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 :01001631585 - 243175531       ت. املنزل  

 :0رمسيس العباسيه القاهره  365     عنوان العمل 

  26844374فاكس                26844594     العمل:0ت  

 :م1968مايو  1     اتريخ امليالد 

 : تغذية و علوم األطعمة   التخصص الدقيق. 

 Email :  ayman_afk@hotmail.com 

ayman_awadallah@sedu.asu.edu.eg 

  .    األكادميية الوظائـــــف:  اثنيا  

 20/8/1990كليه الرتبيه النوعيه جامعه عني مشس اعتبارا من   -معيد بقسم االقتصاد املنزىل . 

 ـــــزىل ـــــارا مـــــن  – مـــــدرع مســـــاعد بقســـــم االقتصـــــاد املن بكليـــــه الرتبيـــــه النوعيـــــه جامعـــــه عـــــني مشـــــس اعتب
22/2/1997  . 

 25/10/2003بقسم االقتصاد املنزىل بكليه الرتبيه النوعيه جامعه عني مشس اعتبارا من  مدرع 

  29/6/2009لقب علمى لوظيفه استاذ مساعد بقسم االقتصاد املنزىل بكليه الرتبيه النوعيه اعتبارا من 

  1/7/2009استاذ مساعد بقسم االقتصاد املنزىل بكليه الرتبيه النوعيه جامعه عني مشس اعتبارا من  
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  :العلميةاملؤهالت اثلثا:  
 1989 تغذيـة وعلــوم األطعمـة تقــدير ج جيـد جــدا  ج اققتصـاد املنــزىل بكـالوريوع اققتصـاد املنــزىل 

  جامعة حلوان

 1997  أثر  اححلحر  . تقـدير ج امتيـا" ج بعنـوان جامعـة عـني مشـسالرتبيـة النوعيـة ماجستري كلية "

احغذائيرر  بة رر  ارفعررل  تلررى احتحارريل احم ااررى باحتمررب احةاررمى حت ميررذ 
   تلم " 12:  6احم حل  اال تمائي  من 

 2003  تقـديرج امتيـا"ج مـل التوصـية ب بـل الرتبية النوعيـة جامعـة عـني مشـسدكتوراه الفلسفة كلية .
" فلتليرر  تمررلم وم يرربت  خ يرر  ماررمم الرســالة علــى نفقــة اوامعــة وكانــ  بعنــوان 

 لحررذولا االاررعتلتى حتخعرريع احبة ررلي احغذائيرر  باحتثىيررر احغررذائى حم  ررى 
   احاو  "

    شاركة  ى تدريس املقررات الدراسية   .           املتعليمية و النش ة رابعا  : األ

 م حـل  اح ولحب يبس -أ

 قسم اإلقتصاد المنزلى –الفرقة الثالثة  تغذية الفئات الخاصة -1

استخدام الحاسب االلى فى مجال  -2
 اإلقتصاد المنزلى .

 قسم اإلقتصاد المنزلى – رابعةالفرقة ال 

 قسم األقتصاد المنزلى –الفرقة الثالثة  التدريب الميدانى -3

 احعليل م حل  احم االي -ب

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 ااتخمام اححلاب االحى فى مةلل احتخاص 

 عادات وتقاليد

 االبداع فى مجال التخصص

 تغذية الفئات الحساسة 

 االحصاء التربوى 

 قسم اإلقتصاد المنزلى -تمهيدى دكتوراه 

 قسم اإلقتصاد المنزلى -تمهيدى ماجستير 

 قسم اإلقتصاد المنزلى -تمهيدى ماجستير 

 قسم اإلقتصاد المنزلى -تمهيدى ماجستير 

 قسم اإلقتصاد المنزلى -تمهيدى ماجستير 

   

 فى األش ار تليهل  يلن  لح الئل احعلمي  احتى يشل ك

 احم ة  احعلمي  تتبان اح الح  أاـم احعلحب م

ندي احمد مخيضر  1
 الجدعان

تأثير بعض االلياف والجينسج علي الفئران المصابة بالسكر 
 وتناول محلول الفركتوز 

 دكتوراه



C.V. Assist. Prof.  Ayman Fathey          Ain shams University 

 

  يعتمد  عميد الكلية                                       رئيس القسم  التوقيع 
ا.د / أسامة السيد مصطفى                               ا.د / أماىن حنفى حممد                                                           

     
 
 

3 

2 

حامد  هدي هللا
 يوسف

 دكتوراه أثر استخدام نبات السلفيا علي فئران التجارب المصابة بالسكري 

3 

رحاب رجب عبد 
 المعطي

فئران دراسات كيمائية حيوية وبيولوجية علي تأثير الكنتالوب علي 
 المصابة بارتفاع مستوي الكوليسترول والسكر في الدم

 دكتوراه

4 

الهام محمد جودة 
 السيد

التدخل الغذائي لتحسين حاالت األنيميا وتحصيلهم الدراسي بين 
 طالبات المرحلة اإلعدادية بمحافظة الفيوم

 ماجستير

 شيرين نبيل فوزي  5
المتناولة ومستوي العالقة بين كال من مصادر البروتين والدهون 

 ضغط الدم لدي البالغين
 ماجستير

 هالة راشد عطايا 6
 3تأثير إضافة أغذية غنية بالكولين والتورين واوميجا 

والسيلينيوم الي وجبات االطفال ذوي صعوبات التعلم علي الحالة 
 الغذائية والمشاكل السلوكية

 دكتوراه

 

 بتم متلقشلتهل تليهلفى األش ار   يلن  لح الئل احعلمي  احتى شل ك

 احم ة  احعلمي  تتبان اح الح  أاـم احعلحب م

فاعلية برانمج مقرتح لتنمية الوعي اقداري يف جماالت االقتصاد املنزيل لدي  رشا حممود حممد  1
 دكتوراه فتيات املؤسسات االيوائية )املالجئ( 

2 

أتثر كل من الزجنبيل والزعرت علي جلوكو" ودهون دم الفئران املصابة ابلبول  أيريين ولسن جنيب 
 دكتوراه السكري 

3 

دعاء عثمان حممد 
 حسانني 

فاعلية برانمج ابستخدام الوسائط املتعددة لتنمية اجتاهات املستهلكني حنو 
 دكتوراه نظم محايتهم يف ظل قانون محاية املستهلك 

