ات دراس: والتى بعنوان. جامعة األزهر -بقسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 

 Nutritional and.2112بيولوجية وتغذوية علي بعض البذور النباتية باستخدام فئران التجارب 

biological studies of some plants seeds by using experimental rats. 

رسالة دكتوراه المقدمة من الدارس ايهاب محمد عبد الحكيم عزب بقسم ( تحكيم)مناقشة  -33

استخدام بعض : والتى بعنوان. المنوفية -بكلية االقتصاد المنزلي التغذية وعلوم األطعمة 

 Some spices as used for amelioration .2112التوابل لعال  مرض السكري وارتفاع الكوليسترول  

hyperglycemia and hypercholesterolemia. 

هللا السمالووى رسالة دكتوراه المقدمة من الدارسة سماح عبد هللا عبد ( تحكيم)مناقشة  -34

تأثير البروبوليس : والتى بعنوان. جامعة طنطا -بكلية التربية النوعية –بقسم االقتصاد المنزلي 

 (.2112)علي الفئران المصابة بالفشل الكبدى 

Effect of propolis on hepatic failure in rats. 
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تصدرها الجمعية  االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من مجلة االقتصاد المنزلي والتي  -35

 Jam diet ”وعنوان البحث(.  جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي )المصرية لالقتصاد المنزلي 
production of orange peel and linseed and its effect   on diabetic rats.   " انتا  مربي دايت من

 .2112شهر نوفمبر ". رض السكرقشر البرتقال وبذور الكتان وتأثيرها علي الفئران المصابة بم

اميرة مرسي عبد الجواد المسلمانى المدرس / االشتراك في فحص اإلنتا  العلمي للدارسة  -31

جامعة االزهر والممثلة في  –كلية االقتصاد المنزلي  –المساعد بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

توليفات جديدة مقترحه  التأثير الغذائي ألربع)رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي بعنوان 
 Nutritional effect of four(.  م2112( )وخليطهم علي الفئران المصابة بمرض الفشل الكلوى الحاد

newly suggested herbal formulation on acute renal failure rats. 

رسالة دكتوراه المقدمة من الدارسة حنان عبد المجيد أمين سلطان بقسم ( تحكيم)مناقشة  -31
دراسات : والتى بعنوان. جامعة االزهر -بكلية االقتصاد المنزلي  –التغذية وعلوم األطعمة  

مقارنة علي الكركم والزنجبيل والروزميري علي الحمض النووى التالف والوراثة الخلوية 
 (2112)والمؤشرات البيوكيمائية في فئران التجارب 

صاد المنزلي والتي تصدرها الجمعية االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من مجلة االقت -39

 The ”وعنوان البحث(.  جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي )المصرية لالقتصاد المنزلي 
positive effect of dietary egg phospholipids on plasma lipid profile in rats fed dietary 

cholesterol"علي نمط دهون الدم في الفئران ( البيض)ة التأثير االيجابي للفوسفوليبيدات الغذائي

 .2112شهر ديسمبر ". المغذاه علي الكوليسترول

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من اللجنة  -38
ي العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل البحث الذ

" Effect of different levels of brown and white chocolate on lipids and blood picture in ratsبعنوان 
" تأثير نسب مختلفة من الشيكوالتة البنية والبيضاء علي صورة الدهون وصورة الدم في الفئران

 Bulletin of the national nutrition institute of theوالمنشور في  . 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ 
republic of Egypt , 41: 1-14 (2012). 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من اللجنة  -41

العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل البحث الذي 

 Study of serum lipid fractions of colorectal cancer patients administered by naturalبعنوان 
antioxidant of colostrum and lactoferrin  " دراسة مشتقات دهون الدم بمرضي سرطان القولون

والمقدم لي بتاريخ " والمستقيم المعالجة بمضادات األكسدة الطبيعية للكولسترم والالكتوفيرين
 J. of Home Economics, 22 (4): 1- 13 (2012)والمنشور في  . 24-12-2113

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة هالة محمد على وهبة والمقدم لي من جامعة  -41

 Protective Effect Of Someبالمملكة العربية السعودية من خالل البحث الذي بعنوان  الباحة
Legumes On Hyperglycemic Rats Liver  والمنشور في    2115مارس /  18والمقدم لي بتاريخ 

Journal of Home Economics Volume 22, Number (3), 2012 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة سمر محمد محمد منتصر بقسم ( تحكيم)مناقشة   -42

دراسات : نوانوالتى بع. جامعة المنوفية -التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 
تغذوية وبيوكيميائية لبعض الزيوت النباتية باستخدام فئران مصابة بارتفاع 

 Nutritional and biochemical studies of some oil plant using hypercholesterolemic.الكوليسترول
albino rats.  

