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 بنة انىظيفيةــانح 
  خبند عهي عجد انزحًٍ أحًد شبهيٍ:    االسم

 م32/3/6911:   تاريخ الميالد
 القاىرة  –: مصر القدمية   محل الميالد

 ويعول : متزوج الحالة االجتماعية
 التغذية أستاذ :    الوظيفة

 العالجية( التغذية): التغذية   التخصص
 شبني اللوم -جامعة املنوفية لية االقتصاد املنزيلك  –: قسم التغذية        العمل جهة

 اجليزة حمافظة –فيصل  –شارع سيد كرم الطلبية  8:    محل اإلقامة
  حمافظة املنوفية–شبني اللوم –البيئة النموزجى شارع 7 

 مصر  27839483/43  -  46462316010 :            رقم التليفون
             yahoo.com                  @drkhaledaly2004  االلكترونيالبريد 

  العلميةالمؤهالت  
 م.6988جامعة حموان عام  – المنزليبكالوريوس في االقتصاد المنزلي )التغذية وعموم األطعمة( كمية االقتصاد -6
 م.6990ام جامعة المنوفية ع –التغذية وعموم األطعمة( كمية االقتصاد المنزلي ماجستير في االقتصاد المنزلي )-3
 .م6997جامعة المنوفية عام  –األطعمة( كمية االقتصاد المنزلي دكتوراه الفمسفة في االقتصاد المنزلي )التغذية وعموم-2

  التدرج الوظيفي  
 جامعة المنوفية –كمية االقتصاد المنزلي  –معيد بقسم التغذية وعموم األطعمة -6

 م(.68/66/6988في الفترة )                       
 جامعة المنوفية –كمية االقتصاد المنزلي  –مدرس مساعد بقسم التغذية وعموم األطعمة -3

 م(.32/2/6990في الفترة )                       
 كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية –مدرس التغذية وعموم األطعمة -2

 م(.  38/6/6998في الفترة )                       

  جاهعة الونٌفية –كلية االقحصاد الونضلي  –حار هساعذ الحغزية ًعلٌم األطعوة أس-0  

 .م(37/0/3442في الفحشة )                           

 جاهعة الونٌفية –كلية االقحصاد الونضلي  –بقسن الحغزية ًعلٌم األطعوة  الحغزية أسحار-8  

 .ححى جاسيخو م(31/8/3448في الفحشة )                                  

 .9/63/3463بالكمية اعتبارا من التغذية وعموم األطعمة أستاذ ورئيس قسم  -1 

 

 .المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمةوكيل الكمية  - 7  
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 النشاط العلوي

 األعًبل اإلَشبئية وانًشبركة في انًشزوعبتأوال: 

 .6998لغذائية بالكمية منذ يناير ائية واانشاء وتأسيس المعمل المركزى لمتحاليل الكيمي-6
بالكميااة واألشااراي عميااو والقيااام بكافااة التحالياال المعمميااة  (الفئاارانالبيولااوجي )معماال  إنشاااء-3

 .3449وحتى  8/64/6991الخاصة بالبحوث والدراسات باستخدام الفئران منذ 
 معمل التغذية بالقسم. وتأثيث في تحديث  االشتراك-2
لتحمياال الغااذائي بالكميااة باسااتخدام الحاسااب افلااي واألشااراي عمييااا منااذ عااام وحاادة ا إنشاااء-0

 .3449وحتى  6998
لجااداول وجبااات التغذيااة بالماادن الجامعيااة بجامعااة المنوفيااة  والتقاايم القيااام بالتحالياال الغذائيااة-8

 .(3448حتى  3442منوي من  –السادات  –)مدن شبين الكوم 

ديل قاااوائم الوجباااات الخاصاااة ألطفاااال الم جااا  لجمعياااة االشاااتراك فاااي تقيااايم وتحميااال وتعااا -1
 . 3440الي ل األحمر بمحافظة المنوفية عام 

عماااي مشاااروعات التخااارج لطمباااة الفرقاااة الرابعاااة شاااعبة التغذياااة وعماااوم األطعماااة  اإلشاااراي -7
بالمستشافيات المختمفاة مناذ  وكذلك المتابعة واألشراي عمي التدريب الصايفي لطا ب الكمياة

 .وحتى تاريخة 3463ومنذ عام  – 3448وحتى عام  6998عام 

األشاااراي عماااي التااادريب الصااايفي لطااا ب الدراساااات العمياااا )دبماااوم تغذياااة  المستشااافيات(  -8
وحتاى  3463ومناذ عاام  3448وحتى عاام   6998بالكمية بالمستشفيات المختمفة منذ عام 

 سنويا.  شيرينلمدة  تاريخة 

 3442اماااة )مركاااز تااادريب الحاساااب افلاااي( مناااذ عاااام اإلشاااراي عماااي مراكاااز الخدماااة الع -9
 .3449وحتى 
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 نُشبط انتدريسيا

 النشاط الحذسيسي بالكلية ًالجاهعات الوصشية
 جامعة المنوفية  –أوال: المقررات التي أقوم بتدريسها بكمية االقتصاد المنزلي 

 مرحلة البكالوريوسأوال :
  : الوٌاد العولية

 أسس التغذية  -3     التغذية الع جية  -6
 طيي الجماعات  -0    عموم األطعمة وتحميميا  -2
 والمشروع الغذائيالتقنين  -1    مبادئ تقييم األطعمة  -8
 جامعة المنوفية.  -كمية االقتصاد المنزلي –مشروع التخرج لطمبة الفرقة الرابعة )شعبة التغذية(  -7

  الوٌاد النظشية 

 عامة -الفرقة األولىالمنزلى     ل فى عموم االقتصاد المدخ-6
 عامة -الفرقة األولى صحة عامة وتمريض                -3
 االقتصاد المنزلي والتربية  –الفرقة الثانية     أسس التغذية  -2
 التغذية وعموم األطعمة   -الفرقة الثالثة                التغذية المتقدمة  -0
 التغذية وعموم األطعمة  -قة الثالثةالفر    تغذية الفئات الحساسة  -8
 التغذية وعموم األطعمة  -الفرقة الثالثة    مشاكل التغذية في الدول النامية -1
عدادتخطيط  -7  التغذية وعموم األطعمة -الفرقة الثالثة   الوجبات  وا 
 التغذية وعموم األطعمة -الفرقة الثالثة    اقتصاديات الغذاء  -8
 االقتصاد المنزلي والتربية  –الفرقة الثالثة    حميميا عموم األطعمة وت -9
 االقتصاد المنزلي والتربية  -الفرقة الرابعة   تربية صحية وغذائية  -64
 االقتصاد المنزلي والتربية  –الفرقة الرابعة   والمشروع  الغذائيالتقنين  -66
 لمؤسساتإدارة المنزل وا –الفرقة الرابعة    إعداد وحفظ األطعمة  -63
 التغذية وعموم األطعمة –الفرقة الرابعة    تقييم غذائى ومشروع             -62
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 التغذية وعموم األطعمة –الفرقة الرابعة تخطيط وتقويم السياسة الغذائية       -60
 التغذية وعموم األطعمة -الفرقة الرابعة             مبادئ تقييم األطعمة  -68
 التغذية وعموم األطعمة  –الفرقة الرابعة            مصرمشاكل التغذية في  -61

 مرحلة الدراسات العلياثانيا: 
 دبموم تغذية  المستشفيات      تغذية ع جية  -6
 دبموم تغذية المستشفيات      أسس إعداد أغذية المرضى -3
 دبموم تغذية المستشفيات      التغذية الجماعية  -2
 دبموم تغذية المستشفيات               سيكولوجية مرضى-0
 ماجستير التغذية وعموم األطعمة –الفرقة األولى       تقييم األغذية المتقدم  -8
  ماجستير التغذية وعموم األطعمة –الفرقة األولى       أسس تغذية متقدم      -1
 طعمة ماجستير التغذية وعموم األ –الفرقة الثانية        أجيزة عممية وتحميل أطعمة -7
 ماجستير التغذية وعموم األطعمة –الفرقة الثانية         اقتصاد غذاء متقدم  -8
 ماجستير التغذية وعموم األطعمة –الفرقة األولى والثانية               ومناقشة حمقات بحث-9
 ماجستير تربوى –الفرقة األولى تغذية متقدم                      -64
 ماجستير تربوى –الفرقة األولى                 عموم اطعمة متقدم-66
 ماجستير إدارة منزل ومؤسسات  –الفرقة الثانية          تخطيط الوجبات  -63
 دكتوراه التغذية وعموم األطعمة –الفرقة األولى تغذية ع جية                    -62
 ة وعموم األطعمةدكتوراه التغذي –الفرقة األولى          تقييم األطعمة  -60
 دكتوراه التغذية وعموم األطعمة – الثانيةالفرقة تغذية تطبيقية                     -68
 دكتوراه التغذية وعموم األطعمة – الثانيةالفرقة السياسة الدولية الغذائية            -61
 م األطعمةدكتوراه التغذية وعمو  – الثانيةلفرقة اتخطيط وجبات                   -67
 دكتوراه ادارة منزل ومؤسسات –الفرقة األولى تغذية فئات حساسة               -68
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 -كليرة الحورشي -هعيرذ جورشي  ثانيا: الوقرشسات الحري أقرٌم بحذسيسريا بالجاهعرات الوصرشية )

 (  جاهعة األصىش–القحصاد الونضلي جاهعة الونٌفية، كلية ا

   :أوال :يزحهة انجكبنىريىس

 .جامعة األزىر( وعموم األطعمة التغذية قسموع التخرج لطمبة الفرقة الرابعة )مشر  -6
 جامعة األزىر. -التغذية وعموم األطعمةقسم   -الفرقة الثالثة  مشاكل التغذية في الدول النامية  -3
 جامعة األزىر. -قسم التغذية وعموم األطعمة –الفرقة الرابعة    التقنين الغذائي  -2
 .كمية التمريض –الفرقة الثانية         ة العامة والع جية التغذي -0
 .معيد التمريض –الفرقة األولى   التغذية في الصحة والمرض -8

 يزحهة اندراسبت انعهيبثبَيب: 

 جامعة األزىر – ماجستير التغذية وعموم األطعمة –الفرقة األولى     تقييم األغذية المتقدم  -6

 جامعة األزىر-ماجستير التغذية وعموم األطعمة  –الفرقة الثانية       اقتصاد غذاء متقدم  -3

 جامعة األزىر  –دكتوراه التغذية وعموم األطعمة  –الفرقة الثانية      تربية غذائية وصحية متقدم  -2

 جامعة األزىر –دكتوراه التغذية وعموم األطعمة  –الفرقة األولى    مراقبة وصحة الغذاء لممسنين  -0

 جامعة المنوفية–كمية التمريض -دكتوراه              متقدمةتغذية ع جية -8
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 اندورات انتدريجية
           الفووووووووًتة موووووووو         موضووووووووو ات خمتووووووووارة   التوووووووودري  حضووووووووور دورة انميووووووووة م ووووووووارات أ ضووووووووا  ىيئووووووووة التوووووووودري   -6

32-37/0/3448. 

               يئوووووووة التووووووودري  )اال اىوووووووات افدي وووووووة   التووووووودري (   الفوووووووًتة مووووووو حضوووووووور دورة انميوووووووة م وووووووارات أ ضوووووووا  ى -3
38-38/1/3448. 

 .38/2/3441-31حضور دورة انمية م ارات أ ضا  ىيئة التدري  )اقييم التدري (   الفًتة  -2

            (   الفوووووووووووًتة        اجلوانووووووووووة القانونيوووووووووووة  اجلامعوووووووووواتحضووووووووووور دورة انميوووووووووووة م ووووووووووارات أ ضوووووووووووا  ىيئووووووووووة التووووووووووودري  ) -0
60-61/8/3441. 

              (   الفوووووووووًتة   التووووووووودري   اسوووووووووت دام التلنولوجيووووووووواحضوووووووووور دورة انميوووووووووة م وووووووووارات أ ضوووووووووا  ىيئوووووووووة التووووووووودري  ) -8
38-37/1/3441. 

مبركووووز انميووووة قوووودرات أ ضووووا  ىيئووووة  30/8/3441-34  الفووووًتة  (TOT)اوووودرية املوووودر ني حضووووور دورة  -1
 جامعة املنوفية. –ات قيادالتدري  وال

 31/1/3447-30حضور دورة انمية م ارات أ ضا  ىيئة التدري  )اصميم املقرر(   الفًتة  -7

 عضٌية اللجاى الجاهعية 
 .  م3448 ام وحىت 3446 ضو جلنة افاسبات  الللية منذ  ام  -6

 4وحىت اارخية 3463 ام منذ و .3448 ضو جلنة الدراسات العليا  ام  -3

 .3449  ام حىتو  م3441 منذ  ام ضو جلنة شئون البيئة  -2
 م.3441 ضو جلنة العالقات ال قافية  ام  -0

 م.3448 ضو جلنة الًت ية العملية  ام  -8

 م.3448 ضو جلنة شئون التعليم  ام  -1

 4 3443رائد للجنة األسر واألحتادات الطال ية  ام  -7
 4 3448مستشار للجنة النشاط العلمى والتلنولوجى  الللية  ام  -8

 الححكين في الوجاالت
 جامعة املنوفية–وفية للبحوث الزرا ية جملة املن 

  جامعة املنصورة-جملة حبوث الًت ية النو ية 

  جامعة املنوفية–األقتصاد املنزىل جملو  

 مع د التغذية -املصرية للتغذية لواجمل 

  دولة اللويت–كلية الًت ية األساسية - سااذه واالسااذه املسا دي ات لاللًتقياجلنو.  
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 إداسة الكلية االشحشاك في هجلس 
  واإلشووورا   3449وحوووىت  3442 ضووو   جملووو   دارة مركوووز اادموووة العامووة للليوووة االقتصووواد املنوووزيل منووذ  وووام

  لي وحدة اللمبيوار والتحليل الغذائي.
  3447-3441أمني قسم التغذية و لوم األطعمة  ام. 

