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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 لدكتورة / منال محمد السيد محمد شحاتةل السيرة الذاتية

 قسم علوم األغذية -التغذية  استاذ مساعد
  شعبة االقتصاد المنزلي الريفي

 

 

 منال محمد السيد محمد شحاتة   االسم

 م11/5/1791 تاريخ الميالد

   محافظة الشرقية –الزقازيق  -القومية – ش الشهيد أحمد اسماعيلش الشين المتفرع من  3    وانـــــــــــتـتالعن

 1552283551 -1552282351 تليفون العمل
 

 1552333539  تليفون المنزل

 11123201310  رقم المحمول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةالحال
            االجتماعية

 ةــــــــــــــــــــمتزوج

 ةريـــــــــــــــــمص                    الجنسية

 مةـــــــــــــــــمسل الديانة

جامعــة  – الزراعــةكليــة  – شــعبة االقتصــاد المنزلــف الريفــف األغذيــةبقســم علــوم  مســاعد اســتاذ الوظيفة الحالية
 الزقازيق

ــــــــــــــــــــــــ  ال   الم
          يةــــــــــــــــــــــالدراس

 بجمهوريـــــــة الصـــــــين  جامعــــــة ســـــــاو رن يـــــــانجتز مـــــــن دكتــــــورال فـــــــف علـــــــوم األغذيـــــــة -
   م. 2113عام  (Southern Yangtze University- China)الشعبية

                                                   
جامعـــة ووشـــو بجمهوريـــة الصـــين الشـــعبية  ماجســـتير فـــف علـــوم وتكنولوجيـــا األغذيـــة مـــن -
((Wuxi University of Light Industry-China  م. 2111عام 
 

                                                                                                        قســـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــوم  -االقتصـــــــــــــــــــاد المنزلـــــــــــــــــــفاســـــــــــــــــــتكمال فـــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــعبة  -
 م. 1773األغذية جامعة الزقازيق عام 

ــة - ــوم الزراعي ــف العل ــة -بكــالوريوف ف ــوم األغذي ــازيق -قســم عل  م 1772عــام  - جامعــة الزق
 مع مرتبة الشرف.                       متازمبتقدير 
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الخبــــرا  العلميــــة 
   يةــــــــــــــــــــو العمل

ـــة النوعيـــة جامعـــة الزقـــازيق العـــام الدراســـف  - ـــف كليـــة التربي التـــدريف بقســـم االقتصـــاد المنزل
 م. 1773-م1772

ـــــــــة - ـــــــــوم األغذي ـــــــــدة بقســـــــــم عل ـــــــــف -معي ـــــــــف شـــــــــعبة االقتصـــــــــاد المنزل ـــــــــة الريف                                                                      بكلي
 .  م2/7/1773وتاريخ التعيينالزراعة جامعة الزقازيق 

 . م2111إلو م 1779 للصناعا  الخفيفة بالصين من عام باح ة فف جامعة ووشو -

 .م 2113م إلو 2111باح ة فف جامعة ساو رن يانجتز بالصين من عام  -
 

ــوم ا - ــةمــدرف مســاعد بقســم عل ــة  – الريفــف المنزلــف شــعبة االقتصــاد -ألغذي  –الزراعــة  كلي
 .  جامعة الزقازيق

الزراعـة  جامعـة الزقـازيق  كليـة -الريفف شعبة االقتصاد المنزلف -مدرف بقسم علوم األغذية -
 م.8/2119و حتو  م2110مارف  منذ

الملـ   جامعـة  -األغذيـة كليـة العلـوم الزراعيـة و  -التذذيـةأستاذ مساعد بقسم علـوم الذـذاو و  -
 .م15/9/2112و حتو  م2119/ 7 فيصل منذ

 

 الزراعـة  جامعـة الزقـازيق كليـة -شعبة االقتصاد المنزلف الريفف -مدرف بقسم علوم األغذية -
 .م27/9/2115م و 15/9/2112 من

 
 جامعـة  الزراعـة كليـة -الريفـف المنزلـف االقتصـاد شـعبة -األغذيـة علـوم بقسـم استاذ مساعد -

 .األن حتو م و27/9/2115 من الزقازيق
 

المقــــــررا  التــــــف 
ها فــــــــــف تدرســــــــــ

مرحلتـــــــــــــــــــــــــــــف 
البكـــــــــــــــالوريوف 
 والدراسا  العليا 