عبد الحكم الدماطى رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة حنان صالح الدين ( تحكيم)مناقشة  -43

دراسة : والتى بعنوان. جامعة االزهر -بقسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 
تأثير األغذية الوظيفية التى تحتوى علي بعض قشور الفواكه علي وزن الجسم، خفض دهون 

 Study the effect of some functional foods containing.الدم، وظائف الكلي والكبد لفئران التجارب

some fruits on body weight, hypolipidemic, kidney and liver functions of experimental rats.  
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رسالة دكتوراه المقدمة من الدارسة بسمة محمد سمير السيد هنداوى بقسم ( تحكيم)مناقشة  -44

دراسات علي عال  : بعنوان والتى. المنوفية -التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي 
 .السمنة باستخدام توليفات أعشاب عديدة تجارية

Studies on correcting obesity using commercial polyhedral formulation. 

رسالة دكتوراه المقدمة من الدارسة ماجدة حافظ عبد الحكيم منصور ( تحكيم)مناقشة  -45

تأثير ثمار : والتى بعنوان. جامعة حلوان –د المنزلي بقسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصا

 Effect of guava fruits (Psidium Guajava, L) and its.الجوافة وأوراقها علي الفئران المصابة بالسكر 

leaves on diabetic rats. 

 –كلية الزراعة  –االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من مجلة البحوث والتنمية الزراعية   -41

التأثير الوقائي ألستخدام مستخلص البوليفينول من البروكلي " وعنوان البحث.  معة المنياجا

 The influence protective using." كمضاد أكسدة طبيعى ضد أكسدة زيت القلي في الفئران

polyphenol extract from broccoli as natural antioxidant against from oxidation of frying oil in 

rats.  للدارسين فاروق التالوى، فوزية الغزالي، ياسر محمود ابراهيم، أيمن فتحى خليل و رجاء

 .أحمد صديق

رسالة دكتوراه المقدمة من الدارسة رجاء احمد صديق خالد بقسم االقتصاد ( تحكيم)مناقشة  -41

سم االقتصاد ق –جامعة المنيا والمسجلة بكلية التربية  -بكلية التربية النوعية –المنزلي 

دراسة تكنولوجية لجودة زيوت التحمير المعاملة : والتى بعنوان. جامعة عين شمس –المنزلي 

بمضادات األكسدة المستخلصة من مصادر نباتية علي نشاط بعض األنزيمات لبمضادة لألكسدة 

 Technological study of the quality frying oils treatment with antioxidants.في فئران التجارب

extracted from plant sources on the activity of some antioxidant enzymes in rats. 

رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة سلوى عبد هللا ابراهيم بقسم ( تحكيم)مناقشة   -49

دراسة : والتى بعنوان. جامعة حلوان  -بكلية االقتصاد المنزلي –التغذية وعلوم األطعمة 

 Studying.ائص خفض الوزن للسريس المختلط بالخل علي فئران التجارب المصابة بالسمنةخص

the weight loss properties of dandelion (Taraxacum officinale) mixed with vinegar on obese rats.  

 فحص رسالة الدكتوراة الحاصل عليها الدكتور عالء اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل اخصائي  -48
تأثير بعض مضادات األكسدة علي تقليل سمية " تغذية أول بمستشفي الجامعة والتى بعنوان 

جامعة عين  –والحاصل عليها من كلية التربية النوعية " األلومنيوم في فئران التجارب
 The effect of some antioxidants on alleviating the toxicity of aluminum on experimental.شمس

rats. 

االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلي والذي سوف  -51

وعنوان البحث كفاءة .  جامعة حلوان –بكلية االقتصاد المنزلي (  م2113مايو  8 – 9)يقام في 
بعض الخضروات الورقية فى التخفيف من حدة مرض ارتفاع حمض البوليك بالدم فى الجسم 

"EFFICIENCY OF SOME LEAFY VEGETABLES IN ALLEVIATING HYPERURICEMIA IN VIVO 

االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلي والذي سوف  -51
وعنوان البحث التأثير .  جامعة حلوان –بكلية االقتصاد المنزلي (  م2113مايو  8 – 9)يقام في 

 Treatment and Protective"رقسوس علي الفئران المصابة بقرحة المعدة العالجى والوقائي للع
Effect of Licorice on Gastric Ulcer in Rats. 

االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلي والذي سوف  -52

وعنوان البحث تأثير .  جامعة حلوان –بكلية االقتصاد المنزلي (  م2113مايو  8 – 9)يقام في 
االنبات والحرارة الجافة للفول الحيراتى علي القيمة الحيوية للكالسيوم والفسفور بمحتوى 

 Effect of germination and dry heating forااللياف الغذائية وحمض الفيتيك في فئران التجارب 

green beans "El-hiraty" on Ca and P bioavailability by dietary fiber and phytic acid contents in 
rats 
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 –كلية الزراعة  –االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من الجمعية العلمية للصناعات الغذائية  -53

( تشكيل أغذية لألطفال من الخضروات والفواكه وتقويمها)وعنوان البحث .  جامعة االسكندرية 
 "Formulation and Evaluation of Some Novel Vegetable and Fruit- Based Baby Foods    . تاريخ

 .4/2113/ 11االرسال للبحث 

.   World Applied Sciences Journal IDOSIاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من   -54
 The protective effect of soybean, sesame, lentils, pumpkin seeds and molassesوعنوان البحث 

on iron deficiency anemia in rats.  2113تاريخ ارسال البحث يونيو 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة نرمين نبيل محمود األسدودى بكلية  -55

التربية النوعية جامعة المنوفية والتى بعنوان استخدام الرمان ضد سمية المعادن الثقيلة 

 Use of pomegranate (punica granatum L). بإستخدام حيوانات التجارب( الكادميوم –الرصاص )
against heavy metals toxicity (lead &cadmium) using expermintal animals  تاريخ المناقشة

 .1/1/2113السبت 

.   Middle East J. Scientific Research  IDOSIاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من  -51

 The effect of skimmed milk, soy flour and sardine fish powder onوعنوان البحث 

osteoporotic Rats.  2113تاريخ ارسال البحث يوليو 

وعنوان .   Middle East J. Scientific Research  IDOSIاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من  -51

 Bioactive component and hypolipidemic effect of kiwi fruit and avocado (frout and seed)البحث 
in hypercholesterolemic rats  . المركبات النشطة حيويا والتأثير الخافض للدهون لثمار الكيوى

تاريخ استالم البحث . وثمار وبذور األفوكادو في الفئران المصابة بإرتفاع في نسبة الكولسترول
1/9/2113 . 

فاضل فريد عبد هللا بكلية االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة نشوى   -59

االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان تأثير حجر اليهود علي حده أو مع عدة توليفات 
 Effect of jew's stone alone or in herbal formulations on the. اعشاب علي خلل وظيفة الكلي

renal dysfunction   2013 12/8تاريخ المناقشة االثنين   . 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة جيالن صبري السيد الجيار بكلية   -58

االقتصاد المنزلي جامعة االزهر والتى بعنوان دراسات بيولوجية وبيوكيميائية علي فعالية 

 Biological and biochemical studies. الفواكه للتخفيف من وطأة أمراض الكبد في الجسم الحى
on the efficacy of some fruits to alleviate liver diseases in vivo   تاريخ المناقشة االثنين

21/9/2113. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة رجوى ابراهيم عبد الرازق   بكلية   -11

التربية النوعية جامعة االسكندرية والتى بعنوان المستخلص الغذائي لبذور العنب 
. لتقليل تعلل الكبد الناتج عن مركب ثنائي االيثيل نيتروز أمين في الفئران" وسيانيدينبروأنث"

Diatary grape seed proanthocyanidin extract attenuates diethylnitrosamine induced liver injury 

in mice  5/8/2113الخميس تاريخ المناقشة. 