  3447 ضو مبجل  ادارة نادى النولوجيا املعلومات  الللية  ام . 

 جلنووة   ووداد رسووالة اللليووة وجلنووة األ ووالم   اجلووودة  وا تموواداللجووان التنفيذيووة ملشووروع اوكيوود اجلووودة   ك االشووًتا
 .3448 ام 

 3449-3448 ام   ضو مبجل  الللية . 

  وحىت اارخية 3463رئي  جمل  قسم التغذية و لوم األطعمة  ام. 

 وحىت اارخية. 3463 ام   ضو مبجل  الللية 

  وحىت اارخية  3460حدة األنتاجية  ام  ضو جمل  ادارة الو. 

 األَشطة انتطجيقية في يجبل خدية انجبيعة وانًجتًع وانجيئة 
حماضورات   نودوة وورشوة  مول ةمعيوة انميوة اجملتموب ايلوي  قويسونا نصووص املقننوات الغذائيوة والتو يوة   لقا  -6

 م7/6/3440الصحية والغذائية وأثر التغذية   معاجلة  عض األمراض.  تاريخ 
الريفيوووة والتنميوووة والسووولان مبديريوووة الشوووئون االجتما يوووة  املنوفيوووة )وحووودات  املووور ةاالشوووًتاك   مشوووروع اووودرية  -3

 .8/63/3442ايل 38/9/3442م  اجتما ية اا عة ملديرية الشئون االجتما ية( 

  املدن اجلامعية ةامعة املنوفية.و مال التغذية واليت مت انعقادىا   أخصائيحماضرات   دورة ادريبية لالراقا    لقا  -2

  .3448-3442 ام  جامعة املنوفية – ضو مبجل   دارة املدينة اجلامعية مدينة الزرا ة  -0

 .3443/3442رائد للجنة األسر واالحتادات الطال ية  ام  -8
 .39/7/3440 – لقا  حماضرات خاصة  الت قيف الغذائي  نادي الشم   القاىرة  -1

 . 7/2/3448لطبية املتلاملة  قرية زرقان  املنوفية املشاركة   القافلة ا -7

 لقووا  حماضوورات حتووت  نوووان أسوو    ووداد األطعمووة  الوودورة التدريبيووة للعوواملني  التغذيووة  وواإلدارة العامووة للموودن  -8
 .39/6/3440-30اجلامعية خالل الفًتة م  

طال يوووة والشوووبا ية خوووالل الفوووًتة قائووود فووووج  حووودى املعسووولرات الًتوميوووة لطوووالب اجلامعوووة املتميوووزي   األنشوووطة ال -9
  مبدينة مجصة مبحافظة الدق لية. 8/9/3442حىت  2/9

ودور التغذية   األمراض امل تلفة للعاملني  الشوئون االجتما يوة مبدينوة الغذائية ضرات    ال قافة ا لقا  حم -64
 .33/7/3448أمشون 

/ 60/8 – 1/7/3441ة مووووو  اووووودرية طالبوووووات احتووووواد اجلامعوووووات العر يوووووة وطالبوووووات السوووووودان   الفوووووًت  -66
  اجلامعة.  3441
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 .3449وحىت  ام 9/66/3441األشرا   لي النادي النسائي ةمعية اهلالل األمحر مبحافظة املنوفية  -63

 .اسجيل  دة  رامج  القناة السادسة خاصة  تغذية األنسان واقييم األطعمة -62

ىيئوة التودري  والقيوادات ةامعوة االشًتاك كمشر  انفيذي ضم  فريق العمول مبركوز انميوة قودرات أ ضوا   -60
 املنوفية   الربامج التالية:

 التعليم مدي افياة. -3  اجلوانة القانونية  اجلامعات.  -6

  دارة الوقت وضغوط العمل.  - 0   ست دام التلنولوجيا   التدري .ا -2

 اوكيد اجلودة واال تماد. -1  اال اىات افدي ة   التدري . -8

 أخالقيات و داب امل نة. -8    .م ارات التفلري -7

 اإلدارة اجلامعية.-64                  العرض الفعال. -9

 م ارات االاصال   أمناط التعليم امل تلفة. -63   انظيم املؤمترات العلمية -66

 النشر العلمي.-60 نظم االمتحانات واقومي الطالب. -62

 مشرو ات البحوث التنافسية.-68
ضووم  فريووق العموول مبركووز انميووة قوودرات أ ضووا  ىيئووة التوودري  والقيووادات ةامعووة املنوفيووة االشووًتاك كعضووو  -68

 .6/8/3448 تاريخ 
  ووداد اللتيبووات واملطويووات( األدارة -املسووا ة ب  رنووامج التو يووة والت قيووف الغووذائى )جملووة التغذيووة والصووحة -61

 . 3463-3449اململلة العر ية السعودية منذ  ام –وزارة الصحة –العامة للتغذية 

 اىل 1/ 7حماضووووووووور ب الووووووووودورة التدريبيوووووووووة )الربنوووووووووامج التوووووووووأىيلى ألخصوووووووووائيني التغذيوووووووووة( ب الفوووووووووًتة مووووووووو    -67
   .مبدينة جدة حتت  نوان دور أخصائية التغذية ب اقومي افاالت املرضية داخل العيادة 62/7/3449

مركوز التودرية  0/3466/ 63-9حماضر ب الربنامج التدريىب )اغذية مرضى دا  السلرى( ب الفًتة مو   -68
  .اململلة العر ية السعودية-وزارة الصحة – األدارة العامة للتدرية واأل تعاث 

اململلووة العر يووة السووعودية للطووالع  لووى -القيووام  العديوود موو  الزيووارات للمستشووفيات التا عووة لوووزارة الصووحة -69
 . 3463-3449لغذائى منذ  ام  يادة التغذية ومدى افعيل التغذية العالجية والتو ية والت قيف ا

 لليوة األقتصواد  9/3468/ 2اىل    8/ 32( ب الفًتة م   ورة التدريبية )التغذية العالجيةحماضر ب الد -34
 .جامعة املنوفية حتت  نوان السمنة و القت ا  التغذية –املنزىل 
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 االَشطة األخزي 
 اصووة  توريوود  عووض األج ووزة واملووواد اااصووة األشووًتاك ب جلووان فووتر املظوواريف وكووذلق جلووان املناقصووات اا

 . قسم التغذية وكذلق املعمل املركزى

 3448وحىت  34/9/6999نًتنت  الللية منذ إلشرا   لى شبلة ومعمل اإلا. 

  القيووام  ووأجرا  التحلوويالت الغذائيووة واقيوويم جووداول التغذيووة للموودن اجلامعيووة نصوووص جووداول التغذيووة املصوووممة
/  لووى الليوف السويد األسوتاذ الوودكتورقيموني  املودن اجلامعيووة  شوبني اللووم والسوادات  نوا ا للطلبوة والطالبوات امل

 .3446نائة رئي  اجلامعة لشئون التعليم والطالب  ام 

 نتاجية ذات الطا ب اااص ومركز اادمة العامة  اللليةإلشرا   لى الوحدة اإلا. 

  . 3448وحت  ام  6998وحدة اللمبيوار منذ  ام  - أ

 . 3448وحىت  ام  3442منز  ام  -اادمة العامةمركز  - ب

  3441-3448رئي  كنًتول الفرقة األوىل   ام. 

  3448-3447رئي  كنًتول د لوم الدراسات العليا   ام. 

  وحىت اارخية.3463رئي  كنًتول ملرحلة الدراسات العليا  )املاجستري(  ام 

 دراسوات العليوا )مرحلوة الود لوم ( )مرحلوة الودكتوراة( منوذ    ضو  لنًتول الفرقة األوىل وال ال وة وكوذلق  لنوًتول ال
 .3447-3443 ام 

  االشًتاك ب القوافل الطبية والغذائية جلامعة املنوفية ادمة البيئة وشئون اجملتمب.  

  جامعة املنوفية – ضو اللجنة العلمية األستشارية جمللة األقتصاد املنزىل. 

 جامعوة املنوفيوة -كليوة األقتصواد املنوزىل  -شوفوي والتحريورى لطلبوة الودكتوراه ضو   جلان االمتحان التأىيلي ال- 
3462. 

 جامعووة املنوفيووة   -كليووة األقتصوواد املنووزىل  -املاجسووتري - ضووو   جلووان االمتحووان التووأىيلي الشووفوي لطلبووة الوود لوم
3463-3468. 

 )عودية.اململلة العر ية الس– وزارة الصحة -  ضو اللجنة العلمية األستشارية جمللة )التغذية والصحة 

  األدارة العاموة للتغذيووة– ضوو جلنوة دراسووة  ورامج الت قيوف الغووذوى و ورامج الرضووا ة الطبيعيوة والًتصود التغووذوى-
 .3463-3449اململلة العر ية السعودية منذ  ام -وزارة الصحة

  املووؤمتر –يووة و لوووم الطعمووة رئووي  جلسووة مناقشووة احبوواث التغذ – ضووو جلنووة الت طوويد واأل ووداد واللجنووة العلميووة
 . 3460العرىب السا ب  شر للقتصاد املنزىل –الدوىل ال الث 

  راديووو اململلووة العر يووة السووعودية منووذ  ووام –القووا  العديوود موو  الووربامج االذا يووة  املباشوورة اوود  التو يووة الغذائيووة
3449-3463 . 
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 انًشبريع انًًىنةانًشبركة في 

 6990 م  أكادميية البحث العلمي ووزارة الصحة جداول الطعام املصري  تمويل

املشروع البح ي التحليل اللميائي والغذائي ملنتجات جممو ة شركات الشناوي ووضب  يانات  
 م.3447مايو  –العبوات   الفًتة م  يناير 

  لى فول الصويا املعدل وراثيا  -املشروع البح ى اااص  التغذية العالجية )زيت الزيتون          
اململلة  -كلية العلوم الطبية التطبيقية -جامعة امللق  بد العزيز–ااصو ة( التا ب لعمادة البحث العلمى 

  . م 3460 -3462 ام  العر ية السعودية
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 انكتت انًؤنفة 

 أوال : انتي تحًم رقى إيداع 

 التقنين الغذائي النظري  -1
  0496/3444  رقم اإليداع 

 I.S.B.N         977. 5840-092   الترقيم الدولي 

 التقنين الغذائي العممي  -2
  0493/3444  رقم اإليداع 

 I.S.B.N         977. 5840-090   الترقيم الدولي 
 ثبَيب: انتي ال تحًم رقى إيداع 

 يزحهة انجكبنىريىس 

 التربية الصحية والغذائية  -6

 أسس التغذية  -3

 في مصر مشاكل التغذية  -2

 في الدول النامية مشاكل التغذية -0

 يزحهة اندراسبت انعهيب 

 التغذية الع جية  -6

 اقتصاديات الغذاء المتقدم.  -3

 أسس إعداد أغذية المرضى  -2
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 عهي انزسبئم انعهًية  اإلشزاف 
 )الواجسحيش( قائوة بالشسائل العلوية الحي جن األششاف علييا ًجوث هناقشحيا

   ىدى كمال عبد الرحمن: اسم الطالب -1
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 لألسرة   حمافظة املنوفية الغذائي:اأثري دراسة ارافاع أسعار الغذا   لي النمد  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 م32/1/6999تاريخ التسجيل: 
 61/1/3446:  تاريخ المنح

 

   عزة محمد بيهي: اسم الطالب -2
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 : اقيم دور افضانة وأثارىا  لي افالة الغذائية لألطفال قبل س  املدرسة مبحافظة املنوفية" عنوان الرسالة
  لوم األطعمة اغذية و  –: املاجستري الدرجة العلمية

 م32/1/6999تاريخ التسجيل: 
 36/7/3446:  تاريخ المنح

 
   مايسة مختار محمود مصطفى: اسم الطالب-3

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم االقتصاد املنزيل والًت ية             
 علمني  للية االقتصاد املنزيل":فا لية  رنامج مقًتح لتنمية م ارات التدريسي للطالب امل عنوان الرسالة
 االقتصاد املنزيل والًت ية   –: املاجستري الدرجة العلمية

 37/2/6998تاريخ التسجيل:
 67/66/3446:  تاريخ المنح

 
 فريدة محمد راشد : اسم الطالب-4

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 :اقييم افالة الغذائية ملرض القلة  رسالةعنوان ال

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/66/6999تاريخ التسجيل: 

 67/66/3446:  تاريخ المنح
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  ابتسام شعبان البسيوني: اسم الطالب -5
 فية جامعة املنو  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 : نتاج منتجات فوم ودواج  من فضة الدى  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 36/7/6999تاريخ التسجيل: 
 69/6/3443:  تاريخ المنح