4 
أمل السعيد حممد 

 غامن
 ماجستير أثر التثقيف الغذائي علي مرض الكبد الدهين ومضعفاتة

5 
سها محمد يوسف 

 حسن
فاعليه بعض مضادات االكسده الطبيعية في الحد من الخلل  الوظيفي  بكلى  

 دكتوراه الفئران

 رجاء احمد صديق خالد 6
دراسة تكنولوجية لجودة زيوت التحمير المعاملة بمضادات االكسده المستخلصة 
من مصادر نباتية علي نشاط بعض االنزيمات المضادة لألكسدة في فئران 

 التجارب
 دكتوراه
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 دكتوراه تأثير نبات البلسان علي فئران التجارب المصابة بالسكري  كريستين يوسف ناصف 7

تأثير األلبان المتخمرة ومنتجاتها علي فئران التجارب المصابة ببعض أمراض  أسماء جمعه حسين 8
 دكتوراه والكلي الكبد

  حضور املؤمترات العلمية .رابعا  : 

  املؤمتر الدوىل الثالث بعنوان ج االجتاهات احلديثة يف البحث العلمي ج كلية االقتصاد املنزىل جامعة حلوان
 .2015مايو  6-4وذلك يف الفرتة ما بني 

  واملتعـددة وأحتياجـات ســو  املـؤمتر العلمـي الثالـث وامعـة عـني مشـس ج التخصصـات والدراسـات البينيـة
 . 2014/2015العملج للعام اوامى

  ــة  –املــؤمتر العــرع العاشــر ــيم العــايل النــوعي يف مصــر والعــايف العــر  ودوره يف تنمي الــدوىل الســابل ج التعل
 . 4/2015/ 16-15اجملتمل ج كلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة وذلك يوم 

  مؤمتر ج الدراسات النوعية ومت لبات اجملتمل وسو  العملج كلية الرتبية النوعية جامعـة عـني مشـس وذلـك
 .   6/4/2015-5يوم  

   العـــرع الســـادع عشـــر لالقتصـــاد املنـــزىل ج االقتصـــاد املنـــزىل  ى خدمـــة الصـــناعة  –املـــؤمتر الـــدوىل الثـــا
 . 11/9/2013-10ج

 ناعة احلبــوو ومنتهتا ــا عــ  رعايــة راســة جملــس الــو"راء  ركــز األ"هــر املــؤمتر واملعــرض الــدوىل الثــا  لصــ
 .15/5/2013-13للمؤمترات وذلك يوم  

    8املؤمتر الدوىل بعنوان ج علوم اقنسان الت بيقية والتكنولوجيا يف األلفية الثالثـة كليـة االقتصـاد املنـزىل 
 . 2013مايو  9 –

 البحــوا ال بيــة تبعــا  لصــحة اجملتمــل ج ابملركــز القــومى للبحــوا  املــؤمتر الســنوع العاشــر للعلــوم ال بيــة ج
 .  16/1/2013-14وذلك يوم  

 دوىل اخلامس للهتمعية االكادميية املصرية لتنمية البيئة بعنوان ج اآلفـا  املسـتقبلية للتنميـة البيئيـة املؤمتر ال
 .  2008/  4/  16-13 ى الوطن العرع ومواجهة التحدايت ج بشرم الشيخ  من 

  املـــؤمتر العلمـــى الســـنوع الثـــامن لكليـــة الرتبيـــة النوعيـــة بـــدميا  جامعـــة املنصـــورة بعنـــوان ج ت ـــوير األداء
( 2ومت لبات سو  العمل واحتياجات اجملتمـل ) واالعتمادبكليات الرتبية النوعية  ى ضوء معايري اوودة 

 . بفند  القوات املسلحة برأع الرب . 2007أبريل  29-28ج من 
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 ر العلمى األول لكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس بعنوان ج التفكري االبداعى وطموحات الواقل املؤمت
 وذلك بقاعة منقرع  ركز القاهرة الدوىل للمؤمترات . 2007أبريل  15-14املصرع ج من 

  ـــــــــــــوان ـــــــــــــة جامعـــــــــــــة املنصـــــــــــــورة ابملنصـــــــــــــورة بعن ـــــــــــــة النوعي ـــــــــــــة الرتبي  املـــــــــــــؤمتر العلمـــــــــــــى األول لكلي
وذلـك اامعـة  2006أبريـل  13-12التعليم النوعى ودوره  ى التنمية البشرية  ى عصر العوملة ج مـن ج 

 املنصورة.

   بعنــوان ج مت لبـات ت ــوير جامعــة املنصـورة املـؤمتر العلمـى الســنوع السـابل لكليــة الرتبيـة النوعيــة بـدميا
 27-26ومت لبـات سـو  العمـل ج مـن  واالعتمـاداألداء بكليات الرتبية النوعية  ى ضوء معايري اوودة 

 . 2006أبريل 

 حرى ح قتارلم احمت احمرتتم  احع  رى ىل جامعـة حلـوان بعنـوان ج القتصاد املنز املؤمتر العلمى الثامن ا

 . 2004أبريل  22 – 21ج وذلك  ى الفرتة من بق ليل احعا 

  فريـدري  نومـان ع  مؤسسة ج  مب  احمةتمع فى تع ي  ثىلف  احميمبق اعي  فى ما مؤمتر ج
 ابلقاهرة . 29/6/2004األملانية التابل للمنظمة العربية للتعاون الدوىل بفند  رمسيس هليتون يوم 

  ج وذلك  ى الفرتة من غذاا احى آمن حلةميع املؤمتر العلمى الثا  للمعهد القومى للتغذية بعنوان ج
 .2003ديسمرب   9 – 8

 ج وذلـك  ى احتغذير  مرن أةرل أةيرلل ارليم  تغذيـة بعنـوان ج املؤمتر العلمى األول للمعهد القـومى لل
 .2002يوليو  21 – 20الفرتة من 

 حضور الندوات العلمية الثقافية :خامسا  : 
  حضور ندوة بعنوان ج اوديد يف هشاشة العظام التعليم والدعم واقدارةج امعية املـرأءة يف العلـوم ابلـدول

     . 27/10/2013النامية وذلك يوم 

  حضــور نــدوة علميــة عــن مــرض الســكر ومضــاعفاته بقســم الباطنــة والســكر والغــدد الصــماء بكليــة ال ــب
     . 30/12/2011اامعة عني مشس وذلك يوم 