بات كلية االقتصاد المنزلي جامعة االزهر يوم االشتراك في امتحان تأهيلي دكتوراه لطال  -11

 2113سبتمبر  8االثنين الموافق 

العربي السادس عشر  –االشتراك كمقرر جلسة في اليوم االول للمؤتمر الدولي الثانى   -12

والذى اقيم بكلية " االقتصاد المنزلي في خدمة الصناعة"لالقتصاد المنزلي والذى بعنوان 

واشتركت ضمن اللجنة . 2113سبتمبر  11 – 11ة المنوفية يومي جامع –االقتصاد المنزلي 
 .العلمية المنظمة للمؤتمر

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارس عالء فتحى محمد ابراهيم   بكلية التربية   -13
النوعية جامعة االسكندرية والتى بعنوان الدور الوقائي لبعض مضادات األكسدة الغذائية ضد 

 .18/8/2113يرات الضارة لبيوتايل بنزايل الفثاليت في الجرذان تاريخ المناقشة الخميس  التأث

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارس عبد العزيز فتحى عبد العزيز   بكلية   -14
الزراعه جامعة االسكندرية والتى بعنوان الزينوإستروجينات وعالقتها بتوزيع الدهون في جسم 

 Relation between xenoestrogens and body fat distribution of. ات وفئران التجاربالمراهق
female adolescents and experimental rats  5/11/2113تاريخ المناقشة السبت. 
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االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة فاطمة كامل شديد   بكلية التربية  -15

النوعية جامعة المنوفية والتى بعنوان تأثير البربايوتك والبريبايوتك والسيانبيوتك علي أنيميا 
 Effect of probiotics, prebiotics and synbiotics on. نقص الحديد ونقص الكالسيوم في الفئران 

iron deficiency animia and hypocalcemia in rats  12/11/2113تاريخ المناقشة السبت. 

 Effectوعنوان البحث  Menoufia Medical Journal (MMJ)االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من   -11

of 3 months treatment   of obesity   by low caloric diet   (LCD) on anthropometric , health and 

nutritional status  for obese females  تأثير عال  السمنة لمدة ثالثة شهور عن طريق اتباع نظام
غذائي منخفض السعرات الحرارية على المقاييس الجسمية، الحالة الصحية والتغذوية لإلناث 

 2113اكتوبر  24تاريخ ارسال البحث -بالسمنة  المصابات

رسالة الدكتوراه للدارسة عبير عماد حسان حسين   بكلية  االشتراك كمحكم لمناقشة -11

االقتصاد منزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان دراسات تكنولوجية علي بعض قشور 
. الخضروات والفاكهة واالستفادةمنها في رفع القيمة الغذائية لبعض أغذية األطفال 

Technological  studies on some vegetables and fruits and their utilization on rassing the 

nutritional values of child foods  4/11/2113تاريخ المناقشة االربعاء. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة هالة صالح عبد العظيم علي كلية  -19

الذين يعانون من االقتصاد منزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان تأثير البروبيوتيك علي األطفال 
تاريخ   The effect of brobiotics on children who suffering from food allergy. الحساسية الغذائية 

   .19/12/2113المناقشة االربعاء 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتور حمدى عبد النبي مهدى حسن والمقدم لي من  -18
اللجنة العلمية العليا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من خالل البحث الذي 

 تأثير مستخلص"   . Lipid-lowering effect of garlic extract in hyperlipidemic subjectsبعنوان 
-12-11والمقدم لي بتاريخ " الثوم الخافض لليبيدات في األشخاص ذوى دهون الدم المرتفعة

2113 . 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من  -11

اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل 

 Effect of two levels from olive oil on blood parameters in diabetic and nonبحث الذي بعنوان ال
diabetic rats  " تأثير استهالك مستويين مختلفين من زيت الزيتون علي مستوى جلوكوز وهون

. 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ " الدم علي الفئران المصابة والغير مصابة بالسكرى
تربية نوعية  8th  comference ,10 -11 Aprile 2013, Mansoura University (2013) نشور في  والم

   المنصورة

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من  -11
خالل  اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من

 Anthelmintic effect of pumpkin seeds oil administration on parasiticالبحث الذي بعنوان 
infictions in children shelters.  " تأثير تأثير زيت بذور القرع العسلي كمضاد لنشاط الطفيليات

. 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ " علي اإلصابة بعدوى الديدان المعوية عند أطفال المالجئ