ــا  خاصــة ــة فت ــة  -الترشــيد الذــذاتف -تذذي ــة ولبني وجبــا  جــا زة إعــداد  –إعــداد وجبــا  غذاتي
تذذيـة  –اقتصـاديا  االسـتهال  األسـر   –تشـريع غـذاتف  –المشاكل الذذاتية  –وتخزين وطهف 

 –إعـداد وجبـا  غذاتيـة )أ   –غذاو وتذذية إنسان  -البان وأغذية أطفال–ذية خاصة إنسان وأغ
دراســا   –مخــل علــم االقتصــاد المنزلــف  -صــناعا  ريفيــة متطــورة –إعــداد وجبــا  غذاتيــة )   

 –أسـف تذذيـة اسنسـان  -تنمية صناعة االلبان واألغذية فف الريـف -مناقشا  -بحث -خاصة
تذذيـة المجتمـع والت قيـف  –تجار  فـف الذـذاو  –شاكل الذذاتية فف العالم الم –التذذية المتقدمة 

ــذاتو ــة ) -الذ ــة المجتمــع - 1تذذي ــة خــالل مراحــل العمــر  –طــرق بحــث  -تذذي ــل  –التذذي تحلي
   الت قيف الذذاتف. -وتقييم وجبا  
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ـــــــــــــــــــــاألش راف ــــــ
   مفــــــــــــــــــــــالعل

  

 

 

 

 

 
مناقشـــــة الرســـــاتل 

 العلمية
 
 

ـــــــــف  المشـــــــــاركة ف
االمتحــان التــي يلف 
 الشفو  والتحريري

 األشراف علو الرساتل العلمية اآلتية:تم 

 الوظيفية المخابز منتجا  علو دراسة -

 .دراسة عن الوعف الذذاتف للسيدا  المصريا  بهشاشة العظام فف محافظة الشرقية -

 .دراسا  عن وعف األمها  بالمواد المضافة لألغذية -

 .بعض االغذية المكملة عالية القيمة الذذاتيةدراسة علو انتاج  -

 .دراسة علو السمنة وتقييم تا ير بعض الوجبا  التجريبية فف عالجها -

 علو سلو  االمها  تجاة ممارسا  أغذية أطفالهم. تي ير المعرفة الذذاتية -

   غيا  األ  وعالقته بالسلو  األدار  لألبناو المرا قين. -

 

 تحضير وتقييم بعض أغذية االطفال وان)عن  مناقشة رسالة دكتوراة تح -
ــالمواد األمهــا  وعــف عــن دراســا مناقشــة رســالة ماجســتر تحــ  عنــوان ) -  المضــافة ب

  لألغذية
 

 بعـض وتقيـيم تحضـير)عنوان تح  دكتوراة سالةلر  االمتحان التي يلف الشفو  والتحريري -
  االطفال أغذية

)فاعليــة برنــام   عنــوان تحــ  دكتــوراة لرســالة والتحريــري الشــفو  التــي يلف االمتحــان -
لالطفــال دون ســن  منــة والرعايــة الصــحية والذذاتيــةآللتنميــة الــوعو باالمومــة ا ارشــادي

 الروضة فف محافظة الشرقية 

ــي يلف االمتحــان - ــوراة لرســالة والتحريــري الشــفو  الت ــاف عنوان تحــ  دكت )اســتخدام االلي
 الذذاتية فف تدعيم بعض المنتجا  الذذاتية واللبنية 

) الــوعو بقيمـة بعـض المــوارد عنـوان تحـ  دكتـوراة لرســالة التحريـري التـي يلف المتحـانا -
 لطالبا  الجامعة)دراسة مقارنة  وأ رة علو السلو  الشراتف والذذاتف

 

الدورا  التدريبيـة 
  أجتزتـــــــــــــها التف

 –العلــوم المختلفــة  فــف وتطبيقاتــه اآللــفالحاســ   –  الجــامعفأصــول التــدريف )إعــداد المــدرف 
 –توكيـد الجــودة  –التكنولوجيـا  باسـتخدامالتــدريف  –تصـميم المقـرر  –آدا  المهنـة أخالقيـا  و 
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ـــــــف  المشـــــــاركة ف

   انــــــــــــاللج

 
 

 

ـــــــفالمشـــــــاركة   ف
مجـــــــــال خدمـــــــــة 

          المجتمع

 -  ICDL –القــرارا  وحــل المشــكال   اتخــاذ -الــتعلم مــد  الحيــاة   –الســاعا  المعتمــدة 
أعــداد االختبــارا  الكترونيــة باســتخدام نظــام الويــ   -Web CT – االتصــالحســين مهــارا  ت

