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 يةعلمالمؤهالت ال

 التقدير السنة الكمية الجامعة التخصص أسم المؤىل
التربية  بكالوريوس

 النوعية
 االقتصاد المنزلي

التربية  المنيا ( قسم االقتصاد المنزلى)
مع  جيد جدا 8777/8771 النوعية

 مرتبة الشرف

 التغذية وعموم األطعمة ماجستيرتمييدى 
التربية  عين شمس )قسم االقتصاد المنزلي(

 النوعية
 جيد جداً  8776

التغذية وعموم األطعمة  الماجستير
التربية  عين شمس )قسم االقتصاد المنزلي(

 ممتـاز 8771 النوعية

التغذية وعموم األطعمة  تمييدى دكتوراه
بية التر  عين شمس )قسم االقتصاد المنزلي(

 النوعية
 ممتـاز 8772

التغذية وعموم األطعمة  الدكتوراه
 التربية عين شمس )قسم االقتصاد المنزلي(

 ممتـاز 8718 النوعية

 

 

 

 

  2002وحتى  2002من   :ــــــــــــــــذمعي

 ات الشخصيةبياناتال

 :التدرج الوظيفي



   2002وحتى 2002من    مذرس مساعذ3

   2002وحتى 2002من    ــذرس3ــــــــــمـ
 

 يرعنوان رسالة الماجست
 تأثير ظروف التخزين المختمفة عمى مستوى النيترات والنيتريت فى المحوم المصنعة

 عنوان رسالة الدكتوراه
دراسة تكنولوجية لجودة زيوت التحمير المعاممة بمضادات األكسدة المستخمصة من مصادر نباتية عمى نشاط بعض 

 األنزيمات المضادة لألكسدة فى فئران التجارب

 

 تعامل مع الكمبيىترمهارات ال

 ( حاصمة عمى الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترICDL ) 

  دورات حاصمة عمى(ICTP ) 

 

 -3 المناصب اإلدارية

  17/1/8711وحتى  17/8/8716أمين مجمس قسم األقتصاد المنزلي من. 

  1/0/8716وحتى  1/1/8711أمين مجمس قسم األقتصاد المنزلي من. 

 8711وحتى  8711اري بمكتب الجودة من رئيس معيار الجياز اإلد. 

  17/8716/ 80 االجتماعيعضو صندوق التكافل. 

  جامعة –عضو المجنة التنظيمية لممؤتمر الدولي األول لكمية التربية النوعية
 .10/0/8711-16المنيا 

 -3 األبحاث العلمية
 

 ة طبيعي ضد كمضاد أكسد ىالتأثير الوقائي الستخدام مستخمص البوليفينول من البروكم
 أكسدة الزيت في الفئران.

    Protective influence of using polyphenol extract from broccoli  

   as natural antioxidant against oxidation of frying oil in rats.     
( 1( رقم )68العدد) -كمية الزراعة جامعة المنيا-مجمة المنيا لمبحوث والتنمية الزراعية

8718 . 
  تأثير البوليفينول المستخمص من البنجر األحمر عمى نشاط األنزيمات المضادة

 لألكسدة في الفئران.

Effect of polyphenol extracted from red beet on the activity of  

      antioxidant enzymes in rats. 



( 6( رقم )68العدد) -منياكمية الزراعة جامعة ال-مجمة المنيا لمبحوث والتنمية الزراعية
8718 

 
 -:الذورات والتذريبات العلمية

 وع المشاركةـن الجية أو ورشة العمل دورةــالاسم  

 م23/11/0620-21 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس استخدام التكنولوجيا في التدريس
 م10/5/0720-7 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مهارات التدريس الفعال
 م27/1/0520-25 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مهارات االتصال الفعال

 م5/10/0520-2 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنمية  مهارات التفكير 
 م21/6/0720-19 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس االتجاهات الحديثة في التدريس

 م23/10/0820-22 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مهارات العرض الفعال
 م12/7/0720-10 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس توكيد الجودة واالعتماد