  حضور ندوة علمية من جها" شئون البيئة التابل لو"ارة الدولة لشئون البيئية راسة جملس الو"راء بعنـوان ج
 . 11/2011/  22- 21خالل الفرتة "راعة وإنتاج عي  الغراو ج  وذلك 

   اىل 3/8/2007الدورة التثقيفية التنشي ية قعداد القادة  عهد إعداد القادة حبلوان وذلك  ى الفرتة من
8/8/2007  . 
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 ( بــرانمج ج تعظــيم االســتفادة مــن الــربانمج االورع للمواءمــة مــل اوامعــات املصــريةECTS وذلــك يــوم )
 ضيافة جامعة عني مشس . بدار ال 30/4/2007االثنني 

  نــــدوة د/ هــــا  هــــالل بعنــــوانTEMPUS Success Stories in Egypt 

Contribution and Impact (2002 – 20074)  29وذلـك يـوم األحـد 
 بكلية اهلندسة جامعة القاهرة . 2007أبريل 

  حدة للتعليم العاىل ورشة عمل حبضور أ.د/ أمحد نظيف رئيس الو"راء بعنوان ج افتتاح شبكة املعلومات املو
وذلــك  ســرح جامعــة القــاهرة  ى مستشــفى القصــر  2007/ 1/  22والبحــث العلمــى ج   

 العيىن التعليمى .

  20ج وذلـك  ى  غـذاء صـحى جملتمـل  مـنالندوة العلمية بكلية الرتبية النوعية جامعة الزقا"يق بعنـوان ج  /
3  /2004  . 

  ج خـالل  ألعضـاء هيئـة التـدريس ابوامعـة االنرتنـ مواقـل علـى أعـداد وتصـميم الـدورة التدريبيـة بعنـوان ج
جامعــة عــني .  ركــز ت ــوير التعلــيم اوــامعى  4/2001/ 2 إىل  3/2001/ 24الفــرتة مــن 

 .  مشس

  10الـــــدورة التثقيفيـــــة التنشـــــي ية قعـــــداد القـــــادة  عهـــــد إعـــــداد القـــــادة حبلـــــوان وذلـــــك  ى الفـــــرتة مـــــن 
 .  11/2000/ 15 إىل  11/2000/

 

 .الفاعليات يف جمال اوودة  سادسا  : 
  قاعـة اامعـة عـني مشـس بكليـة األلسـن ج توصيف وتقرير الربامج  واملقـرررات حضور ورشة عمل بعنوان ج

 .  12/2015/  22-21 يوذلك يوماملؤمترات 

  قاعـة املـؤمترات اامعـة عـني مشـس بكليـة األلسـن ج نظـم االمتحـاانت والتقـو  حضور ورشة عمل بعنوان ج
 .  12/2015/  17-16 يوذلك يوم

  قاعــة املــؤمترات اامعــة عــني مشــس بكليــة األلســن ج عــديث الدراســة الذاتيــة حضــور ورشــة عمــل بعنــوان ج
 .  10/12/2015-9 يوذلك يوم

  اامعـة بكليـة األلسـن ج ضوابط الورقـة االمتحانيـة وضـبط املوقـف االختبـارع حضور ورشة عمل بعنوان ج
 .  12/2015/ 3-2 يوذلك يومقاعة املؤمترات س عني مش

  ــة  ى القيــاع والتقــو ــة حــول االجتاهــات احلديث نظمهــا مركــز ضــمان اوــودة ( األســئلة بنــو  ) نــدوة علمي
 . 11/11/2015يوم االربعاء املوافق   بكلية األلسن اامعة عني مشس وذلك  واالعتماد
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  عويل املقرررات إىل مقـررات اليكرتونيـة وتسـويق واسـتخدام املقـررات املنتهتـة حضور ورشة عمل بعنوان ج
اامعـة عـني مشـس وذلـك يـوم  ركـز التعلـيم االليكـرتو  ج من قبل اوامعـات املصـرية األخـرع 

 .   2015/ 5/  12االثنني املوافق 

  سسـات التعلـيم العـايل ج والـذي املشاركة  ى فعاليات التقـدم ملشـروع ج دعـم وت ـوير الفاعليـة التعليميـة  ؤ
 . 16/4/2015تقدم  به الكليه قدارة املشروعات يتاريخ 

   حضور ورشة عمل بعنوان ج كيفية عديث اخل ة االسرتاتيهتية والتنفيذية للكليات  ج  ركز ضمان اوودة
 1/  12،  2012/  12/ 25،  11/ 27،  21واألعتماد اامعة عني مشـس وذلـك أايم 

 /2013  . 

  حضور ورشـة عمـل بعنـوان ج أتهيـل الكليـات للتقـدم ملشـروع الت ـوير املسـتمر والتمهيـل لرعتمـاد ج  ركـز
ــــك أايم  ــــة عــــني مشــــس وذل /  12/ 25،  11/ 27،  21ضــــمان اوــــودة واألعتمــــاد اامع

2012  ،12  /1  /2013 . 

 التقـو  ج  ركـز ضـمان  حضور ورشة عمل بعنوان ج توصـيف املقـرر الدراسـى وربـط نـواتج الـتعلم  سـاليب
 . 22/6/2012اوودة واألعتماد اامعة عني مشس وذلك يوم السب  املوافق 

  حضـور ورشـة عمـل بعنـوان ج كيفيـة تفعيـل اقرشـاد األكـادميى ومت لباتـه ج  ركـز ضـمان اوـودة واألعتمــاد
 . 25/6/2012اامعة عني مشس وذلك يوم الثالاثء املوافق 

  14/11/2011بية جامعة عني مشس أثنـاء "ايرة ونـة اكاكـاة للكليـة يف الفـرتة مـن املشاركة مل كلية الرت 
 .  17/11/2011ايل 

   2009/  1/   29 –/ 27عليل الفهتوة دار الضيافة جامعة عني مشس . 

   2008/  11/  27-23اجتيا" دورة تدريبية بعنوان ج املراجعون اخلارجيون ملؤسسات التعليم العاىل ج 
 ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد . .  اهلي

  ) املعايري األكادميية القومية املرجعية لربامج كليات الرتبية النوعية وكليات رايض األطفال ) الورشة الرابعـة
 . 2008/ 8/  28 – 24قاعة املؤمترات جامعة األسكندرية  

 13ض األطفال دار الضيافة جامعة عني مشس  التقييم الذاتى املؤسسى كليات الرتبية النوعية وكليات راي 
– 17   /7  /2008 . 