 
 جيهان عبد الوىاب: اسم الطالب -6

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                
: اقيووويم افالوووة الغذائيوووة لعينوووة مووو  الفتيوووات   سووو  املراىقوووة دراسوووة مقارنوووة  وووني حموووافظيت اإلسووولندرية عنووووان الرسوووالة

 واملنوفية"
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 33/8/3444تاريخ التسجيل: 
 61/1/3443:  تاريخ المنح

 

   خضرعبير احمد :  اسم الطالب-7
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                
 : التقييم الليماوي والطبيعي والتغذوى للليق املن فض الدى  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 م68/9/3446:  تاريخ التسجيل

 63/7/3442: تاريخ المنح
 
   رشا عالء الدين:  اسم الطالب -8

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 : اقييم افالة الغذائية للمرضعات    عض قرى حمافظة املنوفية  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 33/63/3446:  تاريخ التسجيل

 62/9/3442: تاريخ المنح
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  غادة محمود البسيوني: أسم الطالب -9
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة 

 :   داد  عض األغذية  است دام جنني القمرعنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة –: املاجستري الدرجة العلمية
 69/6/3443: تاريخ التسجيل

 8/66/3442: تاريخ المنح
 

   صفاء صبحي محمد حسن:  اسم الطالب-11
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم االقتصاد املنزيل والًت ية              

 : فا ليوووة اسوووت دام النولوجيوووا التعلووويم   موووادة االقتصووواد املنوووزيل  لوووي انميوووة القووودرة  لوووي التفلوووري عنووووان الرسوووالة
 اال تلاري ورفب مستوى التحصيل لدى  ينة م  طالب املرحلة ال انوية

 االقتصاد املنزيل والًت ية –: املاجستري الدرجة العلمية
 31/8/3444:  تاريخ التسجيل

 64/0/3440 تاريخ المنح:
 
  أسامة عباس محمد عبد السالم: اسم الطالب-66

 جامعة املنوفية  –االقتصاد املنزيل  كلية  –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 اقييم افالة الغذائية لألطفال  املصا ني  السرطان :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/63/3442:  تاريخ التسجيل

 60/8/3448 تاريخ المنح:
 
 حبيب زىرانمحمد محمد : اسم الطالب-63

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –لتغذية و لوم األطعمة قسم ا             
 دراسة مقارنة للحالة الغذائية ملرضي السلر وفقاً لطرق العالج امل تلفة.:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 66/63/3442:  تاريخ التسجيل

 60/8/3448 تاريخ المنح:
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   داليا علي حسين الطمي:  الطالب اسم -13
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

 وووني الفتيوووات   سووو  املراىقوووة   الريوووف وافضووور مبحافظوووة  األنيميوووا:دراسوووة مقارنوووة ملووودى انتشوووار  عنووووان الرسوووالة
 "اإلمسا يلية

 غذية و لوم األطعمة ا –: املاجستري الدرجة العلمية
  21/7/2112: تاريخ التسجيل 

 26/6/2115:     تاريخ المنح 

   إيمان عبد المنعم عبد العليم الدناصوري:  اسم الطالب-14
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

مووووواد طبيعيووووة وخمصصووووة ملقاوموووة نقوووو  افديوووود والزنووووق لوووودى   ووووداد أطعمووووة مرفو ووووة  اسوووت دام :  عنووووان الرسووووالة
 األطفال. 

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/63/3442: تاريخ التسجيل

 30/7/3448:      منحتاريخ ال
 

   نهى أحمد محمد عبد المتعال رفاعي: اسم الطالب-15
 جامعة املنوفية  –االقتصاد املنزيل  كلية  –قسم التغذية و لوم األطعمة              

   داد  عض التوليفات الغذائية  الية السعرات وامل صصة لألطفال ناق  الوزن:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/63/3442:  تاريخ التسجيل

 30/7/3448:  منحتاريخ ال
 

   الحكيم عزب محمد عبد  إيهاب:  اسم الطالب -16
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

 : است دام افاسة االىل   اصميم  رنامج اغذية  الجية ملرضى الللى البالغني" عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 69/6/3443:  تاريخ التسجيل

 26/8/3448:  تاريخ المنح 
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  السيد حامد علي السيد بكر:  اسم الطالب-17
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

 التأثري املضاد للقرحة لبعض التوا ل واأل شاب وال مار  ند دراستو  لي الفئران:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري يةالدرجة العلم

 34/66/3440:  تاريخ التسجيل
 31/3/3441:  تاريخ المنح

 

 جيهان جالل الدين:  اسم الطالب-18
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

 اإلنسانبعض األجزا  النبااية الشائعة وغري الشائعة   غذا  دراسة  يولوجية  لي التأثري ايتمل ل:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 34/66/3440:  تاريخ التسجيل

 38/1/3441:  تاريخ المنح
 

 آيات الحسيني عبد الفتاح:  اسم الطالب-19
 جامعة املنوفية  –نزيل كلية االقتصاد امل  –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 دراسات غذائية ملرضى اللبد :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/8/3440:  تاريخ التسجيل

 64/7/3441:  تاريخ المنح
 

 أزىار كمال حسين محمود:  اسم الطالب-21
 جامعة املنوفية  –اد املنزيل كلية االقتص  –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 لألكسدة لبعض النبااات. املضادةالزيت ذات الغطا  واأثري ااواص  مقالةجودة الطعام وزيت القلي   :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 63/1/3440:  تاريخ التسجيل

 64/7/3441:  تاريخ المنح
 وة عبد الرحيم محمد النقيبمر :  اسم الطالب-21
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
دراسوووة  يولوجيوووة  لوووي حيوانوووات التجوووارب الووويت اغوووذت  لوووي زيوووت قلوووي أسوووى اسوووتعمالو والوقايوووة :  عنووووان الرسوووالة

 .ايتملة لبعض النبااات واأل شاب ضد األكسدة

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري لميةالدرجة الع
 34/66/3440:  تاريخ التسجيل

 64/7/3441:  تاريخ المنح
 

 شيماء مصطفى عبد المجيد:  اسم الطالب-22
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

األ شوواب  لووي افالووة الصووحية للللووى  نوود دراسووت ا  اسووت دام حيوانووات اووأثري  عووض ااضووروات والتوا وول و :  عنوووان الرسووالة
 التجارب 

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 34/66/3440:  تاريخ التسجيل

 64/7/3441:  تاريخ المنح
 

   عطيةإيمان صبحي :  اسم الطالب-23
 جامعة املنوفية  –اد املنزيل كلية االقتص  –قسم التغذية و لوم األطعمة              

اقيووويم  عوووض األ شووواب والنبااوووات املصووودرية لعوووالج االووول الفسووويولوجي   اللبووود  اسوووت دام حيوانوووات :  عنووووان الرسوووالة
 التجارب 

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 34/66/3440:  تاريخ التسجيل

 37/8/3441:  تاريخ المنح

 نسرين محمد شعبان:  اسم الطالب-24
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 دراسات كيماوية والنولوجية  لي  عض املنتجات اجمل زة م  الشعري :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/8/3440:  تاريخ التسجيل

 31/66/3441:  المنحتاريخ 
 حنان سعيد عبد السالم حجران:  اسم الطالب-25
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
  لفات الغذائية.دراسات كيماوية والنولوجية  لي  عض امل:  عنوان الرسالة
 عمة اغذية و لوم األط –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/8/3440:  تاريخ التسجيل

 30/63/3441:  تاريخ المنح
 

 شيماء سعيد محمد الغرباوي:  اسم الطالب-26
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 ة الصحية للفئراناأثري النًتيت املوجود   منتج البسطرمة اململر اجملفف  لي افال:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 0/1/3448:  تاريخ التسجيل

 30/63/3441:  تاريخ المنح
 

  أم كلثوم عبد العزيز النادي:  اسم الطالب-27
 األزىرجامعة  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

واجلليسوريدات ال الثيووة    اللولسوًتولاوأثري  عووض املوواد النباايوة واأل شواب  لوي خفووض مسوتوي :  عنووان الرسوالة
 الدم

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 7/8/3442:  تاريخ التسجيل

 2/8/3441:  تاريخ المنح
 

 سماح محمد عبد العزيز الشيخ :اسم الطالب-28
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   – لوم األطعمة قسم التغذية و              

 الدم   حيوانات التجارب   كولسًتولاأثري است دام  عض أنواع البقوليات  لي معدل  :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :الدرجة العلمية
 2/8/3441:  تاريخ التسجيل

 32/64/3447:  تاريخ المنح
 

 منى حامد محمد محرم :طالباسم ال-29
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 العالقة  ني است الك  عض األطعمة العضوية واالراقا   الصحة:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :الدرجة العلمية
 66/3/3441:  تاريخ التسجيل

 30/63/3447:  خ المنحتاري
 

   شيماء عبده المرسى الصعيدي :اسم الطالب -31
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 اقييم التأثريات الصحية املرغو ة  تغذية الفئران  لي  عض األمساك الشائعة   حمافظة املنوفية :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :رجة العلميةالد

 60/6/3441:  تاريخ التسجيل
 30/63/3447:  تاريخ المنح

 
 بسمة محمد سمير السيد :اسم الطالب-31

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 ضادات األكسدة الطبيعية مب ااضرواتمشتقات سريم الدم واأثريىا مب:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :الدرجة العلمية
 9/64/3441:  تاريخ التسجيل

 39/0/3448:  تاريخ المنح
 

   شيماء عبد الشكور محمد: اسم الطالب-32
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

افالووووة الغذائيوووة لألطفوووال مبستشوووفى الوووودمرداش املصوووا ني مبووورض البووووول السووولري املعتمووودي   لووووي : ان الرسوووالةعنوووو 
   IDDMاألنسولني 

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 0/1/3448:  تاريخ التسجيل

   60/8/3448:      تاريخ المنح
 

 معالي بخاطره محمد أبو بكر :اسم الطالب-33
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 ملعاجلة االل   اللبد قالرب و يوادراسة اأثري  لترييا :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :الدرجة العلمية
 66/3/3441:  تاريخ التسجيل

 60/8/3448:     تاريخ المنح
 

   رشا محمد بهنسي عمر :اسم الطالب- 34
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

دراسوووات  يولوجيوووة  لوووي التوووأثريات الصوووحية للووول الناقوووة )أن وووي اجلمووول العووور (  اسوووت دام فئوووران :  عنووووان الرسوووالة
 التجارب

 لوم األطعمة اغذية و  –ماجستري  :الدرجة العلمية
 68/63/3441:  تاريخ التسجيل

 60/8/3448:  تاريخ المنح
 

   فيفيان درويش صقر :اسم الطالب-35
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 دراسات كيماوية والنولوجية و يولوجية  لي مثار وقشور الرمان :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –ماجستري  :درجة العلميةال

 68/63/3441:  تاريخ التسجيل
 33/63/3448:  تاريخ المنح

  بيوميسامية سراج الدين عبد الباسط : اسم الطالب-36

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
حيوانووووات   موووو  األ شووواب  لوووى مسووووتوى ليبيووودات الووودم وو ووووائف اللبووود  واع اووووأثري  عوووض أنووو:  عنووووان الرسوووالة

 التجارب
 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 66/8/3448:  تاريخ التسجيل

 60/3/3464:  تاريخ المنح
 

  عبد الفتاح فوزيرحاب : اسم الطالب-37
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 جامعة املنوفية  –تصاد املنزيل كلية االق  –قسم التغذية و لوم األطعمة              
    عض النبااات  لى حيوانات التجارب  است دامالتأثري ااافض لسلر الدم :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 66/8/3448:  تاريخ التسجيل

 60/3/3464:  تاريخ المنح
 

  محمد حسين مصطفى الصواف: اسم الطالب-38

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
   دم الفئران املغذاة  لى شيبسى البطاط   النل ات امل تلفة  التغريات افادثة :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 62/2/3440:  تاريخ التسجيل

 8/2/3449:  تاريخ المنح
 

   ىشام ذكى مطاوع آيات: اسم الطالب-39

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 العناصر املعدنية ورفب امتصاصحتسني    غذائيكململ   Q10 األنزمييدور املرافق :  عنوان الرسالة
   تجاربفئران ال  املنا ة                     

 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 8/1/3448:  تاريخ التسجيل

 62/9/3449:  تاريخ المنح
 

  عال أبو العباس بديوى: اسم الطالب-41

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

   الطبيعية املتناولة و القت ا  دىون الدم لدى حيوانات التجارب املركبات اللربيتية:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 68/63/3441:  تاريخ التسجيل

 30/2/3448:  تاريخ المنح
 

   أسماء حسن عبد العظيم أحمد: اسم الطالب-41
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 جامعة املنوفية  – النو يةالًت ية كلية   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

  اسوووت دامدراسوووة  يولوجيوووة  لوووى  عوووض مست لصوووات األ شووواب املصووورية لعوووالج قرحوووة املعووودة :  عنووووان الرسوووالة
   حيوانات التجارب

 اغذية و لوم األطعمة  –: ماجستري الدرجة العلمية
 34/8/3447:  تاريخ التسجيل

 8/2/3449:  تاريخ المنح
 

   محمود شلبي أميرة حامد: اسم الطالب-42
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

   يز واقييم خلد أ شاب واوا ل كعالج حمتمل للقرحة النا ة  تأثري األسربي .:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/2/3440:  تاريخ التسجيل

 63/8/3462تاريخ المنح:      
 

 نهلة محمد نبوى فرج  : اسم الطالب-43
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 املصادر الطبيعية لسو ر أكسيد ديسميوايز لعالج اسمم اللبد ورفب املنا ة.:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –جستري : املاالدرجة العلمية
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

 60/9/3460:  تاريخ المنح
 

   ايمان شحاتة عبد المقصود غنيم: اسم الطالب-44
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 حة الرشاد.دراسة اغذوية وكيموحيوية  لى  ذور :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 68/63/3462:  تاريخ التسجيل

 8/1/3460:  تاريخ المنح
 

    ايمان محمد سيد أحمد زيد: اسم الطالب-45
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 البيولوجى لألسًتوجني النبااى  لى الفئران املصا ة  ارافاع مستوى اللوليسًتول ب الدم. التاثري:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 63/63/3441:  تاريخ التسجيل

 9/2/3460:  تاريخ المنح
 

   وفاء عبداهلل أنور عامر: اسم الطالب-46
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –األطعمة قسم التغذية و لوم              

دراسة اأثري  عض أنواع م  البذور وخملوط ا  لى االول افوادث ب اللبود  اسوت دام را وب كلوريود :  عنوان الرسالة
 اللر ون ب حيوانات التجارب.