  Egyptian Journal of Nutrtion, 28 (2): 113-144والمنشور في  

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من  -12

اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل 
 Different doses of Arabic coffee improve serum lipid profile, uric acid andالبحث الذي بعنوان 

liver enzymes of experimental rats.  " ،جرعات مختلفة من القهوة العربية تحسن دهون الدم
والمنشور . 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ " حمض اليوريك وانزيمات الكبد في فئران التجارب

  ,Food and public health  (2013) 233-228 :(4) 3في 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة ألفت محمود إبراهيم نصار  والمقدم لي من  -13
اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين من خالل 

 Effect of 3 months treatment of obesity by low caloric diet (LCD) onالبحث الذي بعنوان 
anthropometric, health and nutritional status for obese females.  " تأثير عال  السمنة لمدة ثالثة

شهور عن طريق اتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية علي المقاييس الجسمية، 

. 2113-12-24والمقدم لي بتاريخ " لمفرطةالحالة الصحية والتغذوية لإلناث المصابة بالسمنة ا
 Menoufia Medical Journal (Accepted) 7-11-2013والمنشور في 



44 
 

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة هالة محمد على وهبة والمقدم لي من جامعة  -14

 Protective effect of flaxseed oilبالمملكة العربية السعودية من خالل البحث الذي بعنوان  الباحة
and vitamin E on potassium Bromate-induced  والمنشور   2115مارس /  18والمقدم لي بتاريخ

 Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2013) 2(9): 299-309في  

االشتراك في تقييم االنتا  العلمى للدكتورة هالة محمد على وهبة والمقدم لي من جامعة  -15

 Effect of Feeding on Diets العربية السعودية من خالل البحث الذي بعنوانبالمملكة  الباحة

Supplemented by Some Vegetable Oils on Blood Lipids and Bone Mineral Content in 
Osteoporotic Rats  والمنشور في    2115مارس /  18والمقدم لي بتاريخLife Science Journal 

2013;10 (1): 1458 – 1465 

 Protectiveاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من الجمعية المصرية للتغذية وعنوان البحث  -11

effect of ginseng and fennel against aluminum toxicity induced oxidative stress in rats  التأثير
ي الوقائي للجنسنج والشمر ضد تسمم االلومنيوم المتسبب في احداث اجهاد تأكسدى ف

ايمان السيد  –ايمان محمد المتولي / للدكتوره ) 2114 – 1 – 21تاريخ ارسال البحث -الفئران 

 (محمود السروى

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارس محمود رياض السيد أحمد عبد الحميد   -11

معالجة  بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان استخدام مخلفات الخضر في
 Utitization of vegetable wastes for. الفئران المصابة بالتسمم الكبدى برابع كلوريد الكربون

treatment of hepatointoxication in ccl4 Albeno rats  م2114-3-5تاريخ المناقشة االربعاء. 

هد االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة رباب هاشم محمد محمد  بمع  -19
الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات والتى بعنوان استخدام غاز األوزون في 

 Using ozone gas in wheat. حفظ حبوب القمح زتأثير ذلك علي خصائص وصفات جودة الحبوب
syorage and its effect on its grins characteristics and quality attributes   االحد  تاريخ المناقشة

 .م2114 - 3 – 23

االشتراك في تقييم بحث للدكتورة نهى مرسي والكتورة سكينة الهادى  والمقدم لي من   -18

 Nutritional Statusجامعة قناة السويس الذي بعنوان  –كلية الزراعة  –مجلة البحوث الزراعية 

and Socio-Economic Conditions Influencing Prevalence of Anaemia in Pregnant Women 
 .2114-3-23والمقدم لي بتاريخ 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة كريستينا جودة جورجى جودة  بكلية    -91
جامعة المنوفية والتى بعنوان دراسة تغذوية وكيموحيوية  –االقتصاد المنزلي 

التجارب المصابة بإرتفاع  وهستوباثولوجية لبعض أجزاء من النباتات والثمار بإستخدام فئران

 Nutritional, Biochemical and Hidtopathological Study  on Some Parts of Plants andدهون الدم 
Fruits by Using Experimental Rats Suffering from Lipidemia  4 – 3المناقشة الخميش تاريخ - 

 .م2114

عية المصرية للتغذية وعنوان البحث االشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من مجلة الجم -91