اســتراتيجيا   -نشــر  قافــة الجــودة -مفــاتيا النجــا  –  1) اســتراتيجيا  تقيــيم الطلبــة -ســيتف
ـــة إعـــداد التقاريرواالبحـــاث العلميـــة  -اسرشـــاد االكـــاديمف والتقيـــيم الخـــارجف  -التـــدريف الحدي 

ـــرام  المعملـــف التـــدري  -تصـــميم الحقاتـــ  االلكترونيـــة -البحـــوث الكميـــة - بإســـتخدام التـــ  لب
 الـتعلم نـوات  وتقـويم والمقـررا  البـرام  توصـيف - TAP- ITEMAN)االلكترونية االمتحانا 
 .والقيادة التواصل مهارا  -العالف التعليم لم سسا 

 ربية السـعودية تمـ  المشـاركة فـفوفف المملكة الع -بكلية الزراعة جامعة الزقازيق لجنة المكتبة
 -يـد الجـودةلجنة تيك -اللجنة ال قافية وخدمة المجتمع -لجنة االمتحانا  -لجنة الدراسا  العليا

 -لجنـة اختيـار المعيـدا  الجـدد فـف قسـم علــوم الذـذاو والتذذيـة بكليـة العلـوم الزراعيـة واألغذيــة 
قسـم علـوم الذـذاو والتذذيـة بكليـة العلـوم  ففـلجنة اختيار الطالبا  المقبوال  لدراسـة الماجسـتير 

   .كليةالاللجنة ال قافية والرياضية علو مستوي  -بالسعودية الزراعية واألغذية

ألمــراض القلــ  والشــرايين و  لقيــاف عوامــل الخطــورة ال انيــة الطبــفحملــة الكشــف  فــفالمشــاركة 
إلقــاو  -لنخبــة النموذجيــةفاعليــا  مشــروع الذــذاو القاتــل بمــدارف ا فــفالمشــاركة  -داو الســكر 

تحـ  عنـوان يبيتتنــا كيـف نحــافظ  فـف ورشـة عمــل محاضـرة عـن مصــادر التلـوث المختلفـة للبيتــة
يأطفالنـا... نحـو حيـاة أفضـل المشـاركة فـو يـوم  -المشاركة فو يـوم توعيـة األم الحامـل -عليهاي

فــف يــوم التــراث المشــاركة  –المشــاركة فــف يــوم الســكر العــالمف  – المشــاركة فــو يــوم الشــجرة -ي
المشـاركة فـف  -المشاركة فف يـوم الطفـل الـذي أقامتـة كليـة التربيـة باقسـام الطالبـا  –لالحساو 

 -المشـــاركة فـــف فاعليـــا  يـــوم يالســـباق ال قـــافف الرياضـــفي  -فاعليـــا  يـــوم يالتميـــز واالبـــداعي
  بالقـاو وذلـي المشاركة فف دورة تدريبية تح  عنوان يمهارة اختيار  طبـق صـحف يناسـ  حالتـ 
المشــاركة فــف  -محاضــرة بعنــوان ي كيفيــة إعــداد طبــق صــحف لمرضــف الســكري والضــذط والقلــ ي

المشاركة فـو حلقـة نقـاش بعنـوان يأقبـال طالبـا   -فعاليا  حملة يبيتتف جامعتف ... أنا أحميهاي
الجامعــة علــو الوجبــا  الســريعة: االســبا  و االضــراروالبداتل الصــحيةي وذلــ  بالقــاو محاضــرة 

وذلـ  فـف المملكـة العربيـة  عنوان ياالضرار الصحية واالجتماعية واالقتصـادية للوجبـا  السـريعةيب
تعريــف العمــل التطــوعو ودور  دورة تدريبيــة عــن المشــاركة فــو وفــف مصــر تمــ  –الســعودية 

التلوث الذذاتو وأ رة علـو الصـحة المشاركة فو دورة تدريبية عن  -ة فو  ذا العملأالشبا  والمر 
 -الجمعيــا  األ ليــة وترشــيد إســتهال  ميــاة الشــر  المشــاركة فــو دورة تدريبيــة عــن -ةالعامــ

 .تدوير المخلفا  الزراعية المشاركة فو دورة تدريبية عن
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ـــــــف  المشـــــــاركة ف
 الم تمرا  العلمية
والنـــــدوا  وورش 