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

 62/7/3468:  تاريخ المنح
 

   أسماء حامد محمد التطاوى: اسم الطالب-47
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

اقيووويم التوووأثري العالجوووى لوووبعض التوليفوووات الغذائيوووة واأثريىوووا  لوووى افالوووة الصوووحية للفئوووران املصوووا ة :  عنووووان الرسوووالة
 .يميا نق  افديد أن

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 60/64/3462:  تاريخ التسجيل

 62/7/3468:  تاريخ المنح
 

  مصطفي محمد حافظ النجار :اسم الطالب-48
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                     

   اقييم نظام اهلاسة  لى  عض منتجات األلبان:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – ماجستري الدرجة العلمية:
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

 9/8/3468:      حالمن  تاريخ

  وفاء الشحات أحمد البرماوى :اسم الطالب-49
 جامعة املنوفية  –د املنزيل كلية االقتصا  –قسم التغذية و لوم األطعمة                             
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ى فئووران التجووارب املصووا ة  السوومنة اووأثري نسووة خمتلفووة موو  مطحووون البصوول وافلبووة  لوو:  عنوووان الرسووالة
 دراسة   التغذية العالجية  

   اغذية و لوم األطعمة – ماجستري : الدرجة العلمية
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

 9/8/3468:    حالمن  تاريخ
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 )الذكحٌساه(  قائوة بالشسائل العلوية الحي جن األششاف علييا ًجوث هناقشحيا

 يوسف ىبة عز الدين:  اسم الطالب-1
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 واطبيقاهتم   الغذا " ألفا و يتا جالكنوسيز ز أنزميي:  نتاج ودراسة خصائ   عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 61/1/3446:  تاريخ التسجيل

 8/3/3448:   تاريخ المنح
 
 محمد فكري سراج الدين:  اسم الطالب-2

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
والنولوجيووة  لووي  نتوواج  وورواني جيوود ااووواص  اسووت دام مصووادر غووري  وكيماويوةدراسووات  يولوجيووة :  عنوووان الرسووالة

 اقليدية
 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 64/6/3440:  تاريخ التسجيل

 7/8/3441:  تاريخ المنح
 
 عبير أحمد خضر  :اسم الطالب -3

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –مة قسم التغذية و لوم األطع             
 اقييم  عض التأثريات العالجية للطحالة البحرية:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 66/9/3440:  تاريخ التسجيل

 31/66/3441:  تاريخ المنح
 

 منال عبد العليم محمود السيد :اسم الطالب-4
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة               

 النبااية و القت ا  أمراض القلة الو ائية   حيوانات التجارب 2دراسات  عض مصادر أوميجا :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 8/3440/ 7:  تاريخ التسجيل

 30/63/3441:  المنحتاريخ 
 اهلل الصاوي حسن عبد العظيم عبد :اسم الطالب -5
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 .للتحلم ب الوزنحدي و  كوسيلةخمتلفة   م  مصادر اللالسيوم مأخوذ:  عنوان الرسالة
 ة و لوم األطعمة اغذي – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 9/0/3448:  تاريخ التسجيل

 38/6/3448:  تاريخ المنح
 
 غادة محمود البسيوني :اسم الطالب -6

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 أليا  املوز  است داماغذية مرضي السمنة والبول السلري :  عنوان الرسالة

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :جة العلميةالدر 
 62/2/3441:  تاريخ التسجيل

 2/8/3448:  تاريخ المنح
 
  رضا حسين محمد بط  :اسم الطالب - 7

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
فووب الربواووني   غووذا  مرضووى الفشوول الللوووي املووزم  الووذي  ميارسووون التووأثريات الغذائيووة والصووحية لر :  عنوووان الرسووالة

 غسيل الللى
 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 62/63/3442:  تاريخ التسجيل

 33/9/3448:  تاريخ المنح

   مروى عبد اهلل رفعت شمس الدين :اسم الطالب-  8    
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –مة قسم التغذية و لوم األطع             

مسووواندة حالوووة مقاوموووة األكسووودة   الفئوووران البيضوووا  املصوووا ة  السووولري  واسوووطة  عوووض املركبوووات :  عنووووان الرسوووالة
 الليماوية واألطعمة الطبيعية

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 64/63/3448:  تاريخ التسجيل

 32/2/3449:  نحتاريخ الم
 

  رشا عالء الدين :اسم الطالب-9    
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 التأثريات ااافضة لسلر الدم ألوراق ومثار التني والزيتون   الفئران املصا ة  البول السلري:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – وراهالدكت :الدرجة العلمية
 64/63/3448:  تاريخ التسجيل

 33/9/3448:  تاريخ المنح
 

 زىران نسيمناصر  :اسم الطالب-11
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 وجي   اللبداأثري  سل النحل و عض األ شاب لعالج االل الفسيول:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 63/1/3441:  تاريخ التسجيل

 30/66/3448:  تاريخ المنح
 

   محي عفيفي بدر إيمان :اسم الطالب-11
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

مووب  عووض اإلضووافات   اقويووة املنا ووة لوودى الفئووران البيضووا  املصووا ة  64 د اإلنووزمي كيووواووأثري مسووا:  عنوووان الرسووالة
   األمراض بعض 

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 34/8/3447:  تاريخ التسجيل

 32/66/3449:  تاريخ المنح
 

   السالم عبدأسامة عباس محمد  :اسم الطالب-12
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –غذية و لوم األطعمة قسم الت             

 است دام التلنولوجيا افدي ة   اصميم  رنامج اغذية  الجية ملرضى القلة :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 36/8/3441:  تاريخ التسجيل

 32/2/3449:  تاريخ المنح
 

 جيهان جالل الدين عبد العزيز أحمد سعد :طالباسم ال-13
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 اقييم التأثري العالجي لبعض اوليفات األ شاب  السوق ايلي:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية

 9/7/3447:  جيلتاريخ التس
 32/66/3449:  تاريخ المنح

 
   مروه عبد الرحيم محمد مصطفى النقيب: اسم الطالب-14

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة        
 دراسة التأثريات العالجية لبعض خملفات األطعمة:  عنوان الرسالة
 غذية و لوم األطعمة ا –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 9/7/3447:  تاريخ التسجيل

 38/1/3464:  تاريخ المنح
 

 سعاد محمود سعيد رزق: اسم الطالب-15

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة        

 ية األنبو ية   فئران التجارب  داد و اقييم  عض املستحضرات الغذائية العالجية املصممة للتغذ:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 8/1/3448:  تاريخ التسجيل

 32/8/3464:  تاريخ المنح
 

 عبد المنصف فايد توحيده: اسم الطالب-16

 جامعة املنوفية  – الًت ية النو يةكلية   –قسم التغذية و لوم األطعمة        

 لوجية  لى اأثري  زور  عض النبااات  لى الفئران املعاملة  را ب كلوريد اللر وندراسة  يو  : عنوان الرسالة

 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 60/8/3448:  تاريخ التسجيل

 3464:  تاريخ المنح
 

   محمد السيد محمد دويدار :اسم الطالب-17
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –ية و لوم األطعمة قسم التغذ                            
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التووأثري العالجووي لووبعض األ شوواب  لووي الفئووران املصووا ة  ارافوواع اجللوكوووز واللولسووًتول   السووريم :  عنوووان الرسووالة
 املقارنة  دوا  اجلليميبرييد

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 68/9/3447:  تاريخ التسجيل

 63/1/3466:  تاريخ المنح
 

 سماح محمد عبد العزيز ابراىيم الشيخ: اسم الطالب-18

 جامعة املنوفية –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة        

تجوارب التأثريات البيولوجية لبعض األطعموة والزيووت  لوى االول افوادث ب اللبود ب حيوانوات ال:  عنوان الرسالة
 4 است دام را ب كلوريد اللر ون

 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 9/66/3448:  تاريخ التسجيل

 39/7/3463:    تاريخ المنح
 

 معالى بخاطرة محمود أبو بكر: اسم الطالب-19

 جامعة املنوفية –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة        

ااووواص الو يفيووة والليميائيووة والتغذويووة لربواينووات الشوورش ب اصوونيب منتجووات لبنيووة واأثريىووا ب :  ان الرسووالةعنووو 
 4غذائيات املستشفيات

 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 66/63/3466:  تاريخ التسجيل

 8/3/3468:    تاريخ المنح
 

 نمحمد كامل السيد عجال: اسم الطالب-21

 جامعة املنوفية –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة        

 4ب التغذية العالجية  بعض املستشفيات 33444اطبيق نظام ادارة سالمة الغذا  أيذو  :  عنوان الرسالة

 اغذية و لوم األطعمة  –: الدكتوراه الدرجة العلمية
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

 63/0/3468نح: تاريخ الم
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  قائوة بالشسائل العلوية الحي يحن اإلششاف علييا ًلن جحن هناقشحيا

 أوال : الماجستير 
 
   رشا سعيد عبد الخالق صبيح: اسم الطالب-1

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 .السلرياأل شاب  لى الفئران املصا ة  البول دراسة  يولوجية لبعض :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 9/7/3447:  تاريخ التسجيل

  أية نادي عبد المرضي األخرص: اسم الطالب-2

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
دراسووة اووأثري  عووض أنووواع موو  )األ شوواب والبووذور(  لووى حيوانووات التجووارب املعاملووة  :  عنوووان الرسووالة

 . را ب كلوريد اللر ون
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 62/6/3462:  تاريخ التسجيل

  سامح وحيد فوزي زين: اسم الطالب- 3

 جامعة املنوفية  –صاد املنزيل كلية االقت  –قسم التغذية و لوم األطعمة              
   اقييم افالة الغذائية ملرضي السلر    عض مستشفيات حمافظو القاىرة :  عنوان الرسالة

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 69/64/3460:  تاريخ التسجيل

 
  ىند عوض اهلل مرزوق السدودي: اسم الطالب- 4

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –ية و لوم األطعمة قسم التغذ             
التووأثري الوقووائي للشوويتوزان املسووت ل  موو  قشووور اجلمووربي للحمايووة موو  ا ثووار الضووارة  :  عنوووان الرسووالة

 النامجة    املعادن ال قيلة   الفئران "

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 69/64/3460 : تاريخ التسجيل
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  محمد رأفت محمد السيد القبارى: اسم الطالب- 5

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
نلول  ةاأثري اللرز  لى التغريات البيولوجية والليميائية واهلستو اثولوجيو للفئران املصوا  :  عنوان الرسالة

 د والدا  السلريب و ائف اللب

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 60/9/3460:  تاريخ التسجيل

 
 ىدير أحمد سداد جميل : اسم الطالب- 6

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
واللحوووويل لريزوموووات الزلبيووول  لوووى اللبووود املتووودى  دراسوووة التوووأثري املسوووت ل  املوووائي  :  عنووووان الرسوووالة

    است دام اميلوريت الفركتوز  واسطو حيوانات التجارب

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/1/3460:  تاريخ التسجيل

 
  نجالء عبد اهلل إبراىيم قطب: اسم الطالب- 7

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل  –قسم التغذية و لوم األطعمة              
دراسووو اركيووة اجليوول ال ووا  النوووااج موو  اجليوول األول فيوانووات التجووارب ذكووورا و ناثوووا  :  عنوووان الرسووالة

   املعامل حتت  ج اد األغذية افامضية والقا دية "

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 63/0/3468:  تاريخ التسجيل

 
 فاتن كمال أحمد عبد اهلل : اسم الطالب-8

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 دراسة اأثري اللاكاو ومست لصااو  لى الفئران املصا ة  ارافاع كوليسًتول الدم :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/3/3468:  تاريخ التسجيل
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  شيماء فتحي عبد الباري عبد العزيز: اسم الطالب-9

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 .اأثري الليملوات  لى الفئران املصا ة  دا  السلري :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري يةالدرجة العلم

 63/7/3468:  تاريخ التسجيل
 

 محمد لطفي إبراىيم خضر : اسم الطالب-11
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 .اقييم افالة الغذائية للمراىقني املصا ني  السمنة :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري العلمية الدرجة