Beneficial effects of different low-Glycemic-Index jam types in non-insulin-dependent diabetes 

women patients  التأثير الفعال النواع مختلفة من المربي المنخفضة لمؤشر السكر في الدم
اغسطس  9تاريخ ارسال البحث -نسولين لدى النساء المرضي بالسكري الغير معتمد علي اال

2114 

 2114/ 8/ 3االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية للتغذية بتاريخ   -92

 The positive protective effect of some commonly used spices againstوالذى بعنوان 
glucocorticoid induced bone loss in experimental female rats. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة نورة محمد ابراهيم موجة  بكلية   -93

جامعة حلوان والتى بعنوان تأثير طرق الطهى علي مستويات األوكساالت  –االقتصاد المنزلي 
 Effect of cooking في السبانخ المغذاه للفئران المصابة بحصوات أوكساالت الكالسيوم بالكلي 

methods on oxalate levels in spinach fed to rats with calcium oxalates kidney stones    تاريخ
 .م2114 - 4 – 3المناقشة الخميش 

 2114/ 11/ 5االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية للتغذية بتاريخ   -94

 .ق النيمدراسة كيميائية وتكنولوجية علي أورا: والذى بعنوان 
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 2114/ 11/ 22االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية للتغذية بتاريخ   -95

التأثير الوقائى والمضاد لألكسدة لعصير وزيت الثوم مع فيتامين ها ضد تسمم :  والذى بعنوان
 .الخصية الناجم من دواء فالبروات الصوديوم في ذكور الفئران

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة ايمان ربيع محمد عبد العال  بكلية   -91
دراسة تأثير بذور الرجلة والجرجير وحب : جامعة األزهر  والتى بعنوان –االقتصاد المنزلي 

 Study the effect of purslane garden rocket and  الرشاد علي اإلصابة الحادة لكلي الفئران  

cress seeds on acute renal injury of rats.    2114/ 3/11تاريخ المناقشة 

/ 3االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي بتاريخ   -91

تأثير أوراق المورينجا أوليفيرا علي مضادات األكسدة والدالالت :  والذى بعنوان 2114/ 11
 .في ذكور جرزان األلبينو البيوكيميائية للدهون

/ 3االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي بتاريخ   -99
مدى إمكانية استخدام بروتين الشرش في تحسين وظائف الكبد :  والذى بعنوان 2114/ 11

 في الفئران المصابة

سام عبده محمد حسانين  بكلية االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراة للدارسة ابت  -98
تطوير منهج المأكوالت لطالب الصف الرابع : جامعة حلوان والتى بعنوان –االقتصاد المنزلي 

الثانوى الفندقي في ضوء معايير الجودة الشاملة وقياس فاعليته علي أداء المعلم التدريسية 
 2114/ 313/11تاريخ المناقشة    الطالب ونواتج تعلم

جامعة حلوان والتى  –االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير بكلية االقتصاد المنزلي   -81

تأثير النسب المختلفة من اوراق العنب والتوت علي الفئران التى تعانى من الفشل : نعنوان 
 . 2114تاريخ المناقشة ديسمبر . الكلوى الحاد

ايمان سعد محمد خلف   بكلية التربية  االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة  -81
تأثير بعض طرق حفظ األغذية : قسم االقتصاد المنزلي والتى بعنوان –النوعية جامعة بنها 

 Effect of some preservation methods on the"دراسة تطبيقية"علي جودة أسماك البورى 
quatity of mullet fish “Applied study”    2114/ 3/12تاريخ المناقشة 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة شيماء كمال محمد احمد   بكلية   -82

االستفادة من المخلفات الناتجة عن مصانع : االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان
 Utilization of by-products of االغذية في انتا  مقرمشات عالية القيمة الغذائية وامنة صحيا 

food industries in the prodiction of snacks with high nutritional value and healthy safty  تاريخ
 2114/ 31/12المناقشة 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارس محمد عبد المنصف عبد الرسول   -83

سات تغذوية وبيوكيميائية درا: شحاته بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والتى بعنوان
  علي الفئران المصابة بإرتفاع الكولسترول بإستخدام المصادر الطبيعية للكارنيتين  

Biochemical and nutritional studies on hypercholesterolemic rats using L-carnitine natural 
sources   2115/ 12/1تاريخ المناقشة 