 30/4/2013-29 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الجوانب المالية والقانونية بالجامعات
 م3/12/1320-2 ز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمرك التخطيط األستراتيجى
 م12/12/1320-11 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أدارة الفريق البحثي

ورشة عمل   عن خدمات المكتبة الرقمية 
 Eulc , Eulوقواعد البيانات بموقعي 

جامعة -وحدة تكنولوجيا المعمومات/ كمية التربية النوعية
 المنيا

 م2/3/5201

 م8/2/2201-7 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنظيم المؤتمرات العممية
 م15/2/2012-14 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس سموكيات المهنة

 إنشاء مواقع الكترونية شخصية
جامعة -وحدة تكنولوجيا المعمومات/ كمية التربية النوعية

 المنيا
 م13-15/9/1520

 م11/4/2016 وحدة الجودة بالكمية ة وخطط وحدة ضمان الجودةدليل والئح
 م26/9/2016 وحدة الجودة بالكمية اإلشراف األكاديمي

 م11/7/2016 وحدة الجودة بالكمية تشجيع البحوث بين التخصصات العممية
أخالقيات البحث العممي وحقوق الممكية 

 الفكرية
 وحدة الجودة بالكمية

 م3/10/2016

 م5/9/2016 وحدة الجودة بالكمية وصيف الوظيفيدليل الت
 م16/5/2016 وحدة الجودة بالكمية توصيف البرامج األكاديمية

استراتيجيات وطرق تدريس حديثة لمواجهة 
 التحديات واحتياجات سوق العمل

  10/4/2017 وحدة الجودة بالكمية



 م28/11/2016 وحدة التقويم ونظم االمتحانات وحدة التقويم ونظم االمتحانات
 م10/10/2016 مركز التعميم االلكتروني تفعيل المقررات االلكترونية

  

 -3 المؤتمرات

 

   جامعة المنيا بعنوان)  –المؤتمر الدولي األول لكمية رياض األطفال المشاركة بحضور
 .6/1/8711نحو أفاق جديدة فى تربية الطفل( بتاريخ 

  جامعة عين شمس بعنوان) الدراسات  -النوعيةمؤتمر كمية التربية المشاركة بحضور
 .6/1/8711-1النوعية ومتطمبات المجتمع وسوق العمل( في الفترة من 

  ( في رؤية مستقبمية لتحدي األعاقة مؤتمر جامعة المنيا بعنوان)المشاركة بحضور
 .80/6/8710 –86الفترة من 

  س بعنوان) الدراسات جامعة عين شم -مؤتمر كمية التربية النوعيةالمشاركة بحضور
 .6/1/8711-1النوعية ومتطمبات المجتمع وسوق العمل( في الفترة من 

  المؤتمر الدولي الخامس العربي التاسع عشر لألقتصاد المنزلي المشاركة بحضور- 
( في الفترة األقتصاد المنزلي في خدمة وتنمية المجتمع والبيئةبعنوان)  المنوفيةجامعة 

 .10/17/8710-16من 

 جامعة المنيا  -كمية التربية النوعية -لمشاركة ببحث في المؤتمر الدولي االول ا
 .10/0/8711-16وسوق العمل( في الفترة من  االبتكاريةالتعميم النوعي بعنوان) 

 -3 التذريس واألشراف

  جامعة المنيا–التدريس لطالب مرحمتي البكالوريوس بكمية التربية النوعية 
 وتموث غذائي            الفرقة الثانيةميكروبيولوجى أغذية 

 عموم أطعمة وأعدادها                         الفرقة الثانية          

 استخدام الحاسب اآللي في التخصص         الفرقة الثالثة          
 تقنين غذائي                               الفرقة الرابعة           

  والدراسات العميا 

 قراءات بالمغة اإلنجميزية في التخصص أولى دبمومو )تغذية وعموم أطعمة(.
 قراءات بالمغة اإلنجميزية في التخصص ثانية دبمومو )تغذية وعموم أطعمة(.

  النوعية.التربية اإلشراف عمي التدريب الطالبي لطالب كمية 
 .اإلشراف عمي رسائل الماجستير 

 ألبحاث العلمية