 63/7/3468:  تاريخ التسجيل
 

  ذكحٌساة: ال ثانيا
 

  شوىندا حامد سعيد سويلم :اسم الطالب-11
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                     

ز  ىل منتجووات  اليووو القيمووة : دراسووات  يوالنولوجيووو ئ  يوكيميائيووو التحويوول افيوووي للجنوسووليلو :  عنوووان الرسووالة
 وغذائيو

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 63/7/3468:  تاريخ التسجيل

 

   سارة محمود مصطفي عمر :اسم الطالب-12
 معة املنوفية جا –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                      

حيوانوات     دراسة كيميائيو واغذويو  لي  عض األغذية الو يفية واأثريىوا  لوى مرضوي اللبود   :  عنوان الرسالة
 التجارب         

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :الدرجة العلمية
 60/0/3462:  اريخ التسجيلت

 63/7/3468:  تشكيل لجنة الفحص والمناقشة تاريخ
 
 
 

  جيهان محمود كمال أبو الغيط :اسم الطالب-13
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                             
    دراسة اأثري  عض مشرو ات الرياضيني  لى  عض املؤشرات افيوية لدى الرياضيني:  عنوان الرسالة

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :درجة العلميةال
 60/0/3462:  تاريخ التسجيل

                     

   شفاء محمد محمد ابو سعيدة :اسم الطالب- 14 
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                             

 الطبية والبذور  لى الفئران املصا ة  البول السلرىالتأثريات العالجية لبعض النبااات :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :درجة العلميةال

 8/1/3460:  تاريخ التسجيل
 

 إيمان السيد محمد نصر  :اسم الطالب- 15
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة                             

الشلوريا(  لى االل افادث ب اللبود ب  -الز ًت بيولوجية لبعض األ شاب )التأثوريات ال:  عنوان الرسالة
 "حيوانات التجارب  است دام را ب كلوريد اللر ون

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه :درجة العلميةال
  66/6/3468:  تاريخ التسجيل
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 حي جن هناقشحياقائوة بالشسائل العلوية ال

 ذًى اإلششاف عليياــب

 أوال : انًبجستيز 
 

 ماجدة رمزي قطندي داود:  اسم الطالب-1
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 ملدرسة: مستوي الزنق   السريم واراباطو مب النمو اجلسماين لدي أطفال ما قبل ا عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 38/6/3447: المناقشة تاريخ 
 
 خضر عليعال علي : اسم الطالب-2

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 ون م  الوزن الزائد أو السمنة: ىرمون اللبتني لدي األش اص البالغني الذي  يعان عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 38/6/3447: المناقشة تاريخ 
 
  محمد محمد معارج فوزيفاتن : اسم الطالب-3

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
 الصغار  است دام  لألطفال عض األطعمة املصنعة  اأثريية  لى دراسة  يولوج:  عنوان الرسالة
 حيوانات التجارب                 

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 8/2/3447: المناقشة تاريخ 

 
  حسين بيومينجالء على : اسم الطالب-0

 الذىرجامعة ا –د املنزيل كلية االقتصا  –قسم التغذية و لوم األطعمة              
  السلريو يوكيميائية  لى اللركم والونلا ب الفئران املصا ة  الدا   دراسة  يولوجية:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 32/8/3448: المناقشة تاريخ 
 
 
 
  حنان عبد المجيد أمين سلطان: اسم الطالب-8
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 جامعة االذىر –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                                              الفئران للمشروم  لى كبد الوقائيوالتأثري  الغذائي مالتقيي:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 38/8/3448: المناقشة تاريخ 
 
  أحمد ابراىيم الشافعىجيهان : اسم الطالب-6

 جامعة االذىر –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 مستوى اللوليستريول  ارافاعلبعض افبوب  لى الفئران املصا ة  البيولوجيالتأثري :  عنوان الرسالة
 األطعمة  اغذية و لوم –: املاجستري الدرجة العلمية

 60/63/3448: المناقشة تاريخ 
 
  ىبة رفاعى محمود عبد الكافى: اسم الطالب-7

 الذىرجامعة ا –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              
التوووأثري البيولووووجى لنبوووات اجلووورجري والبقووودون  ب خفوووض كوليسوووًتول الووودم فيوانوووات :  عنووووان الرسوووالة

  التجارب
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 3448: المناقشة تاريخ 
 
  مروى حسن سراج: اسم الطالب-8

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

  ات الزلبيلالعالجية لنب االست داماتدراسات اغذوية وكيماوية حيوية  لى :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 8/1/3448: المناقشة تاريخ 
 
  نوار حمديىبة : اسم الطالب-9

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

  حيوانات التجارب  ريق ة أثر مثار الرمان  لى مستوى حامض اليو دراس:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 66/8/3448: المناقشة تاريخ 
 
 

  رحاب محمود على حبيب: اسم الطالب-11
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

       عوووض املووودارس   واأثريىوووا  لوووى افالوووة الصوووحية للموووراىقني  اقووويم العوووادات الغذائيوووة:  عنووووان الرسوووالة
                  دينة أمشون مبحافظة املنوفيةال انوية مب

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 8/0/3448: المناقشة تاريخ 
 

  يوسف جابر عبد الحميد معالي: اسم الطالب  -11

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –غذية و لوم األطعمة قسم الت             

حيوانووووات   الوووودىون واملووووا   لووووى دىووووون الوووودم    الذائبووووةاووووأثري  عووووض الفيتامينووووات :  عنوووووان الرسووووالة
  .التجارب

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية
 31/8/3448: المناقشة تاريخ 

 
 محسن السيد حجابمنال : اسم الطالب-12

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                     النشاط الليميائى الواقى لبعض ااضروات ب خفض كولسًتول الدم ب فئران التجارب:  عنوان الرسالة
  اغذية و لوم األطعمة –: املاجستري الدرجة العلمية

 60/63/3448: المناقشة تاريخ 
 

 عبد الرازق  رحاب رأفت: اسم الطالب-13

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                    دار السالم  حبي اال تدائيةصحية والفيزيقية لتالميذ  عض املدارس ال الةاقيم اف:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 66/6/3449: المناقشة تاريخ 
 

  عامر ابو السعود ابراىيم رباب محمد: اسم الطالب-14

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                     ارشو  ك فض لدىون الدم ب حيوانات التجاربدراسات  يولوجية  لى اأثري ا:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 30/6/3449: المناقشة تاريخ 
 

  زينب محمد إسماعيل: اسم الطالب-15
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

غذائية وكيميائية  لى التأثريات التداخليوة  وني املوواد الغذائيوة و عوض العبووات دراسات :  وان الرسالةعن
 حتتوي ا اليت

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 38/6/3449: المناقشة تاريخ 
 

   فوزية رفعت عبدالحميد المغازى: اسم الطالب-16

  املنصورةجامعة  -الًت ية النو ية كلية   – (التغذية و لوم األطعمة) املنزيل قسم االقتصاد             

التوووأثري الوقوووائى للنعنووواع  لوووى  عوووض التغوووريات البيولوجيوووة ب الفئوووران املصوووا ة  ارافووواع :  عنووووان الرسوووالة
 .اللوليسًتول

 ( لوم األطعمةتغذية و ال – االقتصاد املنزيلب الًت ية النو ية ): املاجستري الدرجة العلمية
  39/8/3463: المناقشة تاريخ 

 
 ايمان محمود ابراىيم محمد نبهان: اسم الطالب-17

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                     ة  السمنةاست دام  عض التوليفات النبااية والعشبية لتقليل الوزن ب الفئران املصا :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 68/1/3463: المناقشة تاريخ 
 

 : إيمان زكريا محمد عطيةاسم الطالب-18

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 4  جودة اجلل الدمياطي  است دام أشعة جامادراسات  لى حتسني:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 36/8/3462: المناقشة تاريخ 
 

 إيمان حسين صالح عبد الرازق: اسم الطالب-19

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 4التأثري الغذائي لفاك ةالبا اي  لي مستوي محض البوليق املرافب  ند حيوانات التجارب:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 69/0/3468: المناقشة تاريخ 
 

 مروة أحمد عادل عبد اهلل عالم: اسم الطالب-21
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 جامعة املنوفية  –صاد املنزيل كلية االقت  –قسم التغذية و لوم األطعمة              

دراسووات كيماويووو والنولوجيووو و يولوجيووو  لووى اسووت دام فاك ووو الليموكوووات كغووذا  :  عنوووان الرسووالة
    و يفي

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 36/8/3468: المناقشة تاريخ 
 

 ىدى السيد الجوىري سلطان: اسم الطالب-21
 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –م التغذية و لوم األطعمة قس             

دراسات اغذوية و يولوجيوة وكيموحيويوة  لوى اوأثري الودىون الغذائيوة  لوى صوورة دىوون :  عنوان الرسالة
 الدم ومعامل اصلة الشرايني ب فئران التجارب

 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 61/3/3460: لمناقشة اتاريخ 
 

 ىبة عبد التواب عبد الفتاح حمزة: اسم الطالب-22
 حلوانجامعة  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 4التأثري العالجى ل مار وقشور اللم رى  لى ذكور الفئران املصا ة  السلر:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري الدرجة العلمية

 3460: المناقشة تاريخ 
 

 ريم عيد محمد السؤالي: اسم الطالب-23
 املنوفيةجامعة  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

 واللالسيوم   فئران التجارب املصا ة اشاشة العظام cالتدخل الغذائي لفيتامني :  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  –: املاجستري رجة العلميةالد

 2/9/3468: المناقشة تاريخ 
 

  محاسن على محمد قطب: اسم الطالب-24

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

                   اللمبوشووووا شووووايموووو  والنولوجيووووة و يولوجيووووة  لووووى االسووووتفادة  دراسووووات كيميائيووووة:  عنوووووان الرسووووالة
 حتتوي ا اليت

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه: الدرجة العلمية

 68/9/3448: المناقشة تاريخ 
 

  سمير محمد أحمد عبد الجليل الحفناوى: اسم الطالب-25
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 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

غذائيووة لألطفووال املصووا ني ال واال اىووات لووى املعلومووات  ا قيفووي غووذائياووأثري  رنووامج :  عنوووان الرسووالة
 السلري البول 

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه: الدرجة العلمية
 9/66/3448: المناقشة تاريخ 

 
  أنجى عبد الرحمن حسن محمد: اسم الطالب-26

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –األطعمة قسم التغذية و لوم              

دراسة  لى اأثري البسلويت املد م  فيتامني )أ( وافديد والزنوق  لوى افالوة التغذويوة :  عنوان الرسالة
 لطالب املدارس

 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه: الدرجة العلمية
 60/0/3462: المناقشة تاريخ 

 
  محمود المتولى مصطفى دعاء: اسم الطالب-27

  املنصورةجامعة  -الًت ية النو ية كلية   – (التغذية و لوم األطعمة)االقتصاد املنزيلقسم              

 عوض مصوادر الربواوني امل تلفوة املد موة حببوة الربكوة  لوى افالوة الصوحية للفئوران اوأثري :  عنوان الرسوالة
 4املصا ة  الفشل الللوى

 (تغذية و لوم األطعمة ال – االقتصاد املنزيلب الًت ية النو ية ) لدكتوراها: الدرجة العلمية
 3468: المناقشة تاريخ 

 
 آيات محمد سمرى محمود: اسم الطالب-28

 جامعة املنوفية  –كلية االقتصاد املنزيل   –قسم التغذية و لوم األطعمة              

  ى أوراق نبات االستيفيا كمحلى طبيعيدراسة  يولوجية والنولوجية  ل:  عنوان الرسالة
 اغذية و لوم األطعمة  – الدكتوراه: الدرجة العلمية

 60/1/3468: المناقشة تاريخ 
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 الوشاسكة في الوؤجوشات ًالنذًات  

 المؤتمر الدولي الستخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا في أنشطة التعليم -1
 م(1996مارس  18-21)

 القاىرة  –: فندق النيل ىيلتون   ملان انعقاد املؤمتر
 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر  كمستمب:    نوع املشاركة

 

 المنزلي  لالقتصاداألول  المصريالمؤتمر -2
 م(1996مارس  25 -24–)االقتصاد المنزلي والتنمية             

 لية االقتصاد املنزيل. ك  –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 :  املشاركة   اللجان التحضريية للمؤمتر   نوع املشاركة

 المؤتمر العلمي الرابع لالقتصاد المنزلي -3
 م(1997فبراير  26-25)االقتصاد المنزلي والتنمية البشرية  

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر ستمبكم:    نوع املشاركة

 المؤتمر المصري الثاني لالقتصاد المنزلي-4
 م(1997مايو  26-25)الطفل الطبيعي وذو الحاجات الخاصة وسالمة األسرة 

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 ة   اللجان التحضريية للمؤمتر :  املشارك  نوع املشاركة

 المؤتمر العلمي الخامس لالقتصاد المنزلي -5
 م(1998مايو 6-5)دور االقتصاد المنزلي في تنمية المجتمعات الجديدة 

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 اث امللقاة   املؤمترو املشاركة   حلقات املناقشة لألحب كمستمب:    نوع املشاركة

 
 

 المؤتمر البيئي الثامن -6
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 م(1998يونيو  28-27والعشرين  الحاديعلي وثيقة مصر والقرن  إطاللة)
 مبركز   داد القادة مبدينة نصر –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 