/ 14مقدم من مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي بتاريخ االشتراك في تحكيم البحث ال  -84

تأثير مسحوق الخروب علي سكر الدم وتجزءات الدهون في فئران :  والذى بعنوان 2115/ 1
 األلبينو المصابة بالسكر

 2115/ 3/ 1االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية للتغذية بتاريخ   -85
. التأثير الوقائي للزنجبيل والقرفة علي قرحة المعدة في ذكور الفئران : والذى بعنوان

Protective Effect of ginger (zingiber Officinale) and cinnamon (Cinnamomum Cassia) on gastric 
ulcer in male rats. 

/ 7تاريخ االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي ب   -81

. تحسين القيمة الغذائية للخبز باستخدام اغذية غنية بالحديد:  والذى بعنوان 2115/ 3
Improvemet the nutritional value of bread by using iron rich food. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة منة هللا ميمي محمد غزال بكلية   -81
دراسات بيولوجية وبيوكيميائية عن تأثير )عة االزهر والتى بعنوان جام –االقتصاد المنزلي 

 .  بعض الفواكه المجففة علي تلف الكبد المحدث بواسطة الرصاص في فئران التجارب
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Biological and biochemical studies about the effect of some dried fruits on lead- induced liver 

damage in experimental rats  م2115 - 5 – 14تاريخ المناقشة الخميش. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة نهله علي عبد الرحمن بكلية االقتصاد   -89

التأثير الوقائي للزنجبيل والقرفة علي قرحة المعده )جامعة حلوان والتى بعنوان  –المنزلي 
 Protective effect of ginger (gingiber Officinale) and cinnamon (Cinnamoum .  الفئرانفي ذكور 

 cassiz) on gastric ulcer in male rats.  م2115 - 5 – 23تاريخ المناقشة السبت. 

 2115/ 5/ 11االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية للتغذية بتاريخ    -88
التأثير الوقائي لبعض النباتات ضد التلف التأكسدى للفئران التجارب الناجم من :  انوالذى بعنو

 Protective effect of nutrient plants against the oxidative damage. اول اكسيد الهيدروجين
caused by hydrogen peroxide intoxicated . 

 –االشتراك في تحكيم البحث المقدم من المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد المنزلي  -111
/ 11بتاريخ "(  رؤية تنموية"االتجاهات الحديثة في البحث الغلمى )جامعة حلوان والى بعنوان 

تأثير الوجبات منخفضة البروتين والمحتوية علي بذور حبة البركة :  والذى بعنوان 2115/ 4

 Effect of low protein diets contains Nigella. المصابة بالفشل الكلوى المزمنعلي الفئران 
sativa seeds on rats suffering from chronic renal failure  

 –االشتراك في تحكيم البحث المقدم من المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد المنزلي  -111
/ 15بتاريخ "(  رؤية تنموية"لبحث الغلمى االتجاهات الحديثة في ا)جامعة حلوان والى بعنوان 

تأثير المستخلص المائي ومسحوق الكركديه على الفئران البدينة  والذى بعنوان 2115/ 4

 The Effects of Water Extract and Powdered of Hibiscus. المصابة بتحطم مزمن في الكبد
Sabdariffa L on Obese Rats Suffering from Chronic Damage in The Liver 

مكتب نائب رئيس "رسالة الدكتوراه المقدمة من جامعة دمياط االشتراك في تحكيم  -112
  للحصول علي جائزة الجامعة ألحسن رسائل الدكتوراة " الجامعة للدراسات العليا والبحوث

دراسة تأثير برامج غذائية رياضية مقترحة علي بعض  والذى بعنوان 2115/ 4/ 19بتاريخ 
 Eeefct of suggested diet and sport programs in some. السيدات البدينات في محافظة دمياط 

obese women in Damietta. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة نورا عبد الحي محمد علي شلبي  -113
دراسات تغذوية وكيموحيوية )فية والتى بعنوان المنوجامعة  – بكلية االقتصاد المنزلي

دراسة في . وهستوباثولوجية علي تأثير نبات السماق لمنع اإلسهال علي فئران التجارب
   Nutritional, biochemical and histobathological effect of sumac toالتغذية العالجية

prevent diarrhea in experimental rats. Study in therapeutic nutrition.   تاريخ المناقشة