  ) املعايري األكادميية القومية املرجعية لربامج كليات الرتبية النوعية وكليات رايض األطفـال ) الورشـة الثالثـة
 . 2008/ 4/  24 – 20قاعة املؤمترات جامعة األسكندرية  
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  امج كليات الرتبية النوعية وكليات رايض األطفـال ) الورشـة الثانيـة (  املعايري األكادميية القومية املرجعية لرب
 . 2008/ 3/  27 – 23كلية اهلندسة  جامعة األسكندرية  

   ) املعايري األكادميية القومية املرجعية لربامج كليات الرتبية النوعية وكليات رايض األطفـال ) الورشـة األوىل
 كمدرو .  2008/ 2/  7 – 3كلية اهلندسة  جامعة األسكندرية  

  ( ملؤسسـات التعلـيم قبـل اوـامعى  ج  1اجتيا" دورة تدريبية بعنوان ج احلزم املتكاملة  )2/  15-11  /
.   ركز التدريب كلية ال ب جامعة عـني مشـس اهليئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم  2008

 واالعتماد . 

 ( ملؤسسـات التعلـيم قبـل اوـامعى  ج  2 اجتيا" دورة تدريبية بعنوان ج احلزم املتكاملة  )2/  22-18  /
.   ركز التدريب كلية ال ب جامعة عـني مشـس اهليئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم  2008

 واالعتماد . 

  ورشــة عمــل تــدريب املــدربني ج املعــايري األكادمييــة املرجعيــة القوميــة األوىل  لــربامج كليــات الرتبيــة النوعيــة
مركـــــز املـــــؤمترات بـــــرانمج ت ـــــوير التعلـــــيم  1/2008/  24-20طفـــــال وكليـــــات رايض األ

 ابملعادع .

  برانمج إقامة نظم داخلية لضمان اوودة بكليات الرتبية النوعية ورايض األطفال ج عليل البيـاانت الكميـة
 بفند  البارون وكلية احلاسبات واملعلومات  . 2007نوفمرب  13-11والكيفية ج من 

  نظــم داخليــة لضــمان اوــودة بكليــات الرتبيــة النوعيــة ورايض األطفــال ج عليــل نــواحى القــوة بــرانمج إقامــة
 بفند  البارون . 2007أكتوبر  25-20والضعف والفرص واملخاطر ج من 

 قــر مركــز ضــمان اوــودة والتمهيــل    5/2007/ 10- 9 ورشــة عمــل بعنــوان ج طــر  تقيــيم ال ــالو ج
  . لالعتماد ابوامعة

  بعنــوان ج املعــايري القوميــة املرجعيــة للــربامج األكادمييــة ج تنظــيم  مركــز ضــمان اوــودة والتمهيــل ورشــة عمــل
 –كليـة ال ـب   –وذلك  قـر التـدريب واملـؤمترات   22/4/2007لالعتماد ابوامعة األحد 

 جامعة عني مشس

  مية لضمان اوودة واالعتماد الربانمج التدريىب عن كتابة التقرير السنوع للكلية طبقا  ملت لبات اللهتنة القو
 بقر مركز ضمان اوودة والتمهيل لالعتماد ابوامعة .   20/9/2006األربعاء 
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 .حضور الدورات التدريبيةسابعا  : 
  التـدريب السـنوي علـى كيفيـة اسـتخدام قواعـد البيـاانت العامليـة اامعـة عـني مشـس نـدوة علميـة  Digital 

Library  ، املوافــق  ثالاثء يــوم الــوذلــك كليــه اآلداو   -قاعــه املــؤمترات  -اامعــة عــني مشــس
24/11/2015 . 

 دورة جGraphics Adobe Photoshop  ج ضمن مشروع تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس
 . 24/11/2013وذلك يوم  ICTPوالقيادات اامعة عني مشس ضمن دورات 

 دورة جStatistical Analysis Using SPSS  ج ضـمن مشـروع تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة
  . 10/10/2013وذلك يوم  ICTPالتدريس والقيادات اامعة عني مشس ضمن دورات 

 دورة جPower point Presentations   ج ضـمن مشـروع تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس
 . 8/10/2013لك يوم  وذ ICTPوالقيادات اامعة عني مشس ضمن دورات 

  دورة ج نظام الساعات املعتمدة ج ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اامعة عني
  2013/ 9/ 16 - 14 ى الفرتة من  FLDCمشس 

  دورة ج إدارة الفريـق البحثـي ج ضــمن مشـروع تنميــة قـدرات أعضـاء هيئــة التـدريس والقيــادات اامعـة عــني
    . 2013/  8/   5  - 3الفرتة من   ى  FLDCمشس 

  دورة ج اووانـب املاليــة والقانونيـة ج ضــمن مشـروع تنميــة قـدرات أعضــاء هيئـة التــدريس والقيـادات اامعــة
 .        2013/  3/  21 - 19 ى الفرتة من  FLDCعني مشس 

  دورة ج SPSS  عــني  بكليــة التهتـارة اامعــة 2012/ 7/  9وحـ   11/6/2012سـاعة مــن  20ج
 مشس .  

  أجتيـا" دورةOracle  " "  User Adoption Services ( Eagle Program “  
 .  2008يونيو  -مايو    Oracle Universityمن 

  دورة بعنـــوان جإعـــداد كتابـــة البحـــوا ونشـــرها دوليـــا  ج وذلـــك ضـــمن مشـــروع تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة
 . 20/11/2006-18التدريس وذلك بتاريخ 

 ـــوا ـــة دورة بعن ـــة قـــدرات أعضـــاء هيئ ـــك ضـــمن مشـــروع تنمي ـــدريس ج وذل ـــا  ى الت ن جاســـتخدام التكنولوجي
 . 13/11/2006-11التدريس وذلك بتاريخ 

  دورة بعنوان ج توكيد اوودة واالعتماد ج وذلك ضمن مشروع تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس وذلـك
 . 19/4/2006-18بتاريخ 
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  ابوامعــات ج وذلــك ضــمن مشــروع تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس دورة بعنــوان ج اووانــب القانونيــة
 . 6/3/2006-4وذلك بتاريخ 

  احلصـول علـى شــهادة تفيـد اجتيــا" اختبـار بعنــوان ج الصـيانة واحلمايـة ج مــن مركـز احلاســب العلمـى اامعــة
 عني مشس .