 :  االشًتاك  إلقا  حبث  نوع املشاركة
 

 منزلي الثالث لالقتصاد ال المصريالمؤتمر -7
 م (1998سبتمبر  9-8)االقتصاد المنزلي واألسرة 

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 للمؤمتر  ةالتحضريياالشًتاك   اللجان  -6:    نوع املشاركة

 .االشًتاك  إلقا  حبث منشور -3      

 المؤتمر القومي للتعليم العالي  -8
 م(1999ر فبراي 13-14)

 القاىرة  –: مركز القاىرة الدويل للمؤمترات  ملان انعقاد املؤمتر 
 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب:   نوع املشاركة

 

 الرابع لالقتصاد المنزلي المصريالمؤتمر -9    
 م(1999سبتمبر 2-1 اإلنسان)االقتصاد المنزلي وصحة  

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة املنوفية اد املؤمتر ملان انعق
 للمؤمتر  ةالتحضريياالشًتاك   اللجان  -6:   نوع املشاركة

 .حبث منشور 3االشًتاك  إلقا   -3      

 المؤتمر العلمي السادس لالقتصاد المنزلي -11
 م(2111 ابريل 24-23)االقتصاد المنزلي وآفاق المستقبل 

 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة حلوان  املؤمتر ملان انعقاد 
 :  االشًتاك  إلقا  حبث منشور   نوع املشاركة

 
 

 الخامس لالقتصاد المنزلي  المصريالمؤتمر -11
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 م(2111يوليو17-16)االقتصاد المنزلي والبيئة 
 كلية االقتصاد املنزيل.   –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 

 للمؤمتر ةالتحضريياالشًتاك   اللجان  -6:  ةنوع املشارك
 حبث منشور 3االشًتاك  إلقا   -3

 

 العلمي الثاني  السنويالمؤتمر  -12
 (  2111مايو  3-2التعليم النوعي في مصر  إستراتيجية)المنظومة التعليمية وبناء المجتمع 

 ياط . كلية الًت ية النو ية  دم  –: جامعة املنصورة   ملان انعقاد املؤمتر 
 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب:    نوع املشاركة

 
 الثاني لرعاية المسنين اإلقليميالمؤتمر -13

 م(2111مايو 5-6)
 مركز الر اية الصحية واالجتما ية للمسنني.  –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 

 ركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمترو املشا كمستمب:    نوع املشاركة

 المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي -14
 م(2111سبتمبر  4-2)االقتصاد المنزلي وتنمية األسرة 

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 ابع المؤتمر العلمي الس-15
 م(2112)التدريب والتطوير ضرورة حتمية للتنمية البشرية إبريل 

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 
 
 

 والعلمي الثالث السنويالمؤتمر -16
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فووي تحووديث  التعلوويم النوووعي فووي مصوور دور كليووات التربيووة النوعيووة إسووتراتيجية)
 م(2112مايو  11-9مصر في ظل المتغيرات العالمية 

 كلية الًت ية النو ية  دمياط.  –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 
 :  االشًتاك  إلقا  حبث  نوع املشاركة

 رابعوالعلمي ال السنويالمؤتمر -17
 م(2113مايو  15-14والبحث العلمي وخدمة المجتمع متطلبات تفعيل دور كليات التربية النوعية في التعليم )          

 كلية الًت ية النو ية  دمياط.  –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 
 :  االشًتاك  إلقا  حبث  نوع املشاركة

 لالقتصاد المنزلي  ثامنالمؤتمر ال-18
 2114فبراير 16-15المؤتمر القومي لالقتصاد المنزلي وأثاره علي تنمية اقتصادنا القومي  

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 ني: االشًتاك  إلقا  حب   اركةنوع املش

 ثامنالمؤتمر العلمي ال-19
 م(2114إبريل  22-21المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وقضايا العصر 

 املنزيل كلية االقتصاد   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 نوي الخامس لكلية التربية النوعية المؤتمر العلمي الس-21
 االعتمادمتطلبات تطوير األداء في كليات التربية النوعية في إطار معايير 

 م(2114 إبريل 28-29)
 الًت ية النو يةكلية   – املنصورة: جامعة  ملان انعقاد املؤمتر 

 : االشًتاك  إلقا  حبث   املشاركةنوع 
 
 
 

 رابعوالعلمي ال السنويالمؤتمر -21
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 مؤتمر المنصورة العربي الثاني لعلوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان
 م( 2115مارس 22-24
 زرا ةكلية ال  –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 

 لألحباث امللقاة   املؤمترو املشاركة   حلقات املناقشة  كمستمب:    نوع املشاركة

 نوي السادس لكلية التربية النوعية المؤتمر العلمي الس-22
 (2) االعتمادمتطلبات تطوير األداء في كليات التربية النوعية في إطار معايير 

 م(2115مايو  4-5)
 الًت ية النو يةكلية   –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 

 اك  إلقا  حبث : االشًت   نوع املشاركة
 المصري التاسع لالقتصاد المنزلي المؤتمر -23

 2115سبتمبر  21-19االقتصاد المنزلي وقضايا العصر 
 كلية االقتصاد املنزيل  –جامعة املنوفية  : ملان انعقاد املؤمتر 

 لجنة املنظمة للمؤمترالواملشاركة    حبث  لقا :   نوع املشاركة

 لية التربية النوعية األول لكالمؤتمر العلمي -24
 (التنمية البشرية في عصر العولمة )التعليم النوعي ودورة في

 م(2116إبريل  12-13)
 مبيت غمر  الًت ية النو يةكلية   –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 

 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب:   نوع املشاركة

 التاسع لالقتصاد المنزلي مر العلمي المؤت-25
 (م2116إبريل  19-18المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العصر

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 
 

 نوي السابع لكلية التربية النوعية المؤتمر العلمي الس-26
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تطووووير األداء فوووي بكليوووات التربيوووة النوعيوووة فوووي ضووووء معوووايير الجوووودة واالعتمووواد 
 م(2116إبريل  27-26ومتطلبات سوف العمل )

 الًت ية النو ية  دمياطكلية   –: جامعة املنصورة  ملان انعقاد املؤمتر 
 : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 العربي العاشر لالقتصاد المنزلي المؤتمر -27
 (2116أغسطس  8-7آفاق مستقبلية في االقتصاد المنزلي ) 

 االقتصاد املنزيل كلية   – املنوفية: جامعة  ملان انعقاد املؤمتر 
 اللجنة املنظمة للمؤمتر - : االشًتاك  إلقا  حبث   نوع املشاركة

 السعودي الرابع للغذاء والتغذية المؤتمر -28
 (2116ديسمبر  12-11جدات )مستقبل الغذاء والتغذية في ضوء المست

 اململلة العر ية السعودية - مبركز امللق ف د ال قا   الرياض:  ملان انعقاد املؤمتر 
 (Poster)حبث معلق  –حضور املؤمتر  :   نوع املشاركة

  المؤتمر العلمي السنوي الثامن -29
 دواالعتمووووواتطووووووير األداء بكليوووووات التربيوووووة النوعيوووووة فوووووي ضووووووء معوووووايير الجوووووودة 

 2117مايو  1 – إبريل 31 (2واحتياجات المجتمع ) العمل ومتطلبات سوق

 الًت ية النو يةكلية   –جامعة املنصورة  : ملان انعقاد املؤمتر 
 االشًتاك  بحث :   نوع املشاركة

الموووووؤتمر العربوووووي الحوووووادي عشووووور لالقتصوووووواد المنزلوووووي )االقتصووووواد المنزلوووووي والتطووووووور  -31
 التكنولوجي(

 2117أغسطس  6-7 
 كلية االقتصاد املنزيل   –املنوفية جامعة  : ملان انعقاد املؤمتر 

 اشًتاك  بحث:   نوع املشاركة
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والتنميوووة عشووور لالقتصووواد المنزلوووي )االقتصووواد المنزلوووي  الثوووانيالموووؤتمر العربوووي  -31
 (البشرية

 2118أغسطس  18-19         
 تصاد املنزيل كلية االق  –املنوفية جامعة  : ملان انعقاد املؤمتر 

 اللجنة املنظمة للمؤمتر –اشًتاك  إلقا  حب ني :   نوع املشاركة
             

 األول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية العلمي المؤتمر -  32
 2119 كتوبرأ 8-7 خدمة الصناعة( في العلميالبحث )        

 جامعة املنوفية – دارة اجلامعة  : ملان انعقاد املؤمتر 
 واملشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب:   نوع املشاركة

 
 عشر لالقتصاد المنزلي  لثالثاالمؤتمر العربي  -   33 

 (2119نوفمبر 19-18 فى ضوء المتغيرات االقتصادية المعاصرة المنزلي)االقتصاد 
 اد املنزيل كلية االقتص  –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 

 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب:   نوع املشاركة
 
 

 السعودي األول للطب الرياضى المؤتمر -      34   
 (2111فبراير  21-23)              

 اململلة العر ية السعودية - مبركز امللق ف د ال قا   الرياض : ملان انعقاد املؤمتر 
 و املشاركة   حلقات املناقشة كمستمب :   نوع املشاركة

 

  الدولى الرابع(-المؤتمر العلمي السنوي )العربى السابع -35
إدارة المعرفوووة وإدارة رأس الموووال الفكووورى فوووى مؤسسوووات التعلووويم العوووالى فوووى مصووور 

 2112إبريل 12-11والوطن العربى  
 الًت ية النو ية كلية  –جامعة املنصورة  : ملان انعقاد املؤمتر 

 واملشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب :   نوع املشاركة

 
 
 



 - 47 - 

 

  الدولى الخامس(-المؤتمر العلمي السنوي )العربى الثامن -36
 إستشراف مستقبل التعليم فى مصر والوطن العربى رؤى واستراتجيات ما بعد الربيع العربى

 2113إبريل 11-11
 الًت ية النو يةكلية   –جامعة املنصورة  : ان انعقاد املؤمتر مل

 و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمتر كمستمب :   نوع املشاركة

 المؤتمر العلمي الدولى األول  -37
 المعلم العصرى فى ظل ضمان جودة التعليم رؤى وأفاق مستقبلية       
 2113إبريل 29-31       
 الًت ية النو يةكلية   – نوفيةجامعة امل : ملان انعقاد املؤمتر 

 اشًتاك  بحث :   نوع املشاركة

 

 عشر لالقتصاد المنزلي  سادسالالعربي  -الدولى الثانىالمؤتمر  -   38
 (م 2113سبتمبر  11-11 خدمة الصناعة)االقتصاد المنزلي فى 

 ية االقتصاد املنزيل كل  –: جامعة املنوفية  ملان انعقاد املؤمتر 
 رئاسة جلسة:   نوع املشاركة

 اللجان املنظمة للمؤمتر)اللجنة العلمية(                          
 

 عشر لالقتصاد المنزلي  سابعالالعربي  -الدولى الثالثالمؤتمر  -   39
 (م 2114سبتمبر  11-9 خدمة العلم والصناعة وقضايا المجتمع)االقتصاد المنزلي فى 

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة املنوفية  لان انعقاد املؤمتر م
 رئاسة جلسة:   نوع املشاركة

 اللجنة العلمية(-اللجان املنظمة للمؤمتر)جلنة الت طيد واأل داد                          

  معهد الكبد القومىمؤتمر  -   41
 ( 2114سبتمبر  25-24الجديد فى أمراض الكبد  )

  اجليزة – فندق ماريوت:  انعقاد املؤمتر  ملان
 (Poster)حبث معلق  –حضور املؤمتر :   نوع املشاركة
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  المؤتمر العلمي للنقابة الفرعية للعالج الطبيعى بالمنوفية -41
 (5/6/2114السمنة مشاكل وحلول  )رؤية جديدة

 املنوفية – نقا ة األطبا  : ملان انعقاد املؤمتر 
 ةالقا  حماضر :   ةنوع املشارك

 

 الدولى السادس( -المؤتمر السنوى )العربى التاسع -42
 التعليم النوعى وتنمية األبداع فى مصر والعالم العربى)رؤى وأستراتيجيات(  

 2114مايو 8-  7
 الًت ية النو يةكلية   –جامعة املنصورة  : ملان انعقاد املؤمتر 

 حلقات املناقشة لألحباث امللقاة   املؤمترو املشاركة    كمستمب :   نوع املشاركة
 

 دولى الثانى لالقتصاد المنزلي المؤتمر ال-43
 م2114 مايو 7- 5 التنمية البشرية ومتطلبات سوق العمل

 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 
 امللقاة   املؤمتر و املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث كمستمب :  نوع املشاركة

 

 دولى الثالث لالقتصاد المنزلي المؤتمر ال-44
 األتجاىات الحديثة فى البحث العلمى )رؤية تنموية(

 م2115 مايو 6- 4
 كلية االقتصاد املنزيل   –: جامعة حلوان  ملان انعقاد املؤمتر 

   املؤمترو املشاركة   حلقات املناقشة لألحباث امللقاة  كمستمب :  نوع املشاركة
 

 ندوة الغذاء الصحى فى رمضان - 45
 (2119يوليو  29)              

 سفارة مج ورية مصر العر ية  الرياض-امللتة ال قاب التعليمى:  ملان انعقاد املؤمتر 
 اململلة العر ية السعودية                         

 ةالقا  حماضر :   نوع املشاركة
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 ندوة قضايا معاصرة في التغذية -46                              