 .م2115 - 9 – 8االحد 

 2115/ 9/ 24االشتراك في تحكيم البحث المقدم من الجمعية المصرية للتغذية  بتاريخ  -114

و زيتها في ذكور جرزان أ/ التأثير المضاد الرتفاع كوليسترول الدم لنخالة االرز و " والذى بعنوان
 .Antihypercholesterolemic Effect of Rice Bran and / or Oil of Male Albino Rats". االلبينو

وعنوان .   World Applied Sciences Journal IDOSIاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من  -115

 Effect of some levels of cardamom, clove and anise on hepatotoxicity in rats caused byالبحث 
ccl4  12/7/2015تاريخ ارسال البحث 

وعنوان   . World Applied Sciences Journal IDOSIاالشتراك كمحكم للبحث المقدم لي من  -111
تاريخ  Effect of two levels from apple and blueberry of rats fed on high fructose dietالبحث 

 10/8/2015ارسال البحث 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة سهيلة أحمد فتحى حسن   -111

 3-تأثير المكمالت الغذائية باألميجا )جامعة عين شمس والتى بعنوان  –بكلية التربية النوعية 

 Effect of supplementation. والزنك علي سلوك األطفال المرتبط بفرط النشاط ونقص االنتباه
with omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid and zinc on behavior problem associated 

with child ADHD  م2115 - 9 – 31المناقشة االثنين  تاريخ. 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارس أحمد أحمد نور الدين أحمد محمد  -119

تأثير البدانة علي الكفاءة )جامعة حلوان والتى بعنوان  –الباز  بكلية االقتصاد المنزلي 



47 
 

 Influence of obesity on reproductive performance in male rats(. التناسلية لذكور الفئران البالغة

 .م2115 - 8 – 2تاريخ المناقشة االربعاء 

 2115/ 8/ 1االشتراك في تحكيم البحث المقدم من الجمعية المصرية للتغذية  بتاريخ  -118

تأثير بعض المستويات لنبات القسط والزنجبيل على الفئران التي تعاني من " والذى بعنوان
 Effect of some levels of Costus Spicatus and Ginger". ارتفاع الكولسترول وأمراض الكبد الحادة

on rats suffering from hypercholesterolemia and acute liver diseases. 

  سارة عادل عبد الهادى عبد هللااالشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة  -111
المصري  دراسة نشاط ثمار الشمر)والتى بعنوان  المنوفيةجامعة  – التربية النوعيةبكلية 

 تاريخ Study the activity of fennel fruits on the regeneration of liver cells (. لتجديد خاليا الكبد
 .م2115 - 12 – 15 الثالثاءالمناقشة 

االشتراك في تحكيم البحث المقدم من مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي بتاريخ  -111
 Comparative anti-hyperlipidimic effect between marjoram and:  والذى بعنوان 2111/ 1/ 1

lettuce oil 

االشتراك كمحكم لمناقشة رسالة الماجستير للدارسة نائلة عبد القادر مصطفي قاسم   -112
تقليل مرض السكري في الفئران )جامعة المنوفية والتى بعنوان  –بكلية االقتصاد المنزلي 

 Alleviation of diabetes mellitus in albino(.  البلح بدون و مع الحبهانالبيضاء باستخدام قهوة نوى 
rats by using coffee seeds date drink as prepared without and with cardamom  تاريخ المناقشة

 .م2111 - 1 – 11االحد 

المجلة المصرية للدراسات المتخصصة بكلية االشتراك في تحكيم البحث المقدم من  -113
تأثير تركيزات مختلفة " والذى بعنوان 2111/ 1/ 13بتاريخ   جامعة عين شمس –التربية النوعية 

 Effect of different concentrations". من ألواح التين الشوكى علي الفئران المصابة بمرض السكر
of prickly pear cactus on diabetic rats. 

  شيرين إبراهيم حافظ أبو حجرللدارسة  الدكتوراةاالشتراك كمحكم لمناقشة رسالة  -114
التأثيرات العالجية لبعض األعشاب )جامعة المنوفية والتى بعنوان  –بكلية االقتصاد المنزلي 

 The potential therapeutic(.  علي الفئران المصابة لكل من ارتفاع الكولسترول والبول السكرى
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