  العلمى اامعة عني مشس .احلصول على شهادة تفيد اجتيا" اختبار  ى ج األكسل ج من مركز احلاسب 

 . احلصول على شهادة تفيد اجتيا" اختبار  ى ج الورد ج من مركز احلاسب العلمى اامعة عني مشس 

  احلصول على شهادة تفيد اجتيا" اختبار  ى ج مفهوم الـIT.ج من مركز احلاسب العلمى اامعة عني مشس 

 كمبيوتر وإدارة امللفات ) الويندو"(  ج من مركز احلصول على شهادة تفيد اجتيا" اختبار  ى ج استخدام ال
 احلاسب العلمى اامعة عني مشس .

  ج ومت دراسـة مائتـان الـربانمج املتكامـل  ى تكنولوجيـا احلاسـبات ونظـم املعلومـات الدورة التدريبية بعنوان ج
ــــــك خــــــالل الفــــــرتة مــــــن  ــــــى وذل ــــــة وســــــبعون ســــــاعة نظــــــرع وعمل إىل   8/2003/ 18ثالث

 ، واجتيا" الدورة بتقديرججيد جدا ج. جامعة عني مشسكز احلاسب العلمى .  ر  7/4/2004

  دورة بعنوان ج مهارات العرض الفعال ج وذلك ضمن مشـروع تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس وذلـك
 . 9/11/2004-6بتاريخ 

  وذلـك دورة بعنوان ج أساليب البحث العلمى ج وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس
  . 22/11/2004-20بتاريخ 

  دورة بعنوان ج أخالقيات و داو املهنة ج وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس وذلـك
 . 22/12/2004-21بتاريخ 

  ( الـدورة التخصصـية  ى الربجمـةVisual Basic   عـدد )مسـتوع  ركـز احلاسـب اآلىل واملعلومـات  2
 ابلقوات املسلحة  دينة نصر . 

 .املشاركة  ى ت وير القسم والكليةاثمنا  : 
 وح  اترخية . 2007 / 1/8العتماد ابلكلية من التمهيل لاوودة و و ضمان المدير وحدة العمل ك 

  ه وذلك بصفته مدير لوحدة اوودة وح  اترخي 2009العمل كعضو فعال  ى جملس الكلية منذ عام
 ابلكلية . 

  العمل كعضو فعال  ى جملس قسم اققتصاد املنزيل بكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس منذ عام
 وح  اترخيه .  2009

3 
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  األشرتا  ابملشاركة  ى تقد  اخل ة البحثية امل ورة بقسم اققتصاد املنزيل كلية الرتبية النوعية جامعة عني
 س  . مش

  األشرتا  واملشاركة  ى ت وير املناهج الدراسية بقسم اققتصاد املنزيل كلية الرتبية النوعية جامعة عني
 مشس. 

  األشرتا   ى وضل الالئحة والساعات املعتمدة للمقررات الدراسية للدراسات العليا بقسم االقتصاد
 املنزىل بكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس . 

  . األشرتا   ى معرض قسم االقتصاد املنزىل السنوي بكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس 

  وح  اترخيه .   2009العمل ابلكنرتول وأعمال األمتحاانت والتصحيح منذ عام 

  11/2015/ 12شهادة شكر وتقدير للعمل  ؤمتر الكلية يوم  . 

 ية الرتبية النوعية جامعة عني مشس للعام اوامعي املشاركة يف ونة الدراسات العليا والبحوا بكل
2013/2014 . 

  املشاركة يف ونة خدمة اجملتمل وتنمية البيئة بكلية الرتبية جامعة عني مشس للعام اوامعي
2010/2011 . 

  املشاركة يف ونة ق اع شئون التعليم وال الو بكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس للعام اوامعي
2014/2015 .  

  2014/2015بكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس للعام اوامعي  املكتبةاملشاركة يف ونة 

  2014/2015األنتداو للتدريس بكلية الرتبية النوعية اامعة القاهرة للعام الدراسي  . 

  21/7/2009املشاركة واألشراف علي يوم التوظيف للخرجيني والذي أقيم يوم  . 

  2013/  4/  23-21حفلة عيد العلم اامعة عني مشس  وذلك يف الفرتة من املشاركة يف  . 

  2014/2015املشاركة يف يوم البيئة لكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس للعام اوامعي  . 

  املشاركة يف فعاليات ملتقي اقبداع األول ل الو كليات الرتبية النوعية ابوامعات املصرية بكلية الرتبية
 .  2015النوعية جامعة عني مشس للعام اوامعي 

  11/4/2015املشاركة يف يوم اليتيم لكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس وذلك يوم . 

  ال"مة. وأجهزة أدواتاملنزل ابلقسم من  إدارةلتغذية وعلوم األطعمة وجتهيز معامل ا إعداداالشرتا   ى 

 . عضو جملس قسم االقتصاد املنزىل 
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 العلمية  ى حلقات املناقشة للماجستري والدكتوراه  ى ختصصات التغذية وعلوم األطعمة وإدارة  ةاملسامه
 املنزل .

 ة . ى اختبارات القبول ابلكلية ل لبة الثانوية العام ةاملسامه 

  3/2006/ 28-14املعرض السنوع األول ملنتهتات ال الو  ى الفرتة من  وإقامةاملشاركة  ى أتسيس 
 وذلك  قر جامعة عني مشس .ع  رعاية وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمل وتنمية البيئة .

 ئة وذلك من عضو بوحدة مركز اخلدمات النوعية ع  رعاية وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمل وتنمية البي
 . 2011وح   2006مارع 

 النشاطات خارج كلية الرتبية النوعية .
أ.د/ السيد عبد  –أ.د/ كاميليا عبد الفتاح  –االشرتا   ى ونة من كبار االساتذه  ) أ.د/ جابر عبد احلميد جابر 

حةت  أ.م. د / مىن حلمى أمحد سند ( وذلك  ى ج  –أ.د/ صالح عبد املنعم حوطر  -القادر "يدان 

 ج .  تع يب بتماي    تلمج احتتمي  احشلمل  حلعفبح  احم و ه )  ب تلج (

 شهادات تقدير من جامعات عربية  .