  العمل

عــام  مــ تمر التذذيــة الحــادي والعشــرون بجامعــة ووشــو للصــناعا  الخفيفــة بالصــين -
 م.2111

جامعـــة المنوفيـــة  المنزلـــف االقتصـــادبكليـــة  المنزلـــفالتاســـع لالقتصـــاد  العربـــفالمـــ تمر  -
 م.2115سبتمبر 

بعنـوان جامعـة حلـوان  المنزلـف االقتصـادالمقـام بكليـة  المنزلـف قتصـادلال التاسع م تمرال -
 .م2115 فف و تكنولوجيا العصر المنزلفلالقتصاد  العربفالم تمر 

 جامعـة المنوفيـة المنزلـف االقتصادبكلية  المنزلفشر لالقتصاد ع الحادي العربفالم تمر  -
 م. 2119أغسطف  فف التكنولوجفوالتطور  المنزلفاالقتصاد  بعنوان

والتنميــة البشــريةي  المنزلــفي االقتصــاد  المنزلــفعشــر لالقتصــاد  ال ــانف العربــفالمــ تمر  -
 م.2118أغسطف 

 عقـد برحــا ذ  والـ جامعـة الزقـازيق المـ تمر العلمـف لقسـم علـوم األغذيـة كليـة الزراعـة -
 م.2113إبريل  21كلية الزراعة جامعة الزقازيق قسم علوم األغذية فو 

المركــز القــومف للبحــوث فــو   برحــا   عقــدتــو والنــدوة علميــة عــن ) ســالمة األغذيــة    -
 م. 2113إبريل  20

عنـوان )المعلـم الم تمر العلمف الدولف األول لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية تح   -
 عقــد برحــا ذ  والــالعصــر  فــو ظــل ضــمان جــودة التعلــيم..... ر   وآفــاق مســتقبلية  

 م.2113إبريل  31-27كلية التربية النوعية جامعة المنوفية فو الفترة من 
المـــ تمر العلمـــف الـــدولف لكليـــة االقتصـــاد المنزلـــف جامعـــة حلـــوان تحـــ  عنـــوان )علـــوم  -

كليــة االقتصــاد  عقــد برحــا ذ  والــا فــو األلفيــة ال ال ــة  اسنســان التطبيقيــة والتكنولوجيــ
 م.2113مايو  7-8المنزلف جامعة حلوان فف الفترة من 

 برحـا   عقـدتو والورشة عمل تح  عنوان ) الذذاو والصحة بين الرقابة والتشريعا    -
 م.2113يونيو  18المركز القومو للبحوث فو 

ر االقتصاد المنزلف تحـ  عنـوان )اسقتصـاد العربو السادف عش -الم تمر الدولف ال انف -
جامعـة المنوفيـة  فعقد برحا  كليـة االقتصـاد المنزلـذ  والالمنزلف فف خدمة الصناعة  

 م.2113سبتمبر  11-11 فو الفترة من
الـدولف السـادف  تحـ  عنـوان التعلـيم النـوعف وتنميـة -الم تمر السنوي )العربف التاسع -

التربيــة  كليـة برحــا  عقـد والــذ )ر   واسـتراتيجيا    االبـداع فـف مصــر والعـالم العربــف
 م.2110النوعية جامعة المنصورة فف مايو 



6 

 

ندول  قافية فف مجال التنميـة البشـرية تحـ  عنـوان ) قافـة االخـتالف وتقبـل االخـر وفـن  -
الزراعــــــة جامعــــــة الزقــــــازيق فــــــف  كليــــــة برحــــــا االقنــــــاع والتــــــي ير  والتــــــف عقــــــد  

 م.17/0/2115
 المركـز برحـا  عقد  والتو  التكنولوجيا الحدي ة فف صناعة االلبان)  نعنوا تح  ندوة -

 .م2115 ابريل 5 فو للبحوث القومو
)االقتصـاد  عنـوان تحـ  العربـف ال ـامن عشـر لالقتصـاد المنزلـف -الم تمر الـدولف الرابـع -

االقتصـاد المنزلـف جامعـة المنوفيـة فـف  كليـة برحا  عقد والذ  المنزلف وقضايا التنمية 
 م,2115ابريل  5-5الفترة من 

 
 عضــــــــــــــــــــــــــــوية
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 .11/0/1790 بتاريخ 57 برقم المشهرة المنزلو لالقتصاد المصرية الجمعية -
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