 2119أكتوبر  15              

 اململلة العر ية السعودية -املستشفى السعودي االملا   الرياض :     لندوةملان انعقاد ا
  و املشاركة   حلقات املناقشة كمستمب:   نوع املشاركة

 لتغذيةالندوة الدولية الثانية ل -47                 

 2119أكتوبر  27-29              

 اململلة العر ية السعودية–املستشفى السعودي االملا  ةدة :     لندوةملان انعقاد ا
 و املشاركة   حلقات املناقشة كمستمب:   نوع املشاركة

 ندوة التغذية الصحية الواقع والمأمول -48   
 (2119نوفمبر  3)              

 اململلة العر ية السعودية - كلية اللغات والًتمجة ةامعة امللق سعود:   ندوةالملان انعقاد 
 ةالقا  حماضر :   نوع املشاركة

 
 عنف وعالقتة بالتغذية غير الصحيةندوة ال-49                           

 (2114)ديسمبر              
 ة دار الًت ية الرمسية للغاتمدرس-ادارة شبني اللوم التعليمية:   ندوةالملان انعقاد 
 ةالقا  حماضر :   نوع املشاركة

 

 ندوة أخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى البحث العلمى -51   
 (2115 سبتمبر 8)              

 جامعة املنوفية – كلية العلوم:   ندوةالملان انعقاد 
 قشةو املشاركة   حلقات املنا كمستمب :   نوع املشاركة
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بيان بقائمة البحوث التي تم 

 نشرها
تأثير مستخمص صمغ النحل كمادة طبيعيةة لمةي خ ةض مسةتور سةكر الةدم والكوليسةترول لم ئةران المصةابة بارت ةاع  .1

 نسبة السكر

 2111/ 4, ىرز االجامعو  -الطبكليو   -ىر الطبيةز اال, مجلة خالد على شاىين-أشرف عبد العزيز -أحمد على فراج
Effect Of Propolis Extract As Natural Substance On Lowering Blood Sugar And 

Cholesterol Level In Hyperglycemic Rats .  

 مير الغزير المستخدمة في بعض المطالم المصريةحالتقييم الكيميائي والسمى لزيوت الت .2

 1998/سبتمبر/9-8, المنوفيةجامعو  -كليو االقتصاد المنزلي  -لالقتصاد المنزليالثالث مصرى , كتاب المؤتمر الخالد على شاىين-يوسف عبد العزيز الحسانين 

Chemical And Toxicological Evaluation Of Deepfat Frying Oils Used At 

Some Egyptian Restaurants   

 لوجبات نباتية وحيوانية  التأثير النسبي لغميان الشاي والقهوة لمي مستوي الدهون في فئران التجارب المتناولة .3

 2111/يوليو/3جامعو المنوفية,  -كليو االقتصاد المنزلي  -عبد الغني محمودعبد الغني خليفة, مجلة االقتصاد المنزلي -اسالم احمد حيدر -خالد على شاىين

Relative Effects Of Bolled Tea And Coffee On Lipid Patterns In 

Experimental Rats Fed Animals Or Plant Diet.   

 أثر العمر لمي الحالة الغذائية أثناء فترة الحمل  .4

 2111/ابريل/2جامعو المنوفية,  -كليو االقتصاد المنزلي  -, مجلة االقتصاد المنزليخالد على شاىين

Impact Of Age On The Nutritional Status During Pregnancy  

 لتحاليل الكيميائية لمدم الدالة لمي األنيميا لطمبة المدارس دراسة العالقة بين الحالة الغذائية وبعض ا .5

-16, المنوفيووووةجامعوووو  -كليوووو االقتصووواد المنزلوووي  -لالقتصوووواد المنزلووويمصووورى الخوووامس , كتووواب الموووؤتمر الخالووود علووووى شووواىين- عبووود الغنوووي محمودعبووود الغنوووي خليفوووة
 2111/يوليو/17

Study The Correlation Between Nutritional Status And Some Blood 

Biochemical Values As Indicator Of Anemia In School Student  

 تقدير المخاطر الصحية لمركب الن ثالين الناتج في الغذاء أثناء الطهي معمميا خارج الجسم  .6

-1, المنوفيوووةجامعوووو  -كليوووو االقتصووواد المنزلوووي  -المنزلووويلالقتصووواد مصووورى الرابوووع , كتووواب الموووؤتمر الاسوووالم احمووود حيووودر-خالووود علوووى شووواىين-يوسوووف عبووود العزيوووز الحسوووانين 
 1999/سبتمبر/2

Healthy Hazard Assessment Of Naphthalene Produced In Foods During 

Cooking Invitro. 

 أثر الحالة الغذائية لممسنين المصابين بمرض السكر لمي حالتهم الصحية  .7

-23/ حلوووانكليووو االقتصوواد المنزلووي, جامعووو   -خليفووة, بحووث منشووور فووي كتوواب المووؤتمر العلمووي السووادس لالقتصوواد المنزلوويعبوود الغنووي محمودعبوود الغنووي  -خالوود علووى شوواىين 
 2111ابريل/24

Effect Of Nutritional Status Of Diabetic Elderly On Their Healthy Pattern  

 المراهقات النياتيات الحالة الغذائية وبعض المعايير المرتبطة بالصحة في لينه مختارة من  .8
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 -كلية االقتصاد المنزلي  -الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي  –مجلة االقتصاد المنزلى  ,خالد على شاىين- عيد على زكى شقير -عبد الغني محمودعبد الغني خليفة
 2111جامعو حلوان, يناير/

Nutritional Status And Some Health Related Parameters In Selected 

Vegetarian Adolescent Girls.  

 تأثير دراسة ارت اع أسعار الغذاء لمي النمط الغذائي لألسرة في محافظة المنوفية  .9

كليو االقتصاد المنزلي,   -, بحث منشور في كتاب المؤتمر العلمي السادس لالقتصاد المنزليىدى كمال عبد الرحمن عامر-مصطفى ابو السعود –خالد على شاىين 
 2111/سبتمبر 4-2/المنوفية جامعو

Effect Of Raising Of Food Price On Family Food Pattern In Minoufiya 

Governorate 

 القيمة الغذائية وجودة البروتين لموجبات المقدمة لطالب المدن الجامعية بالجامعات المصرية  .11

-1, المنوفيوةجامعوو  -كليوو االقتصواد المنزلوي  -لالقتصواد المنزلويمصورى الرابوع الموؤتمر ال , كتوابخالود علوى شواىين -اسوالم احمود حيودر-يوسف عبود العزيوز الحسوانين 
 1999/سبتمبر/2

Nutritional Value And Protein Quality Of Menu’s Offered To Egyptian 

Universities Boarder Students   

 قتها بالحالة الغذائيةبعض المشاكل المصاحبة التي تحدث أثناء فترة الحمل والرضالة ولال .11

  2111/يوليو/17-16, المنوفيةجامعو  -كليو االقتصاد المنزلي  -لالقتصاد المنزليمصرى الخامس , كتاب المؤتمر الاسالم احمد حيدر-خالد على شاىين
Some Factors Component With Pregnancy And Lactation Period And 

Their Pelation Ship With Nutritional Status    

 الغذاء المتناول ولالقته باألنيميا لدر السيدات الري يات  .12
 2111/أكتوبر/4جامعو المنوفية,  -كليو االقتصاد المنزلي  -, مجلة االقتصاد المنزليخالد على شاىين-اسالم احمد حيدر

Dietary Intake And Anemia Among Rural Women 

 حالب البنية بالمقارنة بأحد المستحضرات التجارية الطبية خ ض وزن حيوانات التجارب  باستخدام الط .13

 2117/أغسطس/7-6, المنوفيةجامعو  -كليو االقتصاد المنزلي  -لالقتصاد المنزلي العربى الحادى عشر  , كتاب المؤتمرخالد على شاىين
Weight Loss Of Experimental Animals By Brown Algae In Comparison 

With A Commercial Medical Preparation. 

 تأثير أوراق وثمار التوت األبيض لمي خ ض مستوي سكر ودهون الدم لم ئران المصابة بارت اع نسبة السكر .14

 2116/أغسطس/8-7,المنوفيةجامعو  -كليو االقتصاد المنزلي  -لالقتصاد المنزلي العربى العاشر  , كتاب المؤتمرخالد على شاىين
Effect Of White Mulberry Leaves And Fruits On Lowering Blood Sugar 

And Lipid Levels In Hyperglycemic Rats. 

 الخافض لمكوليسترول لمي ال ئران  تأثير القمح والشعير لمي مستور الدهون بالمقارنة بالعقار .15

جامعو حلوان,  -كليو االقتصاد المنزلي  -الثامن لالقتصاد المنزليعبد الغني محمودعبد الغني خليفة, كتاب المؤتمر العلمي  -خالد على شاىين -اسالم احمد حيدر
 1 2114/ابريل/21-22

Effect Of Wheat And Barley On Lipids Pattern As Compared With 

Hypocholesterolemic Drug On Rats. 

 فئران التجاربأثر زيادة تناول البروتين والكالسيوم لمي وظائف الكبد والكمى وبعض األمالح في سيرم  .16

-18جامعو حلوان,  -كليو االقتصاد المنزلي  -داليا أمين حافظ, كتاب المؤتمر العلمي التاسع لالقتصاد المنزلي -خالد على شاىين -عبد الغني محمودعبد الغني خليفة
 2116ابريل / 19
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Effect Of High Protein And Calcium Intake On Some Serum Minerals, 

Liver And Kidney Functions In Experimental Rats. 

 

 تأثير مستويات مختم ة من الكالسيوم لمى انخ اض الوزن في حيوانات التجارب .17

 1 2117/مايو 1- ابريل 31, المنصورةجامعو  -بدمياط النوعية التربية كليو  –, كتاب المؤتمر العلمي الثامن طارق محمد عبد الرحمن -خالد على شاىين

The Effect Of Different Calcium Status On Weight Loss Of Experimental 

Animals  

 وتطجيقبته في انهجٍ  سيديزدراسة خصبئص إَزيى ثيتب جالكتىوإَتبج  .18

 -قتصواد المنزلويكليوو اال  -لالقتصواد المنزلويالتاسوع  مصورى , كتواب الموؤتمر الىبوة عوز الودين يوسوف–عادل عبد المعطوى -عصام الدين حافظ منصور -خالد على شاىين
 2115/سبتمبر/21-19, المنوفيةجامعو 

Production And Characterization Of -Galactosidase Enzyme And It’s 

Application In Milk 

  دراسة يعًهية نهدو وغذائية عهي يزضً سزطبٌ انقىنىٌ .19

 2115/أكتوبر/4جامعو المنوفية,  -كليو االقتصاد المنزلي  -د المنزلي, مجلة االقتصااسالم احمد حيدر -خالد على شاىين-عبد الرحمن حسنين منال  

Hematological And Nutritional Study On Colon Cancer In Patients. 

 .انتأثيز انًضبد نهقزحة نجعض انتىاثم واألعشبة عُد دراستهب عهي انفئزاٌ .21

 -كليوو االقتصواد المنزلوي  -لالقتصواد المنزلوي العربوى العاشور   , كتواب الموؤتمرالسيد حامد على بكور -خالد على شاىين -اسالم احمد حيدر-فاطمة الزىراء أمين الشريف
 2116/أغسطس/8-7, المنوفيةجامعو 

The Anti Ulcerogenic Activity Of Some Spices And Herbs As Investigated On 

Rats. 