ملشــاركة يف عكــيم مقــررات شــعبة التغذيــة وعلــوم األطعمــة لــربانمج الرتبيــة األســرية بكليــة الرتبيــة جامعــة أم القــري ا
 كة العربية السعودية . ابململ

 لنشا  الرايضى :ا

  احلصــــــــــــــول علــــــــــــــى املركــــــــــــــز األول  ى ب ولــــــــــــــة رايضــــــــــــــة تــــــــــــــنس ال اولــــــــــــــة ابلكليــــــــــــــة وذلــــــــــــــك  ى 
17 /4/1996 . 

 النشا  الثقا ى :

  2004/  2003رايدة اللهتنة الثقافية والعلمية ابلكلية للعام اوامعى . 

  مدير لوحدةIT  2007-2006) تكنولوجيا املعلومات ( ابلكلية ملدة عامني 

 العضوية  ى هيئات ومنظمات وحملية :
 عضو  ى اومعية املصرية للتغذية. .1

 عضو  ى اومعية املصرية لالقتصاد املنزىل . .2
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ستاذ المساعد األأيمن فتحى خليل تبض هللا  تىمم  هل اح لحثاياحتى احعلمي    لأل حلثقلئم  

  بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمة لألقتصاد المنزلى ) درجة أستاذ تغذية (.  

 ( 1رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

The omega-3 ecosa and decosa polyunsaturated long Chain fatty 
acids have a potent effect to protect Liver and kidney toxicity in rats 

 طويلة السلسلة الغري مشبعة حلماية الكبد والكلى من السمية  ى الفئران 3التمثري الوقائى والفعال لدهون اوميهتا 
. 

  :ةه  بتل يخ احتش 
International Journal Of Academic Research 
Vol. 4. No. 2. PP 169 – 147,  April, 2012 

ISSN No (Print): 2348-7666 

Journal homepage: http://ijar.org.in/index.php 

Impact Factor: 3.075 
 :فى اح حث  احمشل وبن

 , , لمياء الصديق الصديق شريف رمزى محمد,  شريف صالح محمد
 ب ., محمد محمود يعقو خليلفتحى ايمن 

 ( 2رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

 
Hypoglycemic effect of white (Morus alba L.) and black (Morus nigraL.) 

mulberry fruits in diabetic rat . 
 

 صابة  رض السكر املفئران على اللتوت األبيض واألسود السكرع لتمثري ال
  :ةه  بتل يخ احتش 

European Journal of Chemistry 

Vol. 5 (1) (2014) 65-72 

ISSN: 2153-2249 Print 

ISSN: 2153-2257 Online 

Journal homepage: http://www.eurjchem.com 

impact factor = 0.785 

 :فى اح حث  احمشل وبن
 حمدان أبراهيم محمود , سعيد مناع جاد الرب ,

 إسماعيل .سماح محمود ,  خليلفتحى ايمن 

 ( 3رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Amino and fatty acids composition and the effect of selected marine 
yield available in Egyptian markets on serum lipid profile 

 

http://ijar.org.in/index.php
http://www.eurjchem.com/index.php/eurjchem
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دراسة أثرها علي تقدير األمحاض الدهنية و األمينية لبعض املنتهتات البحرية املتوافرة يف األسوا  املصرية و 
 صورة شحوم الدم

  :ةه  بتل يخ احتش 
The Journal of American Science (J Am Sci)  

Vol. 1 0, No. 1, PP 112- 119 ,2014 .  

ISSN 1545-1003 (print);  

ISSN 2375-7264 (online) 

Journal homepage:  http://www.jofamericanscience.org 

 :فى اح حث  احمشل وبن
 

 أالم  احايم ماعفي  ب أيمن فتحي خليل

 ( 4رقم البحث )
 

 تتبان اح حث: 
Effect of chamomile herbs and its essential oil on diabetic rats  

 أتثري أعشاو البابونج و"يتها الع ري علي الفئران املصابة ابلسكر

 

  :بتل يخ احتش ةه  
Bulletin of the National Nutrition Institute Published by the National Nutrition Institute General 

Organization for Teaching Hospitals and Institutes Ministry of Health. 

Vol.  45 ,  June , 2015 .  

ISSN 1687-1235 .  

Journal homepage:  http://www.nni.org.eg/scientificresearches1_ar.htm  

 :فى اح حث  احمشل وبن
 

 لأيمن فتحي خلي
 ( 5رقم البحث )

 تتبان اح حث: 
Phenolic compounds and antioxidants capacity of sweet lupine 

derivatives-wheat Flour mixtures and the effects on diabetic rats. 

 

أتثريا ا على و ةركسدل اتضادكممشتقات الرتمس احللو   مل قمحاملركبات الفينوليه خلل ات دقيق الة قدر 
 يابلسكر  ةالفئران املصاب

  :ةه  بتل يخ احتش 
IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)  

e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399. 

Volume 9, Issue 5 Ver. II (May. 2015), PP 61-69 

Journal homepage:  www.iosrjournals.org  

Impact Factor: 1.823 
 :فى اح حث  احمشل وبن

 بالا إ  اهيم محمم أتيس ، أيمن فتحي خليل تبض هللا ،  يتب ماعفى مباى
 

http://www.jofamericanscience.org/
http://www.nni.org.eg/scientificresearches1_ar.htm
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 ( 6رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Comparative study between the effects of mango and orange peels 

preparations on the total dietary fiber  

 األلياف الغذائيةدراسة مقارنة بني قشور املاجنو والربتقال على جمموع 
  :ةه  بتل يخ احتش 

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)  

e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399. 

Volume 9, Issue 11 Ver. II (Nov. 2015), PP 129-136 
Journal homepage:  www.iosrjournals.org  

Impact Factor: 1.823 
 :فى اح حث  احمشل وبن

 إيمن فتحى خليلب  يتب ماعفى مباى 

 ( 7رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Protective Effect of Peppermint and Parsley leaves oils against 

Hepatotoxicity on Experimental Rats 
 

 التسمم الكبدع على فئران التهتاروالتمثري الوقائي لزيوت أورا  النعناع والبقدونس ضد 

 

  :ةه  بتل يخ احتش 
Annals of Agricultural Science (2015) 60 (2), 353–359  

Faculty of Agriculture, Ain Shams University 

ISSN: 0570-1783 
www.elsevier.com/locate/aoas 

Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 

 :فى اح حث  احمشل وبن
 أيمن فتحي خليل ، هيلم احىع ي  & هتلا فل بق احمهي ى 

 ( 8رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

The effect of banana peels supplementation on acute liver failure rats 
 

 ابلفشل الكبدع احلاداملصابة  الفئران على املو"بقشور لدعم ا ريثأت
  :ةه  بتل يخ احتش 

Annals of Agricultural Science (2015) 60 (2), 373–379 

Faculty of Agriculture, Ain Shams University 

ISSN: 0570-1783 
www.elsevier.com/locate/aoas 

Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 

 
 :فى اح حث  احمشل وبن

 إيمن فتحى خليلب  يتب ماعفى مباى 

http://www.elsevier.com/locate/aoas
http://www.elsevier.com/locate/aoas
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 أاتلذ مالتم  .تلمى أة يي أثتلا شغل بميف  تشلع مىمم  وأ لفي   حبث 

 

 ( 1رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Antifungal Activity of Basil and Mustard Essential oils Against 

Spoilage Toxigenic Fungi in Egyptian pan Bread and its Economic 

Evaluation 

 
 خباص  يي اح يحلن باحخ مل وم لم حلفع يلي احالم 

 فى خ   احىباحب احما ى بتىييم  االقتالمى.
 

  :ةه  بتل يخ احتش 
Journal of Applied Sciences Research;Nov2012, Vol. 8 Issue 11, p5536 

 احمشل وبن فى اح حث :
 ش ير  م ى محمم ، محمم محمبم يعىبب ، تلمي  محمبم ت ماحمعلب ،

 ش ير ا ح محمم ، احمم تبح ت ماح حيم ،احاعيم محمم شع لن، ايمن فتحى خليل
 

 ( 2رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Black Elderberry Extracts as Anti-liver, Breast and Uterus 

carcinoma  

 كمضاد لسرطان الكبد و الثدي و الرحم  األسودمستخلصات البلسان 

  :ةه  بتل يخ احتش 
Egyptian J. of Nutrition vol. xxv III No.3,1-20.  V. 28 

 احمشل وبن فى اح حث :
Eveleen S. Abdalla, Abdel-Aziz S. Nadir, Ayman F. khalil1, Eshak 

M. El-Hadidy and Christeen Y. Nassef 
، م/  أيمن فتحي خليل،   ت م احع ي  تمي  شحلتهأ.م /  ،  ايفيلين اعيم ت مهللاأ.م / 

 تلار و ياتين يبار،  إاحق م ام اححميمي
 
 

 ( 3رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Effect of elderberry powder and extracts on hyperglycemic and  
hyperlipidemic rats 

سكر و دهون الدم  ى اورذانالبيلسان على مستخلص أتثري املسحوِ  و   
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  :ةه  بتل يخ احتش 

J. Biol. Chem. Environ. Sci., 2013, Vol. 8(3):499-519  www.acepsag.org 
 

 :احمشل وبن فى اح حث 
، م/  أيمن فتحي خليل،   ت م احع ي  تمي  شحلتهأ.م /  ،  ايفيلين اعيم ت مهللاأ.م / 

 . تلار و ياتين يبار،  إاحق م ام اححميمي
 :اح حث اح ا ع 

 ( 4رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

Supplementation of toast bread by Elderberry for Diabetics 
 بنبات البلسانتدعيم خبز التوست لمرضى السكرى 

  :ةه  بتل يخ احتش 
Egypt. J. Agric. Res., 91 (1): 177- 189 01/2014;  

 
 احمشل وبن فى اح حث :

، م/  أيمن فتحي خليل،   ت م احع ي  تمي  شحلتهأ.م /  ،  ايفيلين اعيم ت مهللاأ.م / 
 . تلار و ياتين يبار،  إاحق م ام اححميمي

 : خلمساح حث اح

 ( 5رقم البحث )
 تتبان اح حث: 

The Effect of Ginger and Thyme on Some Biochemical Parameters in 

Diabetic Rats  
 

  احمال    لحاو ي فئ انتأثي  اح تة يل باح تت  تلى  عض احىيلالي اح يبويميلئي  في اح

 
  :ةه  بتل يخ احتش 

 
IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS) e-ISSN: 2278-3008, p-

ISSN:2319-7676. Volume 9, Issue 3 Ver. III (May -Jun. 2014), PP 54-61 

www.iosrjournals.org 
 احمشل وبن فى اح حث :

ايفيلين اعيم ،  أيمن فتحي خليلأيميليى تبفيق حتل ، بالا ا  اهيم محمم أتيس ، 
  . أي يتى بحان تةيب،  احايم ت م احخلحق حالتين  ،  ت مهللا
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/ أيمن فتحى خليل إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية قلئم   لال حلث احتى تىمم  هل اح لحث م 
لترقي الي درجة األساتذة المساعدين فى مجال األقتصاد المنزلى  ل

 . ستاذ مساعدأ

 أبالً: اح حبث احمىمم  حلت قي :

 حبميف  أاتلذ مالتم: حبث مىمم  حلفحص باحتىييم حلت قي  

 :اح حث األبل
 

 أثر الدعم  سحو  قشر الربتقال والليمون علي الفئران املصابة بزايدة نسبة اولوكو"
 

Effect of Dietary Supplementation of Orange and Lemon Peel Powder 

on Hyperglycemic Rats 

 أمين فتحى خليل
   .  2008    (  2 ( عدد ) 18 جملد )االقتصاد املنزىل جامعة املنوفية جملة 

Journal of Home Economics Minufiya University  Vol (18) No: (2)2008  

 غير مستخرج من رسالة( -)بحث فردي  

 
 : اح حث احثلتى

 

  التمثري املفيد للربوبيوتيك ومثب ات إنز  هضم السكرايت  ى اورذان املصابة ابلسكرع
Beneficial Effect of Probiotic and α- Glucosidase Inhibitor in Diabetic 

Rats 

         مصيلحى منسى * * د/         مجال هريسة* * د/            * د/ أمين فتحى خليل  
 كلية الصيدلة جامعة األ"هر     2008مؤمتر األ"هر الدوىل اخلامس للعلوم الصيدلية والبيولوجية أكتوبر 

  (مستخرج من رسالة)بحث جماعي غير 
 

 :اح حث احثلحث
 أثر الدعم ابوزر  ى غذاء اورذان املصابة إبرتفاع دهون الدم .