 ط ال يوفمين لألثالمأخوذ الغذائي من الكافين والثيوبرومين وال .21

 2114/فبراير/16-15, المنوفيةجامعو  -كليو االقتصاد المنزلي  -لالقتصاد المنزلي  قومى الثامنال , كتاب المؤتمرخالد على شاىين -اسالم احمد حيدر
Food Consumption Of Caffeine Theobromine And Theophylline By 

Children  

 جامعة المنوفية.  –ي لدر طالبات كمية االقتصاد المنزلي العالقة بين الحالة الغذائية والتحصيل الدراس .22

-15, المنوفيووةجامعووو  -كليووو االقتصوواد المنزلووي  -لالقتصوواد المنزلووي القووومى الثووامن  , كتوواب المووؤتمرمحموود بسوويونى أحموود علووى-خالوود علووى شوواىين-اسووالم احموود حيوودر
 2114/فبراير/16

Relationship Between Nutritional Status And Achievement Among Faculty 

Of Home Economics Female Students In Menoufia University 

 تأثير استهالك بعض البقوليات لمي وظائف الدم في ال ئران السميمة والمصابة بارت اع الكولسترول. .23

 2117/يناير وابريل/1/2جامعو المنوفية,  -د المنزليكليو االقتصا  -, مجلة االقتصاد المنزليسماح محمد الشيخ -خالد على شاىين-سهام عزيز خضر  

Effect  Of   Some  Legumes Consumption  On Blood Serum Of Normal And 

Hypercholestrimic Rats 

التقييم البيولوجي ألثنين من المخاليط الجديدة وأحةد المخةاليط التجاريةة المكونةة مةن األلشةاب والنباتةات  .24
 د باستخدام فئران التجاربكعالج اللتهاب الكب
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- ابريول 31, المنصوورةجامعو  -بدمياط النوعية التربية كليو  –, كتاب المؤتمر العلمي الثامن ايمان صبحى عطية -خالد على شاىين-ماجدة كامل الشاعر
 1 2117/مايو 1

Biological Evaluation Of Two New Blends And One Commercial Mixture 

Formlated Of Herbs & Plants As Remedy For Hepatitis Using Albino Rats 

رابع كموريد  دراسة تأثير بعض أنواع من البذور ومخموطها لمى الخمل الحادث في الكبد باستخدام .25
 الكربون في حيوانات التجارب

 2115-جامعة طنطا -كلية التربية النوعية–النوعية  بحث مقبول للنشر بالمجلة العلمية لعلوم التربية ,وفاء عبداهلل انور عامر -خالد على شاىين 

Investigation the effect of some seeds and their blend of liver physiological 

disorders using carbon tetrachloride (CCL4) on experimental animals 

 ى حيوانات التجاربغذية الوظي ية وتأثيرها لمى مرضى الكبد فبعض األ تأثير ةدراس -26
 2115-جامعة طنطا -كلية التربية النوعية–بحث مقبول للنشر بالمجلة العلمية لعلوم التربية النوعية  ,سارة محمود مصطفى -خالد على شاىين-محمد مصطفى السيد على

Study the effect of some functional foods and their effect on liver disease in 

experimental animals 

 نظام الهاسب لمى بعض منتجات األلبان تقييم -27
 2115-جامعة طنطا -كلية التربية النوعية–بحث مقبول للنشر بالمجلة العلمية لعلوم التربية النوعية  ,مصطفى محمد حافظ النجار -خالد على شاىين

Application of HACCP on some Dairy Products 

 بعض المستش ياتبفي التغذية العالجية  00222مة الغذاء أيزو تطبيق نظام إدارة سال -28
 3468/فرباير/6جامعو املنوفية,  -الزرا ةكليو   - املنوفية للبحوث الزرا ية , جملةحممد كامل  جالن -خالد  لى شاىني 

Application of ISO 22000 food safety management system in therapeutic 

nutrition at some hospitals 

التأثير البيولوجي لالستروجين النباتي لمي ال ئران المصابة بارت اع مستور الكوليسترول في  -29
 الدم

 2114/فبراير/1جامعو المنوفية,  -الزراعةكليو   - المنوفية للبحوث الزراعية , مجلةأيمان محمد سيد أحمد زيد  -خالد على شاىين-عبد المنعم حسن درويش 

Biological Effect of Phytoesterogen on Hypercholesterolemic Rats 

دراسة بيولوجية لمى بعض مستخمصات األلشاب المصرية لعالج قرحة المعدة بأستخدام حيوانات -31
 التجارب

جامعوو  -   لكليوة التربيوة النوعيوة ول العلمى الدولى األ , كتاب المؤتمرأسماء حسن عبد العظيم أحمد -خالد على شاىين -عادل السيد صادق مبارك-على بدوى رصاص
 2113/بريلأ/31-29, المنوفية

A Biological Study of Some Egyption Herbs Extract for the 

Treatment of Peptic Ulcer Disorders Using Experimental Animals 

 المصادر الطبيعية لسوبر اكسيدديسميوتيز لعالج تسمم الكبد-13
 2113/يلر بأ/2جامعو المنوفية,  -كليو االقتصاد المنزلي  -, مجلة االقتصاد المنزليخالد على شاىين-امين الشريف فاطمة الزىراء
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Super Oxide Dismutase Natural Sources for Treatment of 
Hepationtoxication  
 
 
 

 تأثير تدليم المبن البقرر بواسطة بروتينات الشرش لمى جودة اليوجورت-32
جامعوو  -الزراعوةكليوو   - المنوفيوة للبحووث الزراعيوة , مجلوةمعوالى بخواطرة محموود أبوو بكور -خالد علوى شواىين-خميس محمد كامل كعبارى –صطفى السيد على محمد م

 2114/ديسمبر/6المنوفية, 

Quality of Yoghurt Made fron Cow,S  Milk Supplemented  With Whey  
Proteins 

 لغذائية لمى الحالة الصحية لم ئران المصابة بأنيميا نقص الحديدتأثير بعض العناصر ا-33

 2115/أبريل/2جامعو المنوفية,  -الزراعةكليو   - المنوفية للبحوث الزراعية , مجلةأسماء حامد محمد التطاوى –مى عبد الخالق -خالد على شاىين

Effect of Some Nutritions on the Health Statue of Iron Anemic Rats 

التأثير العالجى لممستخمصات المائية لبعض األلشاب ضد قرحة المعدة المحدثة بواسطة  -34
 األسبرين فى فئران التجارب

 2113/يونيو/3جامعو المنوفية,  -الزراعةكليو   - المنوفية للبحوث الزراعية , مجلةأميرة حامد محمود شلبى -خالد على شاىين-فاطمةالزىراء أمين الشريف

Ant-Ulcerogenic Effect of Water Extract of Some Herbs on Aspirin 
Induced Gastric Ulcer in Rats  

 دراسات بيولوجية وتشريحية لمى البصل والحمبة فى ال ئران المصابة بالسمنة-35

 2115-جامعة طنطا -كلية التربية النوعية–بية النوعية بحث مقبول للنشر بالمجلة العلمية لعلوم التر  ,وفاء الشحات -طارق محمد عبد الرحمن -خالد على شاىين

Biological and anatomical studies on onions, fenugreek in obese 
Expermentals Rats. 
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 شيادات الحقذيش

شيادة تقدير من جامعة المنوفية بخصوص العطاء المتميز والجيد المخمص في أسبوع شباب  
 ولمدة أسبوعين بجامعة المنوفية. 3447فبراير  واإلسكانالتغذية  الجامعات الثامن بمجنة

جامعة المنوفية لمتميز  –الحصول عمي شيادة تقدير من إدارة رعاية الشباب بكمية االقتصاد المنزلي  
 في األنشطة الط بية.

دية عمي السعو بالمممكة العربية شيادة تقدير وشكر مقدمو من مركز ميزان الصحة لمتغذية الع جية  
المشاركة في إلقاء محاضرة في دورة تطبيقات في التغذية الع جية )السمنة لدى البالغين( التي عقدت 

  م.30/7/3447مصر -في مستشفى القصر العيني التعميمي الجديد القاىرة

شيادة تقدير من رئيس مجمس إدارة نادي الشمس بالقاىرة عمي االشتراك في الندوة الطبية بالنادي  
  م.39/7/3440سس التغذية السميمة وطرق ع ج السمنة والنحافة()أ

شيادة تقدير من مجموعة شركات الشناوي لمدورالذي قمت بو ضمن فريق المشروع البحثي التحميل  
 م.3447مايو  -الكميائي والغذائي لمنتجات الشركة ووضع بيانات العبوات في الفترة من يناير

عمي  بالرياض التعميمي الثقافيالمكتب –ارة جميورية مصر العربية سف شيادة تقدير وشكر مقدمو من 
 رمضان(. في الصحيم بعنوان )الغذاء 39/7/3449بفعاليات )الندوة الصحية الثانية(المشاركة 

بالمممكة العربية السعودية  الصحيشيادة شكر وتقدير مقدمو من مركز المطورون لمتعميم والتدريب  
محاضرة في البرنامج التأىيمى ألخصائيين   التغذية ) دور أخصائية التغذية عمي المشاركة في إلقاء 

 م.   68/7/3449مركز المطورون بجدة   فيعقدت  والتيفى تقويم الحاالت المرضية داخل العيادة( 

 بالمممكة العربية السعودية كمية المغات والترجمة بجامعة الممك سعود شيادة شكر وتقدير مقدمو من 
نظمتيا لجان األنشطة الط بية بعنوان)التغذية الصحية الواقع والمأمول(  التيالندوة  فيشاركة عمى الم
  م.2/66/3449

اإلدارة العامة لمتدريب واإلبتعاث بوزارة الصحة بالمممكة العربية  مقدمو من تقديرو  شكر شيادة 
العامة لمتغذية  باإلدارةلمنعقدة ا  (التغذية فني)برنامج  فيات عمي المشاركة في إلقاء محاضر  السعودية

 يوم. 24ولمدة ى  60/64/6024بوزارة الصحة اعتبارا من

ممشاركة لبوزارة الصحة بالمممكة العربية السعودية   لمتغذية تقدير مقدمو من اإلدارة العامةو  شكر شيادة 
 الثقافيلممك فيد ( بمركز االطبي)األغذية ذات اإلدعاء  العمميالمجنة العممية لفعاليات المقاء  في

  . م62/6/3464بالرياض 
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ممشاركة لبوزارة الصحة بالمممكة العربية السعودية لمتغذية  تقدير مقدمو من اإلدارة العامةو  شكر شيادة  
الواقع والمأمول( بمركز الممك فيد الثقافي -المجنة المنظمة لفعاليات المقاء العممي )خدمات التغذية في

  .م3/3/3466بالرياض 

السعودية بالمممكة العربية  الصحيالمطورون لمتعميم والتدريب  وتقدير مقدمو من مركز شكر ادةشي 
تطبيقات المستشفيات ) فيالدورة التأىيمية ألخصائيين التغذية  فيات عمي المشاركة في إلقاء محاضر 

 م.36/0/3464 -2 في الفترة منعمى التغذية الع جية داخل المستشفيات( 

السعودية عمي بالمممكة العربية  ميزان الصحة لمتغذية الع جية  قدير مقدمو من مركزشيادة شكر وت 
التغذية بين الصحة والمرض)التغذية الصحية لممسنين(  دورةبرنامج  المشاركة في إلقاء محاضرة في

 م. 39/0/3464  اإلحساءعقدت فى مستشفى  والتي

متغذية الع جية  بالمممكة العربية السعودية عمي شيادة شكر و تقدير مقدمو من مركز ميزان الصحة ل 
المشاركة في إلقاء محاضرة في برنامج  دورة التغذية بين الصحة والمرض)التغذية الصحية لممراىقين( 

 م. 1/8/3464بالرياض   الطبي التخصصيعقدت فى مستشفى المركز  والتي

بتعاث بوزارة الصحة بالمممكة العربية شيادة شكر و تقدير مقدمو من اإلدارة العامة لمتدريب واإل 
المنعقدة   التغذية وأمراض الكمى التدريبي برنامجالفي   ةالسعودية  عمي المشاركة في إلقاء محاضر 

 م. 9/1/3464-8 العامة لمتغذية بوزارة الصحة اعتبارا من باإلدارة

الصحة بالمممكة العربية تقدير مقدمو من اإلدارة العامة لمتدريب واإلبتعاث بوزارة شيادة شكر و  
العامة لمتغذية  باإلدارةالمنعقدة  التغذية( فنييعمي المشاركة في إلقاء محاضرات في برنامج ) السعودية

 يوم. 24ولمدة ى  32/64/6026بوزارة الصحة اعتبارا من

مممكة بوزارة الصحة بال شئون الصحية بمنطقة الرياضة العامة لممديريشيادة شكر وتقدير مقدمو من ال 
)معا لمكافحة العالميبيوم الغذاء  االحتفاء في فعاليات في إلقاء محاضرة العربية السعودية لممشاركة

 . م 24/64/3464الموافق ى 33/66/6026بالرياض  الطبيسعود الممك  جمعبم الجوع(

عربية شيادة شكر وتقدير مقدمو من اإلدارة العامة لمتدريب واإلبتعاث بوزارة الصحة بالمممكة ال 
 بجدة المنعقدة  التدريبي التغذية وداء السكري برنامجالفي  محاضراتالسعودية  عمي المشاركة في إلقاء 

 .ى8/8/6023—8 اعتبارا من

لمجيود بوزارة الصحة بالمممكة العربية السعودية   لمتغذية تقدير مقدمو من اإلدارة العامةو  شكر شيادة 
ومساىمتة  34/6/3463حتى  3449ة العمل باالدارة منز عام العممية والعممية المتميزة خ ل فتر 

 الفعالة فى خطط وبرامج وأبحاث ونشاطات األدارة فى مجال الخدمات الغذائية الوقائية والع جية
 .والمشاركة فى عضوية المجنة العممية لممجمة الدورية )التغذية والصحة(
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جامعة المنصورة عمى المشاركة فى فعاليات  - شيادة شكر وتقدير مقدمو من كمية التربية النوعية 
استشراي مستقبل التعميم فى مصر والوطن  الدولى الخامس(-)العربى الثامنالمؤتمر السنوى لمكمية

  . 3462ابريل  66-64العربى رؤى واستراتيجيات ما بعد الربيع العربى 

ود فى مجال التعميم الطبى شيادة شكر وتقدير مقدمو من نقابة الع ج الطبيعى بالمنوفية لمجي  
المستمر ألخصائى الع ج الطبيعى بالمنوفية ومشاركتة فى مؤتمر النقابة )السمنة مشاكل وحمول( 

 .3460يونية 

جامعة المنوفية )اليوبيل الفضى( رئيس جمسة –تقدير مقدمو من كمية األقتصاد المنزلى شيادة شكر و  
 م. 3460تمبرسب 9قدمتموىا لمكمية  ولمسيرة العطاء التى 

جامعة المنوفية عمي المشاركة  –شيادة تقدير مقدمة من مركز الخدمة العامة بكمية االقتصاد المنزلي  
 .2/9/3468الي  32/8 بإلقاء محاضرة في فاعميات الدورة التدريبية )التغذية الع جية( في الفترة من 

 
 

  
 
 
 