  Effect of Carrot supplementation in diet on hyperlipidemic rats 

 محدى عبد النىب مهدى د/    د/ أمين فتحى خليل    والء ابراهيم حممد انيس د/

   2007اجمللة اإلفريقية للعلوم البيولوجية اجمللد الثالث العدد الثالث  
African Journal of Biological Sciences Vol(3) No(3) 2007  

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة 
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  :اح حث اح ا ع
 

دهون  اهلورموانِت اونسية و  العسلى ومزجيهم على  التدعيم حبب العزيز و بذور السمسم و بذور القرع أتثري
  .ولوجية للهترذاِن الذكورِ ثالتغيريات اهليستوابالدم و 

 أيمن فتحى خليل   هانى حلمى     أيمان متولى  

Eman, M.; Hany, H. and Ayman, F.: Effect of cyperus esculentus, sesame 

seeds, pumpkin seeds and their mix supplementation on sex hormones, 

blood lipids and histopathology changes of male rats. Egyptian J. of 

Nutrition; XXIII (1): 165-197, (2008). 

حمالتمين فى ( تم تىييم  من ق ل احعلمي  احمائم  حت قي  األالتذة ا)غير مستخرج من رسالة

  مةلل األقتالم احمت حى بحال تلى تىمي  "ةيم" 

 
  :اح حث احخلمس

 
أتثري تناول العنب األمحر واألبيض ومستخلص بذورمها على مستوع محض البوليك املرتفل لدع الفئران ال  مت 

 تغذيتها على وجبة عالية من الفركتو" ج
Effect of red and white grapes and their seeds extract on hyperuricemia 

in rats fed high fructose diet. 

 * * د/ نعيـم حممد عبد الغفار            * د/ أمين فتحى خليل  
 . 2008اجمللة الطبية املصرية اجلديدة اجمللد التاسيع والثالثون العدد الثالث سبتمرب 

The New Egyptian Journal Of Medicine  Vol .; 39 No. : 3 1
st
 September  

2008 

تم تىييم  من ق ل احعلمي  احمائم  حت قي  األالتذة  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة

 احمالتمين فى مةلل األقتالم احمت حى

 :اح حث احالمس
 أتثري طر  ال هى على احلديد والزنك وحامض الفيتك وحامض األوكساليك  ى بعض البقول واحلبوو .

 موسى            * أمين فتحي خليل               * والء إبراهيم حممد أنيس زينب مصطفى      

Effects of cooking methods on Iron, Zinc, Phytic Acid and Oxalic Acid of Some Cereals and 

Legume  

   2007اجمللة اإلفريقية للعلوم البيولوجية اجمللد الثالث العدد الثالث  
African Journal of Biological Sciences Vol(3) No(3) 2007  

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة
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 : اح حث احال ع

أتثري أمنا  االستهال  وأسلوو احلياة على النسبة املئوية للمتناول من اللحوم املصنعة لرمنا  الغذائية للبالغني  ى 
 القاهرة الكربع .

Life Style and Consumption Patterns Affecting Percentage Eaten of 

Processed Meats of Dietary Patterns for Adults in the Greater Cairo 
 عليه حممد  الغرابلى          * د/ أمين فتحى خليل        زينب مصطفى موسى* * د/  

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة

   2008فريقية للعلوم البيولوجية اجمللد الرابع العدد الثاىن  اجمللة اإل
African Journal of Biological Sciences Vol(4) No(3) 2008  

 : من لثاح حث اح
 

 ج تصميم موقل لربانمج تثقيف غذائي ملرضى السكر على شبكة املعلومات الدولية ج 
Effect of  Designing a Website for Diabetes Nutrition Education  

 * * د/ نعيـم حممد عبد الغفار            * د/ أمين فتحى خليل  
   .  2005سبتمرب  -( يوليو3( عدد )15جملد )االقتصاد املنزىل جامعة املنوفية جملة 

Journal of Home Economics Minufiya University  Vol (15) No: (3) July-

September 2005  

تم تىييم  من ق ل احعلمي  احمائم  حت قي  األالتذة  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة

 احمالتمين فى مةلل األقتالم احمت حى

 

 . ثلتيلً:  حبث مىمم  وإتتلج تلمى أة يي أثتلا شغل بميف  مم س

 

 :اح حث األبل

 
 على مقاييس ومكوانت اوسم لرطفالأثر التلوا الغذائى والبيئى 

 أمين فتحى خليل                    سعيد مناع جاد الرب  
The Impact of Nutritional & Environmental Pollution on Children's   
Anthropometric measurements and Body Components 

 

 2008العدد الثالث  جملة اومعية األكادميية لتنمية البيئة اجمللد التاسل
J. Egypt. Acad. Soc. Environ. Develop., 9 (3): 33-45 (2008) 

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة
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 :اح حث احثلتى
   ى مصر وعالقته ابلوعى الغذائى احلديدعنصر اخلبز ب تدعيمتقييم اقجتاه البيئى حنو 

 الصف سها مسيح ** د /        د/ جمدع نزيه عزمى   * 
 *** "ينب مص فى موسى     د / أمين فتحى خليل*** 

 
Evaluating the Environmental Trend towards Bread Fortification with 

Iron Element & its Relation with Nutritional Education in Egypt 

   2007اجمللة اإلفريقية للعلوم البيولوجية اجمللد الثالث العدد الثالث  
African Journal of Biological Sciences Vol(3) No(3) 2007  

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة
 

 :حثاح حث احثل
أثر تفاعل اختاذ قرار الشراء واألسلوو املعر ى للتلميذ على احلالة الغذائية لدع تالميذ املرحلة اقبتدائيةج )دراسة 

 ميدانية( . 
Effect of reaction of purchase decision and Knowledge style of pupil 

upon nutrition status of primary stage's pupils ( a field study ) 

 د/أمين فتحى خليل عوض هللا د/نشأت مهدى السيد قاعود د/كامل عمر عارف عمر

كليــة الوبيــة النوعيــة    التعلــيم اجلــامعى  صــر ملــر ر العلمــى احول حــول  دور كليــات الوبيــة النوعيــة ر مشــروع  طــوير ا
 . 4/2005/ 14 – 13ببورسعيد جامعة قناة السويس  

  ()بحث جماعي غير مستخرج من رسالة

                 


